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1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?
Het doel van het bestemmingsplan 'Schiphol Rijk' is het bieden van een actueel juridisch en
planologisch kader voor de bestaande en de gewenste situatie in het plangebied. Het
bestemmingsplan is een herziening van de in dit gebied geldende regelingen. Daarnaast
maakt het plan een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk; een parkeervoorziening aan de
Fokkerweg, kleinschalige bedrijfsunits- en bedrijfswoningen aan de Molenweg en de
transformatie van kantoorpanden naar hotels aan de Boeingavenue en de Beechavenue.
Wat gaan we daarvoor doen?
Door de vaststelling van dit bestemmingsplan ontstaat het juridische en planologische kader
voor het plangebied.
Wat mag het kosten?
Het vaststellen van het bestemmingsplan heeft voor de gemeente geen kosten tot gevolg.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.
De wethouder Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor het opstellen van het
bestemmingsplan. Door ons college te machtigen het verder noodzakelijke te verrichten, zijn
wij bevoegd op te treden in een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. De raad zal in kennis worden gesteld
van de uitspraak van de Raad van State in een eventuele beroepsprocedure.
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2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
1.
de ingediende zienswijzen, zoals opgesomd in de 'Nota van Zienswijzen
bestemmingsplan Schiphol Rijk' ontvankelijk te verklaren;
2.
de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk' vast te stellen;
3.
in te stemmen met de zienswijzen 1 en 11;
4.
gedeeltelijk in te stemmen met de zienswijzen 4, 5, 7, 8, 10 en 14;
5.
niet in te stemmen met de zienswijzen 2, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 16 en 17;
6.
naar aanleiding van punten 3 en 4 het bestemmingsplan op de volgende punten
gewijzigd vast te stellen:
Verbeelding
-de aanduiding 'parkeerterrein' binnen de bestemming Wonen opnemen ter plaatse
van het terrein achter de Aalsmeerderdijk 319;
--een 'wro-zone wijzigingsgebied 3' opnemen aan de Aalsmeerderdijk 322 om de
bestemming Verkeer te kunnen wijzigen in de bestemmingen Wonen en Tuin;
een 'wro-wijzigingsgebied 4' (Wonen wijzigen in de bestemmingen Verkeer, Groen
en Water) opnemen ten behoeve van de mogelijke doortrekking van de Capronilaan;
-het bouwvlak van de woning aan de Aalsmeerderdijk 58 verruimen;
-het bouwvlak van de percelen van KLM aan de Boeingavenue verruimen (plot 2000,
kadastrale percelen AK1129, AK1130, AK1131, AK1132 en AK1133);
het bouwvlak van het perceel tussen Boeingavenue en de Aalsmeerdertocht (plot
3000) verruimen, en ter plaatse van deze verruiming een maximale bouwhoogte van 4
meter toepassen;
-het bouwvlak van plot 6000 aan de Sikorskylaan specifieker bestemmen waardoor
er twee afzonderlijke bouwvlakken ontstaan;
Regels
-in artikel 4.4.1. Bedrijf: het maximum oppervlak van 500m2 schrappen;
-aan artikel 7.4.3. Bedrijventerrein: toevoegen dat 'Schiphol parkeren als strijdig
gebruik' wordt aangemerkt;
aan artikel 16.4 Kantoor: 'ondersteunende horeca' toevoegen;
-aan artikel 22 Wonen: 'parkeren ter plaatse van de aanduiding parkeerterrein'
toevoegen;
-een nieuw artikel toevoegen met 'wro-zone wijzigingsgebied 3' (wijziging van
Verkeer naar Wonen en Tuin);
-een nieuw artikel toevoegen met 'wro-zone wijzigingsgebied 4' (wijziging van Wonen
naar Verkeer, Groen en Water);
Bijlage bij planregels
-de Staat van Bedrijfsactiviteiten corrigeren zodat lagere categorieën van eenzelfde
zwaardere bedrijfstype tevens zijn toegestaan.
Toelichting
-tekst over het voorbereidingsbesluit voor de parallelle Kaagbaan opnemen;
-in 3.3.5 hotelbeleid: tekst over het aantal hotels en nieuwe initiatieven corrigeren;
-in 4.1.2 hotelontwikkelingen: tekst over het aantal hotels en nieuwe initiatieven
corrigeren;
-in 7.3.2: omschrijvingen van de bestemmingen 'Agrarisch' en 'Horeca' wijzigen.
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7.

de volgende ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen:
Verbeelding
-de bedrijfscategorie van het bedrijf aan Ten Pol 2a verhogen van 'categorie 2' naar
'categorie 3.2';
Regels
-in artikel 1 Begrippen: de codering van het bestemmingsplan aanpassen van B001
naar C001;
-in artikel 5.2.2. Bedrijf-Nutsvoorziening: de hoogte van erf- en terreinafscheidingen
verhogen naar 4 meter;
artikelen doornummeren en opsommingstekens corrigeren;
Toelichting
-de naamgeving actualiseren (van ontwerpbestemmingsplan naar bestemmingsplan,
van B001 naar C001 ).

8.

9.

geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat er daar waar
nodig een anterieure overeenkomst is gesloten, er anterieure overeenkomsten zullen
worden gesloten in het kader van de wijzigingsplannen, er verder geen sprake is van
kostenverhaal en er geen noodzaak is tot het vastleggen van een fasering dan wel het
stellen van nadere eisen;
het bestemmingsplan 'Schiphol Rijk' met planidentificatie
NL.IMR0.0394.BPGsprschipholrijk-C001 bestaande uit een verbeelding en
bijbehorende regels met bijlagen, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in
elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen, één en ander
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van de
overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

10.

het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te
verrichten.

3. Uitwerking
Wat willen we bereiken?
Het doel van het bestemmingsplan 'Schiphol Rijk' is het bieden van een actueel juridisch en
planologisch kader voor de bestaande en de gewenste situatie in het plangebied. Het
bestemmingsplan is een herziening van de in dit gebied geldende regelingen. Daarnaast
biedt het plan de juridisch planologisch basis voor een aantal nieuwe ontwikkelingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Locatie plangebied
Het plangebied ligt aan de Zuid-Oostkant van Schiphol, ruwweg tussen de Kruisweg,
Ringdijk en het luchthaventerrein. De kernen Aalsmeerderbrug (deels) en Oude Meer liggen
in het plangebied. De totale omvang van het plangebied is circa 309 hectare.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan 'Schiphol Rijk' betreft een herziening van de in dit gebied geldende
regelingen, waaronder begrepen zijn logistieke loodsen, luchthaven gerelateerde
voorzieningen, bedrijven, kantoren, hotels, woningen en groenstroken. Het plan biedt de
juridische basis voor het mogelijk maken van gewenste en het tegengaan van ongewenste
ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is zo eenvoudig en
eenduidig mogelijk opgesteld. Het heeft flexibele bebouwingscriteria, waarbij aan de ene
kant voldoende ruimte wordt geboden voor uitbreiding in de vorm van op-, aan-, uit- en
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bijgebouwen bij woningen, en aan de andere kant duidelijke grenzen worden gesteld aan
plaats, omvang en hinder van bepaalde functies.
Het bestemmingsplan betreft een actualisering van de bestaande plannen, zodat de
planologische regelingen zo veel mogelijk recht doen aan de bestaande situatie en
overeenstemmen met actuele beleidskaders.
Het plan voorziet daarnaast in een beperkt aantal nieuwe ontwikkelingen, namelijk een
parkeervoorziening aan de Fokkerweg (directe bouwtitel), kleinschalige bedrijfsunits- en
bedrijfswoningen aan de Molenweg (via een wijzigingsbevoegdheid), één of twee woningen
op een perceel aan de Aalsmeerderdijk (via een wijzigingsbevoegdheid) en de transformatie
van een leegstaand kantoorpand naar een hotel aan de Boeingavenue (via een
wijzigingsbevoegdheid).

Resultaten wettelijk vooroverleg, volgens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening
Het plan heeft als voorontwerp het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro
doorlopen. Parallel aan het formele vooroverleg is het plan toegestuurd aan een aantal
buitenwettelijke partners met de mogelijkheid tot het geven van een reactie over het
bestemmingsplan. De ingekomen reacties zijn samengevat en van een gemeentelijke reactie
voorzien en hebben in enkele gevallen geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 maart tot en met 18 april2013 ter inzage gelegen.
Binnen deze periode zijn 17 zienswijzen binnengekomen. In de bij dit raadsvoorstel
gevoegde 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk' zijn de zienswijzen
verwoord en van een reactie voorzien.
De zienswijzen betreffen onder meer het niet doortrekken van de Capronilaan, het
woon/leefklimaat nabij Molenweg 201, de mogelijke bedrijfsentwikkeling op gronden nabij de
Molenweg 165-169 en de bestaande rechten binnen het reserveringsgebied van de
parallelle Kaagbaan.

Ambtshalve aanpassingen
Enkele ambtshalve aanpassingen zijn aangebracht. Dit zijn correcties van
onvolkomenheden.
Wat mag het kosten?
Op grond van het onderdeei'Grondexploitatie' van de 'Wet ruimtelijke ordening' (6.12 Wro) is
de gemeente verplicht om bij een bestemmingsplan waarbij sprake is van een bouwplan als
bedoeld in 6.2.1 Bro, een exploitatieplan vast te stellen. Geen exploitatieplan hoeft te worden
vastgesteld als het verhalen van kosten anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld doordat de
gemeente hierover overeenkomsten heeft gesloten met de eigenaren van de binnen het
exploitatiegebied gelegen gronden, of doordat de gemeente zelf eigenaar is van bedoelde
gronden.
Het plangebied bestaat overwegend uit bestaande bebouwing zonder grootschalige
ontwikkelingsmogelijkheden. Op de ontwikkelingslocaties worden echter wel bouwplannen
mogelijk gemaakt. Hierover sluit de gemeente met betreffende initiatiefnemers, vóór de
vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, anterieure overeenkomsten.
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Bestaande bebouwing
Het plangebied bestaat voornamelijk uit bestaande bebouwing zonder grootschalige
ontwikkelingsmogelijkheden. Als het bestemmingsplan planologische ruimte biedt dan is er
sprake van geringe uitbreidingen van bestaande woningen of andere functies. Indien er
sprake is van reeds vergunde situaties zijn deze ook in het bestemmingsplan overgenomen
en worden deze aangemerkt als 'bestaande' situatie.
Rechtstreekse bouwtitel
Voor de parkeervoorziening Chipshol aan de Fokkerweg zijn in het kader van de
omgevingsvergunning afspraken gemaakt met de ontwikkelende partij.
Wijzigingsbevoegdheden
In het plangebied is een aantal locaties opgenomen waar binnen de planperiode een
herontwikkeling gaat plaatsvinden. Hiervoor zijn op basis van het beleidskader,
uitgangspunten en randvoorwaarden wijzigingsregels opgesteld in dit bestemmingsplan. Het
kostenverhaal vindt plaats bij het opstellen van het wijzigingsplan. De locaties waar het om
gaat zijn: Star Pare aan de Molenweg, een leegstaand kantoorpand aan de Boeingavenue
en de Aalsmeerderdijk 322.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.
De wethouder Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor het opstellen van het
bestemmingsplan. Door ons college te machtigen het verder noodzakelijke te verrichten, zijn
wij bevoegd op te treden in een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. Uw raad zal in kennis worden gesteld
van de uitspraak van de Raad van State in een eventuele beroepsprocedure.
Overige relevante informatie
Communicatie
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad wordt het vastgestelde plan
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Na die terinzagelegging is het plan van kracht,
tenzij beroep wordt ingesteld. Als tegen het plan wel beroep wordt ingesteld maar niet
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is
gedaan, dan treedt het plan wel in werking direct na de beroepstermijn.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ha
de secretaris,
d

C.H.J. Srugman
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Bijlage(n)

Bestemmingsplan 'Schiphol Rijk'
Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk

Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op
de fractiekamers en bij de postbakjes.
Voor overige geïnteresseerden zijn de bijlagen digitaal beschikbaar op
de gemeentelijke website. Tevens liggen de bijlagen ter inzage in het
raadhuis en bij de bibliotheek.
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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
Het plangebied heeft de afgelopen decennia een transformatie ondergaan. Het bedrijvenpark Schiphol Rijk is
grotendeels gerealiseerd.
De bestemmingsplannen die met het voorliggende bestemmingsplan worden vervangen, zijn door hun ouderdom
en doordat de omstandigheden sterk gewijzigd zijn, aan herziening toe. In het nu voorliggende bestemmingsplan
worden de met vrijstelling gerealiseerde bouwwerken en daarbij behorende functies van een toekomstbestendige
planologische regeling voorzien.
De naam van dit bestemmingsplan is Bestemmingsplan Schiphol Rijk. Op ruimtelijkeplannen.nl is dit bestemmingsplan digitaal terug te vinden. De digitale kaart met de geometrisch bepaalde planobjecten, regels en bijlagen staan in het GML-bestand: NL.IMRO.0394.BPGsprschipholrijk-C001
1.2
Aard en doel
Het bestemmingsplan bestaat uit verbeelding (plankaart) en regels, waaraan wordt getoetst. In de toelichting zijn
de achterliggende gedachten van het plan opgenomen. Dit bestemmingsplan heeft grotendeels een consoliderend karakter, maar ook deels een ontwikkelingskarakter. Het biedt de juridische basis voor de ontwikkeling
van een aantal initiatieven. Daarnaast heeft het bestemmingsplan een consoliderend karakter, dat voorziet in een
actueel ruimtelijk en juridisch kader voor de bestaande bebouwing en het huidig gebruik daarvan. In het bestemmingsplan worden ook de in het kader van artikel 19 WRO gevoerde vrijstellingen voorzien van een juridische
regeling.
1.3
Begrenzing plangebied
Het plangebied ligt aan de Zuid-Oostkant van Schiphol, ruwweg tussen de Kruisweg, Ringdijk en het luchthaventerrein. De kernen Aalsmeerderbrug (deels) en Oude Meer liggen in het plangebied. De begrenzing van het plangebied is op de kaart aangegeven. De totale omvang van het bestemmingsplangebied is circa 309 hectare.
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1.4
Geldende plannen en regelingen
De onderstaande bestemmingsplannen gelden momenteel in het plangebied:
Bestemmingsplan

Vastgesteld

Goedgekeurd

Geheel/gedeeltelijk opnemen

1. Aalsmeerderbrug-Zuid
2. N201 omlegging Schiphol Rijk
3. Schiphol Zuidoost
4. Schiphol en omgeving
5.Landelijk gebied

04-02-1971
14-07-2011
23-11-1989
06-11-1975
24-11-1988

18-4-1972
n.v.t.
10-07-1990
15-03-1977
11-07-1989

gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk

11-08-1998

25-09-1998

Geheel

28-05-2002

18-07-2002

Geheel

10-12-2002

17-03-2003

Geheel

30-09-2003

08-10-2003

Geheel

Wijzigingsplan
6. Schiphol Zuidoost (betreft perceel
achter Aalsmeerderdijk 212-221)
7. Schiphol Zuidoost (Capronilaan),
vastgesteld 28-05-2002
8. Schiphol Zuidoost (Capronilaan
fase 2),
9. Schiphol Zuidoost, Capronilaan
fase III

Daarnaast gelden de volgende overkoepelende regelingen:
•
Paraplubestemmingsplan Luchthavenindeling (GS, 2004);
•
Bestemmingsplan Paraplubepaling antenne-installaties voor (mobiele) telecommunicatie (GS, 2002);
•
Besluit Herziening gebruiks- en overgangsbepalingen (GS, 1990);
•
Besluit Aanvulling/Aanpassing van uitwerkingsplanvoorschriften en bestemmingsplanvoorschriften (GS,
1988);
•
Paraplubestemmingsplan sexinrichtingen (GS, 2001).
Het voorliggende bestemmingsplan vervangt (gedeeltelijk) bovengenoemde plannen.
Daarnaast is een aantal ontwikkelingen in het plangebied mogelijk gemaakt door vrijstelling van het vigerende
bestemmingsplan. Deze vrijstellingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan en zijn voorzien van een passende
regeling.
1.5
Leeswijzer
Deze toelichting vormt het kader waarbinnen de bestemmingsregeling van het bestemmingsplan tot stand is gekomen. Het geeft de lezer tekst en uitleg van redenen, achtergrond, visies en onderzoeken waarop het bestemmingsplan is gebaseerd.
De toelichting is als volgt opgebouwd:
•
Hoofdstuk 2 beschrijft de bestaande situatie in het plangebied, zowel ruimtelijk als functioneel.
•
Hoofdstuk 3 beschrijft de voor het plan relevante beleidskaders van Rijk, regio en gemeente.
•
Hoofdstuk 4 beschrijft de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied en gaat in op de toekomstige ruimtelijke
en functionele structuur.
•
Hoofdstuk 5 toetst het planvoornemen aan de sectorale aspecten om aan te tonen dat deze aspecten geen
belemmering zijn voor de beoogde ontwikkeling.
•
Hoofdstuk 6 gaat in op de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Ook wordt ingegaan
op de procedure Wet ruimtelijke ordening en het wettelijk vooroverleg.
•
Hoofdstuk 7 beschrijft de juridische opzet.
De regels vormen samen met de verbeelding (plankaart) het juridisch bindende deel van dit plan.
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2

Bestaande situatie

Dit hoofdstuk beschrijft de historie van het plangebied en de bestaande situatie, zowel ruimtelijk als functioneel.
2.1
Historie
De naam Rijk herinnert aan een dorpje, in het noordoosten van Haarlemmermeer nabij Schiphol, dat door uitbreiding van de luchthaven in de vijftiger jaren moest verdwijnen. Rond 1959 was het ten noordoosten van het huidige Rozenburg gelegen dorp Rijk, als gevolg van de dynamische ontwikkeling van Schiphol, gedoemd van de
kaart te verdwijnen. Voor een belangrijk deel der bewoners (40%) is toen voor vervangende woongelegenheid
gezorgd in het zuidelijker, aan het einde van de Uiterweg gelegen Rijsenhout.

Schiphol-Rijk is één van de weinige gebieden in Haarlemmermeer waar tegenstellingen zo dicht op elkaar liggen.
De ruimtelijke structuren van weleer zijn nu nog terug te vinden. Soms in hun oorspronkelijke opzet maar meestal
hebben zij nieuwe vormen aangenomen gestuurd door de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.
Het buitengebied van de oorspronkelijke dijkdorpen Aalsmeerderbrug en Oude Meer was ooit open en grootschalig en in gebruik als akkerland. Met de ontwikkeling van Schiphol is daar echter verandering in gekomen. Achter
de lintbebouwing van Aalsmeerderbrug en Oude Meer zijn in de loop der jaren grote bedrijventerreinen tot ontwikkeling gekomen. De gebouwen staan vaak pal achter de tuinen van de huizen op de dijk.
2.2
Ruimtelijke structuur
Kenmerkend voor het gebied van Schiphol-Rijk is de ligging tussen Schiphol en de Ringdijk aan de rand van de
polder bekneld aan de rand van polder tussen de Ringvaart en Schiphol. Dit gebied is een overgebleven stukje
polder met de nog kenmerkende slotenverkaveling tussen de zelfstandige structuur van de banenstelsel van
Schiphol en de grillige vorm van de Ringdijk.
Schiphol-Rijk vormt een ruimtelijke knooppunt door de nabijheid, verwevenheid en samenkomst van verschillende
ruimtelijke structuren, infrastructuren en functies in dit restgebied. Als gebied vormt het een ruimtelijke en functionele overgang tussen de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rondom Schiphol en de bestaande historische ruimtelijke structuren van de polder.
Het plangebied is onderverdeeld in drie zones kenmerkende voor de structuur van het gebied, te weten:
1. De Ringdijkzone. Deze zone bestaat uit het dijklichaam en wordt aan één zijde begrensd door de Ring-
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2.

3.

vaart en aan de andere zijde door de dijkvoetsloot. De dijk wordt functioneel gebruikt als leef- en verblijfmilieu en als recreatiegebied.
De Dijkvoetzone. Dit is het resterende gebied tussen het dijklichaam en de polder. Dit gebied vormt een
buffer als ruimtelijke overgang tussen de grillige contouren van het dijklichaam en de strakke verkavelingstructuur van de polder.
De Polderzone. Kenmerkend voor de polderzone is de oorspronkelijke polderverkaveling-structuur. De
sloten zijn de structurerende elementen die het gebied ordenen.

Kenmerkend voor de identiteit van het gebied van Schiphol-Rijk is de wijze waarop deze zones ruimtelijk in elkaar
grijpen en overgaan. De dijkvoet zone als overgang tussen polder en Ringdijk vormt hierbij een bepalend ruimtelijk factor voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het hele gebeid.
De ringdijk zone
De ringdijk markeert een beëindiging en een overgang. Het dijktalud vormt als ruimtelijke element de overgang
tussen de laaggelegen polderlanden van het gebied van Schiphol-Rijk en de oude landen van de hooggelegen
gebied van Aalsmeer buiten de Polder van de Haarlemmermeer.
Specifiek aan het gebied van Schiphol-Rijk is de ligging tegenover het natuurgebied van de bovenlanden van
Aalsmeer. De Ringdijk markeert de fysieke beëindiging van het bedrijventerrein en vormt de functionele scheiding
met het natuurgebied. Dit natuurgebied wordt aangemerkt als onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Dit heeft als gevolg dat aan de overzijde geen ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden.
De overgang tussen beide gebieden wordt gemaakt door het woonmilieu van de Ringdijk. Dit woongebied bestaat
uit de lintbebouwing van de dijkdorpen Aalsmeerderbrug en Oude Meer met voor een deel nog de oorspronkelijk
dijkbebouwing. Dit deel van de Ringdijk vormt mede door het vrije landschappelijke natuurgebied aan de overzijde een aantrekkelijk woonmilieu.
Een deel van de kernen Aalsmeerderbrug en Oude Meer liggen in het plangebied. Het bestemmingsplan zal de
leefbaarheid in deze kern dienen te waarborgen.
De dijkvoet zone
De dijkvoet zone vormt een structureel en functioneel bufferzone tussen de polder en de dijk. Deze buffer wordt
gekenmerkt in zijn huidige vorm door de nog openstaande kavels die de ruimtelijk overgang vormen tussen de
structuur van de polder en de Ringdijk.
De dijkvoetzone vormt de overgang tussen Ringdijk en polder. Deze zone onder aan de dijk is een noodzakelijk
ruimtelijke buffer en tussen dijk en polder. Deze bestaat uit verschillende meestal afgeslopen gebieden die soms
ruimtelijk in verbinding staan met elkaar door de nog aanwezig oorspronkelijke ontsluitingsweg onder aan de dijk.
Polderzone / Schiphol
Het banenstelsel van Schiphol is de meest ingrijpende ruimtelijke en structurerende ontwikkeling en heeft grote
invloed gehad op die van oudsher agrarische gebied. De luchthaven heeft met haar banenstelsel verandering
aangebracht aan de oorspronkelijke structuur van de Polder en heeft een nieuw dominante structuur laag geïntroduceerd. De van oorsprong polder verkavelingstructuur met kavelsloten als structurerend en terugkerend element heeft daarmee plaats gemaakt voor deze nieuwe dominante structuur en voor nieuw grondgebruik.
Ontsluiting
Aan de zuidkant markeert infrastructuur de begrenzing van het plangebied. De kruising van de Kruisweg met de
Fokkerweg markeert daarmee de ingang van het plangebied. De Fokkerweg loopt als ontsluitingsweg door het
hele gebied. Het maakt aan de zuidelijke kant de koppeling en ruimtelijke verbinding met SLP en aan de noordelijke kant een aansluiting met het landelijke netwerk via de A9.
In het midden van het plangebied vormt een koppeling van de Fokkerweg op de omgelegde N 201een nieuwe
ingang voor het gebied als verbinding op het regionale netwerk en een directe aansluiting op de A4.
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2.3
Functionele structuur
De functionele indeling van het plangebied volgt dezelfde driedelige structurele verdeling.
Het gedeelte van de polderzone is daarbij voornamelijk te omschrijven als een bedrijventerrein bestaand uit logistieke bedrijven met een beperkte aantal kantoren. Met een entree aan de N201 presenteert het gebied van
Schiphol-Rijk zich als een kantorenpark op de kruising van de N201 met de Fokkerweg. Park-Rijk vormt daarmee
de ingang van het plangebied met een kantorenpark in landschappelijke setting. De groenstructuur is daarbij een
belangrijke ruimtelijke factor die de verschillende functies gelegen aan het park in een campusachtige setting met
elkaar in verbinding brengt.
De ringdijk zone staat qua gebruik in schil contrast staat met de rest van het plangebied. Dit gedeelte van de
Ringdijk is een woongebied met een mengvorm van kleinschalig wonen, werken en recreatieve doeleinden.
De dijkvoet zone vormt een structureel en functioneel overgangszone tussen de polder en de dijk.
Omgeving plangebied
Aan de noord- en westkant van het plangebied wordt de omgeving gekenmerkt door de aanwezigheid van bedrijvigheid georiënteerd op Schiphol; Schiphol Zuidoost en Anthony Fokker Business Park.
Aan de zuidkant van het plangebied wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van het logistieke bedrijventerrein Schiphol Logistics Park.
De in en rond het plangebied aanwezige infrastructuur is deels van regionaal belang. Ten noord-westen van het
plangebied ligt de Kaagbaan en de reservering voor een parallelle Kaagbaan ligt in het plangebied.
Woningen
In het plangebied liggen woningen in het lint aan de Aalsmeerderdijk, Schipholdijk, Ten Pol, Kruisweg en de Molenweg.
Bedrijven
De bedrijven in het bedrijvenpark Schiphol Rijk zijn verdeeld in het plangebied en aan de dijk gevestigd.
Verkeer
Het plangebied wordt doorkruist door de verlegde N201 (‘Boerenlandvariant’) en de verbrede Fokkerweg.
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3

Beleid en regelgeving

Dit hoofdstuk beschrijft de voor het plangebied relevante beleidsdocumenten. Het beleid ten aanzien van luchtkwaliteit, water, bodem, externe veiligheid en dergelijke wordt behandeld in hoofdstuk 5: 'Onderzoek en beperkingen'.

3.1

Rijksbeleid en Europese richtlijnen

3.1.1
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) geeft een totaalbeeld voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid
op rijksniveau. Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te
houden voor de middellange termijn (2028):
•
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische
structuur van Nederland;
•
Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
staat;
•
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.

Kaart uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Schiphol is Rijksverantwoordelijkheid
Hiervoor moet het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Daarom brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo
dicht mogelijk bij diegene die het aangaat (burgers en bedrijven) en laat het meer over aan gemeenten en provincies. Behalve wanneer rijksdoelen en nationale belangen raken aan regionale opgaven. Dan zal het Rijk haar
verantwoordelijkheid nemen. Met name gaat het dan om een onderwerp dat nationale baten en/of lasten heeft en
de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en
opgaven in de stedelijke regio’s rondom de mainports (w.o. Schiphol), brainport en greenports; of over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voor biodiversiteit, duurzame
energie of werelderfgoed; of over het hoofdnetwerk voor mobiliteit (over weg, water, spoor en lucht) en energie,
water en de bescherming van gezondheid van inwoners. Concreet betekent dit onder meer dat het Rijk een separate AMvB ‘grondreservering parallelle Kaagbaan Schiphol’ gaat opstellen (zie paragraaf 3.1.4).
Mainport Schiphol is een nationaal belang
Het eerste nationaal belang is een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s
met een concentratie van topsectoren. Vanwege deze concentratie en de nationale baten die daarmee gemoeid
zijn, wil het Rijk in de internationaal bereikbare stedelijke regio’s -waaronder de Metropoolregio Amsterdam- extra
inzetten op versterking van de concurrentiekracht.
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Hiervoor wordt een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak ingezet. Het Rijk geeft prioriteit aan het
oplossen van bereikbaarheidsknelpunten voor de main-, brain- en greenports (inclusief achterlandverbindingen).
3.1.2
Visie voor de Schipholregio (SMASH)
Het Rijk gaat in samenwerking met de zogenaamde regiopartijen en de partijen uit de luchtvaartsector een visie
opstellen voor de Schipholregio (SMASH). Het programma SMASH is erop gericht de mainport Schiphol en haar
regio te versterken en helderheid te bieden wat betreft de mogelijkheden voor de verdere ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling. SMASH draagt met een heldere visie, juridisch kader (actualisatie van de AMvB LIB) en uitvoeringsagenda actief bij aan de concurrentiekracht van Nederland nu en de komende decennia.
3.1.3
Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)
Het rijksbeleid voor Schiphol is geformuleerd in de Wet tot wijziging van de wet Luchtvaart die op 20 februari 2003
in werking is getreden (Wijzigingswet genoemd). De ruimtelijke consequenties van de Wijzigingswet staan in het
Luchthavenindelingbesluit (LIB).
In dit besluit is een beperkingengebied opgenomen waarbinnen beperkingen worden gesteld ten aanzien van het
gebruik en de bestemming van de grond voor zover deze noodzakelijk zijn met het oog op veiligheid en geluidsbelasting. Het plangebied is in verschillende zones van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol gelegen. Dit betekent dat nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, et cetera.) in principe niet is toegestaan. Nieuwbouw van bedrijfsbebouwing is alleen toegestaan in zone 4. De nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan vinden plaats in zone 4. In het LIB worden eisen gesteld aan de maximale bouwhoogte van gebouwen. In het bestemmingsplan is middels een algemene aanduidingsregel een regeling opgenomen waarmee
hoger bouwen dan het LIB alleen is toegestaan middels een afwijking waarin een verklaring van geen bezwaar
zoals bedoeld in artikel 8.9 Wet Luchtvaart wordt gevraagd. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de gevolgen
van de aanwezigheid van Schiphol en het LIB voor dit bestemmingsplan.
3.1.4
Reservering parallelle Kaagbaan
Het Streekplan Noord-Holland Zuid vormde tot 1 april 2008 - door middel van ministeriële brieven en
een concept AMvB – het ruimtelijke kader voor de parallelle Kaagbaan waarbinnen de reservering vanuit zowel
het nationale als het regionale belang afdoende was geborgd. Deze ruimtelijke reservering is per 1 april 2008 uit
het Streekplan komen te vervallen. Het Rijk heeft de ruimtelijke reservering van de parallelle Kaagbaan per 1 april
2008 overgenomen. De ruimtelijke reservering vervult sindsdien, op een volledige vergelijkbare wijze zoals dat
onder het streekplan het geval was, het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
Het Rijk heeft daarbij gemeend om richting de omgeving duidelijker te maken wat het reserveringskader betekent.
Met behulp van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB reservering parallelle Kaagbaan) zal het Rijk aangeven dat de ruimtelijke reservering geborgd blijft én dat het mogelijk is om ontheffing aan te vragen.
Op 23 april 2013 is in de Staatscourant kennisgegeven van een voorbereidingsbesluit reserveringsgebied parallelle Kaagbaan. Hierin wordt verklaard dat een AMvB wordt voorbereid. Voorts is bepaald dat het verboden is het
gebruik van de grond te wijzigen tenzij de activiteit in overeenstemming is met het ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit geldende bestemmingsplan, of noodzakelijk is voor de aanleg van de Boerenlandvariant.
De beleidsmatige beslissing over de noodzaak en aanleg van de parallelle Kaagbaan is door het Kabinet vooruitgeschoven tot na 2015. Voor eventuele aanvragen (verklaring van geen bezwaar) in dit gebied geldt een meldingsplicht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Op de lange termijn zouden de gronden binnen het reserveringsgebied ook benut kunnen worden voor functies
die aansluiten op de verduurzaming van de luchthaven, zoals het plaatsen van zonnepanelen.
Gemeentelijk standpunt over rijksbeleid:
De gemeente Haarlemmermeer is geen voorstander van de parallelle Kaagbaan. En heeft dat in een brief aan de
minister van VROM (mei 2009) over de gemeentelijke reactie op de Luchtvaartnota kenbaar gemaakt: “Niet alleen
zal de eventuele aanleg van de parallelle Kaagbaan onacceptabele negatieve effecten hebben voor de geluidshinder en leefbaarheid in Haarlemmermeer en voor Rijsenhout in het bijzonder, maar Rijsenhout zal met de reservering voor lange tijd in een gijzeling van onwetendheid over de toekomst worden gehouden. Er zal naar verwachting een klimaat ontstaan, waarin de leefbaarheid van Rijsenhout, bij gebrek aan toekomstperspectief voor
investeringen, steeds meer onder druk zal komen te staan".
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Reservering Parallelle Kaagbaan

3.1.5

Conclusie Rijksbeleid voor bestemmingsplan Schiphol Rijk

Het Rijk houdt vast aan het uitgangspunt dat de luchthaven Schiphol zich tot 2020 (2030) op de huidige locatie verder kan ontwikkelen en het (toekomstig) rijksbeleid blijft gericht op een belangrijke
bijdrage van de luchthaven aan de internationale concurrentiepositie van de Randstad en Nederland
met een concurrerend verbindingennetwerk, gecombineerd met een duurzaamheids-, geluid- en veiligheidsdoelstelling.
Het bestemmingsplan draagt bij aan de economische versterking van de positie van de luchthaven
Schiphol door de ontwikkeling van een logistiek bedrijventerrein mogelijk te maken, dit binnen de
kaders en mogelijkheden van het Luchthavenindelingsbesluit.
De Schipholregio is een nationaal belangrijke stedelijke regio. Daarom zal het Rijk haar verantwoordelijkheid nemen om gezamenlijk met andere overheden de doelstellingen van het Rijk te verwezenlijken. Onder andere wordt concreet gewerkt aan een Rijksstructuurvisie Schipholregio en een AMvB
‘grondreservering Parallelle Kaagbaan’.
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3.2

Provinciaal en regionaal beleid

3.2.1
Structuurvisie Noord-Holland 2040
De Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) gaat uit van versterking van de economische structuur en werkgelegenheid, gericht op een duurzame ontwikkeling. Deze is essentieel voor een goede (internationale) concurrentiepositie. Versterking betekent ook het zoeken naar de balans tussen een positief effect op welvaart en welzijn
van burgers en de belasting die economische groei kan vormen voor landschap, milieu en natuur. Voor het verbeteren van de concurrentiepositie van Noord-Holland zet de provincie in op voldoende en gedifferentieerde ruimte
voor economische activiteiten. Dan gaat het ten eerste om het verbeteren van de kwaliteit van zowel bestaande
als nieuwe bedrijvenlocaties voor bedrijven, kantoren en detailhandel/leisure. Ten tweede het versterken van de
Mainports Schiphol en het Noordzeekanaalgebied die essentieel zijn voor onze internationale concurrentiepositie.
De provincie voert daarbij een metropolitane strategie, gericht op het versterken van de randvoorwaarden voor
een concurrerend grootstedelijk klimaat. En zij zetten in op het verbeteren van het innovatievermogen van het
aanwezige bedrijfsleven.

Totaalkaart Structuurvisie Noord-Holland 2040, zuidelijk deel

Schiphol
De nadruk ligt op de wisselwerking tussen Schiphol, de Schipholregio en stedelijke omgeving. In deze zogenaamde ‘metropolitane strategie’ zijn elementen als vestigingsplaats, leefbaarheid, wonen, bereikbaarheid (lucht
en land), natuur en recreatie, cultuur, innovatie, en duurzaamheid van belang. In samenhang met elkaar zorgen
deze elementen voor de benodigde diversiteit, massa en het netwerk om van de metropoolregio Amsterdam een
concurrerende topregio te maken.
Schiphol ontwikkelt zich verder op de huidige locatie met specialisatie op knooppuntgebonden verkeer. De ontwikkeling van de regio vertoont op verschillende niveaus een samenhang met de ontwikkeling van Schiphol. Het
gaat hierbij om de ontwikkeling van ACT (Amsterdam Connecting Trade), de Schipholdriehoek (inclusief de tweede terminal) en de Zuidas, woningbouwprojecten, de bereikbaarheid van de regio, maar ook om beleidscontouren
die beperkingen opleggen aan ruimtelijke ontwikkelingen.
De Provincie staat binnen de “20 KE contour” (geluidshinder) geen nieuwe grootschalige woningbouw toe, buiten
de reeds bestaande bestuurlijke afspraken, zoals VINEX/VINACafspraken. Binnen de “48 dB(A) Lden contour”
(een groter gebied dan de 20 KE-contour) weegt de provincie ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover deze zich
voordoen buiten bestaand bebouwd gebied, af tegen mogelijke beperkingen
voor de ontwikkeling van de luchthaven.

BP Schiphol Rijk

14

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (2010) is het plangebied aangegeven als Bestaand Bebouwd Gebied.
3.2.2
Ruimtelijk-Economische Visie Schipholregio 2009-2030
De gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn verenigd in het Bestuursforum
Schiphol (BFS), waarin Schiphol als gekwalificeerd adviseur toegevoegd is. De BFS heeft als ambitie om de
Schipholregio internationaal concurrerend te houden ten opzichte van andere economische (luchthaven)regio's.
In 2001 is een gemeenschappelijke visie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio ontwikkeld,
de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS).

De REVS is in 2009 geactualiseerd. Het thema duurzaamheid is één van de richtinggevende concepten voor de
REVS 2009 - 2030 geworden. De REVS doet ook richtinggevende uitspraken op het thema luchthavengebondenheid. De Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio heeft richtinggevende uitspraken gedaan voor
de REVS over selectiviteit rond de luchthaven (zie ook paragraaf 3.2.3). De gemeenteraad van Haarlemmermeer
heeft op 11 juni 2009 de REVS 2009-2030 vastgesteld en heeft dit gebruikt als een bouwsteen voor de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030.
Ook de REVS 2009 - 2030 gaat uit van een metropolitane strategie; een grotere samenhang tussen het economisch complex van de luchthaven en de wijde omgeving, de metropoolregio Amsterdam. Het economisch complex van de luchthaven is geen losse entiteit meer, maar wordt ruimtelijk geïntegreerd in de netwerkregio.
De REVS 2009 - 2030 gaat nog steeds uit van het Y-model. Deze bestaat uit een logistieke as, A4-A5Westrandweg, met de nadruk op bedrijfslocatieontwikkeling en een dienstenas A4-A9-A10 (de as HoofddorpSchiphol-Zuidas) met een nadruk op kantoorontwikkeling. In de REVS 2009 - 2030 staan clusters, integrale gebiedsontwikkeling en diversiteit van vestigingsmilieus centraal. (Economische) meerwaarde valt te halen uit het
accommoderen van clustering van bedrijven.
De REVS 2009 – 2030 kiest voor een andere benadering van selectiviteit. Het vertrekpunt is een meer positieve
wijze van sturing door de gewenste bedrijvigheid vooral vooraf (voordat er sprake is van toetsing) te verleiden
zich te vestigen.
Locaties moeten meer profiel en kleur krijgen door in te zetten op locatieprofielen die aansluiten op de wensen en
eisen van de doelgroepen (de clusters). Zie hiervoor ook paragraaf 3.2.3. over het selectief vestigingsbeleid.
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De regio heeft excellente verbindingen nodig om vast te houden aan de internationale concurrentiepositie. En om
haar catchment area (gebied waaruit de lokale passagiers komen) goed te bedienen. Op het gebied van bereikbaarheid formuleert de REVS 2009 – 2030 een aantal wensen, zoals het verbeteren tangentiële verbindingen
tussen Haarlem, Hoofddorp, Schiphol, Amstelveen en Uithoorn door nieuwe HOV-buslijnen in aanvulling op de
Zuidtangent.
3.2.3
Selectief vestigingsbeleid
Het Bestuursforum heeft in 2009 advies gevraagd aan de door haar ingestelde commissie Meijdam om de contouren te schetsen van een alternatief voor het vigerend stelsel van selectief vestigingsbeleid.
Op basis van dit advies en de REVS 2008 zijn door de regionale partijen in het Bestuursforum op 21 mei 2010
uitgangspunten vastgelegd voor een nieuw selectief vestigingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn:
1. Borg selectief vestigingsbeleid niet via selectiecriteria in planologische documenten, maar via een economische visie (REVS) en een economische strategie (de Ontwikkelingstrategie REVS).
2. Spreek met elkaar globale criteria af (de globale criteria van de commissie Meijdam) maar veranker deze niet
in bestemmingsplannen, maar in de economische strategie, en eventueel in convenanten met terreineigenaren.
3. Rapporteer jaarlijks via de monitor REVS welke bedrijven waar terecht zijn gekomen. Toets deze aan de
hand van de afgesproken criteria en de economische strategie. Maak in de monitor REVS de afwijkingen van
de afspraken expliciet en bespreek die in het Bestuursforum.
4. Optioneel kan een onafhankelijke adviescommissie in het leven worden geroepen om het Bestuursforum te
adviseren over twijfelgevallen of de bevindingen in de monitor.
De nieuwe regeling is gekoppeld aan de ontwikkelingsstrategie REVS. Om vrijblijvendheid te voorkomen in het
uitvoeren van het beoogde nieuwe beleid wordt het nieuwe selectieve vestigingsbeleid verankerd in een convenant tussen de provincie Noord-Holland, Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol Group en SADC. B&W hebben
op 22 november 2011 hierover een instemmend besluit genomen.
In dit bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan de beleidskaders zoals die in de REVS zijn vastgelegd, het
advies van de commissie Meijdam en de uitgangspunten zoals die op 27 oktober 2011 in het convenant zijn vastgesteld. Kern voor dit bestemmingsplan is dat buiten Schiphol-Centrum en de gebieden in het ‘Luchthavengebied’ in de regels geen nadere selectiviteitcriteria voor vestiging worden opgenomen.
3.2.4
Integrale gebiedsvisie Werkstad A4/Masterplan ‘Amsterdam Connecting Trade’ (ACT)
Op 14 november 2006 is de Integrale gebiedsvisie Werkstad A4 door GS van Noord- Holland vastgesteld. De
provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group en SADC hebben met deze visie een
balans aangebracht tussen bereikbaarheid, economie en leefbaarheid. De ambities uit de gebiedsvisie zijn inmiddels vertaald in het Masterplan ACT en de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft op 20 april 2008 het Masterplan ACT en de daarbij behorende voortgangsrapportage unaniem
aangenomen. Onder ACT vallen de A4-zone West, Schiphol Logistic Park, het project N201 en Park 21 en glastuinbouw PrimAviera. Het plangebied is conform de integrale visie van ACT bedoeld voor logistieke ontwikkeling.
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Figuur: kaartbeeld Amsterdam Connecting Trade (ACT)
3.2.5
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Plabeka
Door de Metropoolregio Amsterdam (een samenwerking tussen de gemeenten en provincies in de noordvleugel
van de Randstad) is onderkend dat voor het werken naar de toekomstige metropolitane strategie (strategie om de
(noordelijke) Randstad op termijn concurrerend te maken met grootstedelijke gebieden als Parijs en Londen)
Schiphol en de regio elkaar nodig hebben. Om deze binding te bevestigen wordt een convenant opgesteld dat de
onderlinge relaties regelt en waarin reeds lopende trajecten worden meegenomen.
Binnen Plabeka verband (Platform Bedrijven en Kantoren) van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) zijn afspraken gemaakt over het planaanbod van nieuwe kantoren en bedrijven tot 2040.
Voor dit bestemmingsplan is relevant dat Park Schiphol Rijk in Plabeka is opgenomen als bestaand kantoren- en
bedrijventerrein. Als zogenaamd ‘balansgebied’ ligt het accent op herontwikkeling en transformatie.
3.2.6
Regionale Verkeer- en Vervoerplannen
In het ProvinciaalVerkeers- en Vervoersplan Noord-Holland (PVVP, 2003) van de Provincie Noord-Holland staat
de vrije keuze van de burger om een vervoerwijze te kiezen centraal. De overheid zorgt ervoor dat de burger zelf
kan kiezen door te zorgen voor veiligheid, voor goede overstapmogelijkheden van auto en fiets op openbaar
vervoer, openbaar vervoer onderling, voor stallingvoorzieningen, transferpunten enzovoort.
De Stadsregio Amsterdam heeft in 2004 een Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP) vastgesteld. Onderdeel
van het RVVP is een uitvoeringsprogramma waarin de verantwoordelijkheden ten aanzien van beleid en uitvoering van projecten zijn vastgelegd.
Daarnaast heeft de Stadsregio in 2008 een OV-visie voor de langere termijn vastgesteld. Met deze De OV-Visie
2010-2030 kunnen juiste en toekomstvaste keuzes worden gemaakt in de aanleg of aanpassingen van het OVnetwerk in de regio.
Regioakkoord N201+
In het regioakkoord N201+ (2002) zijn de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Venen en
de provincie Noord-Holland overeengekomen dat zij verantwoordelijk zijn voor de gezamenlijke planvorming,
koers en besluitvorming om de N201 om te leggen en aan te passen. Voor de ontsluiting van de N201 op de A4 is
gekozen voor twee aansluitingen, onderling verbonden door een nieuwe wegenstructuur die zorgt voor een sterk
verbeterde bereikbaarheid in de regio Schiphol.
In het plangebied zal de N201 op een alternatieve wijze aan worden gelegd dan in het regioakkoord vastgelegd.
Dit alternatief tracé heet de ‘Omlegging N201 Schiphol-Rijk’ (ook wel genoemd het gestrekte Boerenlandtracé) en
kan tijdelijk gebruik maken van het reserveringsgebied voor de parallelle Kaagbaan, totdat nadere besluitvorming
over de parallelle Kaagbaan heeft plaatsgevonden.
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3.2.7

Conclusie regionaal beleid voor bestemmingsplan Schiphol Rijk

De regio zet in op groei van de luchthaven Schiphol binnen de beperkingen en met een nadrukkelijke
duurzaamheiddoelstelling. Daarbij wordt uitgegaan van een metropolitane strategie. Dus van een
grotere samenhang tussen het economisch complex van de luchthaven en de wijde omgeving, de
Metropoolregio Amsterdam. Het economisch complex van de luchthaven is geen losse entiteit meer,
maar wordt ruimtelijk geïntegreerd in de netwerkregio..
De beslissing over de mogelijke uitbreiding van het banenstelsel wordt nu nog niet genomen. Eerst
het huidige banenstelsel optimaliseren. Bij de planontwikkeling en/of herontwikkeling van vastgoed op
Schiphol Rijk zijn geen aan de luchthaven gebonden selectiecriteria van toepassing. Park Schiphol
Rijk is opgenomen als bestaand kantoren- en bedrijventerrein in Plabeka.
De aanleg van de N201 + wordt gefaciliteerd binnen het bestemmingsplangebied.
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3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1
Structuurvisie Haarlemmermeer 2030
De Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2012) beschrijft de belangrijke ambities, speerpunten en opgaven voor
Haarlemmermeer in de periode tot 2030. De structuurvisie stelt de kaders voor de ontwikkeling van Haarlemmermeer. De ambities voor Haarlemmermeer in 2030 zijn als volgt benoemd:
•
sterk gevarieerd en de atypische stedelijkheid benuttend;
•
duurzaam en klimaatbestendig;
•
fysiek en sociaal verbonden met elkaar en met de omgeving;
•
blijvend gepositioneerd als attractieve ontmoetingsplaats.
Ingezet wordt op versterking van de potenties van de luchthaven Schiphol op basis van een duurzame ontwikkeling met beperkt ruimtebeslag, een reservering van de Schipholdriehoek en het terugdringen van geluidoverlast.
Haarlemmermeer heeft de ambitie om de Schipholregio internationaal concurrerend te houden ten opzichte van
andere economische (luchthaven)regio's. De mainportstrategie waarin de ruimtelijke inpassing van de luchthaven
en het economisch complex rond de luchthaven centraal stond, is vervangen door een metropolitane strategie.
Deze gaat uit van een grotere samenhang tussen het economisch complex van de luchthaven, inclusief ontwikkelingen van ACT en PrimaViera en de wijde omgeving, de Metropoolregio Amsterdam. Deze grotere samenhang
zorgt voor een betere wisselwerking tussen de luchthaven en haar omgeving.
3.3.2
Deltaplan Bereikbaarheid
Het gemeentelijk beleid voor verkeer en vervoer is opgenomen in het Deltaplan Bereikbaarheid (2012). Haarlemmermeer wil de mobiliteitsgroei faciliteren op een zodanig wijze dat de bereikbaarheid wordt vergroot, economische ontwikkeling wordt bevorderd en de kwaliteit van de dorpen en het milieu kan verbeteren. De mobiliteitsontwikkeling in en rond Haarlemmermeer zorgt daarbij voor een grote opgave. Mobiliteitsbeleid staat niet op zichzelf, maar kent een nauwe samenhang met duurzaamheid en leefbaarheid; ruimtelijke ontwikkeling en economie
(bereikbaarheid) en maatschappelijke ontwikkeling, gezondheid en veiligheid. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het
motto; ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Ingezet wordt op uitbreiding van het fiets-, auto en (h)ov-netwerk en vergroting van de verkeersveiligheid, aansluitend op de structuurvisie .Het parkeerbeleid is eveneens opgenomen in het
Deltaplan Bereikbaarheid. Hierin staan de parkeernormen die de gemeente hanteert.
3.3.3
Parkeerbeleid
Deze parkeernormering is gebaseerd op toepassing van de ASVV. De kengetallen uit de ASVV worden in Nederland algemeen gehanteerd als basis voor parkeernormen, ook in de Haarlemmermeer. De normen zijn tot stand
gekomen volgens een vaste systematiek. In de eerste plaats is nagegaan welke mate van stedelijkheid gekozen
moet worden voor Schiphol Rijk. Daarna is de aanwezigheid en invloed van hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV) vastgesteld. De normen gaan overigens dit jaar nog wijzigen, vanwege de nieuwe richtlijnen van het
CROW.
Schiphol-Rijk:
Weinig stedelijk, invloed van HOV Schiphol Oost (nog) niet, geen winkelcentrum in de directe omgeving
Kantoren zonder baliefunctie:
2,5 pp/100 m2 bvo
Kantoren met baliefunctie:
3,5 pp/100 m2 bvo
Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief:
0,9 pp/100 m2 bvo
Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersintensief:
1,8 pp/100 m2 bvo
Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief:
2,8 pp/100 m2 bvo
Bedrijfsverzamelgebouw:
1,7 pp/100 m2 bvo
Hotels
1,5 pp/kamer
3.3.4. Horecabeleid
Het gemeentelijke integrale horecabeleid (2009) zet in op passende horecavoorzieningen nabij de leef-, werk en
verblijfsgebieden en een gezond investering- en ondernemingsklimaat voor de horecasector binnen de gemeente.
Besloten is om het beleid met betrekking tot ondersteunende horeca voort te zetten en in de te actualiseren bestemmingsplannen de volgende horecacategorieën benoemen:
1. ondersteunende horeca,
2. alcohol vrije horeca,
3. horeca met een drank en horecavergunning, en
4. overige/bijzondere horeca.
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Dit moet leiden tot een toekomstig passend horeca aanbod nabij onze leef-, werk- en recreatiegebieden.
Het gemeentelijk horecabeleid is met name gericht op het verbeteren van de horecamogelijkheden in de bestaande kernen van Haarlemmermeer. De algemene beleidslijnen voor kantoor-/bedrijventerreinen (ondersteunende horeca, maximaal 150 m² bvo) gelden ook voor het kantoren- en bedrijventerrein Schiphol Rijk.
3.3.5
Hotelbeleid
De vraag naar hotelkamers heeft over het algemeen een volgend karakter en is voor Haarlemmermeer vooral
afhankelijk van de ontwikkelingen op en rond Schiphol. In 2006 heeft de gemeente de actualisatie Hotelbeleid
vastgesteld. Daarin zijn de volgende beleids/uitgangspunten vastgesteld:
•
tot 2016 maakt de gemeente de realisatie van circa 3.600 extra hotelkamers mogelijk;
(uitgaande van de geprognosticeerde groei van Schiphol en de ontwikkelingen van kantoor- en bedrijventerreinen en binnen de bestaande planologische mogelijkheden);
•
de gemeente faciliteert hotelontwikkelingen met name op of in de directe nabijheid van:
o centrumgebieden (Hoofddorp en Nieuw Vennep);
o openbaarvervoersknooppunten;
o kantoor- en bedrijventerreinen;
o luchthaven Schiphol (incl. terminal);
•
de gemeente schept voorwaarden voor de ontwikkeling van aanvullende voorzieningen
(zoals congres- , sport- , wellness-voorzieningen en recreatie mogelijkheden).
Indien de hotelsector slaagt in de invulling van de aanwezige marktruimte zal dit naar verwachting onder andere
resulteren in het versterken van de diversiteit aan hotelvoorzieningen, het versterken van Schiphol, kantoor-,
bedrijfs- en centrumlocaties met goed ontsloten hotelvoorzieningen, en zo’n 1.400 extra arbeidsplaatsen.
Aan die ruimte voor in totaal 3.600 hotelkamers is met name op Schiphol en in Hoofddorp deels al invulling gegeven. Binnen het plangebied Schiphol Rijk zijn twee hotels aanwezig. Er is daarnaast een initiatief bekend voor de
transformatie van een (leegstaand) kantoor naar een hotel. Dit (derde) hotel wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt via een wijzigingsbevoegdheid.
3.3.6
Kantoren- en bedrijvenstrategie Haarlemmermeer
In 2012 heeft de gemeenteraad de Kantoren en Bedrijvenstrategie Haarlemmermeer vastgesteld als beleid voor
de komende jaren voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Het is tevens de lokale uitwerking van de regionale
afspraken in het kader van de uitvoeringsstrategie Platform bedrijven en kantoren (Plabeka). Doel is om:
• de positie van Haarlemmermeer als vestigingsplaats voor kantoren en bedrijven te koesteren en versterken;
• meer evenwicht te creëren tussen de vraag en het aanbod van werklocaties;
• aanpak van leegstand in kantoren, en
• herstructurering van bedrijventerreinen.
Voor het plangebied geldt dat kantorenterrein Park Schiphol Rijk is aangewezen als balansgebied. Balansgebieden zijn en blijven belangrijke kantorenlocaties maar hebben qua voorraad hun maximum bereikt. De kantorenvoorraad moet op deze locaties niet verder toenemen, aangezien de ruimtebehoefte in de toekomst gering is. Het
uitbreiden van de voorraad op deze locaties zou tot onnodige concurrentie leiden en ten koste kunnen gaan van
andere kantoorlocaties. Hoewel kwantitatief verdere ontwikkeling uitgesloten is, is een focus op de kwalitatieve
ontwikkeling op deze locaties wel van belang. Veel van de balansgebieden kennen goede locatiekwaliteiten voor
de bestemming kantoor: een multimodale bereikbaarheid en een multifunctioneel milieu.
Sommige van de balansgebieden hebben echter een verouderde kantorenvoorraad. In deze gebieden ligt de
prioriteit bij een kwaliteitsverbetering door het aansporen en faciliteren van marktpartijen tot herontwikkeling van
de bestaande kantorenvoorraad, door hoogwaardige renovatie of sloop/nieuwbouw. Volume-uitbreiding van de
kantoorbestemming bij herontwikkeling is toegestaan, mits dit per saldo niet tot een toename van de totale kantorenvoorraad op de kantoorlocatie leidt en uiteraard juridisch-planologisch mogelijk is.
Deze zogenaamde saldobenadering geldt voor alle balansgebieden en houdt in dat de toegevoegde kantooroppervlakte niet groter mag zijn dan de onttrokken kantooroppervlakte, hierbij hoeft de marktpartij die kantoormeters
toevoegt niet per se dezelfde te zijn als de marktpartij die kantoormeters onttrekt. Naast herontwikkeling is ook
transformatie van belang in de balansgebieden. Met marktpartijen dient actief ingezet te worden op het onttrekken
van de leegstaande, incourante kantorenvoorraad door sloop of transformatie.
Strategie voor balansgebieden:
• geen planaanbod;
•

faciliteren en stimuleren van herontwikkeling;

•

faciliteren en stimuleren van transformatie en sloop;
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•

verdichting bij herontwikkeling alleen mogelijk na onttrekking bestaande voorraad of met regeling koppeling oud aan nieuw;

•

stimuleren van voorzieningen die de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten.

3.3.7
Welstandsbeleid
De Welstandsnota 2012 geeft het geldende welstandsbeleid van Haarlemmermeer weer. Het grondgebied van
Haarlemmermeer wordt onderscheiden naar welstandsregimes van verschillende ‘zwaarte’. Voor het bestemmingsplan Schiphol Rijk geldt langs de ringdijk het reguliere welstandsregime. Op het bedrijventerrein geldt het
welstandsvrije regime.
3.3.8
Reclamebeleid
In veel gevallen is er voor het voeren van reclame een vergunning nodig. Dit kan zijn een omgevingsvergunning
(als de reclame een bouwwerk is) of een vergunning op grond van de APV (als de reclame geen bouwwerk is
maar wel een verlichte handelsreclame). In beide gevallen wordt de vergunningaanvraag op privaat terrein getoetst aan de loketcriteria. Indien de aanvraag hier niet aan voldoet, wordt de aanvraag beschouwd als maatwerk
dat wordt getoetst aan redelijke eisen van welstand. De mate van toetsing is geregeld in de welstandsnota.
Welstandscriteria voor reclamemasten
Reclamemasten zijn alleen toegestaan op bedrijventerreinen bij de entree van het erf of op een parkeerplaats.
Geen reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte of het open landschap ernstig belemmeren, geen
reclame-uitingen op verkeersrotondes en maximaal één reclame-uiting per erf. Indien er op een bedrijventerrein
reeds met bouwvergunning of omgevingsvergunning opgerichte reclamezuilen aanwezig zijn gelden deze zuilen
als zogenaamde trendsetter en voldoet de reclame-uiting aan redelijke eisen van welstand. Voor verdere details
wordt verwezen naar de welstandsnota.
3.3.9
Groen en recreatie in Haarlemmermeer
In de nota Groen en recreatie in Haarlemmermeer: de kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden (2007) zijn de
beleidsplannen voor de toekomst vastgelegd. Er meer routes en verbindingen naar en door het groen komen, een
grotere variatie in groengebieden, maar ook een betere balans tussen rood, groen en blauw. Alhoewel voorliggend bestemmingsplan niet is gericht op het tot stand brengen van recreatiemogelijkheden, is wel rekening gehouden met de beoogde balans tussen rood, groen en blauw. Door de ontwikkeling van onder meer het Ringdijkpark en het Geniepark wordt getracht het bedrijventerrein SLP in te passen in de omgeving. In de ontwikkeling
van SLP is ruimte opgenomen voor de realisatie van kwalitatief hoogwaardig groen.
3.3.10 Milieubeleid
Op weg naar een duurzaam evenwicht in 2030
Op 11 maart 2004 heeft de gemeenteraad de nota "Op weg naar een duurzaam evenwicht in 2030" vastgesteld.
De centrale doelstelling van het gemeentelijk milieubeleid is als volgt geformuleerd: In 2030 hebben we de voorwaarden bereikt voor een duurzame en leefbare groei en ontwikkeling. In deze gemeentelijke visie concentreren
de milieu-inspanningen zich op drie hoofdonderwerpen:
•
Ontwikkeling: maatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen die vooral de milieudruk beogen te verminderen
(bijvoorbeeld grondstoffen besparing, beperken wateroverlast, gezond bouwen);
•
Beheer: milieu-inspanningen die de leefomgeving beogen te verbeteren (bijvoorbeeld vermindering afval,
garanderen veiligheid en luchtkwaliteit);
•
Klimaat: alle activiteiten die ervoor zorgen dat er minder CO2 de lucht in gaat teneinde het broeikaseffect te
verminderen (realiseren van windmolens, energiebesparing, enzovoorts).
Eén van de speerpunten is dat ruimtelijke ontwikkelingsprojecten duurzaam worden ontwikkeld volgens het ambitieniveau uit de daarvoor ontwikkelde beleidskaders.
Klimaatbeleid Haarlemmermeer
Op 4 september 2008 heeft de gemeenteraad de nota "Kaders klimaatbeleid 2008-2020" vastgesteld. In deze
nota zijn de kaders voor toekomstig klimaatbeleid vastgelegd. Algemene doelstelling van het klimaatbeleid is (1)
een reductie van de CO2-uitstoot in 2020 van 30 procent ten opzichte van 1990 en (2) de realisatie van 20 procent duurzame energie in 2020. Bij de ontwikkeling en uitvoering van het klimaatbeleid/ energiebeleid wordt de
trias energetica aangehouden als leidend principe: 1. Beperking van de energievraag; 2. Opwekking noodzakelijke energie door gebruikmaking van duurzame energiebronnen; 3. Indien nodig dient de opwekking van de reste-
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rende noodzakelijke energie door middel van gebruikmaking van fossiele brandstoffen, zo efficiënt en zo schoon
mogelijk te geschieden.
3.3.11

Conclusie beleid gemeente voor bestemmingsplan Schiphol Rijk

De gemeente Haarlemmermeer heeft (samen met de overheidspartners) aan de (her)ontwikkeling van
Schiphol Rijk voorwaarden en kaders meegegeven. De ontwikkeling van Schiphol Rijk heeft bijgedragen
aan het ruimtelijke en economisch functioneren van Schiphol tot een compacte en duurzame luchthaven.
Het vitaal houden van dit kantoren- en bedrijventerrein sluit aan bij het gemeentelijk beleid zoals verwoord
in de Kantoren- en bedrijvenstrategie Haarlemmermeer. Voor het kantorenterrein Park Schiphol Rijk geldt
dat dit is aangewezen als ‘balansgebied’. De strategie is erop gericht om de bestaande kantorenvoorraad
per saldo maximaal gelijk te laten blijven. Er is enkel ruimte voor het toevoegen van kantoren, nadat kantoorruimte aan de bestaande voorraad is onttrokken. Het accent in deze gebieden ligt op primair herontwikkeling van de bestaande voorraad en secundair op onttrekking van incourante kantoren door transformatie en sloop.
Bij (her)ontwikkeling moet rekening gehouden worden met de kwaliteit van het wonen in de nabijgelegen
kernen Aalsmeerderbrug en Oude Meer.
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4

Nieuwe situatie

Dit hoofdstuk beschrijft de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied en de betekenis daarvan voor de toekomstige
ruimtelijke en functionele structuur.
4.1

Nieuwe ontwikkelingen plangebied

4.1.1

Bedrijvenontwikkeling StarParc te Aalsmeerderbrug

Inhoud planinitiatief
De ontwikkeling betreft een kleinschalige bedrijvenontwikkeling met bedrijvenunits van 1,25 hectare. De ontwikkeling is ruimtelijk aanvaardbaar omdat het een afronding van het bedrijventerrein Schiphol Rijk vormt. Het te ontwikkelen gebied geeft de overgangszone weer tussen het grootschalige kantoren- en bedrijventerrein en het
kleinschalige dijklint. In het lint aan de Molenweg is een viertal bedrijfswoningen voorzien als afronding van het
lint. De ontsluiting van het merendeel van de bedrijfsunits vindt plaats vanaf de Boeingavenue. De Molenweg
dient enkel ter ontsluiting van de bedrijfswoningen en -units.

Kenmerken plangebied en omgeving
De Molenweg 211 ligt ingeklemd tussen Schiphol-Rijk en de Aalsmeerderijk. Dit gebied vormt de ruimtelijke en
functionele overgang tussen de kantoorontwikkelingen van Schiphol-Rijk en de lintbebouwing aan de dijk. Qua
structuur vormt dit gebied een restruimte tussen de rechthoekige polderstructuur en de grillige contour van de
dijk.
Deze kavel heeft daarmee een lastig te verkavelen voetprint met hoekverdraaiing en twee voorkanten met twee
verschillende gezichten. Eén zijde is extravert gericht naar het representatieve kantoorpark van Schiphol-Rijk
terwijl het ander meer introvert is gericht naar de achterkanten van de lintbebouwing aan de ringdijk. Dit woongebied van de ringdijk wordt gekarakteriseerd door kleinschalige bebouwing met een aantrekkelijke woonmilieu en
een minder flamboyante zijde met bedrijven aan de achterkant . Deze achterkanten en bedrijven worden door de
Molenweg ontsloten, als ventweg van de ringdijk en als ontsluitingsweg voor het achtergelegen gedeelte van de
dijkvoetzone.
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Door deze grote ruimtelijke verschillen is het een opgave om deze kavel als representatieve ontsluitingsweg te
laten aansluiten op de Boeing Avenue van het kantoorparkgedeelte van Schiphol-Rijk.
Milieubelemmeringen
Industrielawaai: Deze kavel valt binnen het 50 en 55 dB(A) gebied tussen de van de geluidzones van de industrieterreinen van Schiphol en van de jachtwerf “Gouwerok” uit Aalsmeer. Binnen dit gebied kan nieuwbouw worden gerealiseerd.
Een deel van de kavel valt binnen de 20 Ke contour van de Nota Ruimte. Toevoegen van woningen is onder
voorwaarden mogelijk. Voor het overige deel van de kavel buiten deze contour geldt geen beperking. Met het
toevoegen van bedrijfswoningen aan de Molenweg wordt een inpassing in een bestaand bebouwd gebied gerealiseerd als versterking van het bestaande lint. Omdat hier sprake is van het opvullen van een open gat in het lint
wordt aan de voorwaarden voldaan voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar.
Cumulatie: Met het oog op het LIB en het beperken van cumulatieve geluidsbronnen op geluidsgevoelige objecten is tevens in het westelijke deel van dit gebied het aantal bedrijfswoningen beperkt gehouden tot twee.

Uitgangspunten planinitiatief
Dit plan vertaalt de ruimtelijke uitgangspunten naar een gezoneerde invulling van het gebied met een goede ruimtelijke aansluiting op de locatie, passend bij de structuur van de omgeving.
Kenmerkend hiervoor zijn een kleinschalig programma met bedrijfswoningen aan de Molenweg en twee clusters
van bedrijfsunits als begrenzing van het gebied naar het kantorenpark van Schiphol-Rijk. Deze units worden direct ontsloten via de Boeing Avenue en krijgen een architectonische verbijzondering in het zicht op de hoek bij de
ingang van dit gebied. De watercompensatieopgave (minimaal 15% van de toename van het verharde oppervlak)
wordt in diezelfde hoek opgelost om ruimte te creëren en als ruimtelijke koppeling met de vijver in het naastliggende kantoorpark. Parkeren wordt aan het zicht onttrokken en op het ‘binnenterrein’ (de restruimte tussen de
bouwvolumes in) opgelost.
Het plan onderscheidt zich door een duidelijke zonering met functies en bebouwingstypologie passend bij de
schaal van de omgeving en uiting gevend aan de ruimtelijke doelstellingen voor dit gebied.
Het plan kent twee gezichten met verschillende voorkanten met een gewenste oriëntatie gericht naar de ringdijk
en naar het bestaande kantorenterrein van Schiphol-Rijk. Dit plan voegt zich in de ruimte van de dijkvoet zone als
buffer tussen beide gebieden in.

BP Schiphol Rijk

24

Eindplan: situatie met programma (26 bedrijfunits + 4 bedrijfswoningen)

Impressie vanuit Schiphol-Rijk

Impressie vanuit de Molenweg

De ontwikkeling is met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in voorliggend bestemmingsplan.

4.1.2
•

•

Hotelontwikkelingen Park Schiphol Rijk

Aan de Beechavenue heeft onlangs een transformatie van een leegstaand kantoorpand naar een hotel
plaatsgevonden. Dit hotel is het tweede hotel op het kantorenpark Schiphol Rijk. Het is inmiddels in gebruik
genomen en heeft in dit bestemmingsplan de bestemming Horeca-Hotel.
Aan de Boeingavenue is nog een initiatief bekend voor de transformatie van een (leegstand) kantoorpand
naar een hotel. Deze ontwikkeling wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt via een wijzigingsbevoegdheid.

Het ruimtelijk-economisch beleid voor Park Schiphol Rijk – dat benoemd is als zogenaamd ‘balansgebied’ – is
gericht op herontwikkeling en transformatie. De transformatie van een kantoorpand naar hotel sluit aan bij het
beleid.
Vanuit het hotelbeleid blijkt de behoefte aan extra hotelkamers. Het beleid is erop gericht om hotelontwikkelingen
te faciliteren op of in de directe nabijheid van - onder meer - openbaarvervoersknooppunten, kantoor- en bedrijventerreinen en de luchthaven Schiphol (incl. terminal). De genoemde locaties voldoen qua ligging.
Overigens werkt de gemeente samen met de regio aan regionaal hotelbeleid. De MRA heeft te maken met een
toenemende stroom aan toeristen. Om een betere spreiding van bezoekers te realiseren en de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de MRA als toeristisch gebied te behouden is tijdens een conferentie van PRES (Platform Regionaal Economische Stimulering) opdracht gegeven om een regionale invulling aan het hotelbeleid te geven.
Een bredere analyse van het gewenste aanbod van hotels en een gedetailleerder beeld van de vraag naar overnachtingen zullen als basis dienen voor een nieuwe kijk op het hotelbeleid in de MRA. Het doel is uiteindelijk om
het economisch, toeristisch en ruimtelijk beleid regiobreed met elkaar te verbinden.
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Voor reeds vergunde hotelontwikkelingen - in te transformeren kantoorgebieden - zal het nieuw te maken regionale hotelbeleid geen consequenties hebben.

4.1.3

Parkeervoorziening Chipshol te Oude Meer

Deze ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een parkeergarage voor 420 personenauto’s voor het mogelijk
maken van het zogenaamde ‘Schipholparkeren’ (passagiers). Deze parkeervoorziening met parkeren op maaiveldniveau met één laag parkeerdek en een facilitaire ruimte wordt gerealiseerd aan de Fokkerweg te Oude
Meer.
Hiervoor is een ‘omgevingsvergunning onder voorwaarden’ verleend aan Chipshol III BV. In het kader van de
omgevingsvergunning is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld door Chipshol. Deze is door de gemeente getoetst en aanvaardbaar geacht. Er is een verklaring van geen bezwaar ex. Artikel 8.9 Wet luchtvaart afgegeven
door de Inspectie Leefomgeving en Transport.
De ontwikkeling wordt met een directe bestemming mogelijk gemaakt in voorliggend bestemmingsplan.

Ontwikkellocatie parkeervoorziening Chipshol

Het inpassen van deze ontwikkeling op deze locatie is aanvaardbaar bevonden omdat daarmee een verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit kan worden bereikt in dit deel van de dijkvoetzone tussen de Fokkerweg en het talud
van de Aalsmeerderdijk.
Met de inpassing van deze parkeervoorziening volgens het beoogde hoogwaardige kwaliteitsniveau van Chipshol
III BV kan op een markante plek van de Fokkerweg de ruimtelijke kwaliteit op het knooppunt tussen de Fokkerweg en de omgelegde N201 en bij de ingang van het gebied van Oude Meer aanzienlijk worden verbeterd.
Met deze ontwikkeling wordt tevens de continuïteit van de bestaande functies en activiteiten in deze strook doorgezet. Gelet op de huidige bedrijvigheid, functies en activiteiten die nu plaatsvinden in deze strook en op de naburige percelen is deze ruimtelijke ontwikkeling een logisch te verwachten ontwikkeling die in deze omgeving voorziet in een behoefte.
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4.2
Ruimtelijke en functionele structuur
De opgave voor het bestemmingsplan Schiphol-Rijk is om, daar waar delen van de dijkvoet zone nog leeg zijn of
tot (her-) ontwikkeling worden gebracht, de kaders te formuleren hoe deze overgang ruimtelijk vorm kan worden
gegeven. Dit om te borgen dat deze laatste overgebleven buffer in de oorspronkelijke vorm wordt geborgd als
overgangsgebied tussen de polderverkaveling en de ringdijk.
Hieronder volgen (ruimtelijke) knelpunten die bij de toetsing en inpassing van initiatieven en bij de actualisatie van
dit bestemmingsplan een rol spelen.
De stedenbouwkundige uitgangspunten voor deze inpassingen vormen een ruimtelijke leidraad voor ontwikkelingen binnen het gebied van Schiphol-Rijk en voor de gebieden met een vergelijkbare ruimtelijke opzet.
De ringdijk
a.

Ruimtelijke inrichting

Knelpunt:
Bedrijfsbebouwing die vanuit de polder tot in het dijktalud is doorgetrokken levert een ruimtelijk conflict op met de
beleving van de Ringdijk als waardevolle landschappelijke element voor de polder van de Haarlemmermeer (zie
profiel C).

Om de aanwezigheid en de versterking van de dijkvoetzone als buffer te borgen is het uitgangspunt:
•
Indien mogelijk een aaneengesloten gebied aan te houden tussen het bedrijventerrein en het dijktalud conform de principeprofielen A en B.

•

In geval van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de principeprofielen D, E, en F als ruimtelijke uitgangspunten
voor de inrichting van de dijkvoetzone aan te houden.
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•

b.

De ruimtelijke structurerende “groen” van de polderverkaveling-structuur door te trekken tot de groenstructuur van de ringdijk en deze daarop aan te laten sluiten; daarbij de bestaande open groene ruimte van de
dijkvoetzone waar deze als bepalend element aanwezig is als zodanig groen bestemmen.
Woon- werkbestemming en ontsluitingsprincipe

Voorwaarde voor een bedrijfsbestemming aan de dijk is dat die ontwikkeling geen ongewenste verkeersaantrekkende werking heeft op de dijk. Een toename van de verkeersbelasting op de dijk en het oneigenlijk gebruik van
de ringdijk voor parkeren zijn daarbij ongewenst:
•

•

c.

Uitgangspunt voor bebouwing op het dijktalud en in de dijkvoetzone is dat deze daarbij voldoen aan de ruimtelijke uitgangspunten voor kleinschalige en loskorrelige bouwvolumes aan de dijk met zicht tussen en naar
het achterland van de polder.
De mogelijkheid voor bedrijfsontwikkelingen aan de dijk afhankelijk te stellen van een ontsluiting via de dijkvoetzone.
Bebouwing in tweede lijn

Bij woningen en losse bebouwingen uitgebouwd over de volle diepte van een kavel ontstaat de ruimtelijke problematiek van een bebouwing in de tweede lijn met enkel ontsluiting vanuit de dijk.
Om te voorkomen dat de ontsluiting van een woning in tweede lijn niet overeenkomt met de oriëntatie en ontsluiting van die woning op en via de dijkvoetzone wordt voorgesteld:
•

Een rooilijn voor bebouwing in tweede lijn aan te houden op een minimale afstand van 5 meter van de ontsluitingsweg onder aan de dijk (zoals bij de Molenweg) opdat binnen dat onbebouwde deel ook de parkeervoorziening gerealiseerd kan worden.
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5

Onderzoek en beperkingen

Voor het plangebied zijn diverse onderzoeken gedaan om de haalbaarheid van de plannen te toetsen. Daarnaast
geven deze onderzoeken de randvoorwaarden waaraan de planontwikkeling in het plangebied aan moet voldoen.

5.1
Water
De inhoud van de waterparagraaf is opgesteld in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHvR). Dit
om te voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.
5.1.1

Wet- en regelgeving en beleid

Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van water in alle wateren en stelt zich ten doel dat
alle Europese wateren in het jaar 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt en dat er binnen heel Europa duurzaam wordt omgegaan met water.
Waterwet
De Waterwet (2009) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang
tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet helpt Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies om
wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van
functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie.
Het Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan geldt voor de planperiode 2009-2015 en heeft voor de ruimtelijke aspecten de status van
structuurvisie. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van
voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water.
Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2010-2015
Klimaatbestendig waterbeheer speelt een centrale rol in het Waterplan Noord-Holland 2010-2015. Het plan is van
toepassing op grond- en oppervlaktewater. Het Waterplan geeft de strategische waterdoelen tot 2040 en de concrete acties tot 2015. Een belangrijk middel voor het realiseren van deze waterdoelen is het via integrale gebiedsontwikkeling pro-actief zoeken naar kansrijke combinaties met veiligheid, economie, recreatie, landbouw,
milieu, landschap, cultuur en natuur. In het waterplan staan de ruimtelijke consequenties van het waterbeleid.
Waterbeheerplan 2010-2015
In het Waterbeheerplan geeft het Hoogheemraadschap van Rijnland aan wat de ambities voor de periode 20102015 zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen
overstromingen, voldoende water en gezond water.
Waterstructuurvisie
In de Waterstructuurvisie Haarlemmermeerpolder heeft het hoogheemraadschap het waterbeleid (een klimaatbestendig en robuust watersysteem) verder geconcretiseerd. Het watersysteem wordt vormgegeven volgens principes; flexibele peilen, hogere peilen, lijn/ vlakvormig ontwerp en optimalisatie van de inrichting. Hierbij worden de
belangen van de bestaande en nieuwe gebruiksfuncties zoveel mogelijk ondersteund. De eerste drie principes
zijn vooral van toepassing bij gewijzigd gebruik. De gemeente neemt een en ander ook over in haar structuurvisie.
Keur en Beleidsregels 2009
In de keur van het hoogheemraadschap staan regels ter bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken (zoals stuwen en gemalen). In de keur is bijvoorbeeld geregeld welke handelingen en activiteiten in en nabij watergangen, waterkeringen en waterbergingsgebieden niet zijn toegestaan zonder vergunning. De keur is een middel om via vergunningverlening en handhaving het watersysteem op orde te houden of te
krijgen. In de Beleidsregels (voluit: Beleidsregels en Algemene Regels Inrichting Watersysteem 2011 Keur, zie
www.rijnland.net), die bij de keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt.
Structuurvisie Haarlemmermeer en water
De Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 heeft volgende beleidsambitie voor water:
− een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem voor de polder, meer ruimte voor het vasthouden/bergen van water en kwaliteit;
− water als drager van kwaliteit en identiteit van de polder, water als onderdeel van de leefomgeving;
− meer uit water te halen: sluiten van kringlopen, bron van energie.
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In de structuurvisie is een aantal hoofdkoersen neergezet die samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland
worden uitgewerkt. Dit betreft; waterkwaliteitszonering (ordening van schoon naar vies, van zoet naar zilt), het
vasthouden van schoon water in de polderzoom en een duurzaam droogmakerijsysteem (flexibel peilbeheer voor
seizoensberging van water en samenvoegen/ samenwerken van peilvakken voor de opvang van pieken). Dit
beleid wordt nog verder uitgewerkt in onder meer nieuwe normen voor piek- en seizoensberging. Het bestemmingsplan en het waterstructuurplan gaan uit van het vigerende beleid.
5.1.2
Onderzoek
In het plangebied zijn de volgende peilvakken gelegen: GH-52.140.25 (peil N.A.P min 6,02 m) GH-52.140.23
(peil N.A.P min 5,72 m). De bestaande waterstructuur in het plangebied wordt niet aangepast. Op de ontwikkellocaties zal het percentage verhard oppervlakte toenemen en in het kader van de aan te leggen watercompensatie
is het streven om tenminste 15% van de toename van het verhard oppervlak als functioneel open oppervlaktewater aan te leggen.
5.1.3
Conclusie Water
Het aspect water vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan krijgen de aanwezige hoofdwatergangen een passende bestemming.

5.2

Bodem

5.2.1
Wet- en regelgeving en beleid
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden
bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is
van een saneringsnoodzaak.
In de Wet bodembescherming (1987) is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de
desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen moeten bij voorkeur op schone grond
worden gerealiseerd.
Voor ruimtelijke plannen moet ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch
onderzoek, worden verricht. Als uit het historisch onderzoek blijkt dat op de betreffende locatie sprake is geweest
van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging, moet het volledig verkennend bodemonderzoek worden verricht.
Voor het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer is een bodemkwaliteitskaart vastgesteld (2011). De
bodemkwaliteitskaart geeft aan wat de gemiddelde kwaliteit van de grond op niet-verdachte locaties is in de gemeente.
5.2.2
Bodemonderzoek
Voor het bestemmingsplan is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd (Historisch Bodemonderzoek Schiphol
Rijk, Gemeente Haarlemmermeer 2011). Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard, op beperkte schaal zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde. In deze paragraaf wordt beschreven of de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde nieuwe functies. De bodemkwaliteit ter plaats van de reeds aanwezige bebouwing
wordt buiten beschouwing gelaten. Eventuele verontreinigingen hier kunnen namelijk geen belemmering voor de
vaststelling van het bestemmingsplan opleveren.
Bodemkwaliteitskaart
Het plangebied van Schiphol-Rijk valt voor het grootste deel binnen de bodemkwaliteitskaart van de gemeente en
voor een klein gedeelte binnen de bodemkwaliteitskaart van Schiphol (gebied globaal ten noorden van de Fokkerweg). Over de kwaliteit van de bodem van percelen die in eigendom zijn van Luchthaven Schiphol kan geen
uitspraak worden gedaan. Het plangebied valt onder ‘oudstedelijk gebied 3’ met als bodemfunctie ‘Industrie’.
De locatie is niet gelegen in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied.
Onderzoek
Een groot deel van de Aalsmeerderdijk is een onderdeel van een lintbebouwing waarvan de bebouwing in de
jaren 30 is opgericht. Ter plaatse van deze lintbebouwing wordt, ook als gevolg van historische bedrijfsmatige
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activiteiten, in het algemeen verontreinigingen in de bodem aangetoond (matige tot sterke verontreiniging met
PAK’s, minerale olie en/of zware metalen).
Bij het vrachtareaal Schiphol Zuid-Oost is een potentieel ernstig geval van bodemverontreiniging met minerale
olie. Een nader bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om ernst en spoedeisendheid van sanering te bepalen.
Bij de opslagbassins Schiphol Zuid-Oost is een verontreiniging aanwezig met PFOS die ontstaan is bij een incident in 2008. Ter plaatse van het tracé van de N201 is de verontreiniging gesaneerd. De verontreiniging buiten
het tracé wordt, vooruitlopend op volledige verwijdering, beheerst door middel van een betonietscherm. Bij de
Aalsmeerderweg 512 wordt zowel in de bovengrond als het grondwater lichte verontreinigingen aangetoond. Er is
geen nader of aanvullend onderzoek noodzakelijk. Ter plaatse van de oude spoorbaan (parallel aan de Boeing
Avenue) is een lichte verontreiniging met minerale olie, arseen, cadmium en PAK aangetoond. Het grondwater is
licht verontreinigd met tolueen, xylenen en EOX. Er is geen nader of aanvullend onderzoek noodzakelijk. Het
wegtracé Beechavenue is onderdeel geweest van een sanering van arseen in de bodem. De sanering is voldoende uitgevoerd. Er is geen nazorgverplichting.
Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de rapportage van het historisch bodemonderzoek.
5.2.3
Conclusie bodem
Het gebied Schiphol-Rijk is een relatief oud industriegebied met lintbebouwing langs de Ringvaart, waardoor voor
de planontwikkeling in het algemeen geen verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. De bodemonderzoeken
die beschikbaar zijn, zijn (relatief) verouderd. Het is van belang om bij nieuwe ontwikkelingen verkennend bodemonderzoek uit te voeren, soms zal nader bodemonderzoek of sanering nodig zijn.
Bij nieuwe ontwikkelingen kan rekening gehouden worden met de verdachte locaties, zodat de functie van het
gebied niet in conflict komt met de verontreinigde toestand. De huidige bestemming van het gebied is niet strijdig
met de bodemverontreinigingstoestand. Dit aspect staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.

5.3

Flora en Fauna

5.3.1

Wet- en regelgeving en beleid

Vogel- en Habitatrichtlijn
De natuurbescherming is onderverdeeld in gebiedsbescherming en soortbescherming. De gebiedsbescherming
vindt plaats via de Vogel- en Habitatrichtlijn, richtlijnen voor Natura 2000. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in nationale wetgeving en niet rechtstreeks van toepassing.
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Alleen binnen die gebieden is de wet van toepassing.
Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet regelt de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen die voorzien in een bescherming van vogel-, planten- en diersoorten en hun leefomgeving. De planten en dieren kunnen op drie manieren beschermd
worden: de soort beschermen, de leefomgeving beschermen en schadelijke handelingen verbieden.
De Flora- en faunawet beschermt in beginsel alle flora en fauna. De in de Flora- en faunawet opgenomen dieren plantensoorten zijn (middels de AMvB, Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten behorende bij
de Flora en faunawet) onderverdeeld in drie categorieën. Voor de soorten uit tabel 1 is geen ontheffing nodig bij
ruimtelijke ingrepen of bestendig beheer. Wel blijft voor deze soorten de zorgplicht uit de Flora- en faunawet van
kracht. Voor de soorten uit tabel 2 kan een vrijstelling tot ontheffingaanvraag gelden als de initiatiefnemer van
ruimtelijke ontwikkelingen en beheer over een goedgekeurde gedragscode beschikt. Dit geldt ook voor de soorten
uit tabel 3, als er sprake is van bestendig beheer en onderhoud. Voor andere ontwikkelingen bij soorten uit tabel 3
blijft een ontheffingaanvraag verplicht.
5.3.2
Onderzoek flora en fauna
Voor het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de effecten van de ontwikkelingen op aanwezige flora- en
fauna. In deze paragraaf staan de belangrijkste conclusies. Gebruik is gemaakt van de volgende onderzoeken:
•
Vleermuizen in de gemeente Haarlemmermeer, zomeronderzoek (Altenburg & Wymenga, 2008)
•
Rugstreeppadden in de Haarlemmermeer (Arda, september 2008)
•
Viskartering van de Haarlemmermeer (ECOlogisch, juni 2010)
•
Amfibieënonderzoek Haarlemmermeer (B&D natuuradvies, 2011)
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In het plangebied is een veldinventarisatie gehouden door de gemeentelijk ecoloog (d.d. 8 december 2011).
Gebiedsbescherming
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebied. Wel is een onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) in het plangebied aanwezig; de ringvaart. De ecologische verbinding is vastgelegd in de
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. In dit gebied mogen geen bestemmingen worden opgenomen
die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren of aantasten.
Inventarisatie
Schiphol Rijk bestaat uit uitersten: relatief oude lintbebouwing en boerderijen langs de Ringdijk, en grootschalig
kantorenlandschap daarachter. Door het kantorengebied lopen watergangen, deels met natuurlijke oevers. Een
deel van het terrein ligt braak. De Ringvaart zelf maakt ook deel uit van het bestemmingsplan. Sommige oude
woningen langs de Ringdijk zijn het onderkomen voor huiszwaluwen.
Oude bomen - vrijstaand of ooit als oprijlaan aangeplant - vormen een jachtgebied voor diverse vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger). Het is niet onmogelijk dat bijvoorbeeld laatvlieger en gewone dwergvleermuis
diverse huizen gebruiken als zomerverblijf.
In de meeste nieuwe gebieden zijn geen noemenswaardige natuurwaarden aanwezig. Een uitzondering vormen
de oevers van diverse watergangen langs de Fokkerweg, waar onder andere rietorchissen groeien. In de watergangen broeden diverse watervogels als fuut, waterhoen en meerkoet. Boven de watergangen wordt gejaagd
door water-, meer- en gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Aan amfibieën is geen gebrek, maar het zijn de
algemene soorten zoals grote groene kikker, meerkikker, bruine kikker, kleine watersalamander en mogelijk de
gewone pad. Geen reptielen als de ringslang. Onder water kunnen we de kleine modderkruiper beslist tegenkomen, en mogelijk de bittervoorn. Heel misschien komen hier ook rugstreeppadden voor, mogelijk alleen tijdelijk,
overgekomen vanaf de overkant van de Ringvaart.
Aan vogels kent het gebied niet veel variatie; het zijn gewone soorten als merel, roodborstje, koolmees, pimpelmees, winterkoninkje, mus en spreeuw. Deze soorten wonen in en eten van de aangeplante bosschages tussen
de kantoren. In 2011 heeft een kolonie oeverzwaluwen gebroed in een hoop zand bij de tunnel. De aanwezige
zoogdieren zijn die van de normale bebouwde wijken: egel, muizensoorten, woelmuizensoorten en de bruine rat.
Het braakliggende terrein kan mogelijk zo rustig zijn dat er een bruine kiekendief kan broeden, hoewel alle plekken goed bereikbaar door mensen (hondenuitlaat) zijn via droge grond. Er staan in elk geval geen beschermde of
bijzondere soorten planten op, en het is te open (en te licht) om voor vleermuizen interessant te zijn.
De Ringvaart is een druk bevaren water, maar in relatie met de omgeving aan de overkant jagen hier toch diverse
soorten vleermuizen. Onder water kunnen we meervallen vinden en soms ook trekkende rivierprikken. En misschien her en der ook rivierdonderpadden tussen de stenen.
Soortenbescherming
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt
moet zekerheid zijn of verlening van ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig is (en als dat het geval
is, of deze verleend wordt). Voorafgaand aan uit te voeren activiteiten kunnen in aanvullende onderzoeken nodig
zijn om de exactheid van de inventarisaties te verscherpen en zeker te stellen dat beschermde natuurwaarden
niet worden aangetast.
Gezien grondsoort, bekende natuurgegevens, gesteldheid van het gebied en omgevingskenmerken zijn de volgende beschermde soorten mogelijk of zeker aanwezig:
Tabel III: soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/bijlage I AMvB
Bittervoorn
Mogelijk leefgebied, op diverse plekken
Gewone dwergvleermuis
Leefgebied: kraamkamers en zomerverblijven, foerageergebied
Laatvlieger
Leefgebied: zomerverblijven en foerageergebied
Meervleermuis
Foerageergebied
Watervleermuis
Foerageergebied
Gewone grootoorvleermuis
Mogelijk aanwezig ( slecht te vinden)
De kansen voor de bittervoorn nemen toe als de waterkwaliteit door gerichte maatregelen wordt verbeterd, of
wanneer het oppervlak met schoon water wordt vergroot.
Tabel II: overige soorten
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Kleine modderkruiper
Meerval
Rivierdonderpad
Rivierprik
Bijenorchis
Gevlekte en ongevlekte
rietorchis

Leefgebied
Leefgebied in Ringvaart
Leefgebied in Ringvaart
Leefgebied in Ringvaart
Mogelijk langs Fokkerweg
Leefgebied langs Fokkerweg

De kleine modderkruiper is een algemeen voorkomende soort in Haarlemmermeer, vooral in de kleinere wateren.
In het gebied zijn waarschijnlijk alleen vaste rust- en verblijfplaatsen te vinden via huiszwaluwnesten aan gevels
van woningen langs de ringdijk. Mogelijk dat in oude bomen holten aanwezig zijn die bewoond worden door
spechten. Verder zijn alle vogels alleen in hun broedtijd beschermd. Van alle andere groepen: insecten, overige
zoogdieren, planten et cetera, zijn alleen algemene soorten (tabel I) of onbeschermde soorten te vinden.
5.3.3
Conclusie flora en fauna
Binnen het bedrijventerrein en de woonstrook langs de Ringvaart zullen vrijwel geen veranderingen optreden.
Bebouwing van nu braakliggende stukken grond zal invloed hebben op de vogelpopulatie en mogelijk ook op de
aantallen amfibieën. Bij gelijkblijvend en zorgvuldig beheer van de oevers is er kans op toename van het aantal
orchideeën. Er zijn geen negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna te verwachten. De ringvaart behoudt
als ecologische verbindingszone - onderdeel van de EHS - de bestemming water.
Geconcludeerd wordt dat de regelgeving voor flora en fauna het bestemmingsplan niet in de weg staat.

5.4

Cultuurhistorie en archeologie

5.4.1

Wet- en regelgeving en beleid

Wet op de archeologische monumentenzorg
De Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) regelt de bescherming van het culturele erfgoed (en vooral het archeologische erfgoed). Onder archeologisch erfgoed wordt verstaan: alle fysieke overblijfselen, zowel in
als boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke samenlevingen uit het verleden. De
uitgangspunten van de wet zijn: archeologische waarden worden zoveel mogelijk in de bodem bewaard en alleen
opgraven als behoud in de bodem niet mogelijk is, vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie en bodemverstoorders betalen archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen (principe verstoorder betaalt). De kosten voor noodzakelijke archeologische werkzaamheden komen ten laste van de initiatiefnemer tot de bodemverstorende activiteit
Erfgoed op de kaart
De beleidsnota Erfgoed op de kaart (2010) maakt duidelijk welk belang de gemeente Haarlemmermeer hecht aan
behoud van het cultureel erfgoed en hoe zij het culturele erfgoed wil behouden. In de nota staat hoe de gemeente
omgaat met de archeologische zorgplicht (bescherming van het bodemarchief) en cultuurhistorie in ruimtelijke
plannen.
5.4.2
Onderzoek cultuurhistorie
In het verleden waren de gronden in agrarisch gebruik. Een aantal historisch geografische waarden is deels nog
herkenbaar in en om het gebied; het wegenpatroon van de droogmakerij, het afwateringspatroon, de ringvaart en
de ringdijk. De geplande ontwikkelingen vinden plaats op al bestaand bedrijventerrein of direct daaraan grenzend.
Dit heeft geen invloed op de genoemde historische waarden.
Er zijn in het plangebied of de directe omgeving geen rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten aanwezig.
Er bevinden zich geen beschermde stads- en dorpsgezichten in het plangebied.
5.4.3
Onderzoek archeologie
De kans op het aantreffen van archeologische waarden in het plangebied is zeer laag. Het plangebied ligt in een omgeving die vanwege de zeer natte condities weinig aantrekkelijk is geweest voor bewoning en waar eventuele vroege
bewoningssporen zullen zijn verdwenen door de latere erosie van het Haarlemmermeer en de vervening. Het Pleistocene dekzandoppervlak is in het plangebied vermoedelijk intact, maar ligt diep en zal door de ontgrondingen niet en
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door heipalen slechts in geringe mate verstoord worden. In het plangebied en directe omgeving zijn vooralsnog geen
aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen. Er bestaat een zeer geringe kans op het aantreffen van oeverversterkingen uit de achttiende eeuw. De kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen op het Pleistocene oppervlak wordt eveneens zeer laag ingeschat.
Er hoeft in dit bestemmingsplan geen archeologische dubbelbestemming te worden opgenomen. Eventuele archeologische vondsten moeten – conform artikel 53 van de Wet op de archeologische monumentenzorg – verplicht gemeld worden bij de gemeente Haarlemmermeer.
5.4.4
Conclusie cultuurhistorie en archeologie
Door de ontwikkelingen worden geen historisch geografische waarden of monumenten aangetast. Ook is de kans
op het aantreffen van archeologische waarden in het plangebied zeer laag. Verder archeologisch onderzoek in
het plangebied wordt niet noodzakelijk geacht.
Geconcludeerd wordt dat archeologie en cultuurhistorie geen belemmering vormt voor het bestemmingsplan.

5.5

Geluid

5.5.1

Wet- en regelgeving en beleid

Wegverkeer
De Wet geluidhinder bepaalt dat het bevoegd gezag bij vaststelling van een bestemmingsplan de wettelijke
grenswaarden in acht moet nemen. Toetsing aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de Wet geluidhinder vindt plaats per weg. Het geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer moet op de gevels van nieuwe (of
te wijzigen) woningen in de geluidszone van een weg te voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
(voorheen: voorkeursgrenswaarde). Deze bedraagt 48 dB.
Als dit geluidsniveau wordt overschreden kan de gemeente een hoger geluidsniveau toestaan de zogenaamde
‘Hogere waarde’. De Hogere waarde mag alleen worden verleend als uit akoestisch onderzoek blijkt dat bron-,
overdrachts- of gevelmaatregelen om het geluidsniveau terug of onder de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting brengen niet mogelijk is.
Aan de Hogere waarde is een maximum verbonden. Voor de nieuwbouw van woningen in binnenstedelijke situaties is dit 63 dB en in buitenstedelijke situaties is dit 53 dB. Deze niveaus zijn na aftrek van de correctie conform
1
artikel 110g van de Wet geluidhinder.
Industrielawaai
Op basis van artikel 40 van de Wet geluidhinder kunnen (delen van) industrieterreinen worden aangewezen als
gezoneerd industrieterrein met een zonegrens. Dit betreft industrieterreinen waarop zich gronden bevinden die
zijn aangewezen voor mogelijke vestiging van zogenaamde ‘zware lawaaimakers’ als genoemd in artikel 41 lid 3
van de Wet geluidhinder en artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht. Buiten de zonegrens mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50 dB niet te boven gaan. De op 1 januari 2007 geldende
ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen voor woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen – vastgelegd in eerder genomen besluiten – blijven gelden.
Luchtverkeerslawaai
Op grond van artikel 8.30a van de Wet luchtvaart stelt de minister elk vijfde kalenderjaar een geluidsbelastingkaart vast. Die heeft betrekking op de geluidsbelasting (overdag (Lden) en ‘s nachts (Lnight)) veroorzaakt door de
luchthaven op woningen en bij Algemene Maatregel van Bestuur aan te wijzen categorieën van andere geluidgevoelige gebouwen. Zie ook de site ‘Vliegverkeer in zicht’ (http://inzicht.bezoekbas.nl/).
Cumulatie van geluidsbelasting
In een bestemmingsplangebied kan zich de situatie voordoen dat binnen twee of meer geluidszones zoals bedoeld in de Wet geluidhinder geluidsgevoelige functies of terreinen worden geprojecteerd. Indien daarbij sprake is
van een overschrijding van geluidsnormen kan daarvoor een hogere waarde worden vastgesteld voor de ten

1

Conform artikel 110g mag een correctie worden toegepast op het berekende geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer.
Voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden is de aftrek 2 dB en voor de overige wegen 5 dB. De wettelijk
toegestane snelheid is hier van belang. Voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur geldt geen aftrek aangezien deze
wegen geen zone hebben en hierdoor niet onder de werkingssfeer van de Wet geluidhinder vallen. Enkel bij toetsing in het
kader van het aspect "goede ruimtelijke ordening" wordt ten behoeve van een goede beoordeling de aftrek wel toegepast.
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hoogste toelaatbare geluidbelasting. In dat geval dient het college van burgemeester en wethouders wel aan te
geven dat die cumulatie van geluidsbelastingen niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting.

5.5.2

Onderzoek geluid

Wegverkeersgeluid
In het bestemmingsplangebied is geen sprake van de aanleg van nieuwe wegen of de reconstructie daarvan. Alle
(buitenstedelijke) wegen waren ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan reeds aanwezig. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen rechtstreeks mogelijk
gemaakt. Wel wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de inpassing van een viertal (bedrijfs-)woningen
in de bestaande lintbebouwing aan de Molenweg. Akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Aalsmeerdijk, Boeing-avenue en Molenweg is nodig om inzichtelijk te maken dat geluidsgevoelige
bestemmingen op deze locatie mogelijk zijn. Rekening moet worden gehouden met het gecumuleerde geluidsniveau (van alle geluidbronnen).
In het plangebied liggen delen van de omgelegde N201+ en de Fokkerweg. De aanleg van de N201+ en de verbreding van de Fokkerweg is reeds in andere planologische procedures mogelijk gemaakt. In het kader van het
onherroepelijke bestemmingsplan N201 omlegging Schiphol Rijk is geluidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat na toepassing van effectieve geluidsreducerende voorzieningen (geluidsreducerend wegdek) een
verhoogde geluidsbelasting aanwezig is bij 13 woningen. Deze woningen zijn gelegen aan de Aalsmeerderweg
en de Kruisweg. Voor deze woningen is een hogere waarde verleend. Bij deze woningen zal onderzoek worden
uitgevoerd naar de geluidswering van de gevels. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan het nodig
zijn aanvullende (isolerende) maatregelen aan de gevels van deze woningen te treffen.
Industriegeluid
Het plangebied valt binnen het gezoneerde industrieterrein Schiphol en het industieterrein Gouwerok. Via een
wijzigingsbevoegdheid worden enkele (bedrijfs-)woningen mogelijk. Akoestisch onderzoek naar de geluidscontuoren industrielawaai is nodig om inzichtelijk te maken dat de geluidgevoelige bestemmingen niet binnen de 55
dB(A) contour liggen. Rekening moet worden gehouden met het gecumuleerde geluidsniveau (van alle geluidbronnen).
Luchtverkeersgeluid
Wat luchtverkeerslawaai betreft valt het plangebied binnen de gebieden waarvoor beperkingen ten aanzien van
gebruik en bestemming zijn opgelegd op basis van het luchthavenindelingbesluit (zie paragraaf 5.12).
Informatie gemeente over wonen in nabijheid luchthaven
Het wonen in een luchthavenomgeving brengt positieve effecten als werkgelegenheid en bereikbaarheid met zich
mee, maar kan soms ook geluidshinder opleveren vanwege het vliegverkeer en de nabijheid van uitvliegroutes.
Wie plannen heeft in de regio te gaan wonen, kan veel informatie vinden die voor hem of haar van belang kan zijn
op www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).
5.5.3
Conclusie geluid
De beoordeling van hogere waarden en cumulatie van geluidbelasting is mogelijk aan de orde voor één locatie.
Geluidsproductie als gevolg van wegen en de luchthaven Schiphol levert voor het merendeel van het bestemmingsplan geen belemmering op voor de wijze waarop de gronden in het plangebied bestemd zijn.

5.6

Luchtkwaliteit

5.6.1

Wet- en regelgeving en beleid

Wet luchtkwaliteit
De Wet luchtkwaliteit legt de belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit vast. De hoofdlijnen van deze
wet zijn te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De luchtregelgeving is uitgewerkt in een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en Ministeriele Regelingen.
Wet Milieubeheer
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In bijlage II van de Wet milieubeheer staan voor de volgende stoffen grenswaarden voor de concentratie in de
buitenlucht: stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), koolmonoxide
(CO). In de Nederlandse situatie leveren alleen de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) problemen op in relatie tot de wettelijke normen.
De wijze waarop het aspect luchtkwaliteit in acht genomen dient te worden bij planvorming is geregeld in artikel
5.16 en 5.16a van de Wet milieubeheer. Op basis van deze wetgeving kunnen ruimtelijk-economische initiatieven
worden uitgevoerd als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•
grenswaarden uit bijlage II van de Wet milieubeheer worden niet overschreden, of;
•
per saldo verbetert de luchtkwaliteit of blijft tenminste gelijk, of;
•
het initiatief draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit (aan concentratie PM10 en NO2), of;
2
•
het initiatief is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) .
In aanvulling op het bovenstaande toetsingskader stelt de AMvB ‘Gevoelige Bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’
dat bij de voorgenomen realisering van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen ed. op een locatie binnen 300 meter vanaf de rand van rijkswegen of binnen 50 meter vanaf de rand
van provinciale wegen, moet worden onderzocht of op die locaties sprake is van een daadwerkelijke of een dreigende overschrijding van de grenswaarden voor PM10 en/of NO2. Blijkt uit het onderzoek dat sprake is van zo’n
(dreigende) overschrijding, dan mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een ‘gevoelige bestemming’ niet toenemen. Het maakt voor de vestiging van gevoelige bestemmingen niet uit of het deel uitmaakt van ‘niet in betekenende mate’ projecten of ‘in betekenende mate’ projecten. De AMvB ‘Gevoelige Bestemmingen’ moet in beide
gevallen worden nageleefd.
5.6.2
Onderzoek luchtkwaliteit
In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen rijkswegen gelegen, maar wel provinciale wegen. Voor de verbreding van de Fokkerweg en voor de aanleg van de omgelegde N201+ is in het kader van eerdere planologische
procedures reeds eerder luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd.
De nieuwe ontwikkelingen binnen het BP Schiphol Rijk zijn: de ontwikkeling van de bedrijfskavel StarParc en de
parkeergarage Chipshol. In het NSL onder ib nr 705 worden onder de naam Schiphol Zuidoost de 10,5 ha aan
vrachtloodsen + 50.000 m2 + 250.000 m2 aan bedrijven en kantoor aangemeld. De 10,5ha aan vrachtloodsen
vallen onder het BP Schiphol voor het gebied Schiphol Zuidoost (pag. 66 van het BP Schiphol). De overige
50.000m2+ 250.000m2 kunnen worden gebruikt voor de ontwikkelingen binnen het BP Schiphol Rijk. De ontwikkeling van StarParc en de parkeergarage van Chipshol samen bedragen minder dan 300.000 m2 en kunnen
daarom ook met het NSL worden onderbouwd, project nummer uit het NSL is 705 voor Schiphol Zuidoost.
Vergeleken met het vigerende bestemmingsplan maakt dit plan geen nieuwe gevoelige bestemmingen mogelijk.
5.6.3
Conclusie Geluid
De luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de wijze waarop de gronden in het plangebied bestemd zijn. Het
bestemmingsplan voldoet aan de eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit.

5.7

Externe veiligheid

5.7.1
Wet- en regelgeving en beleid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer - over
weg, water en spoor en door buisleidingen - van gevaarlijke stoffen. Ook de risico’s van het gebruik van luchthavens en de mogelijke aanwezigheid van explosieven vallen onder externe veiligheid.
Elk nieuw ruimtelijk plan moet volgens de Wet ruimtelijke ordening getoetst worden aan de normen voor plaatsgebonden risico en groepsrisico.

2

Sinds 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht. Met het NSL is in 2005
gestart omdat Nederland niet tijdig aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit kon voldoen. Nederland heeft een plan gemaakt
waaruit duidelijk wordt hoe de grenswaarden wel worden bereikt. In het NSL zijn allerlei grote projecten opgenomen die men wil
uitvoeren samen met maatregelen die worden uitgevoerd om de concentratiebijdrages van deze grote projecten te compenseren. De concentratiebijdrage van NIBM-projecten wordt tevens gecompenseerd door deze maatregelen. Voor de projecten die
in het NSL zijn opgenomen, hoeft geen luchtkwaliteitonderzoek te worden uitgevoerd. Ook is toetsing aan de normen niet nodig.
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Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen,
zoals deze op dit moment luiden (REVI II)’ bevat de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan risico’s van onder andere tankstations met LPG, gevaarlijke stoffen (PGS-15)-opslagplaatsen en ammoniakkoelinstallaties
De normstelling voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (voor zowel weg, spoor als water) is gebaseerd op de
Nota Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) (2006). De nota heeft geen wettelijk bindende werking maar is niet vrijblijvend. Een voorstel voor een wettelijke regeling voor vervoer van gevaarlijke stoffen is in
voorbereiding.
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb, 2011) is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
5.7.2
Onderzoek externe veiligheid
Voor het bestemmingsplan gaan we voor wat betreft externe veiligheid uit van diverse eerder opgestelde rapporten. In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe functies mogelijk gemaakt, behoudens StarParc en de parkeervoorziening van Chipshol aan de Fokkerweg. Het aantal personen dat extra wordt blootgesteld is minimaal.
Dit zal geen significante wijziging opleveren ten aanzien van de hoogte van het groepsrisico.
De mogelijke risicobronnen in en rond het plangebied zijn in kaart gebracht. Van de risicobronnen overlappen de
invloedsgebieden met het plangebied. Dat zijn het bedrijf Centocor aan de Koolhovenlaan 112 (opslag grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen), het bedrijf Special Cargo Services aan de Brequetlaan 9 (ontplofbare stoffen) de
LPG installatie van het Shell tankstation aan de Fokkerweg 180-185, het transport van gevaarlijke stoffen over de
Fokkerweg en N201 en een propaantank aan de Molenweg 165.
Shell tankstation
3
Dit bedrijf heeft een milieuvergunning voor een LPG-tankstation. In het bedrijf is een LPG-tank (20 m ) aanwezig.
3
In de milieuvergunning is vastgelegd dat het bedrijf een maximale LPG-doorzet van 500 m per jaar heeft.
LPG tankstations vallen onder het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi). Ingevolge het Bevi en de daaraan gekoppelde Regeling externe veiligheid inrichtingen gelden bij het Shell-station de volgende afstanden voor
-6
het plaatsgebonden risico (pr 10 contour):
•
45 meter vanaf het vulpunt van de LPG-tank
•
25 meter vanaf de LPG-tank
•
15 meter vanaf de LPG-afleverzuil
Binnen de contouren van het plaatsgebonden risico mogen geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten,
zoals gedefinieerd in het Bevi (o.a. woningen, kantoorgebouwen) aanwezig zijn. Op dit moment zijn dergelijke
objecten niet binnen deze contouren aanwezig.
Ook is er een invloedsgebied dat gehanteerd moet worden voor de berekening van het groepsrisico, namelijk:
•
150 meter vanaf het vulpunt van de LPG-tank.
•
150 meter vanaf de LPG-tank.
Het invloedsgebied van de LPG-installatie is in de figuur weergegeven:
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Voor dit bedrijf is in 2010 het groepsrisico berekend (zie bijlage 3). Hieruit blijkt dat de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico op dit moment niet wordt overschreden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de tankwagens die LPG
komen bevoorraden zijn voorzien van een hitte werende coating. Het maximum aantal dodelijke slachtoffers bij
een calamiteit bedraagt ongeveer 500 personen. Als de LPG bevoorrading alleen ’s avonds plaats zou vinden zou
dit aantal ongeveer 60 personen bedragen.
Centocor
Dit bedrijf is gevestigd aan de Koolhovenlaan 112 en het valt onder het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen'
(Bevi) omdat er per opslagplaats meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen bij het bedrijf (PGS
15 inrichting). Ingevolge het Bevi en de daaraan gekoppelde Regeling externe veiligheid inrichtingen gelden bij
Centocor de volgende afstanden voor het plaatsgebonden risico (pr 10-6 contour):
•
20 meter vanaf de opslagplaatsen.
Omdat deze contour in 2005 viel over een geprojecteerd kwetsbaar object (aangrenzende bedrijfsruimte) is een
QRA (risicoanalyse) opgesteld (zie bijlage 6). Uit de QRA en het advies dat is gegeven aan de Regionale brandweer Amsterdam (zie bijlage 5) blijkt dat door een aantal technische en organisatorische maatregelen de PR
contour beperkt blijft tot het eigen terrein van de inrichting. De betreffende maatregelen zijn als voorschriften
verbonden aan de milieuvergunning. Uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen blijkt dat er geen sprake is
van een invloedsgebied waarvoor het groepsrisico moet worden berekend en verantwoord. In de eerder genoemde QRA is echter wel een invloedsgebied bepaald (van circa 50 m) en wordt berekend dat het groepsrisico ruim
beneden de oriënterende waarde ligt (situatie 2005).
Schiphol Group
Een deel van het plangebied valt binnen de inrichtingsgrenzen van de inrichting Schiphol Group (SNBV). SNBV
valt onder het Bevi. De reden hiervoor is de propaantank die aanwezig is op het brandweeroefenterrein op Schiphol Noord-West. De risicocontouren van deze propaantank vallen niet over het plangebied en zijn dus niet relevant voor dit bestemmingsplan.
Special Cargo Services
Bij dit bedrijf, gevestigd aan de Breguetlaan 9, is 1 keer per week, gedurende 2-3 uur maximaal 750 kg aan ontplofbare stoffen aanwezig. Het betreft geen opslag, maar een tijdelijke aanwezigheid in verband met het controleren van de verpakkingen en etiketten. Ook vindt hier vervoersgebonden opslag van maximaal 10.000 kg andere
gevaarlijke stoffen, waaronder radio-actieve stoffen plaats.
In 2006 is een risico-analyse voor dit bedrijf opgesteld (zie bijlage 8), omdat dit bedrijf destijds nog onder het Bevi
viel. Omdat de wetgeving is verandert valt dit bedrijf nu niet meer onder Bevi. Uit de risico-analyse en de beoordeling hiervan door het Centrum voor Externe veiligheid van het RIVM bleek dat de opslag van gevaarlijke stoffen niet leidt tot een verhoogd extern veiligheidsrisico (het plaatsgebonden risico buiten de inrichting bedraagt
minder dan 1x 10-6 per jaar) en dat er geen groepsrisico te verwachten is.
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Omdat in 2006 de “Circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik” is gepubliceerd, is bij het CEV nagevraagd of
deze circulaire van toepassing is op deze bedrijfssituatie. Dit bleek niet het geval te zijn, dus dit bedrijf kent geen
veiligheidsafstanden i.v.m. ontplofbare stoffen.
Propaantank
Voor propaantanks gelden op grond van het Activiteitenbesluit veiligheidsafstanden. Deze afstanden zijn van
ruimtelijk belang als ze strekken tot buiten de perceelsgrens van de milieu-inrichting (bedrijf). In het plangebied is
1 propaantank aanwezig, namelijk op het adres Molenweg 165 te Oude Meer. Deze tank kent veiligheidszones
van 10 meter en vallen op eigen terrein.
Veiligheidscontouren van transportroutes (propaan/LPG)
Transportroutes die binnen het plangebied zijn gelegen, hebben ook veiligheidscontouren die liggen over een
naastliggend plangebied. Voor het transport van LPG binnen geheel Haarlemmermeer is een onderzoek gedaan.
Hieruit blijkt dat het groepsrisico rondom de Fokkerweg en de N201 niet boven 0,1 van de oriëntatiewaarde komt.
(zie bijlage 9). Dit achten wij aanvaardbaar.
Buisleiding
Uit Carola berekeningen door de Gasunie is gebleken dat het groepsrisico de oriëntatiewaarde niet overschrijd.
Rondom de buisleidingen worden in dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het
groepsrisico neemt hierdoor ook niet toe.
5.7.3
Verantwoording groepsrisico
Het Groepsrisico neemt als gevolg van realisatie van het bestemmingsplan niet toe. Daarom is geen uitgebreide
verantwoording van het groepsrisico nodig. Hierbij spelen de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid een
rol. Hierover is de regionale brandweer Kennemerland om advies gevraagd. Het advies luidt (samengevat) als
volgt:
Het vulpunt van het LPG tankstation Oude Meer leidt tot een plaatsgebonden risicoconto (PR 10-6) van 45 meter. Binnen deze afstand zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd. Bij de overige risicobronnen ligt de PR10-6 contour binnen de eigen inrichtingsgrenzen of op de leiding of weg zelf.
Bij geen van de risicobronnen wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico overschreden.
De Brandweer heeft voor de risicobronnen verschillende incident scenario’s beschouwd en beoordeeld op zelfredzaamheid en hulpverlening in geval van een BLEVE scenario (bij Shell en transport gevaarlijke stoffen), een
toxisch scenario (bij Janssen Biologics en Special Cargo Services) of een fakkelbrandscenario (bij de buisleidingen). Het is van belang om risicobronnen en risico-ontvangers afdoende van elkaar gescheiden te houden. In de
huidige situatie is de afstand tussen de beschouwde risicobronnen en de omliggende (beperkte) kwetsbare objecten beperkt. De Brandweer adviseert om de volgende maatregelen te realiseren teneinde de risico’s te beperken
en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en hulpverlening te vergroten door noodplannen op te stellen en te
zorgen voor goede informatievoorziening aan de aanwezige personen (risicobewustzijn).
Ten aanzien van het restrisico wordt opgemerkt dat de beschouwde risicobronnen in de voorziene situatie leiden
tot incidenten met effecten of slachtoffers binnen het plangebied. De genoemde maatregelen kunnen de omvang
van de mogelijke incidenten sterk reduceren tot een omvang die beter beheersbaar wordt geacht voor de hulpdiensten. Incidenten met buisleidingen kunnen (grotendeels) voorkomen worden door de leidingen ongestoord te
laten liggen (zie Grondroerdersregeling).
5.7.4
Conclusie externe veiligheid
De genoemde bronnen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Risicobewustzijn is geen aspect dat in het bestemmingsplan wordt geregeld. Risicocommunicatie wordt opgestart in samenwerking met de brandweer. Eerst
zullen de objecten met (beperkt) zelfredzame personen worden benaderd, daarna andere objecten binnen de
risicozone van risicobronnen. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit
bestemmingsplan.
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5.8

Explosieven

5.8.1
Wet- en regelgeving en beleid
In de Nederlandse bodem zitten nog veel conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Bij het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven (NGE’s) is de openbare orde en veiligheid het bepalende uitgangspunt. De burgemeester is op grond van artikel 172 van de Gemeentewet belast met de handhaving
daarvan. De beslissing om in een concrete situatie al dan niet over te gaan tot het opsporen en ruimen van een
NGE is dus de bevoegdheid van de burgemeester. Er geldt geen verplichting om over te gaan tot opsporing en
ruiming. Dit hangt af van het concrete geval en dat wordt vooral beoordeeld in relatie tot het huidige en toekomstige gebruik van het gebied.
5.8.2
Onderzoek explosieven
Het plangebied ligt in de nabijheid van Schiphol, dat in de Tweede Wereldoorlog diverse malen gebombardeerd is
door zowel Duitse als geallieerde vliegtuigen. Alle (mogelijke) inslagen zijn geregistreerd in het digitale systeem
waarin ook de bodemgegevens vastliggen. Op de bommenkaart is te zien dat er ter plaatse van het plangebied
geen bominslagen bekend zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat er NGE’s in het plangebied aanwezig zijn.
5.8.3
Conclusie explosieven
Bij alle aangemelde projecten wordt het digitale systeem met ‘niet gesprongen explosieven’ geraadpleegd. Indien
NGE’s worden verwacht, wordt onderzoek uitgevoerd en worden - indien noodzakelijk - NGE’s verwijderd. De
beoogde activiteiten worden pas gestart als de locatie is vrijgegeven.
Dergelijke onderzoeken staan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg.

5.9

Geur

5.9.1
Wet- en regelgeving en beleid
Het algemene uitgangspunt van het Nederlandse geurbeleid is het voorkomen van nieuwe hinder. Als er geen
hinder is, hoeven er geen maatregelen getroffen te worden. De mate van hinder die nog acceptabel is moet worden vastgesteld door het bevoegde bestuursorgaan t.a.v. de Wet milieubeheer.

5.9.2
Onderzoek geur
Er is in het plangebied geen hinder als gevolg van geur bekend. Nader onderzoek hiervoor is niet nodig.
5.9.3
Conclusies geur
Het aspect geur vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

5.10

Licht

5.10.1 Wet- en regelgeving en beleid
De wetgeving bevat geen normen of grenswaarden voor lichthinder waar een bestemmingsplan aan getoetst
moet worden. Het rijksbeleid is gericht op het in beeld brengen, realiseren en veiligstellen van de gewenste leefomgevingkwaliteit door het terugdringen van verstoring door activiteiten op het platteland (geluid, licht, stank).
Ook worden het gebruik van energiezuinige (straat)- verlichting bij gemeenten en provincies bevordert met behoud van kwaliteit en (verkeers)veiligheid.
Uitgangspunt bij het voorkomen van lichthinder is: niet verlichten als het niet nodig is, dus alleen verlichten als er
geen alternatieven zijn.
5.10.2 Onderzoek licht
Er is in het plangebied geen sprake van directe lichtinstraling bij woningen. De gemeente Haarlemmermeer heeft
verder binnen het plangebied geen gebieden aangewezen waar de duisternis en het donkere landschap beschermd zou moeten worden. Ruimtelijke consequenties in de zin van verstoring van het landschap zijn niet aan
de orde binnen het plangebied. De omgeving van het plangebied is als stedelijk gebied met Schiphol en snelwegen ’s nachts al sterk verlicht. De geplande ontwikkelingen zullen daar in beperkte mate lichtuitstraling aan toevoegen. Lichtuitstraling richting de lucht is niet wenselijk gezien de nabijheid van Schiphol.
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5.10.3 Conclusies licht
Voor het bestemmingsplan is geen verder onderzoek nodig voor lichthinder. Geconcludeerd wordt dat lichthinder
geen belemmering vormt voor dit bestemmingsplan.

5.11

Bedrijven en milieuzoneringen

5.11.1 Wet- en regelgeving en beleid
Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet de invloed van bestaande (of nieuw te vestigen) bedrijvigheid op de
leefomgeving afgewogen worden. Door milieuzonering wordt een ruimtelijke scheiding aan
gebracht tussen milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals wonen).
Bedrijven en Milieuzonering
De VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009) geeft richtlijnen voor de in acht te nemen afstanden. Deze
afstanden worden gemeten tussen de grens van de bestemming die bedrijven / milieubelastende activiteiten
toestaat en de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het ruimtelijk plan mogelijk is.
Van belang bij milieuzonering is dat;
•
bij woningen en andere gevoelige functies hinder en gevaar zoveel mogelijk voorkomen of beperkt wordt;
•
rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.
5.11.2 Onderzoek bedrijven en milieuzoneringen
De aard van de bedrijvigheid en daaraan gekoppeld de milieubelasting maken het gewenst binnen de bedrijvenbestemmingen een onderscheid aan te brengen op basis van milieucriteria. Dit geldt ook voor andersoortige bestemmingen, als niet uit de bestemmingsplanomschrijving (al) blijkt welke (milieu)categorie bedrijfsactiviteiten het
betreft.
Als uitgangspunt is de lijst van bedrijfstypen, zoals die is opgenomen in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' en de lijst van opslagen en installaties. Aan de hand daarvan heeft een selectie plaatsgevonden van activiteiten die overeenkomen met de in het plangebied toegelaten functies. In de daarvoor in aanmerking komende
bestemmingen is vervolgens de ten hoogste toelaatbare milieucategorie bepaald. Zie bijlage bij de regels.
De bedrijfsbestemmingen kennen een mogelijkheid tot ontheffing om bedrijfsactiviteiten in één categorie hoger
toe te staan, als die naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de milieucategorie die ter plaatse is toegestaan, en het niet de in de bestemming uitgesloten bedrijven en inrichtingen betreft.
5.11.3 Conclusie bedrijven en milieuzoneringen
In dit bestemmingsplan wordt door toepassing van milieuzonering zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van bestaande woningen en worden de bestaande en toekomstige bedrijven niet in hun functioneren belemmerd.
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5.12

Hoogte- en bouwbeperkingen door vliegverkeer

5.12.1

Wet- en regelgeving en beleid

Luchthavenindelingbesluit
Het rijksbeleid voor de toekomstige ontwikkeling van Schiphol staat in de Wet tot wijziging van de Wet Luchtvaart
(2003). Deze wet vormt de grondslag voor twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthavenverkeersbesluit en het
Luchthavenindelingbesluit (LIB, 2003). Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten in overeenstemming te zijn met
het Luchthavenindelingbesluit. In het LIB worden beperkingengebieden aangegeven voor externe veiligheid,
geluidsbelasting, hoogtebeperkingen en vogelaantrekkende werking.
20 Ke-contour Nota Ruimte
Schiphol heeft voor de toekomst ruimte nodig om uit te breiden. Daarom mogen binnen de zogenoemde 20 Kecontour geen nieuwe uitleglocaties ten behoeve van woningbouw worden ontwikkeld. Herstructurering en intensivering in bestaand gebouwd gebied zijn binnen de 20 Ke-contour nu en in de toekomst wel mogelijk.

5.12.2 Onderzoek hoogte- en bouwbeperkingen door vliegverkeer
Het plangebied ligt binnen het beperkingengebied uit het Luchthavenindelingbesluit. Vanuit het
Luchthavenindelingbesluit zijn beperkingen op het gebied van gebruik, bouwen en hoogte.
Bouwbeperkingen
In het plangebied zijn diverse bouwbeperkingen van toepassing. Het plan houdt hier rekening mee.
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Hoogtebeperkingen
In het plangebied zijn diverse hoogtebeperkingen van toepassing. Het plan houdt hier rekening mee.

Beperking aantrekking vogels
In het plangebied gelden beperkingen voor vogelaantrekkende functies. De aan te leggen waterpartijen in het
kader van de watercompensatie leveren geen strijdigheid op met het Luchthavenindelingsbesluit. Dit aspect vormt
geen belemmering voor het bestemmingsplan.
5.12.3 Conclusie hoogte- en bouwbeperkingen door vliegverkeer
In het bestemmingsplan worden de maximaal toelaatbare hoogte- en bouwbeperkingen en beperking aantrekking
vogels in acht genomen.

5.13

Kabels, leidingen en telecommunicatie installaties

5.13.1 Wet- en regelgeving en beleid
In een ruimtelijk plan moeten planologisch relevante leidingen te worden opgenomen. Deze kunnen beperkingen
opleggen aan het gebruik in de omgeving. Planologisch relevant zijn hoofdnutsvoorzieningen, zoals leidingen
voor het transport van giftige, brandbare en/of ontplofbare stoffen, aardgasleidingen, hoogspanningsleidingen of
afvalwaterleidingen. Als dergelijke leidingen in het plangebied voorkomen worden deze als zodanig bestemd. Dit
inclusief de afstand die vrijgehouden moet worden van bebouwing om de leiding te beschermen.
Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het
Rijk het initiatief genomen voor de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de
‘Grondroerdersregeling’. Daarnaast is nog beleid en regelgeving ten aanzien van (externe) veiligheid.
Het beleid voor de plaatsing van antennes (en zendmasten) staat in de nota Nationaal Antennebeleid (NAB,
2000). Welke regels precies van toepassing zijn is afhankelijk van het soort antenne en de locatie van de antenne.
5.13.2 Onderzoek kabels, leidingen en telecommunicatie installaties
Binnen het plangebied is een aantal kabels en leidingen aanwezig. Slechts de hoofdkabels en hoofdleidingen die
van bovenlokaal belang zijn worden op de verbeelding als zodanig bestemd.
Aardgas, CO2, water- en brandstof transportleidingen
In het plangebied zijn aanwezig:
•
persrioolleiding Rijnland
•
gasleiding – 12‘’ W-529-01-KR-006
•
gasleiding – 6’’ W-529-09-KR-001
•
gasleiding – 6’’ W-529-09-KR-002
•
gasleiding – 6’’ W-529-09-KR-003
•
WRK leiding - 1500 mm
•
Water (PWN) – 300/400/600/800 mm
Deze hoofdkabels en hoofdleidingen staan op de verbeelding aangegeven.
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5.13.3 Conclusies kabels, leidingen en telecommunicatie installaties
Bij de inrichting van het plangebied wordt rekening gehouden met de aanwezige kabels, leidingen en verbindingen. Deze worden waar nodig ruimtelijk ingepast. Daarom vormen de aanwezige kabels, leidingen en verbindingen binnen het plangebied geen belemmering.

5.14

Milieueffectrapportage / M.e.r.-(beoordelings)plicht

5.14.1 Wet- en regelgeving en beleid
Een m.e.r.-procedure is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten die kunnen leiden tot belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu. De wettelijke grondslag hiervoor is te vinden in de Wet milieubeheer.
Voor de beoordeling van een specifiek project dient met name gekeken te worden naar het (op de Wet milieubeheer gebaseerde) Besluit milieueffectrapportage. In het Besluit m.e.r. zijn activiteiten aangewezen die belangrijke
nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (de zogenaamde C-lijst), evenals activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of deze belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben
(de zogenaamde D-lijst).
In de Wet milieubeheer is voorts bepaald dat een milieueffectrapport verplicht is bij de voorbereiding van een plan
waarvoor, in verband met een daarin opgenomen activiteit, een passende beoordeling moet worden gemaakt op
grond van artikel 19j, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet (passende beoordeling van de gevolgen van
een activiteit voor een Natura 2000-gebied; Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).
5.14.2 Onderzoek M.e.r. (beoordelings)plicht
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Daarnaast maakt het bestemmingsplan geen activiteiten mogelijk die op basis van de Wet Milieubeheer m.e.r.-plichtig of m.e.r.beoordelingsplichtig zijn.
5.14.3 Conclusie M.e.r. (beoordelings)plicht
Het (laten) opstellen van een milieueffectrapport of het beoordelen van gevolgen van activiteiten voor het milieu is
voor dit bestemmingsplan niet aan de orde.
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6

Uitvoerbaarheid

6.1
Exploitatie
Onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening is het aspect exploitatie dat in afdeling 6.4 van de wet is geregeld. De
wet verplicht de gemeente bij de vaststelling van een bestemmingsplan een besluit te nemen over het verhalen
van kosten. De kosten die in het kader van grondexploitatie kunnen worden verhaald zijn wettelijk vastgelegd.
Daarom moet er naast het bestemmingsplan een exploitatieplan (ex. artikel 6.12 Wro) worden vastgesteld, tenzij
het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Dit kan door het sluiten van een anterieure overeenkomst (ex. artikel
6.24 lid 1 Wro) met een initiatiefnemer.
Bij twee nieuwe ontwikkelingen in het plangebied is er sprake van een bouwplan waarvoor een besluit over het
verhalen van de kosten relevant is. De gemeente zal met betreffende initiatiefnemers anterieure overeenkomsten
sluiten. Het opstellen van een exploitatieplan is daardoor niet nodig.
Tevens is bepaald dat de gemeente volledig gecompenseerd wordt voor mogelijke planschade die uit het bestemmingsplan voortkomt. Daarmee wordt het bestemmingsplan financieel uitvoerbaar.
6.2

Procedure Wet ruimtelijke ordening

6.2.1
Inspraak
De Wet ruimtelijke ordening kent voor het bestemmingsplan geen verplichting meer voor het voeren van een
inspraakprocedure. In de gemeentelijke inspraak verordening is het bieden van inspraak gekoppeld aan beleidsontwikkeling. Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan en is in overeenstemming met het beleidskader voor de
ontwikkeling van het logistieke bedrijventerrein. In de participatieverordening 2008 is voor het bestemmingsplan
geen participatie voorgeschreven.
6.2.2
Wettelijk vooroverleg (art 3.1.1. Bro)
Het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeente overlegt met alle betrokken overheden en partijen.
Daarbij is het Waterschap expliciet genoemd. Het bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk verplichte
vooroverleg toegezonden aan de volgende instanties en diensten:
•
Hoogheemraadschap van Rijnland
•
Luchtverkeersleiding Nederland
•
Provincie Noord Holland
•
Stadsregio Amsterdam
•
Gemeente Aalsmeer
In de Nota Vooroverleg, die als aparte bijlage bij deze toelichting is gevoegd, zijn alle ingekomen reacties samengevat en is het commentaar daarop van de gemeente opgenomen.
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan parallel aan het artikel 3.1.1. Bro-overleg toegestuurd aan een
aantal andere instanties:
•
Veiligheidsregio Kennemerland, Regionale Brandweer
•
Bestuursforum Schiphol
•
N.V. Nederlandse Gasunie
•
Schiphol Group
•
Forward Business Park
•
Colliers International
Ook deze reacties zijn samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien in de Nota Vooroverleg.
6.2.3
Vaststelling bestemmingsplan
In het kader van de vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter
inzage gelegd.
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7

Juridische aspecten

7.1
Algemeen
De doelstelling van het bestemmingsplan Schiphol Rijk is het bieden van een juridisch kader voor de realisatie
van alle ontwikkelingen die in het komende decennium worden voorzien in het plangebied. De verschillende bestemmingen zijn zo globaal mogelijk van opzet, maar bieden tegelijkertijd een directe bouwtitel en/of een wijzigingsbevoegdheid. Voor bestaande situaties geeft het plan een actuele juridische regeling die conserverend van
aard is. Waar mogelijk zijn voor diverse bestemmingen ontheffings- en wijzigingsbepalingen opgenomen.

7.2
Opzet regels en verbeelding
De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. De toelichting is niet juridisch bindend, maar kan wel een functie vervullen bij de uitleg van de regels.
Op de verbeelding (voorheen: plankaart) zijn aan de binnen het plan aanwezige gronden bestemmingen toegekend. Daarbinnen komen functie– en bouwaanduidingen en gegevens over maatvoering voor. Door middel van
over de bestemmingen heen liggende gebiedsaanduidingen zijn daarnaast extra regels van toepassing.
De bestemmingen zijn de belangrijkste elementen. Deze zijn in overeenstemming met de Standaard vergelijkbare
bestemmingsplannen (SVBP). De SVBP bepaalt kleur en codering van de bestemmingen. De bestemmingen zijn
op het renvooi weergegeven in alfabetische volgorde (per soort bestemming). Elke op de verbeelding weergegeven bestemming is gekoppeld aan een artikel in de regels. De regels omschrijven in samenhang met aanduidingen op de kaart op welke wijze de gronden binnen de desbetreffende bestemming gebruikt mogen worden en
wat, en of, er gebouwd mag worden.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken;
•
inleidende bepalingen: een begrippenlijst en regels met betrekking tot de wijze van meten;
•
bestemmingsregels: artikelen over de bestemmingen, een voorlopige bestemming en dubbelbestemmingen;
•
algemene regels: bepalingen die betrekking (kunnen) hebben op alle bestemmingen;
•
overgangs- en slotregels: het (in de Bro voorgeschreven) overgangsrecht (voor bestaande bouwwerken en
bestaand gebruik dat van het bestemmingsplan afwijkt) en de naam waaronder het plan moet worden aangehaald.
7.3

Toelichting op de regels en verbeelding

7.3.1. Inleidende bepalingen
In de begripsbepalingen zijn de (standaard)omschrijvingen van in de regels voorkomende begrippen opgenomen.
7.3.2.

Bestemmingsregels en Algemene regels

Agrarische bestemmingen
Onder deze bestemming zijn alle gronden van het plangebied opgenomen, die thans zo in gebruik zijn. Voorzieningen voor het luchtverkeer zijn ook toegestaan als het specifiek is aangeduid op de verbeelding.
Bedrijvenbestemmingen
Onder deze bestemming zijn de bestaande bedrijven in het plangebied opgenomen.
Bij de bedrijvenbestemmingen worden verschillende vormen onderscheiden: in dit bestemmingsplan worden
Bedrijf en Bedrijventerrein gebruikt.
Binnen de bestemming Bedrijf worden daarnaast nutsvoorzieningen en verkooppunten van LPG apart onderscheiden. De nutsvoorziening betreft in dit plangebied bijvoorbeeld het oppervlaktewatergemaal Bolstra, dat
water uit de Haarlemmermeerpolder maalt naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Aparte aanduidingen binnen de bestemming Bedrijf worden gebruikt voor bedrijfswoningen, garages, opslag van ontplofbare stoffen, opslagtank voor lpg, verkooppunt zonder lpg en waterbassin. Bevi-inrichtingen zijn uitgesloten, tenzij specifiek aangeduid.
Binnen de bestemming Bedrijventerrein zijn bedrijven tot maximaal categorie 4.2 toegestaan en wordt de Luchthaven apart bestemd. Bevi-inrichtingen zijn uitgesloten, tenzij specifiek aangeduid.
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Voorzieningen voor het luchtverkeer zijn ook toegestaan als het specifiek is aangeduid op de verbeelding.
Detailhandel
Aan de Molenweg zijn twee detailhandellocaties gevestigd, waarvan er één ten behoeve van autoverkoop bestemd is. Ook aan de Aalsmeerderdijk zit een locatie met detailhandel. Bedrijfswoningen zijn uitsluitend inpandig
toegestaan en mits op de verbeelding aangeduid als ‘bedrijfswoning’.
Dienstverlening
De (toekomstige) parkeervoorziening aan de Fokkerweg is bestemd als Dienstverlening–Parkeergarage. Binnen
deze bestemming is ook een klein gebouw ten behoeve van facilitaire ruimte toegestaan.
Gemengd
Binnen gemengde bestemmingen zijn verschillende bestemmingen mogelijk. In dit bestemmingsplan betreft de
bestemming Gemengd een combinatie van een kinderdagverblijf en kleine bedrijvigheid (van ten hoogste bedrijfscategorie 2) voor een locatie aan Ten Pol.
Groenbestemming
Onder deze bestemming zijn de gronden opgenomen in het kantorenpark van Schiphol-Rijk, de groenzones langs
wegen in het bedrijventerrein en de groenzones tussen de bebouwing aan de Aalsmeerderdijk. Ontsluitingen van
terreinen op de openbare weg zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘ontsluiting’ en voorzieningen voor
het luchtverkeer zijn ook toegestaan als het specifiek is aangeduid op de verbeelding.
Horecabestemming
Deze bestemming is toegepast op bestaande horecagelegenheden aan de ringdijk. Bedrijfswoningen zijn uitsluitend inpandig toegestaan en mits op de verbeelding aangeduid als ‘bedrijfswoning’.
De twee bestaande hotels op Park Rijk zijn bestemd als Horeca-Hotel. Een leegstaand kantoorpand wordt via
een wijzigingsbevoegdheid planologisch geschikt gemaakt voor de vestiging van een hotel.
Kantoorbestemming
Deze bestemming is voor het kantorenpark Park Rijk gehanteerd. Een ondergrondse parkeergarage bij een kantoor is uitsluitend ter plaatse van de aanduiding toegestaan.
Maatschappelijk
Deze bestemming is bedoeld voor educatie, onderwijs, jeugd/kinder/naschoolse opvang, verenigingen, gezondheidszorg, welzijn, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen en openbare dienstverlening. Het gebouw van
de Evangelische gemeenschap aan de Kruisweg en het kinderdagverblijf aan de Boeingavenue zijn bestemd als
Maatschappelijk. Binnen Maatschappelijk is, indien op de verbeelding aangeduid, een bedrijfswoning toegestaan.
Wanneer een kinderdagverblijf, buiten of naschoolse opvang niet is toegestaan vanwege milieutechnische overwegingen is dat expliciet uitgesloten en aangeduid op de verbeelding.
Tuin
Deze bestemming is toegepast op de voorerven bij de woningen, opritten, terreinverhardingen en paden. Gebouwen en carports zijn hierop niet toegestaan, met uitzondering van erkers met een diepte van maximaal 1 meter.
De gronden mogen niet worden gebruikt als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.
Verkeersbestemmingen
Onder deze bestemming zijn de bestaande Fokkerweg en de andere wegen in Schiphol-Rijk opgenomen. Daarnaast is de omgelegde N201 opgenomen, die op zich reeds in een separaat bestemmingsplan onherroepelijk is
geworden. Voor deze bestemming gelden de gebruikelijke regels, gebaseerd op de gemeentelijke standaard.
Daarnaast kunnen ook parkeervoorzieningen, groen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, civiele
kunstwerken, voorzieningen ten behoeve van openbaar vervoer en nutsvoorzieningen worden gerealiseerd. Aparte aanduidingen binnen de bestemming Verkeer worden gebruikt voor een overslaginstallatie, tunnel, botenkraan,
weegbrug, voorzieningen voor luchtverkeer, calamiteitenterrein en parkeerterrein.
Waterbestemming
Al het primaire water is als zodanig bestemd. In deze bestemming worden water, waterhuishoudkundige voorzieningen, bruggen, voorzieningen voor fiets- en voetverkeer en groen mogelijk gemaakt. Gebouwen zijn in deze
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bestemming niet toegestaan, met uitzondering van bergbezinkstations. Aparte aanduidingen binnen de bestemming Water worden gebruikt voor een tunnel, overslaginstallatie en botenkraan.
Woonbestemming
Onder deze bestemming zijn de bestaande woningen, die met name aan de ringdijk zijn gesitueerd, opgenomen.
Op de verbeelding zijn binnen deze bestemming bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdgebouwen dienen te worden gesitueerd. Daarbij zijn de maximale goot- en bouwhoogten aangegeven. In de bouwvlakken is in
een enkel geval aangegeven dat het om een twee-aaneengebouwd type gaat.
Voor het bouwen van aan-en bijgebouwen zijn regels opgenomen, evenals voor aan huis verbonden beroepsuitoefening tot een maximum van 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken, tot een maximum, van 50 m2.
Voor twee woningen aan Aalsmeerderdijk is vanwege het Luchthavenindelingsbesluit persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen (peildatum 20 februari 2003). De bestaande sexinrichting aan de Aalsmeerderdijk is
aangeduid. Vrijkomende agrarische bebouwing is als een specifieke vorm van wonen aangeduid.
Leidingen
De in het plangebied aanwezige leidingen zijn met de bijbehorende belemmeringenstrook met dubbelbestemmingen aangegeven, die over andere bestemmingen heen ligt. Bij strijdigheid met andere regels hebben de bepalingen in deze artikelen prioriteit. Er is een vergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden van toepassing. Het gaat hier om Gas, Riool en Water.
Waterkering
De waterkering wordt in dit artikel primair bestemd, andere functies zijn ondergeschikt aan de aanleg, de verbetering en het onderhoud van de waterkeringen. Dit om de bescherming van de waterkering te garanderen.
Wijzigingsbevoegdheden
In het bestemmingsplan zijn enkele wijzigingsbevoegdheden voor het college van burgemeester en wethouders
opgenomen.
1. het wijzigen van een agrarische bestemming naar bedrijfsunits en bedrijfswoningen (locatie Star Parc);
2. het wijzigen van de bestemming Kantoor naar Hotel (Boeingavenue).
3. het wijzigen van de bestemming Verkeer naar Wonen en Tuin (Aalsmeerderdijk 322).
Gebiedsaanduidingen
Het plangebied kent verder de volgende gebiedsaanduidingen, voor gebieden waar een speciale regeling geldt.
Het betreft: gezoneerd industrieterrein, industrie, luchtvaarverkeerzone (Luchthavenindelingsbesluit), veiligheidszones voor lpg en munitie.

7.4
Overgangsrecht
Het overgangsrecht heeft tot doel de rechtszekerheid te verzekeren ten aanzien van bouwwerken, die op het
tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan gebouwd zijn of op grond van een reeds verleende of een nog te moeten afgeven bouwvergunning, gebouwd mogen worden en afwijken van de bouwregels
in dit plan. Zij mogen blijven staan of, als een bouwvergunning of omgevingsvergunning is verleend, gebouwd
worden zolang de bestaande afwijking maar niet vergroot wordt en het bouwwerk niet (grotendeels) wordt vernieuwd of veranderd.
Ook het gebruik van gronden en daarop staande opstallen dat – op het tijdstip dat het bestemmingsplan rechtsgeldig wordt – afwijkt van de gegeven bestemming is in het overgangsrecht geregeld. Het afwijkende gebruik mag
worden voortgezet of worden gewijzigd in een andere, zolang de afwijking van het bestemmingsplan maar niet
vergroot wordt. In het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) is de tekst van de in een bestemmingsplan op te nemen
regels voor het 'overgangsrecht gebruik' opgenomen.
7.5
Handhaafbaarheid
Het bestemmingsplan is het juridische instrument om te bepalen welke ruimte voor welke bouw- en gebruiksactiviteiten aangewend mag worden. Het handhavingsbeleid is erop gericht dat deze regels ook worden nageleefd.
Het bestemmingsplan bindt zowel burgers als de gemeente en is dan ook de basis voor handhaving en handhavingsbeleid. Handhaving is van cruciaal belang om de in het plan opgenomen ruimtelijke kwaliteiten ook op langere termijn daadwerkelijk te kunnen 'vasthouden'. Daarnaast is de handhaving van belang uit een oogpunt van
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rechtszekerheid: alle grondeigenaren en gebruikers dienen door de gemeente op eenzelfde manier aan het plan
gehouden te worden.
Met deze oogmerken is in dit bestemmingsplan gestreefd naar een zo groot mogelijke eenvoud van de regels –
binnen de beperkingen en regels die de milieuwetgeving met zich meebrengt. Hoe groter de eenvoud (en daarmee de toegankelijkheid en leesbaarheid), hoe groter de mogelijkheden om in de praktijk toe te zien op de naleving van het bestemmingsplan. Ook geldt hoe minder 'knellend' de regels zijn, hoe kleiner de kans dat het daarmee wat minder nauw wordt genomen. In de praktijk worden op de lange duur vaak alleen die regels gerespecteerd, waar betrokkenen de noodzaak en de redelijkheid van inzien.
Onder handhaving wordt niet alleen het repressief optreden verstaan, maar ook preventie en voorlichting. Repressief optreden bestaat uit toezicht en opsporing en in het verlengde daarvan - na afweging van belangen,
waaronder de effectiviteit van het optreden - correctie, bestaande uit sancties en maatregelen. De sancties en
maatregelen kunnen bestaan uit het stilleggen van activiteiten, aanschrijvingen, bestuursdwang, strafrechtelijk
optreden en de dwangsom. Preventief handelen bestaat uit voorlichting en het vooroverleg voor het indienen van
een aanvraag om een vergunning en voorts het weigeren van de vergunning en eventuele ontheffingen.
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Overzicht van bijlagen

Onderzoeken
1.

Historisch Bodemonderzoek Schiphol-Rijk (gemeente Haarlemmermeer september 2011).

2.

Geurrapport AWZI Schiphol (DHV 12 juli 1994).

3.

Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer (Aviv 19 augustus 2010).

4.

KB Jachtwerf Gouwerok Aalsmeer (Minister van VROM 10 oktober 1991).

5.

Advies inzake Bevi Centocor (Regionale brandweer Amsterdam en omstreken 16 augustus 2005).

6.

QRA CPR 15 opslag (TNO SSC 14 september 2005).

7.

Risicoanalyse Special Cargo Services (Aviv 15 maart 2006).

8.

Vleermuizen in de gemeente Haarlemmermeer, zomeronderzoek, Altenburg & Wymenga, 2008

9.

Rugstreeppadden in de Haarlemmermeer, Arda, september 2008

10. Viskartering van de Haarlemmermeer, ECOlogisch, juni 2010
11. Amfibieënonderzoek Haarlemmermeer, B&D natuuradvies, 2011
12. Risicoberekeningen wegtransport gemeente Haarlemmermeer (Aviv 7 september 2011)
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Planregels

BP Schiphol Rijk

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
plan: (digitaal)
het bestemmingsplan Schiphol Rijk van de gemeente Haarlemmermeer.
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0394.BPGsprschipholrijk-C001
met de bijbehorende regels.
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
aan huis verbonden beroepsuitoefening:
het in of aan huis uitoefenen van (vrije) beroepen en/of het in of aan huis ontplooien van bedrijfsmatige
activiteiten door de bewoner van dat huis en maximaal één werknemer.
agrarische bedrijfsactiviteiten:
bedrijfsactiviteiten die zijn gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
en/of het houden van dieren.
ADR:
De op 30 september 1057 te Geneve tot stand gekomen Europese overeenkomst betreffende het internationaal
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
bebouwingspercentage:
een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak dat maximaal mag worden bebouwd.
bedrijf:
een onderneming die tot doel heeft het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en/of verhandelen van
goederen.
bedrijfsgebouw:
een gebouw dat blijkens aard en indeling bruikbaar en noodzakelijk is voor de uitoefening van een bedrijf, met
uitzondering van (bedrijfs)woningen.
bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die daar in gebruik is in verband met het uitvoeren van de
bestemming van het gebouw of het terrein.
kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde of richtwaarde voor
het risico c.q. risico-afstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.
bergbezinkbassin:
een ten behoeve van de waterhuishouding vuilreducerende voorziening in de riolering met zowel een bergingsals een bezinkfunctie in de vorm van een bak.
bestaand bouwwerk:
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het op de dag van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan bestaande bouwwerk, evenals een bouwwerk
dat wordt of mag worden gebouwd krachtens een voor deze dag verleende of krachtens een voor deze dag
aangevraagde, maar nog te verlenen omgevingsvergunning.
bestaand gebruik:
gebruik dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, tenzij in de regels een ander
tijdstip is bepaald.
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.
bestemmingsvlak (digitaal):
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
Bevi-inrichting:
Inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk.
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten.
bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel.
bouwvlak (digitaal):
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de
grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
bruto bedrijfsvloeroppervlak:
het totale bedrijfsvloeroppervlak; hieronder wordt verstaan het verkoopvloeroppervlak, de productieruimte, de
administratieve ruimte, de verkeersruimte (gangen), de opslagruimte (magazijn, kelder), plus alle overige voor
bedrijfsuitoefening benodigde ruimte (sanitaire ruimte, garagebox voor bedrijfsauto).
bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.
cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het gebruik dat de mens in de loop van
de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt.
detailhandel:
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het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren
van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
dienstverlening:
bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en/of
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio’s
en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van garagebedrijven
en seksinrichtingen.
discotheek/bar-dancing:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen
beluisteren van muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen.
erker:
een aan een voorgevel of zijgevel van een hoofdgebouw uitgebouwd deel.
erotisch getinte horeca:
een horecabedrijf dat tot doel heeft het daarbinnen doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van
porno-erotische aard en tevens bedrijfsmatig ten behoeve van verbruik ter plaatse verstrekken van alcoholische
en niet-alcoholische dranken en (kleine) etenswaren.
garagebedrijf:
een bedrijf, dat is gericht op het te koop aanbieden van, waaronder uitstalling ten verkoop, verkopen en/of
herstellen van motorvoertuigen.
gebouw:
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt.
geluidzoneringsplichtige inrichtingen:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) rondom het terrein van vestiging in een
bestemmingsplan een geluidzone (50 dB(A) contour Zonebesluit) moet worden vastgesteld
hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
horeca:
een bedrijfsfunctie, die is gericht op het verstrekken van logies en/of ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken
en/of het exploiteren van zaalaccommodatie. De toegestane categorieën zijn conform de bijlage 'Staat van
Horeca-activiteiten'.
hotel:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies met als nevenactiviteiten het verstrekken
van ter plaatse te nuttigen maaltijden en/of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie.
kantoor:
een ruimte, of bij elkaar horende ruimten, die bestemd zijn om voornamelijk te gebruiken voor administratieve
werkzaamheden of dienstverlening.
kunstobject:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat strekt tot het tot uitdrukking brengen van een kunstzinnig idee, door het
op creatieve wijze vorm geven aan materiaal of materialen, zoals steen, hout, brons, glas e.d.
kunstwerk:
een civiel bouwwerk, geen gebouw zijnde, waaronder zijn begrepen aquaducten, bruggen, sluizen, tunnels en
viaducten, alsook daarmee gelijk te stellen bouwwerken.
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logistiek bedrijf:
een bedrijf gericht op distributie en/of transport van goederen.
luchthavenactiviteiten:
activiteiten ten diensten van de luchtvaart en de luchtverkeersveiligheid en de afhandeling van luchtreizigers en
luchtvracht, alsmede voor de ontvangst van bezoekers, dan wel verband houdend met de luchthaven als
vervoers- en distributiecentrum.
maaiveld:
de bovenkant van het oorspronkelijke dan wel (verhoogd of verlaagd) aangelegd terrein waar een gebouw zal
worden opgericht.
nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en communicatievoorzieningen
en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval.
ondergronds bouwen:
het bouwen en in gebruik nemen van de ruimte onder het maaiveld (zoals kelders en parkeergarages).
ondersteunende horeca/ dienstverlening/ detailhandel:
activiteiten dienende ter functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit op een perceel.
prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met anderen tegen vergoeding.
recreatie:
vrijetijdsbesteding gericht op ontspanning.
restaurant:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als
nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken en/of het exploiteren van
zaalaccommodatie.
seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte of locatie waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch/pornografische aard
plaatsvinden. Onder seksinrichtingen wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, een erotische
massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie
met elkaar.
stedenbouwkundige waarde:
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de stedenbouwkundige elementen, zoals situatie en
infrastructuur, alsmede de ligging van de bouwwerken in dat gebied.
verbeelding:
de verbeelding van het bestemmingsplan met bijbehorende verklaring.
voorkeursgrenswaarde:
de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet
geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, het Besluit grenswaarden binnen zones rond
industrieterreinen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.
windmolen:
een bouwwerk, dat dient voor het omzetten van windenergie in andere vormen van energie.
woning:
een gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.
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woonwagen:
een wagen die voortdurend of nagenoeg voortdurend als woning wordt gebezigd of daartoe is bestemd.
zend-/ ontvanginstallatie:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat direct met de grond is verbonden (vrijstaand) of indirect met de grond is
verbonden (niet-vrijstaand), gericht op het gebruik voor (mobiele) telecommunicatie.

BP Schiphol Rijk

Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
afstand:
de afstand tussen bouwwerken onderling, alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen wordt daar
gemeten waar deze afstand het kleinste is.
(bouw)hoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen
dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak
goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel; de goothoogte van dakkapellen, topgevels, trappenhuizen, liftkokers, schoorstenen en andere
gelijksoortige ondergeschikte bouwdelen worden buiten beschouwing gelaten.
hoogte van een zend-/ ontvangstinstallatie:
de hoogte gemeten tussen de onderkant van de voet en het hoogste punt van de antenne-installatie,
bliksemafleiders en dergelijke niet meegerekend
inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen
lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de gemeenschappelijke
scheidsmuren)
oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk
peil:







voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse
van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter
hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te
houden waterpeil);
voor een bouwwerk op een viaduct of brug : de hoogte van de kruin van het viaduct of de brug ter plaatse
van het bouwwerk.

verticale diepte:
de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de beganegrondvloer tot het laagste punt van het
gebouw, danwel wanneer geen sprake is van een bovenliggende beganegrondvloer, gemeten van het peil tot
het laagste punt van het gebouw
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten,
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers,
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen c.q.
bestemmingsgrenzen (dus niet goot- en bouwhoogten) niet meer dan 1 meter bedraagt.
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HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Agrarisch
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische bedrijfsactiviteiten met een, in hoofdzaak, grondgebonden bedrijfsvoering, met uitzondering van
glastuinbouw, intensieve veehouderij en stoeterij;
b. voorzieningen voor het luchtverkeer ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer voorzieningen luchtverkeer';
met daarbij behorend(e):
c. verhardingen;
d. paden;
e. groen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
3.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende bepaling:
a. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter, met
uitzondering van voorzieningen ten dienste van de luchtvaart en de luchtverkeersveiligheid.

Artikel 4 Bedrijf
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bij deze planregels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten,
waarbij geldt dat:
1. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’ bedrijfsactiviteiten behorende tot
bedrijfscategorie 1 of 2 zijn toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’ bedrijfsactiviteiten behorende tot
bedrijfscategorie 1, 2 of 3.1 zijn toegestaan;
3. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ bedrijfsactiviteiten behorende tot
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1 of 3.2 zijn toegestaan;
4. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1’ bedrijfsactiviteiten behorende tot
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, 3.2 of 4.1 zijn toegestaan.
met dien verstande dat:
b.
een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
c.
een garage ter plaatse van de aanduiding ‘garage’;
d.
opslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
e.
opslag van ontplofbare stoffen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslag
ontplofbare stoffen';
f.
een opslagtank voor lpg ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslagtank lpg';
g.
uitsluitend waterbassins ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - waterbassin';
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h.
i.

een verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt
motorbrandstoffen zonder lpg’;
risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Vuurwerkbesluit niet
zijn toegestaan, opslag hieronder begrepen, met uitzondering van de inrichtingen genoemd in sub d en e;

Met daarbij behorend(e):
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

bij bedrijven behorende kantoren;
verhardingen, in- en uitritten;
fiets- en voetpaden;
groen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
parkeervoorzieningen;
nutsvoorziening.

4.2 Bouwregels
4.2.1. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ zijn de
aangegeven maximale goot-, bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ zijn de
aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan;
d. ter plaatse van de aanduiding ‘opslag’ uitsluitend opslag is toegestaan.
4.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b. erf- en terreinafscheidingen mogen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan
uitsluitend transparant zijn;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter .
4.2.3. Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer zijn dan één per aanduiding “bedrijfswoning”;
b. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 4 meter;
c. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 9 meter.
4.2.4. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a.

b.

c.
d.
e.

de bouwhoogte van tegen het bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn
dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van de
bedrijfswoning, tot een maximum van 4 meter;
de diepte van tegen de bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3
meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van de bedrijfswoning dan wel het denkbeeldige
verlengde daarvan;
het bepaalde in sub b is niet van toepassing op aangebouwde bijbehorende bouwwerken op percelen met
vrijstaande woningen;
de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en de
bouwhoogte niet meer dan 5 meter;
het gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 60 m².

4.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.1. sub a.
voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de omvang van de gebouwen per

BP Schiphol Rijk

bouwperceel niet meer dan 20 m² mag zijn en de goothoogte en bouwhoogte niet meer dan 3 meter
respectievelijk 5 meter.

4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1. de oppervlakte van bijbehorende kantoren mag per bedrijf niet meer zijn dan 30% van de
bedrijfsvloeroppervlakte.
4.4.2. Het gebruik van gebouwen voor activiteiten, zoals horeca, dienstverlening en detailhandel, dienende ter
functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan. Daarbij geldt dat:
a. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag omvatten dan 10%
van de bruto vloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een maximum van 150 m² in geval van horeca of
dienstverlening en een maximum van 100 m² in geval van detailhandel;
b. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de hoofdactiviteit;
c. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de
hoofdactiviteit.
4.4.3. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de bedrijven die zijn
aangeduid als toelaatbaar op grond van de Staat van bedrijfsactiviteiten, welke als bijlage bij deze regels is
opgenomen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel of horeca;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel prostitutie;
e. Het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het parkeren van auto's van passagiers van de
luchthaven Schiphol.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de milieusituatie, bij een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in zowel 4.1. als lid 4.4.3. onder a. voor het vestigen van bedrijfsactiviteiten die één
categorie hoger zijn ingeschaald en voor bedrijfsactiviteiten die niet voorkomen op de bij dit plan behorende
Staat van bedrijfsactiviteiten, mits deze naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te
behoren tot de categorie die maximaal is toegestaan binnen de betreffende bestemming en het geen risicovolle
inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het vuurwerkbesluit betreft.

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. nutsvoorzieningen,
met daarbij behorend(e):
b. verhardingen, in- en uitritten;
c. fiets- en voetpaden;
d. groen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. parkeervoorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
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b.

ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ zijn de
aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.

5.2.2
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 4 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

Artikel 6 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg,
met daarbij behorend(e):
b. verhardingen, in- en uitritten;
c. fiets- en voetpaden;
d. groen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. kantoren;
g. nutsvoorzieningen;
h. parkeervoorzieningen.

6.2 Bouwregels
6.2.1. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' zijn de
aangegeven maximale bouwhoogte en het maximum bebouwingspercentage toegestaan.
6.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

6.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2.1.
sub a voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer mag zijn dan 20 m²;
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag zijn dan 3 meter respectievelijk 5 meter.

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Per bedrijf is het gebruik van bijbehorende kantoren toegestaan tot een oppervlakte van 30% van de
bedrijfsvloeroppervlakte.

Artikel 7 Bedrijventerrein
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bij deze planregels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten,
waarbij geldt dat:
1. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’ bedrijfsactiviteiten behorende tot
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1 zijn toegestaan;
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2.
3.

ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1’ bedrijfsactiviteiten behorende tot
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, 3.2 of 4.1 zijn toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’ bedrijfsactiviteiten behorende tot
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 of 4.2 zijn toegestaan;

Met daarbij behorend(e):
b. wegen;
c. verhardingen, in- en uitritten;
d. fiets- en voetpaden;
e. groen;
f.
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. kantoren;
h. nutsvoorzieningen;
i.
parkeervoorzieningen;
Met dien verstande dat:
j.
geluidzoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan;
k. risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Vuurwerkbesluit niet
zijn toegestaan, opslag hieronder begrepen.

7.2 Bouwregels
7.2.1. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ zijn ten
hoogste de aangegeven bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan;
7.2.3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn 2 meter;
b. erf- en terreinafscheidingen mogen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan
uitsluitend transparant zijn;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

7.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.1. sub a.
voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de omvang van de gebouwen per
bouwperceel niet meer dan 20 m² mag zijn en de goothoogte en bouwhoogte niet meer dan 3 meter
respectievelijk 5 meter.

7.4 Specifieke gebruiksregels
7.4.1. De oppervlakte van bijbehorende kantoren mag per bedrijf niet meer zijn dan 30% van de
bedrijfsvloeroppervlakte, tot een maximum van 500 m².
7.4.2. Het gebruik van gebouwen voor activiteiten, zoals horeca, dienstverlening en detailhandel, dienende ter
functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan. Daarbij geldt dat :
a. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag omvatten dan 10%
van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een maximum van 150 m² in geval van horeca of
dienstverlening en een maximum van 100 m² in geval van detailhandel;
b. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de hoofdactiviteit;
c. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de
hoofdactiviteit.
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7.4.3. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de bedrijven die zijn
aangeduid als toelaatbaar op grond van de Staat van bedrijfsactiviteiten, welke als bijlage bij deze regels is
opgenomen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel of horeca;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel prostitutie;
e. Het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het parkeren van auto's van passagiers van de
luchthaven Schiphol.

7.5 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de milieusituatie, bij een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in zowel lid 1. onder a. als lid 4.3. onder a. van dit artikel voor het vestigen van
bedrijfsactiviteiten die één categorie hoger zijn ingeschaald en voor bedrijfsactiviteiten die niet voorkomen op de
bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, mits:
a. deze naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de categorie die
maximaal is toegestaan binnen de betreffende bestemming;
b. het geen risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen betreft.

Artikel 8 Bedrijventerrein - Luchthaven 2
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijventerrein - Luchthaven 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsactiviteiten die een binding hebben met luchthavenactiviteiten, in hoofdzaak gericht op logistiek ten
hoogste vallende in categorie 3.2 van de van de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij het
bestemmingsplan;
b. dienstverlening ten behoeve van luchthavenactiviteiten, niet zijnde kantoren en niet zijnde parkeerfaciliteiten
ten behoeve van het parkeren van auto’s van passagiers van de luchthaven Schiphol ;
c. luchthavenactiviteiten, met uitzondering van starten en landen van vliegtuigen ten hoogste vallende in
categorie 3.2 van de van de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan;
d. inrichtingen waar ontplofbare stoffen van de klasse 1 van het ADR aanwezig zijn (zoals gekwalificeerd en
gekwantificeerd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 3 onder 3.6 van het Besluit omgevingsrecht) uitsluitend
is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslag ontplofbare stoffen'.
met uitzondering van:
e.

geluidzoneringsplichtige inrichtingen, met dien verstande dat de Wgh-inrichting Schiphol is toegestaan;

met daarbij behorend(e):
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

wegen;
voorzieningen ten dienste van de luchtvaart en de luchtverkeersveiligheid;
nutsvoorzieningen;
groen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
parkeervoorzieningen;
verhardingen;

Met dien verstande dat:
m. risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Vuurwerkbesluit niet
zijn toegestaan, opslag hieronder begrepen, met uitzondering van de inrichting genoemd in sub d.

8.2 Bouwregels
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8.2.1. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste
de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.
8.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 3 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 12 meter.

8.3 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 1 van dit
artikel voor het vestigen van bedrijfsactiviteiten die één categorie hoger zijn ingeschaald en voor
bedrijfsactiviteiten die niet voorkomen op de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, mits:
a. deze naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de categorie die
maximaal is toegestaan binnen de betreffende bestemming;
b. het niet de in lid 1 uitgesloten bedrijven en inrichtingen betreft.

Artikel 9 Detailhandel
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Detailhandel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. één bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
Met (de) daarbij behorende:
c.
d.
e.
f.

verhardingen;
parkeren;
groen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

9.2 Bouwregels
9.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ zijn de
aangegeven maximale goot-, bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste
de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.
9.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.
9.2.3. Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer zijn dan één per aanduiding “bedrijfswoning”;
b. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 4 meter;
c.

de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 9 meter.

9.2.4. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
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a.

b.

c.
d.
e.

de bouwhoogte van tegen het bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn
dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van de
bedrijfswoning, tot een maximum van 4 meter;
de diepte van tegen de bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3
meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van de bedrijfswoning dan wel het denkbeeldige
verlengde daarvan;
het bepaalde in sub b is niet van toepassing op aangebouwde bijbehorende bouwwerken op percelen met
vrijstaande woningen;
de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en de
bouwhoogte niet meer dan 5 meter;
het gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 60 m².

9.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van Burgemeester en wethouders
kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2.1. sub a. voor het bouwen van
gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet
meer dan 20 m² mag zijn en de goothoogte en bouwhoogte niet meer dan 3 meter respectievelijk 5 meter.

9.4 Specifieke gebruiksregels
Het gebruik van gebouwen voor activiteiten, zoals horeca en dienstverlening, dienende ter functionele
ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan. Daarbij geldt dat :
a. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag omvatten dan 10%
van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een maximum van 150 m²;
b. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de hoofdactiviteit;
c. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de
hoofdactiviteit.

Artikel 10 Detailhandel - Autoverkoop
10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Detailhandel - Autoverkoop’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de verkoop van motorvoertuigen,
met daarbij behorend(e):
b. verhardingen, in- en uitritten;
c. groen;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f.
parkeervoorzieningen;
g. reclame-uitingen.

10.2 Bouwregels
10.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.
b.

gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ zijn de
aangegeven maximale goot-, bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.

10.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

BP Schiphol Rijk

b.

de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 10 meter.

Artikel 11 Dienstverlening - Parkeergarage
11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Dienstverlening - Parkeergarage’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. (gebouwde) parkeervoorzieningen,
met daarbij behorend(e):
b. facilitaire ruimten;
c. wegen, in- en uitritten, fiets- en voetpaden;
d. groen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f.
nutsvoorzieningen.

11.2 Bouwregels
11.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' zijn de
aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.
11..2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 5 meter.

Artikel 12 Gemengd
12.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Gemengd ’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kinderdagverblijf;
b. bedrijfsactiviteiten ten hoogste vallende in categorie 2 van de van de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behorende bij het bestemmingsplan;
Met daarbij behorend(e):
c.
d.
e.
f.
g.

verhardingen, in- en uitritten;
groen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
parkeervoorzieningen.

12.2 Bouwregels
12.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste de
aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.
12.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 10 meter.
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12.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de bedrijven die zijn
aangeduid als toelaatbaar op grond van de Staat van bedrijfsactiviteiten, welke als bijlage bij deze regels is
opgenomen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel of horeca;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel prostitutie.

Artikel 13 Groen
13.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. een bedrijfsontsluiting ter plaatse van de aanduiding ‘ontsluiting';
c. voorzieningen voor het luchtverkeer ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer voorzieningen luchtverkeer';
Met daaraan ondergeschikt:
d. wandel- en fietspaden;
e. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer;
f.
speelvoorzieningen;
g. bergbezinkbassins;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i.
nutsvoorzieningen;
j.
kunstobjecten.

13.2 Bouwregels
13.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. toegestaan zijn bergbezinkbassins en gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen;
b. de hoogte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen mag niet meer zijn dan 4 meter;
c. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen mag niet meer zijn dan 10 m²;
d. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter.
13.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet meer mag zijn dan 6
meter.

Artikel 14 Horeca
14.1 Bestemmingomschrijving
De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca-activiteiten behorende tot maximaal horecacategorie 2 zoals opgenomen in de bij dit plan
behorende Staat van horeca-activiteiten;
b. maximaal één inpandige bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning';
Met daarbij behorend(e):
c. verhardingen, in- en uitritten;
d. groen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
g. parkeervoorzieningen.

BP Schiphol Rijk

14.2 Bouwregels
14.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ zijn de
aangegeven maximale goot-, bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste
de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.
14.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

14.3 Afwijken van de bouwregels
14.3.1. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
14.2.1. sub a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer mag zijn dan 20 m²;
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag zijn dan 3 respectievelijk 5 meter.

14.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere horeca-activiteiten dan de
horeca-activiteiten die zijn bedoeld in 14.1. sub a;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, prostitutie of erotisch getinte
horeca.

Artikel 15 Horeca - Hotel
15.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Horeca - Hotel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. hotels,
met daarbij behorend(e):
b. wegen;
c. verhardingen;
d. parkeren;
e. groen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. nutsvoorzieningen.

15.2 Bouwregels
15.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste
de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.
15.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 10 meter

15.3 Afwijken van de bouwregels
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15.3.1. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
15.2.1. sub a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer mag zijn dan 20 m²;
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag zijn dan 3 respectievelijk 5 meter.

15.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere horeca-activiteiten dan de
horeca-activiteiten die zijn bedoeld in 15.1. sub a;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, prostitutie of erotisch getinte
horeca.

Artikel 16 Kantoor
16.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Kantoor’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren,
met daarbij behorend(e):
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ondersteunende horeca;
een ondergronds parkeergarage uitsluitend ter plaatste van de aanduiding ‘parkeergarage’;
verhardingen, in- en uitritten;
groen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
parkeervoorzieningen.

16.2 Bouwregels
16.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.
gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd, uitgezonderd de gebouwen ten behoeve van
een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’;
b.
ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste
de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan;
c.
in afwijking van het gestelde onder b. is ter plaatse van de aanduiding 'afwijkende bouwhoogte' voor ten
hoogste 50% van het bouwvlak een maximale bouwhoogte van 20 meter toegestaan.
16.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 10 meter.

16.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.2.1 sub a
en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer mag zijn dan 20 m²;
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag zijn dan 3 respectievelijk 5 meter.

16.4 Specifieke gebruiksregels
16.4.1. Het gebruik van gebouwen voor horeca-activiteiten dienende ter functionele ondersteuning van de
hoofdactiviteit is toegestaan. Daarbij geldt dat:
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a.
b.
c.

de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag omvatten dan 10%
van de bruto vloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een maximum van 150 m² in geval van horeca;
de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de hoofdactiviteit;
toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de
hoofdactiviteit.

16.4.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en
bouwwerken ten behoeve van het parkeren van auto’s van passagiers van de luchthaven Schiphol.

Artikel 17 Maatschappelijk
17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
educatieve (onderwijs)voorzieningen;
b.
voorzieningen gericht op jeugd en/of kinderopvang en/ of naschoolse opvang;
c.
voorzieningen ten behoeve van verenigingsleven;
d.
voorzieningen ten behoeve van gezondheidszorg;
e.
welzijnsinstellingen;
f.
sociale en/of levensbeschouwelijke voorzieningen;
g.
openbare dienstverlening;
h.
een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
Met daarbij behorend(e):
i.
verhardingen, in- en uitritten;
j.
groen;
k.
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
l.
nutsvoorzieningen;
m. parkeervoorzieningen;
Met dien verstande dat:
n.
geen kinderdagverblijf, buiten of naschoolse opvang is toegestaan ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke vorm van maatschappelijk uitgesloten - kinderdagverblijf’.

17.2 Bouwregels
17.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste
de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.
17.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.
17.2.3. Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 6 meter;
b. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 9 meter.
17.2.4. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a.

de bouwhoogte van tegen het bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn
dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van de
bedrijfswoning, tot een maximum van 4 meter;
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b.

c.
d.
e.

de diepte van tegen de bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3
meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van de bedrijfswoning dan wel het denkbeeldige
verlengde daarvan;
het bepaalde in sub b is niet van toepassing op aangebouwde bijbehorende bouwwerken op percelen met
vrijstaande woningen;
de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en de
bouwhoogte niet meer dan 5 meter;
het gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 60 m².

17.3 afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.2.1. sub a
en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer mag zijn dan 20 m²;
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag zijn dan 3 respectievelijk 5 meter.

17.4 Specifieke gebruiksregels
Het gebruik van gebouwen voor activiteiten zoals horeca en detailhandel dienende ter functionele ondersteuning
van de hoofdactiviteit is toegestaan, met dien verstande dat:
a. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer omvat dan 10% van de
brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een maximum van 150 m² in geval van horeca en een
maximum van 100 m² in geval van detailhandel;
b. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de hoofdactiviteit;
c. de toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de
hoofdactiviteit.

Artikel 18 Tuin
18.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen
met daarbij behorend(e):
b. opritten, terreinverhardingen en paden;
c. bouwwerken, met uitzondering van carports.

18.2 Bouwregels
20.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. toegestaan zijn erkers;
b. de diepte van erkers mag niet meer zijn dan 1 meter, met dien verstande dat de afstand tussen de erker en
de bouwperceelsgrens niet minder dan 1 meter is;
c. de breedte van erkers mag niet meer dan 65% van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw;
d. de bouwhoogte van erkers mag niet meer zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, tot een maximum van 4 meter.
20.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 1 meter;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 meter.

18.3 Specifieke gebruiksregels
18.3.1 Het gebruik van uitbouwen ten dienste van een aan huis verbonden beroepsuitoefening is toegestaan tot
niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken, met een
maximum van 50 m², zulks met inbegrip van de oppervlakte gebouwd op gronden met de bestemming “Wonen.
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18.3.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal tuinonderhoud;
b. het gebruik van gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.

Artikel 19 Verkeer
19.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, woonstraten, fiets- en voetpaden;
b. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer;
c. parkeervoorzieningen;
d. groen;
e. civiele kunstwerken;
f. bergbezinkbassins;
g. een overslaginstallatie ter plaatse van de ‘specifieke vorm van bedrijf - overslaginstallatie’;
h. een tunnel ter plaatse van de aanduiding ‘tunnel’;
i. een botenkraan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - botenkraan';
j. een weegbrug ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - weegbrug';
k. voorzieningen luchtverkeer ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorzieningen
luchtverkeer';
l. een calamiteitenterrein ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - calamiteitenterrein';
m. parkeren op het maaiveld ter plaatse van de aanduiding ‘specifiek vorm van dienstverlening
-parkeerterrein’;
Met daarbij behorend(e):
n.
o.
p.
q.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidschermen en luchtkwaliteitsschermen;
nutsvoorzieningen;
speelvoorzieningen;

Met daaraan ondergeschikt:
r.
s.

kunstobjecten;
reclame-uitingen.

19.2 Bouwregels
19.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - bovengrondse oversteekplaats langzaam
verkeer’ een bovengrondse oversteekplaats met een maximum hoogte van 10 meter;
b. binnen het op de verbeelding opgenomen bouwvlak gebouwen behoeve van het verkeer zijn toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' de aangegeven
maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan.
d. de hoogte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen en verkeersafwikkeling mag niet meer zijn
dan 4 meter;
e. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen en verkeersafwikkeling mag niet meer
zijn dan 10 m²;
f. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter.
19.2.2.Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet meer mag zijn dan 10
meter.
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Artikel 20 Verkeer - Luchtverkeer 1
20.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Verkeer-Luchtverkeer 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de Wgh-inrichting Schiphol;
b. voorzieningen ten behoeve van de luchtvaart en de luchtverkeersveiligheid;
c. water;
d. groen;
e. voorzieningen ten behoeve van riolering, waterhuishouding en nutsvoorzieningen;
Met daarbij behorend(e):
f. verhardingen;
g. paden;
h. bermen.

20.2 Bouwregels
20.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
20.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
de hoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter, met uitzondering van voorzieningen ten dienste van de
luchtvaart en de luchtverkeersveiligheid.

Artikel 21 Water
21.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. water;
b. waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. bergbezinkbassins;
d. bruggen;
e. een tunnel ter plaatse van de aanduiding 'tunnel';
f.
een overslaginstallatie ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – overslaginstallatie’;
g. een botenkraan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - botenkraan';
Met daarbij behorend(e)
h. verhardingen;
i.
nutsvoorzieningen;
j.
groen;
Met daaraan ondergeschikt:
k. vlonders, steigers, overkappingen of daaraan gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2 Bouwregels
21.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. toegestaan zijn bergbezinkbassins;
b. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter.
21.2.2. De hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 meter.

21.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor:
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a.
b.

ligplaatsen voor woonschepen, woonarken of een casco (caisson) dat tot woonschip of woonark kan
worden omgebouwd;
opslag, behoudens tijdelijke opslag voortkomend uit het onderhoud en/ of gebruik in overeenstemming met
de bestemming van de betrokken gronden en bouwwerken;

Artikel 22 Wonen
22.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. aan huis verbonden beroepsuitoefening;
c. een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'
d. een seksinrichting ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting';
e. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – vrijkomende agrarische bebouwing’ mogen de
gronden mede gebruikt worden voor:
 stille opslag, hobbymatige agrarische activiteiten en ateliers;
 activiteiten, voorkomend in categorie 1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van
Bedrijfsactiviteiten, alsmede bedrijfsactiviteiten, die naar de aard daarmee gelijk te stellen zijn met
uitzondering van zelfstandige kantoren, detailhandel, geluidgevoelige functies en buitenopslag
Met (de) daarbij behorende:
f. tuinen;
g. terreinverhardingen;
h. erven;
Met dien verstande dat:
i.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht' wonen
uitsluitend is toegestaan voor door diegenen die ten tijde van het van kracht worden van het LIB op 20
februari 2003 volgens de gemeentelijke basisadministratie als hoofdbewoner en diens partner stonden
ingeschreven op het betreffende adres.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. per bouwperceel is één woning toegestaan;
b.

in afwijking van het bepaalde in 22.2.1 sub a zijn ter plaatse van de aanduiding ‘tae’ twee halfvrijstaande
woningen of één vrijstaande woning toegestaan;

c.

hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

d.

bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

e.

ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ zijn voor hoofdgebouwen de aangegeven
maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

f.

de bouwhoogte van tegen het hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn
dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het
hoofdgebouw, tot een maximum van 4 meter;

g.

de diepte van tegen het hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3
meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw dan wel het denkbeeldige
verlengde daarvan;

h.

het bepaalde in 22.2.1 sub g is niet van toepassing op aangebouwde bijbehorende bouwwerken op
percelen met vrijstaande woningen;
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i.

de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en de nokhoogte
niet meer dan 5 meter, tenzij de goot- en bouwhoogte van bestaande bouwwerken hoger is, in welk geval
die hoogte geldt als maximale hoogte;

j.

op de gronden buiten het bouwvlak mag de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen niet meer zijn dan
50% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden tot een maximum van 60 m², dan wel de gezamenlijke
oppervlakte van bestaande bouwwerken met inachtneming van de bestaande lengte, breedte, goot- en
bouwhoogte per gebouw, tenzij de oppervlakte van bestaande bouwwerken meer bedraagt dan 60 m², in
welk geval die oppervlakte geldt als maximum.

k.

ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen- vrijkomende agrarische bebouwing’ mogen de
bestaande maten gehandhaafd blijven in afwijking van sub e, g, i en j.

22.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;
b.

de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 meter.

22.2.3 Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. ondergrondse gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat
ondergrondse gebouwen ook mogen worden gebouwd zonder een daarboven aanwezig bovengronds
gebouw;
b.

ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag met een maximale diepte van 3 meter.

22.3 Afwijken van de bouwregels
22.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2.1
sub f en toestaan dat de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken wordt vergroot, met dien
verstande dat:
a. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 6 meter wanneer een
platte dakafdekking wordt toegepast;
b.

de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 7 meter wanneer een
kap wordt toegepast.

22.3.2 De in 22.3.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van:
a. het stedenbouwkundige beeld, gelet op onder meer de onderlinge samenhang tussen de verschijningsvorm
en situering van een bijbehorend bouwwerk enerzijds en die van het hoofdgebouw anderzijds;
b. de woonsituatie;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

22.4 Specifieke gebruiksregels
22.4.1 Het gebruik van een woning en/of bijbehorende bouwwerken ten dienste van aan huis verbonden
beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en
bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 50 m².
22.4.2 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:
a. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van
zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft vrijstaande bijbehorende
bouwwerken;
b.

het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening
van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan.
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c.

het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten die vallen in een
hogere categorie dan categorie 1 uit de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

d.

het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben van bedrijfsmatige opslag in de open lucht;

e.

het gebruiken van het hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken ten behoeve van detailhandel.

Artikel 23 Leiding - Gas
23.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), tevens
bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van gas met een druk van ten hoogste 40 bar met de
daarbij behorende belemmeringenstrook.

23.2 Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in 23.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij
de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering.

23.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet
wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een
omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
23.4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
23.4.2. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de
functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vormen.
23.4.3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met
de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook.

23.5 Adviesprocedure
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Alvorens omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 3 of lid 4 wint het bevoegd gezag advies in bij de
leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de
leiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele
schade te voorkomen.

Artikel 24 Leiding - Riool
24.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede
bestemd voor een ondergrondse rioolleiding ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding - riool’.

24.2 Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de 24.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij
de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering.

24.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet
wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een
omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
24.4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Riool' zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
24.4.2. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de
functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vormen.
24.4.3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met
de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook.

24.5 Adviesprocedure
Alvorens omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 3 of lid 4 wint het bevoegd gezag advies in bij de
leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de
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leiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele
schade te voorkomen.

Artikel 25 Leiding - Water
25.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Water’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede
bestemd voor:
a. een ondergrondse waterleiding met een diameter van maximaal 800 mm ter plaatse van de aanduiding
‘hartlijn leiding - water 1’;
b. een ondergrondse waterleiding met een diameter van minimaal 1000 mm ter plaatse van de aanduiding
‘hartlijn leiding - water 2’.

25.2 Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in 25.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij
de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering.

25.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet
wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een
omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
25.4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - water zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
25.4.2. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de
functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vormen.
25.4.3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met
de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook.

25.5 Adviesprocedure
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Alvorens omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 3 of lid 4 wint het bevoegd gezag advies in bij de
leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de
leiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele
schade te voorkomen.

Artikel 26 Waterstaat - Waterkering
26.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waterstaat - Waterkering ' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende
bestemming(en), tevens bestemd voor:
a. de aanleg, de verbetering en het onderhoud van de waterkeringen;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen en paden;
c. parkeervoorzieningen;
met (de) daarbij behorende:
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

26.2 Bouwregels
26.2.1. Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 5 meter, met dien verstande dat
de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer zijn dan 1 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag uitsluitend worden
gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik
wordt gemaakt van de bestaande fundering.

26.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien daartegen uit oogpunt van
waterbeheersing en onderhoud geen bezwaar bestaat en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de
waterbeheerder.

26.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend een gebruik ten behoeve van een
basisbestemming of andere dubbelbestemming, waardoor een onevenredige afbreuk aan de
waterstaatsbelangen wordt gedaan
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HOOFDSTUK 3 Algemene regels
Artikel 27 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 28 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven
overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van
de volgende onderwerpen:
a. de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen;
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; en
f. de ruimte tussen bouwwerken.

Artikel 29 geluidzone - gezoneerd industrieterrein
29.1 Bestemmingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn geen geluidgevoelige gebouwen toegestaan.

29.2 Bouw- en gebruiksregels
Een woning of gebouw als bedoeld in lid 1 is binnen deze geluidzone niet toegestaan, tenzij:
a. een besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde voor de betrokken woning of voor het betrokken
gebouw vóór de vaststelling van dit plan is verleend;
b. uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein op enige
gevel van de betrokken woning of het betrokken gebouw niet hoger zal zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Artikel 30 geluidzone - industrie
30.1 Bestemmingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn geen geluidgevoelige gebouwen toegestaan.

30.2 Bouw- en gebruiksregels
Een woning of gebouw als bedoeld in lid 1 is binnen deze geluidzone niet toegestaan, tenzij:
a. een besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde voor de betrokken woning of voor het betrokken
gebouw vóór de vaststelling van dit plan is verleend;
b. uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein op enige
gevel van de betrokken woning of het betrokken gebouw niet hoger zal zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Artikel 31 Luchtvaartverkeerzone - lib
31.1 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.1
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Voor zover de gronden, met de aanduiding “Luchtvaartverkeerzone”, zijn gelegen binnen de
luchtvaartverkeerzone - LIB art. 2.2.1, zoals aangegeven in de bij deze regels behorende bijlage LIB 221, gelden
de beperkingen met betrekking tot bebouwing en het gebruik daarvan, gesteld in artikel 2.2.1 van het
“Luchthavenindelingbesluit Schiphol”.

31.2 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.2
Voor zover de gronden, met de aanduiding “Luchtvaartverkeerzone”, zijn gelegen binnen de
luchtvaartverkeerzone - LIB art. 2.2.2, zoals aangegeven in de bij deze regels behorende bijlage LIB 222,
gelden de beperkingen met betrekking tot de hoogte van gebouwen, andere bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, en objecten, gesteld in artikel 2.2.2. van het “Luchthavenindelingbesluit Schiphol”.

31.3 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.3
Voor zover de gronden, met de aanduiding “Luchtvaartverkeerzone”, zijn gelegen binnen de
luchtvaartverkeerzone - LIB art. 2.2.3, zoals aangegeven in de bij deze regels behorende bijlage LIB 223,
gelden de beperkingen met betrekking tot de vogelaantrekkende werking gesteld in artikel 2.2.2. van het
“Luchthavenindelingbesluit Schiphol”.

Artikel 32 Veiligheidszones – lpg en munitie b
32.1 Bestemmingsomschrijving
Ter plaatse van
a. de aanduiding ‘veiligheidszone - lpg’ gelden bouwbeperkingen voor het tegengaan van een te hoog
veiligheidsrisico vanwege een vulpunt, tank en afleverzuil(en) voor LPG;
b. de aanduiding ‘veiligheidszone - munitie b’ gelden bouwbeperkingen voor het tegengaan van een te hoog
veiligheidsrisico vanwege de opslag van munitie en/of ontplofbare stoffen.

32.2 Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: er mogen
binnen de aanduiding ‘veiligheidszone-lpg’ en de aanduiding ‘veiligheidszone munitie geen kwetsbare of
beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Vuurwerkbesluit
worden gebouwd.

32.3 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aangeduide veiligheidszones te verkleinen of op te heffen indien
door wijziging van wetgeving of verandering of verwijdering van de inrichting kleinere of geen
veiligheidscontouren meer van toepassing zijn.

Artikel 33 Algemene afwijkingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden
van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde op de verbeelding en in
deze regels voor:
a. het afwijken met niet meer dan 10% van de in dit bestemmingsplan aangegeven percentages, maten en
oppervlakten;
b. het in geringe mate aanpassen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen
onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
c. het in geringe mate afwijken tot ten hoogste 2 meter van een bestemmingsgrens of bouwgrens, mits dit
nodig is om het plan aan te passen vanwege een blijkbaar meetverschil tussen werkelijke toestand van het
terrein en de verbeelding;
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d.

e.

f.
g.

h.
i.

het verhogen van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen met maximaal 25% tot ten hoogste 40 meter
ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits
de totale oppervlakte van vergrotingen op dat gebouw niet meer is dan 50 % van de oppervlakte van de
bovenste verdiepingsvloer;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van civiele kunstwerken,
geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 40 meter;
het oprichten van voorwerpen van kunstobjecten, mits de maximale bebouwde oppervlakte 4 m² en de
maximale bouwhoogte 6 meter bedraagt;
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de maximale bouwhoogte
met 5 meter voor het op stedenbouwkundig aanvaardbare wijze behuizen van de technische installaties,
met dien verstande dat maximaal 25% van het dakvlak mag worden bebouwd;
het toestaan dat de goot- en bouwhoogte van een gebouw worden vergroot met niet meer dan 1 meter;
het bouwen of oprichten van voorzieningen ten behoeve van de luchtvaart en de luchtverkeersveiligheid.

Artikel 34 Algemene wijzigingsregels
34.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van
overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering
van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke
toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 meter bedragen en het
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

Artikel 35 wro-zone - wijzigingsgebied 1
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro- zone - wijzigingsgebied 1' de
bestemming ‘Agrarisch’ wijzigen in de bestemming ‘Bedrijf’, met inachtneming van de volgende regels:
 Bedrijfsactiviteiten behorende tot bedrijfscategorie 1 of 2 zijn toegestaan;
 Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 60%;
 Het maximaal aantal bedrijfswoningen bedraagt 4;
 De maximale bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt 8 meter;
 De maximale bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt 9 meter;
 De maximale goothoogte van bedrijfswoningen bedraagt 4 meter;
 De bedrijfswoningen worden georiënteerd aan de Molenweg;
 De bedrijfsunits worden georiënteerd aan de Boeingavenue;
 Aangetoond moet worden dat de bedrijfswoningen voldoen aan de gestelde normen uit de Wet
geluidhinder;
 De watercompensatie bedraagt minimaal 15% van de toename van het verharde oppervlakte.

Artikel 36 wro-zone - wijzigingsgebied 2
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro- zone - wijzigingsgebied 2' de
bestemming ‘Kantoor’ wijzigen in de bestemming ‘Horeca - Hotel’, met dien verstande dat de
bebouwingsmogelijkheden van de bestemming ‘Kantoor’ ongewijzigd blijven.

Artikel 37 wro-zone - wijzigingsgebied 3
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro- zone - wijzigingsgebied 3' de
bestemming 'Verkeer' wijzigen in de bestemmingen ‘Wonen' en 'Tuin', met inachtneming van de volgende
regels:
 Het maximaal aantal woningen bedraagt twee (half-) vrijstaande woningen;
 De maximale goothoogte bedraagt 4 meter;
 De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter;
 De woningen worden in de rooilijn van de bestaande woningen gebouwd;
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De afstand van een gebouw moet aan ten minste één zijde ten minste 3,00 meter tot de
zijdelingseperceelgrens bedragen;
Aangetoond moet worden dat de woningen voldoen aan de gestelde normen uit de Wet geluidhinder.

Artikel 38 wro-zone - wijzigingsgebied 4
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro- zone - wijzigingsgebied 4' de
bestemming 'Wonen' wijzigen in de bestemmingen ‘Verkeer' en 'Groen' en 'Water', met dien verstande dat het
wegprofiel van de Capronilaan wordt gecontinueerd.
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HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 39 Overgangsrecht
39.1 Overgangsrecht bouwwerken
1.

2.
3.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering
is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a.
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b.
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is
teniet gegaan.
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten
van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

39.2 Overgangsrecht gebruik
1.
2.

3.
4.

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of
te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking
naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

39.3 Hardheidsclausule
Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van
overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve
van die persoon of personen van dat overgangsrecht ontheffing verlenen.

39.4 Persoonsgebonden overgangsrecht
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht’ geldt dat
gebouwen als woning in gebruik mogen blijven indien en zolang deze worden bewoond door diegenen die ten
tijde van het van kracht worden van het LIB op 20 februari 2003 volgens de gemeentelijke basisadministratie als
hoofdbewoner en diens partner stonden ingeschreven op het betreffende adres.

Artikel 40 Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:
Regels van het bestemmingsplan 'Schiphol Rijk' van de gemeente Haarlemmermeer:
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VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Visverwerkingsbedrijven:
- conserveren
- roken
- verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²
- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²
- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²
Aardappelprodukten fabrieken:
- vervaardiging van aardappelproducten
- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²
Groente- en fruitconservenfabrieken:
- jam
- groente algemeen
- met koolsoorten
- met drogerijen
- met uienconservering (zoutinleggerij)
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
- p.c. < 250.000 t/j
- p.c. >= 250.000 t/j
Margarinefabrieken:
- p.c. < 250.000 t/j
- p.c. >= 250.000 t/j
Zuivelprodukten fabrieken:
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j
- overige zuivelprodukten fabrieken
Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
Meelfabrieken:
- p.c. >= 500 t/u
- p.c. < 500 t/u
Grutterswarenfabrieken
Zetmeelfabrieken:
- p.c. < 10 t/u
- p.c. >= 10 t/u
Vervaardiging van voer voor huisdieren
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
- v.c. >= 7500 kg meel/week
Banket, biscuit- en koekfabrieken
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
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CATEGORIE

GROOTSTE
AFSTAND

GEVAAR

GELUID

10, 11
10, 11
102
102
102
102
102
102
1031
1031
1031
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
104102
104102
104102
1042
1042
1042
1051
1051
1051
1051
1052
1052
1061
1061
1061
1061
1062
1062
1062
1092
1071
1071
1071
1072
10821

AFSTANDEN IN METERS

STOF

15
15
152
152
152
152
152
152
1531
1531
1531
1532, 1533
1532, 1533
1532, 1533
1532, 1533
1532, 1533
1532, 1533
1542
1542
1542
1543
1543
1543
1551
1551
1551
1551
1552
1552
1561
1561
1561
1561
1562
1562
1562
1572
1581
1581
1581
1582
1584

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

200
300
300
100
50

0
0
10
10
10

100 C
50 C
50 C
50
30

30
0
30
30
10

200
300
300 D
100
50

4.1
4.2
4.2
3.2
3.1

300
50

30
10

200 C
50

50 R
50 R

300
50

4.2
3.1

50
50
100
300
300

10
10
10
10
10

100
100
100
200
100

10
10
10
30
10

100
100
100
300
300

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2

200
300

10
10

100 C
300 C Z

100 R
200 R

200
300

4.1
4.2

100
200

10
10

200 C
300 C Z

30 R
50 R

200
300

4.1
4.2

50
100
50
50
10

0
0
50
0
0

100
300
300
100
30

50
50
50
50
0

100
300
300
100
30

3.2
4.2
4.2
3.2
2

200
100
50

100
50
100

300 C Z
200 C
200 C

100 R
50 R
50

300
200
200 D

4.2
4.1
4.1

200
300
200

50
100
100

200 C
300 C Z
200 C

30 R
50 R
30

200
300
200

4.1
4.2
4.1

30
100
100

10
30
10

30 C
100 C
100 C

10
30
30

30
100
100

2
3.2
3.2

C
C
C
C
C

C
C Z
C
C

R
R
R
R
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OMSCHRIJVING

GEVAAR

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

1584

10821

2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²

100

30

50

30

100

3.2

1584
1584
1584
1585
1586
1586
1587
1589
1589.1
1589.2
1589.2
1589.2
1589.2
1591
1592
1592
1592
1596
1597
1598
16
16
160
17
17
171
172
172
172
173
174, 175
1751
176, 177
18
18
181
182
183
19
19

10821
10821
10821
1073
1083
1083
108401
1089
1089
1089
1089
1089
1089
110101
110102
110102
110102
1105
1106
1107
12
12
120
13
13
131
132
132
132
133
139
1393
139, 143
14
14
141
141
142, 151
19
15

3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²
5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²
6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²
Deegwarenfabrieken
0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
2 - theepakkerijen
Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
Bakkerijgrondstoffenfabrieken
0 Soep- en soeparomafabrieken:
1 - zonder poederdrogen
2 - met poederdrogen
Bakmeel- en puddingpoederfabrieken
Destilleerderijen en likeurstokerijen
0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1 - p.c. < 5.000 t/j
2 - p.c. >= 5.000 t/j
Bierbrouwerijen
Mouterijen
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken
- VERWERKING VAN TABAK
Tabakverwerkende industrie
- VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Bewerken en spinnen van textielvezels
0 Weven van textiel:
1 - aantal weefgetouwen < 50
2 - aantal weefgetouwen >= 50
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
- VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont
- VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

30
100
30
50

10
30
10
30

30
50
30
10

10
30 R
10
10

30
100
30
50

2
3.2
2
3.1

100
200
200
200

10
30
30
50

30
50
50
50

10
10
30
50 R

100
200
200 D
200

3.2
4.1
4.1
4.1

100
300
200
300

10
50
50
30

50
50
50
200 C

10
50 R
30
30

100
300
200
300

3.2
4.2
4.1
4.2

200
300
300
300
10

30
50
30
50
0

200
300
100
100
100

30
50
50
30
50

200
300
300
300
100

4.1
4.2
4.2
4.2
3.2

200

30

30

200

4.1

10

50

100

30

100

3.2

10
10
50
10
100
0

10
30
0
0
30
10

100
300
50
50
200
50

0
50
10
10
10
10

100
300
50
50
200
50

3.2
4.2
3.1
3.1
4.1
3.1

30
10
50

0
10
10

50
30
10

0
10
10

50
30
50

3.1
2
3.1

-

-

nummer

GELUID

AFSTANDEN IN METERS

STOF

SBI-2008

GEUR

SBI-1993
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C
C
C
C

50 C

Z

R
R
R
R
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CATEGORIE

GROOTSTE
AFSTAND

GEVAAR

- HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Houtzagerijen
0 Houtconserveringsbedrijven:
1 - met creosootolie
2 - met zoutoplossingen
Fineer- en plaatmaterialenfabrieken
0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout
1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
- VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
Vervaardiging van pulp
0 Papier- en kartonfabrieken:
1 - p.c. < 3 t/u
2 - p.c. 3 - 15 t/u
3 - p.c. >= 15 t/u
Papier- en kartonwarenfabrieken
0 Golfkartonfabrieken:
1 - p.c. < 3 t/u
2 - p.c. >= 3 t/u
- UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Drukkerijen van dagbladen
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
A Grafische afwerking
B Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media
- AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
A Smeeroliën- en vettenfabrieken
B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie
C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g.
- VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
0 Vervaardiging van industriële gassen:
Kleur- en verfstoffenfabrieken

GELUID

16
16101
16102
16102
16102
1621
162
162
162902
17
17
1711
1712
1712
1712
1712
172
17212
17212
17212
58
58
1811
1812
18129
1814
1814
1813
1814
182
19
19
19202
19202
19202
20
20
2011
2012

Lederfabrieken
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)
Schoenenfabrieken

STOF

151,152
151
152

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

191
192
193
20
20
2010.1
2010.2
2010.2
2010.2
202
203, 204, 205
203, 204, 205
205
21
21
2111
2112
2112
2112
2112
212
2121.2
2121.2
2121.2
22
22
2221
2222
2222.6
2223
2223
2224
2225
223
23
23
2320.2
2320.2
2320.2
24
24
2411
2412

OMSCHRIJVING

SBI-2008

nummer

SBI-1993

300
50
50

30
10
10

100
30
50

10
10
10

300
50 D
50

4.2
3.1
3.1

0

50

100

50 R

100

3.2

200
10
100
0
0
10

30
30
30
30
30
10

50
50
100
100
50
30

10
10
10
0
0
0

200
50
100
100
50
30

4.1
3.1
3.2
3.2
3.1
2

200

100

200 C

50 R

200

4.1

50
100
200
30

30
50
100
30

50
200
300
100

R
R
R
R

50
200
300
100

3.1
4.1
4.2
3.2

30
50

30
30

100 C
200 C Z

30 R
30 R

100
200

3.2
4.1

30
30
10
0
30
30
30
0

0
0
0
0
0
0
0
0

100 C
100
30
10
30
10
30
10

10
10
0
0
0
10
10
0

100
100
30
10
30
30
30 D
10

3.2
3.2
2
1
2
2
2
1

50
300
300

0
0
0

100
100
200

30 R
50 R
50 R

100
300
300 D

3.2
4.2
4.2

200

0

200 C

200 R

200 D

4.1

C
C Z
C Z
C

30
50
100
30
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OMSCHRIJVING

26
261
261
261
2615
262, 263
262, 263

23
231
231
231
231
232, 234
232, 234

0
1
A0
A1
B0
B1
B2
0
1
0
0
1
0
1

0
1
A
B

Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:
- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Methanolfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
- p.c. >= 100.000 t/j
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
- p.c. < 50.000 t/j
Landbouwchemicaliënfabrieken:
Verf, lak en vernisfabrieken
Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
- p.c. < 1.000 t/j
Farmaceutische produktenfabrieken:
- formulering en afvullen geneesmiddelen
Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken
Parfumerie- en cosmeticafabrieken
Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
- zonder dierlijke grondstoffen
Fotochemische produktenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
Overige chemische produktenfabrieken n.e.g.
Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken

- VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
Rubberbandenfabrieken
0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
1 - vloeropp. < 100 m2
2 - vloeropp. >= 100 m2
Rubber-artikelenfabrieken
0 Kunststofverwerkende bedrijven:
1 - zonder fenolharsen
2 - met fenolharsen
3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasfabrieken:
- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j
- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j
Glasbewerkingsbedrijven
0 Aardewerkfabrieken:
1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
0
1
2

BP Schiphol Rijk

CATEGORIE

GROOTSTE
AFSTAND

GEVAAR

GELUID

2012
2012
20141
20141
20141
20141
20141
20149
20149
202
203
2110
2110
2120
2120
2041
2042
2052
2052
205902
205903
205903
2060
22
22
221101
221102
221102
221102
2219
222
222
222
222
23

STOF

2413
2413
2414.1
2414.1
2414.1
2414.1
2414.1
2414.2
2414.2
242
243
2441
2441
2442
2442
2451
2452
2462
2462
2464
2466
2466
247
25
25
2511
2512
2512
2512
2513
252
252
252
252
26

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

100

30

300 C

300 R

300 D

4.2

300

10

200 C

300 R

300 D

4.2

100
200

0
0

200 C
300 C Z

100 R
200 R

200
300

4.1
4.2

300

0

200 C

100 R

300

4.2

300

30

200 C

300 R

300 D

4.2

200

10

200 C

300 R

300

4.2

50
300
300

10
100
30

50
200 C
50 C

50 R
100 R
50 R

50
300
300

3.1
4.2
4.2

100
50
50
200
300

10
10
10
30
30

100
100
50
100 C
300 C

50
50
50
200
200

100
100
50
200 D
300

3.2
3.2
3.1
4.1
4.2

300

50

300 C

100 R

300

4.2

50
200
100

10
50
10

30
100
50

30
50 R
50 R

50
200
100 D

3.1
4.1
3.2

200
300
50

50
50
30

100
100
50

100 R
200 R
30

200
300
50

4.1
4.2
3.1

30
30
10

30
100
30

30
50 R
10

100
300
50

3.2
4.2
3.1

10

10

30

2

100
300 C Z
50
30

10

R
R
R
R

Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

A0
A1
B0
B1
B2
C
D0
D1
0
1
A0
A1
B0
0
1
0

VERVAARDIGING VAN METALEN
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
- p.o. < 2.000 m2
Non-ferro-metaalfabrieken:
- p.c. < 1.000 t/j
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
- p.c. < 4.000 t/j
Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

BP Schiphol Rijk

30
50

200
200

200
200

30
100 R

200
200

4.1
4.1

30

200

200

30 R

200

4.1

30

200

200

30 R

200

4.1

10
10

100
100

200
300

30
30

200
300

4.1
4.2

10
30
50

50
200
50

100
300
100

30
30
30

100
300
100

3.2
4.2
3.2

10
30

50
200

100
300

Z

10
10

100
300

3.2
4.2

10
30

50
200

100
300

Z

100
300

3.2
4.2

10
10
10
10

30
30
100
30

100
50
300
50

0
0
10
10

100 D
50
300
50 D

3.2
3.1
4.2
3.1

300

100

100

30

300

4.2

100
200
50
100
200

200
100
50
50
100

300 C Z
100 C
100
200
300
Z

30
50
50
30
50

300
200
100 D
200
300

4.2
4.1
3.2
4.1
4.2

30

30

300

30

300

4.2

100

100

300

30 R

300

4.2

100

50

300 C

30 R

300

4.2

GEVAAR

CATEGORIE

0
1
2
0
1
2
0
1
2
3

Baksteen en baksteenelementenfabrieken
Dakpannenfabrieken
Cementfabrieken:
Kalkfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
Gipsfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
Betonwarenfabrieken:
- zonder persen, triltafels en bekistingtrille
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d
Kalkzandsteenfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
- p.c. >= 100.000 t/j
Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken
Betonmortelcentrales:
- p.c. < 100 t/u
- p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
- p.c. < 100 t/d
- p.c. >= 100 t/d
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²
- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
Bitumineuze materialenfabrieken:
- p.c. < 100 t/u
Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
- steenwol, p.c. >= 5.000 t/j
- overige isolatiematerialen
Minerale produktenfabrieken n.e.g.
Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur
- asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur

GROOTSTE
AFSTAND

A
B
0
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2

GELUID

233
233
2351
235201
235201
235202
235202
23611
23611
23611
23612
23612
23612
2362
2363, 2364
2363, 2364
2363, 2364
2365, 2369
2365, 2369
2365, 2369
237
237
237
237
2391
2399
2399
2399
2399
2399
2399
2399
2399
24
24
243
243
244
244
244
2451, 2452
2451, 2452
2453, 2454

AFSTANDEN IN METERS

STOF

264
264
2651
2652
2652
2653
2653
2661.1
2661.1
2661.1
2661.2
2661.2
2661.2
2662
2663, 2664
2663, 2664
2663, 2664
2665, 2666
2665, 2666
2665, 2666
267
267
267
267
2681
2682
2682
2682
2682
2682
2682
2682
2682
27
27
273
273
274
274
274
2751, 2752
2751, 2752
2753, 2754

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

Z

50 R
200 R

Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

25, 31
251, 331
251, 331
251, 331
251, 331
251, 331
2529, 3311
2529, 3311
2521, 2530, 3311
255, 331
255, 331
255, 331
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2562, 3311
2562, 3311
259, 331
259, 331
259, 331
259, 331
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33

30 R

300

4.2

30
30
50
200

100
50
200
300

30
10
30
30

100
50
200
300

3.2
3.1
4.1
4.2

30
30
10
50
30

50
30
30
30
30

300
200
200
100
50

30 R
30
30
30
10

300
200
200
100 D
50 D

4.2
4.1
4.1
3.2
3.1

50
30
30
100
50
100
100
30
50
50
100
30
10
10

50
200
50
30
50
50
50
50
10
10
50
30
30
30

100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

50
30
50
50 R
30 R
50
50
30
30
30
50 R
50
30
10

100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

3.2
4.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.1

30
30
30

50
30
30

200
100
50

30
30
10

200
100
50

4.1
3.2
3.1

0
1
2
3
A

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
- p.o. < 2.000 m2
- p.o. >= 2.000 m2
- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW

30
50
50

30
30
30

100
200
300

30
30
30

100 D
200 D
300 D

3.2
4.1
4.2

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

30

10

30

BP Schiphol Rijk

100

50

30
30
30
50

GEVAAR

28
281
281
281
281
281
2821
2821
2822, 2830
284
284
284
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2852
2852
287
287
287
287
29
29
29
29
29
29
30
30
30

300 C

1 - p.c. < 4.000 t/j
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.
- MACH./TRANSPORTMIDD.)
0 Constructiewerkplaatsen
1 - gesloten gebouw
1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2
2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2
3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2
0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
1 - p.o. < 2.000 m2
Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels
A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven
B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.
B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2
0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
1 - algemeen
10 - stralen
11 - metaalharden
12 - lakspuiten en moffelen
2 - scoperen (opspuiten van zink)
3 - thermisch verzinken
4 - thermisch vertinnen
5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
6 - anodiseren, eloxeren
7 - chemische oppervlaktebehandeling
8 - emailleren
9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)
1 Overige metaalbewerkende industrie
2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
A1 - p.o. < 2.000 m2
B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.
B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2

GELUID

2453, 2454
25

AFSTANDEN IN METERS

STOF

2753, 2754
28

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

Z

Z

10

30

D
D
D
D

D
D

2

Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

0
1
2
3
0
1
2
0
1

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
- houten schepen
- kunststof schepen
- metalen schepen < 25 m
Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
- algemeen
- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW
Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
- zonder proefdraaien motoren
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken
Transportmiddelenindustrie n.e.g.

- VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
1 Meubelfabrieken
2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken

BP Schiphol Rijk

200
200
100
100
200
30

30
10
10
30
30
10

30
30
200
100
30
30

30
50

0
10

50
50

30
30

30

0

30

0

100
200
100
30
30

10
30
10
10
10

30
100
50

50
50
100 R
50
300 R
10

200 C
300
Z
200
200
100

30
50
30
30
30

30
50
100

50
100
200

50
50

30
30

100
300

50
30
30

30
10
30

50
0
30
30

50
10
10
10

200
200
200 D
100
300
30

4.1
4.1
4.1
3.2
4.2
2

50 D
50

3.1
3.1

30

2

200 D
300
200
200
100

4.1
4.2
4.1
4.1
3.2

10
50 R
30

50
100
200

3.1
3.2
4.1

30
30 R

100
300

3.2
4.2

200
100
100

30
30 R
30

200
100
100 D

4.1
3.2
3.2

100
10
10
30

30
0
10
10

100 D
10
30
30

3.2
1
2
2

Z

R
R
R

CATEGORIE

GROOTSTE
AFSTAND

30
301, 3315
301, 3315
301, 3315
301, 3315
302, 317
302, 317
302, 317
303, 3316
303, 3316
309
3099
31
31
310
9524
321
322

GEVAAR

35
351
351
351
351
352
352
352
353
353
354
355
36
36
361
361
362
363

- VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie
Schakel- en installatiemateriaalfabrieken
Elektrische draad- en kabelfabrieken
Accumulatoren- en batterijenfabrieken
Lampenfabrieken
Elektrotechnische industrie n.e.g.
- VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie
Fabrieken voor gedrukte bedrading
- VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
1 - p.o. < 10.000 m2
2 - p.o. >= 10.000 m2
Carrosseriefabrieken
Aanhangwagen- en opleggerfabrieken
Auto-onderdelenfabrieken
-

GELUID

26, 27, 33
26, 27, 33
271, 331
271, 273
273
272
274
293
26, 33
26, 33
261, 263, 264, 331
2612
26, 32, 33
26, 32, 33
26, 32, 33
29
29
291
291
291
29201
29202
293
30

AFSTANDEN IN METERS

STOF

31
31
311
312
313
314
315
316
32
32
321 t/m 323
3210
33
33
33
34
34
341
341
341
3420.1
3420.2
343
35

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

R

Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten
OMSCHRIJVING

A0
A1
B
C
A0

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
45
45

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
41, 42, 43
41, 42, 43

B1
B2
C0
C1
C2
C3
C4
D0
D1
D3
D4
D5
E0
E1
E2
F0
F1
F2
F3
A0
A2
B0
B1
B2
B3
-

VOORBEREIDING TOT RECYCLING
Puinbrekerijen en -malerijen:
- v.c. < 100.000 t/j
Rubberregeneratiebedrijven
Afvalscheidingsinstallaties
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen
voedingsindustrie
- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
- 10 - 100 MVA
- 100 - 200 MVA
- 200 - 1000 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gascompressorstations vermogen < 100 MW
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- stadsverwarming
- blokverwarming
windmolens:
- wiekdiameter 20 m
- wiekdiameter 30 m
- wiekdiameter 50 m
WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
- < 1 MW
- 1 - 15 MW
- >= 15 MW
BOUWNIJVERHEID

BP Schiphol Rijk

10
10
30
10

50
50
30
50

30
30
0
30

30
300
200

100
50
200

100
50

50
50
30
50 D

CATEGORIE

30
30
0
30

GROOTSTE
AFSTAND

GEVAAR

Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

323
324
32991
32999
38
38
383202
383202
383202
383202
35
35
35

GELUID

-

364
365
3663.1
3663.2
37
37
372
372
372
372
40
40
40

STOF

-

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

3.1
3.1
2
3.1

300
100
300 C

10
50 R
50

300
300
300

4.2
4.2
4.2

50
50

100
100

30 R
30 R

100
100

3.2
3.2

0
0
0
0

0
0
0
0

30
50
100
300

C
C
C
C Z

10
30
50
50

30
50
100
300

2
3.1
3.2
4.2

0
0
0
0

0
0
0
0

300
10
30
50

C
C
C
C

300
10
30
50

4.2
1
2
3.1

30
10

10
0

100 C
30 C

50
10

100
30

3.2
2

0
0
0

0
0
0

100 C
200 C
300 C

30
50
50

100
200
300

3.2
4.1
4.2

10

0

50 C

30

50

3.1

0
0
0

0
0
0

30 C
100 C
300 C

10
10
10

30
100
300

2
3.2
4.2

100
10
10
50 R

Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

0
1
2
3
- GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur
1 of meer
Grth in bloemen en planten
Grth in levende dieren
Grth in huiden, vellen en leder
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmiddelen
Grth in overige consumentenartikelen
0 Grth in vuurwerk en munitie:
1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton
5 - munitie
0 Grth in vaste brandstoffen:
1 - klein, lokaal verzorgingsgebied
0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3
3 - tot vloeistof verdichte gassen

BP Schiphol Rijk

CATEGORIE

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)
Autoplaatwerkerijen
Autobeklederijen
Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
Benzineservisestations:
- met LPG > 1000 m3/jr
- met LPG < 1000 m3/jr
- zonder LPG

GROOTSTE
AFSTAND

4621
4622
4623
4624
46217, 4631
4632, 4633
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
46499
46499
46499
46499
46711
46711
46712
46712
46712

A
B
C

Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²

GEVAAR

5121
5122
5123
5124
5125, 5131
5132, 5133
5134
5135
5136
5137
5138, 5139
514
5148.7
5148.7
5148.7
5148.7
5151.1
5151.1
5151.2
5151.2
5151.2

0
1
2
3
-

GELUID

41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
45, 47
45, 47
451, 452, 454
451
45204
45204
45204
45205
453
473
473
473
473
46
46
461
4621

AFSTANDEN IN METERS

STOF

45
45
45
45
50
50
501, 502, 504
501
5020.4
5020.4
5020.4
5020.5
503, 504
505
505
505
505
51
51
511
5121

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

10
10
10
0

30
30
30
10

100
50
50
30

10
10
10
10

100
50
50
30

3.2
3.1
3.1
2

10
10
10
0
50
10
0

0
10
30
0
30
0
0

30
100
100
10
30
30
30

10
10
10
10
30 R
0
10

30
100
100
10
50
30
30

2
3.2
3.2
1
3.1
2
2

30
30
30

0
0
0

30
30
30

200 R
50 R
10

200
50
30

4.1
3.1
2

0
30

0
30

10
50

0
30 R

10
50

1
3.1

100
10
50
50
30
10
0
10
10
30
10
10

100
10
10
0
10
0
0
0
10
10
10
10

50 R
0
0
0
50 R
50 R
0
0
0
0
10
10

300
30
100
50
50
50
30
30
30
30
30
30

4.2
2
3.2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
2

10
10
0

0
0
0

30
30
30

10 V
50 V
30

30
50
30

2
3.1
2

10

50

50

30

50

3.1

50
50

0
0

50
50

300
Z
30
100 C
30
30
30
30
30
30
30
30
30

200 R
300 R

200 D
300 D

4.1
4.2
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GEVAAR

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)
0 Grth in metaalertsen:
1 - opslag opp. < 2.000 m2
Grth in metalen en -halffabrikaten
0 Grth in hout en bouwmaterialen:
1 - algemeen: b.o. > 2000 m²
2 - algemeen: b.o. <= 2000 m²
4 zand en grind:
5 - algemeen: b.o. > 200 m²
6 - algemeen: b.o. <= 200 m²
0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
1 - algemeen: b.o. > 2.000 m²
2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m²
Grth in chemische produkten
Grth in kunstmeststoffen
Grth in overige intermediaire goederen
0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m²
1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m²
0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²
1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²
0 Grth in machines en apparaten:
1 - machines voor de bouwnijverheid
2 - overige
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.
- VERVOER OVER LAND
Bus-, tram- en metrostations en -remises
Touringcarbedrijven
0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²
1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen
- DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
1 - containers
10 - tankercleaning
2 - stukgoederen
3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m²
5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u
7 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u
A Distributiecentra, pak- en koelhuizen
B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)

GELUID

46713
46721
46721
46722, 46723
4673
4673
4673
46735
46735
46735
4674
4674
4674
46751
46752
4676
4677
4677
4677
4677
466
466
466
466, 469
49
49
493
493
494
494
495
52
52
52242
52242
52242
52242
52242
52242
52242
52102, 52109
52109
5221

AFSTANDEN IN METERS

STOF

5151.3
5152.1
5152.1
5152.2 /.3
5153
5153
5153
5153.4
5153.4
5153.4
5154
5154
5154
5155.1
5155.2
5156
5157
5157
5157.2/3
5157.2/3
518
518
518
519
60
60
6021.1
6023
6024
6024
603
63
63
6311.2
6311.2
6311.2
6311.2
6311.2
6311.2
6311.2
6312
6312
6321

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

100

0

30

50

100

3.2

30
0

300
10

300
100

10
10

300
100

4.2
3.2

0
0

10
10

50
30

10
10

50
30

3.1
2

0
0

30
10

100
30

0
0

100
30

3.2
2

0
0
50
30
10
10
10
10
10

0
0
10
30
10
30
10
30
10

50
30
30
30
30
100
50
100
50

10
0
100 R
30 R
10
30
10
10
10

50
30
100 D
30
30
100
50
100 D
50

3.1
2
3.2
2
2
3.2
3.1
3.2
3.1

0
0
0

10
10
0

100
50
30

10
0
0

100
50
30

3.2
3.1
2

0
10
0
0
0

10
0
0
0
0

100
100
100
50
30

C
C
C
C
C

0
0
30
30
10

100 D
100
100
50
30 D

3.2
3.2
3.2
3.1
2

0
300
0
30
50
50
30
0
10

10
10
10
200
300
300
10
0
0

300
100
100
300
200
300
50 C
30 C
100 C

50
200
50
30
50
50
50
10
30

300
300
100 D
300
300
300
50 D
30
100

4.2
4.2
3.2
4.2
4.2
4.2
3.1
2
3.2

R
R
R
R
R
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74
74
747
7481.3
7484.3
90
90
9001
9001
9001
9001
9002.1
9002.1
9002.1
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

77
7711
7712, 7739
773
772
62
62
62
58, 63
72
63, 69tm71, 73, 74,
77, 78, 80tm82
63, 69tm71, 73, 74,
77, 78, 80tm82
812
74203
82991
37, 38, 39
37, 38, 39
3700
3700
3700
3700
381
381
381
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382

GEVAAR

71
711
712
713
714
72
72
72
72
73

- POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
A Telecommunicatiebedrijven
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
- GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
- COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
B Datacentra
-

GELUID

64
53
531, 532
61
77

0
0

30
10

2
1

STOF

64
64
641
642
71

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

0
0

0
0

10
10
10
10

0
0
0
10

0
0

0
0

10
30 C

0
50
10
50

0
10
0
30

10
30
30 C
200 C

0
30
10
50 R

10 D
50 D
30
200

1
3.1
2
4.1

200
300
30
50
30
200

10
10
0
30
30
200

100 C
200 C Z
10 C
50
50
300

10
10
0
10
30 R
30

200
300
30
50
50
300

4.1
4.2
2
3.1
3.1
4.2

100
50
100
300
10
300

50
10
0
200
10
200

30
30
10
300 C Z
30
300

10
10
30 R
50
30 R
10

100
50
100 D
300 D
30
300

3.2
3.1
3.2
4.2
2
4.2

300
100
200

100
100
200

50
100
100

10
10
30

300
100
200

4.2
3.2
4.1

30 C
10 C

30
50
50
30

10
10
10
10

0
0

30
50 D
50 D
30 D

10
30

2
3.1
3.1
2

1
2

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten
- MILIEUDIENSTVERLENING
A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
A1 - < 100.000 i.e.
A2 - 100.000 - 300.000 i.e.
B rioolgemalen
A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.
B Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
C Vuiloverslagstations
A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
A2 - kabelbranderijen
A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)
A5 - oplosmiddelterugwinning
A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW
A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval
B Vuilstortplaatsen
C0 Composteerbedrijven:
C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr
C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr
C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr

BP Schiphol Rijk
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100

30
30
30
0

0
0
0
0

50 C
50
30
30

100 R

200

4.1

30
30
30 R
0

50
50
30
30

3.1
3.1
2
2

GEVAAR

50

CATEGORIE

OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
A Wasverzendinrichtingen

200

GROOTSTE
AFSTAND

- GFT in gesloten gebouw

GELUID

C5
A
B

STOF

382
93
96
96011
96011
96012
96013

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

9002.2
93
93
9301.1
9301.1
9301.2
9301.3

OMSCHRIJVING

SBI-2008

nummer

SBI-1993

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten
Type

Activiteit

Categorie 1

Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht
op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije
dranken aan bezoekers en werknemers van
winkelgebieden, kantoor- en bedrijventerreinen en
toeristisch-recreatieve gebieden e.d.
Voorbeelden:
-

ijssalon

-

lunchroom

-

snackbar

-

koffie/theehuis

en andere naar aard en invloed op de
omgeving hiermee gelijk te stellen
horecabedrijven.

Categorie 2

Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht
op het verstrekken van alcoholhoudende dranken,
maaltijden en het bieden van gelegenheid om te
luisteren naar (mechanische) muziek.
-

bar

-

restaurant

en andere naar aard en invloed op de
omgeving hiermee gelijk te stellen
horecabedrijven.

BP Schiphol Rijk

Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten
Ondersteunende horeca
Van ondersteunende of additionele horeca is sprake als een horecafunctie een hoofdactiviteit op
een perceel ondersteunt, waarbij geldt dat
1.

de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer omvat
dan 10% van het bedrijfsvloeroppervlak van de hoofdactiviteit met een maximum van
150m2 ;

2.

de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de
hoofdactiviteit;

3.

toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang

van de hoofdactiviteit.
Voorbeelden van ondersteunende horeca zijn de koffiehoek in het tuincentrum, het horecabuffet in
(de hal van) een ziekenhuis of het restaurant in een warenhuis.
Ondersteunende horeca wordt bij verschillende hoofdbestemmingen geregeld waardoor deze vorm
van horeca niet als aparte categorie onderscheiden wordt.
Bedrijfsrestaurants (kantines) worden noch als zelfstandige, noch als ondersteunende horeca
beschouwd. Zij zijn onderdeel van de bedrijfsfunctie, en behoeven derhalve niet te worden bestemd
of benoemd.
Zelfstandige horeca
Zelfstandige horecavestigingen worden als zodanig in bestemmingsplannen bestemd. Bij solitaire
vestigingen zonder functieverruiming gaat het om de bestemming Horeca, in het geval meerdere
functies worden toegelaten om de bestemming Gemengd of Centrum (afhankelijk van de ligging).
Bij hotel-, of pensionvestigingen wordt een specifieke horecabestemming gehanteerd om zo bij het
mogelijk maken van deze functie rekening te kunnen houden met een extra verkeersaantrekkende
werking en daarmee een mogelijke extra druk op de omgeving.
Bij de bestemming Horeca vindt een verwijzing plaats naar een bij de regels gevoegde Staat van
Horeca-activiteiten met daarin verschillende horecacategorieën. De categorie-indeling is gebaseerd
op een combinatie van (mogelijk overlast gevende) factoren. Die hinder kan bijvoorbeeld
gerelateerd zijn aan openingstijden, de publiek aantrekkende en daarmee verkeer aantrekkende
werking, geluidsproductie, het verstrekken van alcohol en de omvang van een horeca-inrichting.
Niet alle aspecten zijn echter even ruimtelijk relevant. Bij overlast gevende horeca-inrichtingen gaat
het veelal om een combinatie van deze factoren en de ligging ten opzichte van gevoelige functies,
zoals wonen.
In het bestemmingsplan worden verschillende horecacategorieën onderscheiden, oplopend van
licht (1) naar zwaar (3). Voor de beoordeling van welke horeca-inrichting in welke categorie valt is
een relatie gelegd tussen de aard van die inrichting (welke activiteiten vinden er primair plaats en
wanneer) en de te verwachten hinder die daaruit voortvloeit.
Per categorie zijn enkele algemene richtinggevende voorbeelden genoemd. Om te beoordelen in
welke categorie een bepaalde horecavestiging valt wordt gekeken of de aard van die vestiging en
de invloed op de omgeving vergelijkbaar is met de aangehaalde voorbeelden in die categorieën.
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat in het bestemmingsplan is geregeld dat het college de
bevoegdheid heeft om van een bepaalde horecacategorie af te wijken en één hogere categorie toe
te staan, onder de voorwaarde dat die horecavestiging naar aard en invloed op de omgeving gelijk
te stellen is met de categorie die maximaal was toegestaan.
BP Schiphol Rijk

Categorie 1
In deze categorie gaat het om zelfstandige horecabedrijven die hoofdzakelijk gericht zijn op
(bezoekers of werknemers van) andere functies die zich in de nabijheid bevinden. Deze
horecabedrijven zijn bijvoorbeeld gevestigd in centrumgebieden, toeristisch- recreatieve gebieden
en kantoor- en bedrijventerreinen. Hoewel het hier gaat om zelfstandige vestigingen, zijn zij dus
hoofdzakelijk gericht op de ondersteuning van een winkelgebied, bedrijventerrein en
recreatiegebied. Bezoekers van die horecabedrijven zijn daarmee in hoofdzaak ook de bezoekers
van bovengenoemde gebieden. De (zelfstandige) verkeer aantrekkende werking van deze lichte
horecacategorie is daarmee beperkt. En hoewel er op basis van het horecabeleid ruime
openingstijden gelden voor alcoholvrije horeca-inrichtingen, passen deze horecavestigingen in de
regel hun openingstijden aan, aan die van winkels, kantoren en bedrijven.
Categorie 2
Verschil met categorie 1 is dat inrichtingen uit deze categorie een overwegend zelfstandig publiek
aantrekkende werking en daarmee verkeer aantrekkende werking hebben. Ook deze horecainrichtingen kunnen gevestigd zijn in centrumgebieden, op bedrijventerreinen en in toeristischrecreatieve gebieden, maar zijn in de regel juist na sluitingstijd van winkels, bedrijven en kantoren
geopend. Wat activiteit betreft verschuift bij deze categorie het accent naar het verstrekken van
alcohol, maaltijden en het kunnen luisteren naar muziek.
Deze horeca-inrichtingen kunnen door hun wijze van exploitatie meer hinder voor de omgeving
veroorzaken dan inrichtingen uit categorie 1.

BP Schiphol Rijk
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Bijlage 4: LIB 222
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Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk
Behorend bij raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schiphol Rijk

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk

1

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan is op 7 maart 2013 bekendgemaakt en heeft met daarop betrekking
hebbende stukken vanaf 8 maart gedurende zes weken ter visie gelegen. Alle zienswijzen zijn tijdig
ingediend en ontvankelijk. Tijdens de periode van tervisielegging zijn zienswijzen ingediend door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A.v.d. Bijl, Henninkstraat 30, 1435 HM Rijsenhout
W.G.M. van Schie, Molenweg 51, 1436 BP Aalsmeerderbrug
Achmea Rechtsbijstand, namens S.M. Buis, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg
Juridisch en bestuurlijk adviescentrum, namens A. Roosendaal en Rosevalley Garden B.V.,
Koninginneweg 245, 1075 CT Amsterdam,
Schiphol Group, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol
Talista Consultancy B.V. namens Confetti Fashion B.V., Ir. Menkolaan 15, 3761 XJ Soest
W. Vink, Molenweg 169 en J. Vink namens mevrouw C. Vink-Louter, Molenweg 165, 1436 BT
Aalsmeerderbrug
KLM
Bouwkundig Ing. A.J. van Bemmelen, namens Adema Vastgoed B.V., Krakeend 57, 1423 ST
Uithoorn
Cleton & Com, namens NSI Kantoren B.V. en Vastned Industrial B.V., Postbus 23377, 3001
KJ Rotterdam
J.T.P. du Pau, Kanaalstraat 30, 1431 BW Aalsmeer
CMS Derks Star Busmann, namens ASR Levensverzekering N.V., Postbus 85250, 3505 AG
Utrecht
Easynet Nederland N.V., Postbus 12125, 1100 AC Amsterdam
Boekel de Nerée, namens Forward Business Parks 2000 N.V en Quadratum-Staete B.V.,
Postbus 75510, 1070 AM Amsterdam
Durfort Vastgoed B.V., Zevenenderdrift 74, 1251 RD Laren
Cleber advocaten, namens Tencourts B.V., Postbus 75548, 1070 AM Amsterdam
Coöperatie Park Schiphol Rijk, Beechavenue 121, 1119 RB Schiphol-Rijk

Na vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad wordt het vastgestelde plan ter inzage gelegd.
De Wet ruimtelijke ordening bepaalt, dat een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan pas na zes
weken mag worden gepubliceerd. In deze periode krijgen de provincie en het rijk de gelegenheid om
een reactieve aanwijzing te geven in het geval de gewijzigde vaststelling een provinciaal of rijksbelang
schaadt.
Na de terinzagelegging is het plan van kracht, tenzij beroep wordt ingesteld. Als tegen het plan wel
beroep wordt ingesteld maar niet binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij
de Raad van State is gedaan, dan treedt het plan direct na de beroepstermijn wel in werking.

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk

2

Zienswijzen
Onderstaand zijn de zienswijzen samengevat en van een commentaar voorzien. Per zienswijze is een
conclusie opgenomen.
1. Zienswijze A.v.d. Bijl, Henninkstraat 30, 1435 HM Rijsenhout, mondelinge zienswijze dd. 25
maart 2013 ingeboekt onder nummer 13/14401
Zienswijze
Reclamant verzoekt om de bestemming van het terrein bij de weegbrug naast Aalsmeerderdijk
322 te wijzigen. Vanwege de wijziging van de werkzaamheden, de afname van akkerbouwgrond
in Haarlemmermeer, de slechte bereikbaarheid door de veranderingen van de infrastructuur rond
Aalsmeerderbrug en de vermindering van zwaar verkeer op de dijk. Verzoek om medewerking
voor het realiseren van een twee-onder-een-kapwoning.
Commentaar
Deze locatie betreft een onbebouwde open plek aan de dijk. Uitgangspunt voor bebouwing op het
dijktalud is dat deze voldoet aan de ruimtelijke uitgangspunten voor kleinschalige en loskorrelige
bouwvolumes aan de dijk, met zicht tussen de bouwvolumes door naar het achterliggende en
lager gelegen (polder)gebied.
Het toevoegen van een twee-onder-een-kapwoning is een relatief kleine ontwikkeling die
planologisch en stedenbouwkundig positief is beoordeeld. De locatie ligt buiten de regeling van
het Luchthavenindelingbesluit (LIB) waardoor geen verklaring van geen bezwaar is vereist. Voor
geluidhinder (Gouwerok) is geen/nog een hogere waarden geluidhinder nodig (maar naar
verwachting wel mogelijk) en het kostenverhaal tussen initiatiefnemer en gemeente moet nog
worden geregeld, daarom wordt een wijzigingsbevoegdheid voor deze locatie opgenomen.
Conclusie
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aangeboden, in die zin dat er een
wijzigingsbevoegdheid van Verkeer naar Wonen en Tuin wordt opgenomen.

2. W.G.M. van Schie, Molenweg 51, 1436 BP Aalsmeerderbrug, brief dd. 8 april 2013,
ingeboekt onder nummer 13/16493
Zienswijze
a. Wat is de reden om de Capronilaan niet door te trekken? De knip ligt ter hoogte van het achterste
gedeelte van het perceel van reclamant en reclamant ziet dagelijks dat auto’s en vrachtwagens
zich vastrijden in de doorlopende einden van de Capronilaan. Reclamant heeft klachten over het
feit dat betreffende doodlopende einden gebruikt worden voor onder andere het parkeren en
stationair laten draaien van vrachtwagens en het dumpen van afval. Hierop wordt geen controle /
handhaving uitgeoefend. Het bedrijfsleven en het milieu zijn erbij gebaat bij een doorgetrokken
Capronilaan.
b. Reclamant vindt het opvallend dat het gedeelte van de Capronilaan inclusief het water dat ten
noordoosten van het perceel van reclame ligt wel is uitgevoerd maar niet is ingetekend in het
bestemmingsplan. In september 2010 dit deel ingemeten.
c. Reclamant stelt voor om de bestemming Wonen te wijzigen in bedrijfsterrein voor kleinschalige
detailhandel of Schipholgebonden toeleveringsbedrijven. Die bedrijven kunnen dan ontsloten
worden op de Capronilaan, waar deze ook voor bedoeld was. De woon-leefkwaliteit is hier niet
geweldig door het vliegtuiglawaai en de luchtvervuiling.
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d. Op de twee situatietekeningen, die als bijlagen zijn bijgevoegd, is een merkwaardig verschil te
zien bij de achterperceelsgrens van reclamant (AK 2167, voorheen AK 609). Reclamant vraagt om
een reactie op deze situatie.
Commentaar
a. De gemeente heeft eerder met betrokkenen gesproken over de aankoop van deze grond, maar
partijen zijn er destijds niet uitgekomen. Vanuit verkeerskundig oogpunt zou de Capronilaan
doorgetrokken kunnen worden en ook ruimtelijk gezien is dit een wenselijke situatie. De gemeente
gaat graag met betreffende eigenaren in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. In het
bestemmingsplan wordt op de toekomstige doortrekking geanticipeerd door een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen, waardoor de bestemming Wonen gewijzigd kan worden in de
bestemmingen Verkeer, Groen en Water. De problemen die reclamant schetst komen inderdaad
deels voort vanuit het niet-doorgetrokken zijn van de weg. De doodlopende einden zorgen voor
extra manoeuvres, onveiligheid en ongemak. Dit is een aspect dat niet binnen de reikwijdte van dit
bestemmingsplan kan worden aangepakt.
b. De gemeente begrijpt niet goed wat reclamant bedoelt. Betreffend gedeelte van de Capronilaan is
conform de bestaande situatie bestemd. Als de kadastrale ondergrond bedoeld wordt, dan kan het
zo zijn dat die weliswaar op locatie is ingemeten maar nog niet beschikbaar is in de kadastrale
ondergrond. Dit heeft echter geen gevolgen voor het bestemmingsplan.
c. Deze locatie komt niet in aanmerking voor een bedrijfsbestemming omdat er sprake is van een te
behouden woonomgeving aan dit deel van de Molenweg, die ook als zodanig is bestemd. Mocht
het achterste deel van het perceel beschikbaar komen dan kan de weg alsnog worden
doorgetrokken, met een wegprofiel inclusief berm en sloot. De berm en sloot (zullen) functioneren
als groene buffer tussen het grootschalige bedrijventerrein en de woonbebouwing. Er wordt dan
ook geen (achter)inrit mogelijk naar het terrein van reclamant.
d. De gemeente kan niet herleiden waar dit verschil vandaan komt. Actuele kadastrale gegevens
kunt u opvragen bij het Kadaster.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

3. Achmea Rechtsbijstand, namens S.M. Buis, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg
Zienswijze
a. Reclamant woont aan de rustige Molenweg 201. Zij vreest ernstig voor haar woon/leefklimaat en
schade aan haar woning als het plan in ongewijzigde vorm wordt vastgesteld. Naast betreffende
woning is de bestemming Agrarisch gehandhaafd en tevens aangeduid als wro-wijzigingsgebied
(wijziging naar de bestemming Bedrijf). Als hiervan gebruik wordt gemaakt zal de woning
nagenoeg door bedrijfsbebouwing worden ingesloten. Planologisch acht reclamant dit niet
wenselijk, dit gelet op conflicterende belangen tussen particuliere woningen en bedrijven.
b. In de planregels is onvoldoende bepaald in welke mate en op welke wijze door B&W gebruik
kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid. Er zijn immers geen bebouwingsvlakken
opgenomen en geen maximum bebouwingspercentage per bebouwingsvlak of bouwperceel. Dit
brengt veel onzekerheid met zich mee.
c. De verkeersdruk op de Molenweg zal onverantwoord toenemen als er meer bedrijven ter plaatse
worden gevestigd. Dit kan de smalle weg niet aan. Bovendien zullen er verkeersgevaarlijke
situaties ontstaan. Het (bouw-)verkeer zal naast stank en geluid ook trillingshinder veroorzaken.
Door de trillingen kan de woning aanzienlijk worden beschadigd.
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d. Schuin achter de woning van reclamant is via een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid
gecreëerd tot het vestigen van een hoog hotel, van waaruit er direct inkijk zal zijn op de woning en
tuin van reclamant. Dit vormt een enorme inbreuk op de bestaande situatie en ernstige aantasting
van de privacy van reclamant.
e. Reclamant dreigt door de beoogde nieuwbouw het vrije uitzicht naar achteren te verliezen.
Behoorlijke bouwmassa’s dreigen.
f. Door de wezenlijke verandering van de directe woonomgeving ontstaat een aantasting van de rust
en dus het woongenot. Reclamant vreest stankhinder. Dit kan gevolgen hebben voor de
gezondheid.
g. Door de realisatie van de nieuwbouw kan reclamant geen onderhoud meer plegen. Ook is een
beroep op artikel 5.56 van het Burgerlijk Wetboek niet meer mogelijk, omdat de gevel niet meer
toegankelijk wordt voor onderhoud.
h. Reclamant vreest voor waardevermindering van de woning na realisering van het
bestemmingsplan en is van plan een planschadeclaim in te dienen bij de gemeente.

a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

Commentaar
Betreffende woning aan de Molenweg is onderdeel van de bestaande lintbebouwing, die zich
kenmerkt door kleinschaligheid en een groene opzet. Ook ligt het perceel met de rug tegen de
grootschalige bedrijvigheid /kantoren van Schiphol Rijk. De stedenbouwkundige kenmerken en
accenten van de omliggende bebouwing worden juist als uitgangspunt voor de ontwikkeling van
het bedrijventerrein gehanteerd. Naast de woning van reclamant zijn (bedrijfs-)woningen beoogd
als inpassing in bestaand bebouwd gebied ter versterking van het bestaande lint. De
kleinschaligheid aan het lint wordt hierbij gerespecteerd. De woning van reclamant grenst aan de
achterzijde aan bedrijfsbebouwing. Hier is sprake van een reeds bestaande situatie. De nieuwe
bedrijfsbebouwing wordt op grotere afstand geprojecteerd. De Molenweg blijft overigens een
rustige weg. De enige extra ontwikkelingen die op de Molenweg worden aangesloten is een viertal
bedrijfswoningen met daarachter de bijbehorende bedrijfsunit. De Molenweg kan deze toename
gemakkelijk aan. De gemeente beoogt met deze ontwikkeling een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit en deelt de angst van reclamant voor een verslechtering van het woon/leefklimaat niet.
In de planregels van het ontwerpbestemmingsplan is exact aangegeven welke voorwaarden er
gelden voor het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid (zie Artikel wro-zone 1 –
wijzigingsgebied 1). Voor het opstellen van een wijzigingsplan geldt de uniforme
voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De Molenweg blijft een rustige weg. De verkeerstoename zal worden veroorzaakt door een viertal
bedrijfswoningen met daarachter de bijbehorende bedrijfsunit. De Molenweg kan deze toename
gemakkelijk aan. De grotere bedrijfsunits worden immers ontsloten via de Boeingavenue. De
toename van het aantal motorvoertuigen per etmaal is verkeerskundig berekend en de zeer
geringe hoeveelheid extra verkeer valt ruimschoots binnen de marges.
De wijzigingsbevoegdheid betreft een transformatie van een leegstaand kantoorgebouw naar een
hotel. Ook in de bestaande situatie is er inkijk mogelijk.
Reclamant kan zich niet beroepen op het behoud van vrij uitzicht. Voor de beoogde
bedrijfsgebouwen aan de achterzijde geldt een maximum bouwhoogte van 8 meter hoog, dit is
lager dan de bestaande bedrijven / kantoren en vergelijkbaar met de toegestane bouwhoogte voor
de woningen aan de Molenweg (goothoogte 4 meter, nokhoogte 9 meter).
Het klopt dat de woonomgeving van reclamant zal veranderen door de ontwikkeling van deze
locatie. De gemeente meent echter dat de ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. Bedrijven moeten bovendien voldoen aan geldende milieueisen om hinder
naar de (woon-)omgeving te voorkomen.
De gemeente begrijpt niet wat reclamant hiermee bedoelt, omdat de nieuwbouw op voldoende
afstand tot het perceel van reclamant is voorzien.
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h. Het staat eenieder vrij om een verzoek tot planschade bij de gemeente in te dienen.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

4. Juridisch en bestuurlijk adviescentrum, namens A. Roosendaal en Rosevalley Garden B.V.,
Koninginneweg 245, 1075 CT Amsterdam
Zienswijze
a. De zienswijze betreft alle gronden van reclamant: kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer
Sectie AK nrs 1280, 2625, 2624, 2280 en 249. Onderstaande zienswijzen zijn aangegeven op een
bij de zienswijze behorende bijlagen.
b. Reclamant merkt op dat perceel 2280, grenzend aan de nieuwe bedrijfsbebouwing op percelen
1280 en 2625, ook aangewezen moet worden voor de bestemming ‘Bedrijf-tot en met categorie
3.1. De aanwezige woonbebouwing kan worden verplaatst naar perceel 249 (aan de dijk). Er is
dan sprake van ruil van bestemmingen. De woonbestemming van de overige twee woningen met
nummers 50 en 50a kan vervallen ten gunste van de genoemde bedrijfsbestemming. De keuze
voor een bedrijfsbestemming in aansluiting op de gelijke bestemming van de omliggende gronden,
is planologisch verantwoord. Het bedrijventerrein kan hiermee een afronding krijgen en er zijn
geen milieukundige overwegingen die zich tegen deze bedrijfsmatige ontwikkeling met bedrijven
tot en met 3.1 verzetten. De ontsluiting van deze bedrijfsgronden kan plaatsvinden via de
bestaande brede inrit. Het perceel heeft voldoende parkeergelegenheid en de verkeersafwikkeling
kan veilig en zorgvuldig gebeuren. Dit plan past in de uitgangspunten van het nieuwe
bestemmingsplan.
c. De verplaatsing van de woning met huisnummer 57 naar perceel 249 past in de planologische
opzet en de daarbij gehanteerde ruimtelijke achtergronden. De uitruil van bestemmingen leidt tot
een aanzienlijke planologische verbetering. Het toekennen van een woonbestemming aan perceel
249 sluit goed aan bij de overige woonbestemmingen aan de Aalsmeerderdijk.
d. Reclamant ziet graag dat de te handhaven woonbestemming op perceel 2624 met huisnummer 58
een ruimer bouwvlak wordt voorzien dat direct om het hoofdgebouw wordt getrokken. Daarbij kan
de noordelijk gelegen tuin nog enigszins in noordelijke richting worden verplaatst voor een
optimaal gebruik van het perceel.
e. Volgens reclamant moet het bouwvlak van de bedrijfsbestemming op perceel 1280 worden
aangepast waardoor er sprake is van een rechthoekig bouwvlak aan de zuidzijde.
Commentaar
a. Behoeft geen reactie.
b. De keuze om bedrijfsbestemmingen naast elkaar te situeren is geen ongebruikelijke. Echter in dit
specifieke geval ligt de bestaande bedrijvigheid op de overgang van bedrijven en wonen. Het
toevoegen van een bedrijfsbestemming gaat ten koste van de woonbestemming, waardoor het
bedrijventerrein verder oprukt op een locatie waar de woonfunctie juist bij voorkeur behouden
blijft. De gemeente stemt niet in met de uitbreiding van bedrijfsbestemming.
c. Het toevoegen van een woning aan de dijk past in principe binnen de ruimtelijke uitgangspunten
voor kleinschalige en loskorrelige bouwvolumes aan de dijk. Toch wordt dit verzoek voor deze
locatie vanuit ruimtelijke overwegingen op dit moment afgewezen. Betreffend perceel 249 is
bestemd als onbebouwd terrein bij Bedrijf. De ontsluiting en toegang van het naastgelegen
bedrijfspand vindt plaats via dit perceel 249. Het toevoegen van bouwmogelijkheden op deze
locatie zou de naastgelegen functie blokkeren. Reclamant kan eventueel op eigen initiatief in

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk

6

overleg treden met de eigenaar van aangrenzend perceel om tot een gezamenlijk voorstel voor
een nieuwe inrichting en bebouwing van beide percelen te komen.
d. Zowel in het geldende bestemmingsplan als in de vergunde situatie is sprake van meer
bebouwingsmogelijkheden. Het bouwvlak zal om die reden worden verruimd en om het gehele
gebouw worden gelegd.
e. Op het aangrenzende perceel ligt een opslagtank voor lpg. Het verruimen van het bouwvlak op de
wijze zoals reclamant voorstelt zou daarmee in conflict komen vanwege de bij deze opslagtank
horende hindercontour.
Conclusie
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aangeboden, in die zin dat het bouwvlak van
de woning aan de Aalsmeerderdijk 58 wordt verruimd.

5. Schiphol Group, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol, bij brief dd. 15 april 2013 ingeboekt
onder nummer 2013/17984
Zienswijze
a. Het door het Rijk gevoerde reserveringsbeleid voor een parallelle Kaagbaan wordt in het
bestemmingsplan gerespecteerd en toegelicht. Dit is overigens ten onrechte niet geval in de
bestemmingsplannen Corneliahoeve en Groenenbergterrein. Reclamant vraagt zich af waarom in
het ene plan wel rekening wordt gehouden met de ruimtereservering en in het andere geval niet.
Reclamant constateert dat een wijziging van de bestemming Agrarisch naar Bedrijf op gespannen
voet staat met de gemaakte bestuurlijke afspraken over de ruimtereservering, en daarmee met het
belang van het niet onmogelijk maken van lange termijnontwikkelingsmogelijkheden van de
luchthaven.
b. Reclamant gaat ervan uit dat de gemeente Haarlemmermeer een consistente lijn trekt als het gaat
om parkeerbeleid en parkeernormen, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en overige normen en regels
voor alle bestemmingsplannen. Het lijkt erop dat in het bestemmingsplan Schiphol Rijk, in
vergelijking met andere bestemmingsplannen in de regio Schiphol, hiervan geen sprake is.
c. In samenwerking met Haarlemmermeer, Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam is er een
verkenning gaande over een HOV-tracé dat ook over het Groenenbergterrein loopt. Reclamant is
van mening dat het vanuit bereikbaarheidsoogpunt van groot belang is dat het HOV-tracé
planologisch in dit bestemmingsplan wordt verankerd.
d. Reclamant vraagt zich af in hoeverre de voorgenomen initiatieven voor hotels (transformatie van
kantoor naar hotel) passen binnen het hotelbeleid. Reclamant vraagt om een onderbouwing van
de marktvraag naar hotelcapaciteit met het oog op de regionale hotelbehoefte.
e. In de planregels bij Bedrijventerrein en Kantoor ontbreekt dat parkeren ten behoeve van Schiphol
passagiers strijdig wordt geacht met de bestemming.
Commentaar
a. De gemeenteraad en ons college zijn tegenstander van de aanleg en reservering voor een
parallelle Kaagbaan. Dit hebben wij ook schriftelijk bekendgemaakt aan het betrokken ministerie.
Wij onderschrijven het belang voor de luchthaven Schiphol voor de economie en van het
versterken van een wereldwijd bestemmingennetwerk. Wij betwijfelen echter sterk dat de
parallelle Kaagbaan noodzakelijk zou zijn voor het behoud van de mainportfunctie.
Daarnaast hebben wij een overeenkomst met Chipshol uit 2007, die uitgaat van het
publiekrechtelijk mogelijk maken van een bedrijfsbestemming op beide van toepassing zijnde
percelen
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Er is kennisgenomen van de publicatie in de Staatscourant van 23 april 2003, waarin het
ministerie van Infrastructuur en Milieu kennisgeving doet van een ‘voorbereidingsbesluit
reserveringsgebied parallelle Kaagbaan’. Hoewel het precieze gebied van het
voorbereidingsbesluit beide bovengenoemde bestemmingsplannen raakt, is onduidelijk of er
sprake is van ontwikkelingen die niet in lijn zijn met de in voorbereiding zijnde AMvB.
In het geval van de ontwikkeling op het Groenenbergterrein (High Speed Logistics Park) ligt vanaf
september 2011 een verzoek om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 8.9 Wet luchtvaart bij
de inspectie Leefomgeving en Transport c.q. het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Voor het reserveringsgebied dat is opgenomen in het bestemmingsplan Schiphol-Rijk geldt dat er
geen initiatieven aan de orde zijn, die aanleiding zijn om een andere bestemming dan de huidige
te overwegen. Hierdoor ontstaat de situatie dat het bestemmingsplan feitelijk in lijn is met het
voorbereidingsbesluit van het ministerie van I&M.
b. De gemeente gaat uit van een consistente lijn ten aanzien van parkeerbeleid, parkeernormen,
bereikbaarheid, luchtkwaliteit en overige normen en regels. Uiteraard heeft elk gebied wel zijn
eigen dynamiek waardoor verschillen mogelijk zijn. Zo kan bijvoorbeeld Schiphol-Centrum niet
worden vergeleken met Schiphol-Rijk.
c. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk of er een tracé van de HOV-lijnen op het gebied van
het Groenenbergterrein zal komen. De mogelijkheid dat het HOV over de openbare weg langs de
Fokkerweg gaat rijden bestaat ook zij het met dezelfde onduidelijkheid. Het tracé door het
plangebied van Schiphol-Rijk is in zijn geheel nog niet definitief. De kans dat het tracé over de
openbare weg zal gaan lopen, is groot. In het bestemmingsplan Schiphol-Rijk is hiermee rekening
gehouden.
d. In regionaal economisch verband is en wordt gewerkt aan een nieuw hotelbeleid voor de regio
rond de luchthaven Schiphol. Wij gaan er vooralsnog van uit dat naast de twee bestaande hotels
in het plangebied nog behoefte bestaat aan een extra hotel. Vanwege de leegstand aan kantoren
heeft zich een kandidaat gemeld om dat kantoor te transformeren naar een hotel. Via een
wijzigingsbevoegdheid wordt die transformatie toegestaan.
e. In de planregels van de bestemmingen Kantoor en Bedrijf was al een dergelijk verbod van
‘passagiersparkeren Schiphol’ opgenomen. Wij nemen dit nu ook op voor de bestemming
‘Bedrijventerrein’.
Conclusie
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aangeboden, in die zin dat in de planregels
van de bestemming Bedrijventerrein het parkeren t.b.v. Schiphol als strijdig gebruik wordt
opgenomen.

6. Talista Consultancy B.V. namens Confetti Fashion B.V., Ir. Menkolaan 15, 3761 XJ Soest, bij
brief dd. 15 april 2013 onder nummer 2013/17974
Zienswijze
Reclamant spreekt namens de eigenaar van het pand Aalsmeerderdijk 328 te Aalsmeerderbrug,
kadastraal bekend Gemeente Haarlemmermeer sectie AK, nummer 626. De langdurige leegstand
en conditie van het pand, situering tussen woonbebouwing en nabijheid van de bedrijventerreinen
maken het pand in de huidige situatie onverhuurbaar. Met name de bedrijfsbestemming (Bedrijven
tot en met categorie 2) maakt het pand op deze locatie incourant. Reclamant verzoekt de
bestemming van de te handhaven bedrijfshal aan te passen naar een ‘gemengde’ bestemming
(werken-wonen), zodat het pand een goede invulling kan krijgen.
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Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Star Parc direct
grenzend aan betreffend perceel. Reclamant stelt dat de realisering daarvan de verhuurbaarheid
van het pand aan de Aalsmeerderdijk 328 onmogelijk maakt. Slechts vele kleinere units bieden
nog enige kans tot verhuur, zeker als degene die daar zijn bedrijf voert ook kan wonen. Kleinere
units sluiten beter aan bij bedrijven categorie 2 en zijn voor kleinere bedrijven beter betaalbaar.
In de zienswijze worden drie opties benoemd:
Ruimte voor bedrijf/kantoor, souterrain en de begane grond zijn los verhuurbaar, etage als
woonruimte (105 m2)
Kleinere bedrijfsruimte met op begane grond een woonfunctie van 98 m2. Er ontstaan zo
twee fatsoenlijke woningen en twee verhuurbare bedrijfsruimtes.
Bedrijvigheid uitsluitend in het souterrain, woonruimte op de begane grond en op de 1e
verdieping een onbenoemde ruimte die bij de woning hoort of als 2e woning.
Reclamant meent dat de voorgestelde aanpassing ook ruimtelijk een enorme verbetering is. De
Aalsmeerderdijk wordt immers gekenmerkt door een kleinschalige bebouwing met een
aantrekkelijk woonmilieu aan de ringdijk en een minder flamboyante zijde met bedrijven aan de
achterkant.
-

In de plannen van reclamant krijgt de zijde van de Molenweg een vriendelijker en nettere
uitstraling en wordt aan die zijde de toegankelijkheid voor de bedrijfsfunctie gehandhaafd. Doordat
de kleinere bedrijfsunit wordt dit voor het midden- en kleinbedrijf een interessante locatie en
bovendien wordt voorkomen dat er overlast ontstaat zoals vaak bij grotere bedrijven in een
woonomgeving het geval is.
Aan de zijde van de Aalsmeerderdijk vindt een transformatie ten goede plaats. Binnen de
ruimtelijke structuur van de aanwezige bebouwing past eigenlijk geen bedrijf. Dat het historisch zo
gegroeid is wil niet zeggen dat het ook zo moet blijven. De voorgenomen aanpassing aan de
voorgevel maakt de uitstraling vriendelijk en het pand presenteert zich daardoor onmiskenbaar als
woning. Hoewel het pand terug ligt ten opzichte van de naastgelegen woning, geeft dat de
ruimtelijke uitstraling aan deze zijde juist spannend en verwijst bovendien naar de historische
context van de Aalsmeerderdijk. Het parkeren voor de woningen kan aan de voorzijde op eigen
terrein gebeuren en er blijft ruimte over voor een tuin.
De bouwkundige situatie van het pand is momenteel eenvoudig te noemen. Het pand is gedekt
met asbest en bij transformatie zal dit gesaneerd moeten worden. Daarmee wordt milieuwinst
behaald, zeker indien men zich bedenkt dat bij behoud van de bedrijfsbestemming verder verval
van het pand valt te voorzien.
Commentaar
Uw verzoek is in 2012 afgewezen en wordt ook in het kader van de procedure van dit
bestemmingsplan niet gehonoreerd. De hoofdlijnen van de ruimtelijke onderbouwing luiden als
volgt:
Het ruimtelijk beleid is gericht op behoud en versterking van het woonlint aan de dijk en op
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit die optiek zou transformatie van bedrijf
naar wonen wenselijk zijn, als daarbij sprake is van nieuwbouw (woning aan de dijk) na sloop
(bestaande bedrijfspand achter eerstelijns bebouwing) De woonfunctie past meer bij het karakter
van het gebied. Langs de gehele ringdijk probeert de gemeente bedrijfsmatige bestemmingen te
beperken (onder meer vanwege de verkeersaantrekkende werking) en de recreatieve- en
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woonfunctie te versterken. In het voorstel van reclamant blijft de bedrijfsfunctie echter behouden
op het perceel.
Stedenbouwkundig gezien is het wenselijk om de hoofdbebouwing te laten aansluiten in de lijn
van de bestaande lintbebouwing aan de dijk. Betreffend bedrijfspand staat echter in de
zogenaamde ‘tweede lijn’, onderaan de dijk. Tweedelijns woonbebouwing is niet gewenst. Ook
elders aan de ringdijk werkt de gemeente niet mee aan dergelijke verzoeken. Het transformeren
van een in de tweede lijn staand bedrijfspand tot woonruimte schept een precedent voor
vergelijkbare situaties. Reclamant zou eventueel kunnen denken over nieuwbouw na sloop,
waarbij de nieuwe woningbouw direct aan de dijk zal worden gesitueerd.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

7. W. Vink, Molenweg 169 en J. Vink namens mevrouw C. Vink-Louter, Molenweg 165, 1436 BT
Aalsmeerderbrug, bij brief dd. 13 april 2013 ingeboekt onder nummer 13/18013
Zienswijze
a. Reclamanten zijn eigenaar van de gronden aan de Molenweg 169 respectievelijk
vertegenwoordigen de eigenaar van de gronden aan de Molenweg 165. In het geldende
bestemming Schiphol Zuidoost zijn de gronden bestemd als Glastuinbouw-III. Hiermee wordt
bedoeld dat de gronden na beëindiging van glastuinbouwactiviteiten kunnen worden toegevoegd
aan de bedrijfslocatie Schiphol Rijk via een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming
Bedrijfsdoeleinden-III. Bij een bestemmingswijziging van Glastuinbouw naar Bedrijfsdoeleinden
gelden aanvullende regels namelijk een inrichtingsplan passend binnen het Toetsingsplan en de
Toetsingsplankaart Schiphol Zuidoost (zone ‘groencultuur’ tussen nieuwe bedrijfsdoeleinden en
woonbebouwing op en aan de voet van de ringdijk, ontsluiting nieuwe bedrijfsdoeleinden op de
Boeingavenue en niet via de Ringdijk en Molenweg en bepalingen over de
bebouwingsvoorschriften). In het Kroonbesluit uit 1982 is aan de wijzigingsbevoegdheid
goedkeuring onthouden. Voor de wijziging van de bestemming is daardoor de geëigende
ruimtelijke ordeningsprocedure nodig. De Kroon stelt uitdrukkelijk dat zij zich in principe kan
vinden in het beleid van de gemeente om deze gronden op termijn om te zetten naar
Bedrijfsdoeleinden-III. De Kroon zette dus geen streep door het ruimtelijke ordeningsbeleid maar
richt zich om formeel juridische redenen alleen op de wijze waarop de beoogde
bestemmingswijziging geeffectueerd kan worden.
b. Sinds de beëindiging van de bedrijfsvoering in 2007 heeft reclamant meerdere gesprekken
gevoerd met projectontwikkelaars over grondverkoop. Meerdere redenen, waaronder de
onzekerheid omtrent de duur en uitkomst van een te voeren planologische procedure, hebben
ertoe geleid dat die gesprekken niet hebben geleid tot een grondtransactie. In september 2012 is
reclamant opnieuw in gesprek gegaan met een projectontwikkelaar en zijn afspraken gemaakt
over de grondverkoop. De ontwikkelende partij heeft met de gemeente gesproken over de
ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijfsbebouwing op deze locatie. De gemeente heeft kenbaar
gemaakt medewerking te willen verlenen aan een planologische procedure en heeft de
projectontwikkelaar verzocht een initiatiefplan in te dienen. Hieruit valt duidelijk op te maken dat
de gemeente het gewenste ruimtelijk beleid zoals in het bestemmingsplan Schiphol Zuidoost
kenbaar is gemaakt met de aanduiding Glastuinbouw-III nog steeds voorstaat.
c. In het bestemmingsplan Schiphol Rijk heeft een groot deel van betreffende gronden de
bestemming Agrarisch, met als argument dat deze gronden als zodanig in gebruik zijn. Hiermee
handelt de gemeente in strijd met het ingezette beleid om glastuinbouwgrond gedeeltelijk te
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d.
e.

f.

g.

h.

wijzigen in Bedrijventerrein. Daarnaast is het feitelijke gebruik van de grond niet een basis om
ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren. Als die lijn zou worden doorgetrokken dan zouden de niet
bebouwde gronden rondom het KLM computercentrum moeten worden bestemd als grasland. Het
‘feitelijk gebruik’ als argumentatie voor de wijze van bestemmen is niet houdbaar. De agrarische
bedrijfsvoering is door reclamant gestaakt. De grond wordt nu slechts onderhouden en er vindt
beheer plaats. Voor de agrarische bedrijfsvoering is de oppervlakte van de grond veel te gering.
De bestemming Agrarisch is economisch onhaalbaar en daarmee maatschappelijk ongewenst en
derhalve strijdig met de goede ruimtelijke onderbouwing.
In de Ruimtelijke Economische Visie Schipholregio 2009-2030 zijn de gronden reeds aangeduid
als ‘bedrijventerrein bestaand’. De gronden waren dus al als bedrijventerrein voorzien.
Een gedeelte van de eerdere GB-III bestemming wordt nu wel meegenomen met de bestemming
bedrijventerrein, daarvoor een initiatiefplan is ingediend. Nu er op de gronden van reclamant geen
initiatiefplan is worden de gronden niet bestemd als bedrijventerrein, hoewel de gemeente in het
plan Schiphol Zuidoost al kenbaar heeft gemaakt dat deze gronden worden toegevoegd aan het
bedrijventerrein arsenaal. Reclamant vindt dit een onjuiste afweging en in strijd met het
gelijkheidsbeginsel. Het voeren van een ruimtelijk planologisch beleid louter gebaseerd op
initiatieven vanuit de markt zou desastreuse gevolgen hebben voor de leefbaarheid van ons land.
Het is natuurlijk niet zo dat gronden alleen als bedrijventerrein bestemd kunnen worden als
daarvoor een initiatief is ingediend. Reclamant noemt als voorbeeld bestemmingsplan A4 zone,
waar agrarische gronden omgezet worden naar bedrijfsgrond zonder dat daarvoor initiatiefplannen
zijn ingediend. Het nu niet opnemen van de bestemming bedrijventerrein is dan ook strijdig met de
goede ruimtelijke ordening en moet gecorrigeerd worden.
Reclamant haalt de fiscale situatie aan als argument voor de bestemming Bedrijventerrein.
Reclamant wijst op de fiscale consequenties na beëindiging van het glastuinbouwbedrijf. De fiscus
baseert de taxaties voor de fiscale aanslag op het bestemmingsplan en nadere toelichting daarop
door de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de bestemming Glastuinbouw-III
inderdaad bestemd gaat worden tot bedrijventerrein en de fiscus heeft de aan die bestemming
waarde voor de grond gehanteerd voor de aanslag.
Voor de begrenzing van de bedrijvenbestemming verwijst reclamant naar het profiel A zoals
opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit profiel komt overeen met wat op de
Toetsingsplankaart en het Toetsingsplan is weergegeven. Reclamant heeft in de bijlage van de
zienswijze aangegeven welk gedeelte van betreffend perceel als bedrijventerrein bestemd moet
worden. Uitgaande van het wensprofiel constateert reclamant dat hier aan ruimschoots wordt
voldaan.
In het bestemmingsplan Schiphol Rijk staat dat bij nieuwe ontwikkelingen 15% aan oppervlakte
water vereist is. In het geval van de Glastuinbouw-III gronden is geen sprake van nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden. Immers bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Schiphol
Zuidoost is in het kader van het waterhuishoudkundig plan al rekening gehouden met de
ontwikkelingsmogelijkheden op de gronden van reclamant. Daarbij heeft het Waterschap GrootHaarlemmermeer beoordeeld dat 6% oppervlakte water kan volstaan om dit gebied goed te laten
functioneren. Er is geen reden om aan voorziene en dus al ingecalculeerde bebouwing en
verharding extra eisen te stellen.

Commentaar
a. Deze reactie behoeft geen beantwoording.
b. De gemeente heeft nog geen initiatiefplan van de ontwikkelende partij ontvangen. Er is
onvoldoende informatie beschikbaar over onder meer de beoogde functie, bebouwing,
bouwhoogten en ontsluiting van deze relatief omvangrijke locatie. Het bestemmingsplan Schiphol
Rijk is in hoofdlijnen gericht op het actualiseren van de bestaande situatie. Ontwikkelingen worden
ook wel meegenomen in dit actualisatieplan indien deze voldoende concreet zijn en positief
Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk
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c.

d.

e.

f.
g.
h.

beoordeeld. Daarvan is voor deze locatie helaas nog geen sprake, waardoor er te zijner tijd een
planherziening nodig zal zijn. Om de locatie in het (actualisatie)bestemmingsplan niet als witte
vlek op te nemen en toch van een (meest) passende bestemming te voorzien, is uitgegaan van
een bestemming Agrarisch in combinatie met de bestemming Wonen (vrijkomende agrarische
bebouwing).
Het beleid van de gemeente voor Glastuinbouw, in de niet concentratiegebieden, is dat niet
benutte planologische mogelijkheden worden weggenomen, tenzij alsnog blijkt dat er recent
uitbreidingsverzoeken zijn gedaan. Daarom is de geldende bestemming niet overgenomen in het
nieuwe bestemmingsplan. In afwachting van het wijzigingsplan, vinden wij de bestemming
Agrarisch het meest passend bij de huidige situatie. De argumentatie voor de wijze van
bestemmen (er werd gesproken over feitelijk agrarisch gebruik) zal in de plantoelichting veranderd
worden.
Het kaartmateriaal van de RESV heeft een groot abstractieniveau. Geheel Schiphol Rijk / Oude
Meer is daarop weergegeven als bestaand bedrijventerrein, terwijl dat op het detailniveau van
afzonderlijke percelen niet het geval is en/of de bedoeling hoeft te zijn.
Het is een misverstand dat de gemeente ruimtelijk planologisch beleid uitsluitend zou laten
afhangen van initiatieven vanuit de markt. De gemeente maakt immers ook bestemmingsplannen
ten behoeve van de realisatie van ontwikkelingen. Het bestemmingsplan Schiphol Rijk is in eerste
instantie gericht op het actualiseren van de bestaande (planologische) situatie. Indien er in het
(actualisatie)bestemmingsplan ontwikkelingen bekend zijn, kunnen deze worden meegenomen.
De gemeente hanteert daarbij het principe dat initiatieven meegenomen worden indien deze
voldoende concreet en onderbouwd zijn. In een bestemmingsplan moet de uitvoerbaarheid van de
plannen worden aangetoond. In dit kader wordt voor een gedeelte van de geldende GB-III
bestemming inderdaad een wijzigingsbevoegdheid naar Bedrijf opgenomen, omdat daarvoor een
stedenbouwkundig plan is ingediend en benodigde milieubelemmeringen onderzocht zijn. Voor de
locatie van reclamant wacht de gemeente nog op een plan van initiatiefnemer. Wij hebben u
hierom verzocht.
De gemeente heeft geen rol in de bepaling van de fiscale aanslag. De geldende situatie is de
bestemming Glastuinbouw-III, en er is vooralsnog geen sprake van een Bedrijvenbestemming.
De begrenzing van de bedrijvenbestemming zal worden bepaald zodra gestart wordt met de
planherziening voor deze locatie.
De watercompensatieopgave wordt bepaald op het moment dat er een concreet (bouw-)plan ligt
en niet op het moment dat in een bestemmingsplan planologische ruimte wordt geboden aan een
ontwikkeling. De berekening vindt immers plaats op basis van de toename van het verharde
oppervlak. Dat betekent dat er met 15% gerekend zal worden.
Conclusie
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aangeboden, in die zin dat de plantoelichting
is aangepast ten aanzien van de wijze van bestemmen. De planregels en verbeelding blijven
ongewijzigd.

8. KLM, bij brief dd. 16 april 2013 ingeboekt onder nummer 2013/18425
Zienswijze
a. Reclamant heeft in het verleden percelen (AK1129, AK1130, AK1131, AK1132 en AK1133) in
Schiphol Rijk aangekocht met de intentie om deze te ontwikkelen binnen het geldende
bestemmingsplan. De eerste ontwikkeling (computercentrum met bijhorend kantoor) is
gerealiseerd. Reclamant wenst de mogelijkheid te behouden om de overige gronden te
ontwikkelen.
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b. De geldende bestemming is ‘Bedrijfsdoeleinden-III’. In het ontwerpbestemmingsplan Schiphol Rijk
is de bestemming ‘Bedrijf’ opgenomen, waarbinnen minder doeleinden mogelijk zijn. Reclamant
verzoekt bestaande rechten te respecteren door betreffende percelen te bestemmen met een
dubbelbestemming Kantoor en Bedrijf, en de bedrijfscategorie te verhogen naar 3.2.
c. In het geldende bestemmingsplan is geen bouwvlak opgenomen en in het
ontwerpbestemmingsplan Schiphol wel. Reclamant verzoekt om de bestaande rechten te
respecteren door het bouwvlak samen te laten vallen met de kavelgrenzen.
d. In het geldende bestemmingsplan is de maximum bouwhoogte 25 meter en 22 en 27 meter bij de
omliggende percelen. Het ontwerpbestemmingsplan gaat uit van 15 meter. Reclamant verzoekt de
maximum bouwhoogte te verhogen naar 25 meter.
Commentaar
a. Het is niet de bedoeling van de gemeente om de verdere ontwikkeling van deze percelen te
frustreren.
b. Het geldende plan Schiphol Zuid Oost dateert uit 1989. De bestemmingen waren globaal en ruim
opgesteld, gericht op de ontwikkeling van het gebied. In de afgelopen decennia is het gebied
grotendeels gerealiseerd binnen de geldende beleidslijnen en veranderende ruimtelijke inzichten.
De kantoren enerzijds en de bedrijven anderzijds hebben zich geclusterd.
Luchthavengebondenheid is losgelaten in het gehele plangebied. Betreffend perceel ligt op de
overgang van kantoren naar bedrijventerrein en gezien de afspraken over het aantal toegestane
m2 bvo kantoor (balansgebied Plabeka) en de grote leegstand van kantoorpanden is voor deze
locatie geen zelfstandige kantoorfunctie gewenst. De bestemming Bedrijf is meer passend. Aan
de bedrijfsbestemming ondergeschikte kantoren zijn overigens ook toegestaan tot een maximum
oppervlaktemaat. De bedrijfscategorie is ingegeven vanuit de vergunde / bestaande situatie die
is ingedeeld in categorie 2.
c. In het ontwerpbestemmingsplan lag het bouwvlak op slechts twee van de vijf kadastrale percelen.
Er zijn echter geen ruimtelijke overwegingen om op de overige percelen geen bebouwing toe te
staan. Om die reden wordt alsnog een bouwvlak opgenomen. Daarbij zijn de bouwgrenzen op
stedenbouwkundige gronden bepaald.
d. Het bestemmingsplan Schiphol Rijk sluit aan bij de hoogtebeperkingen vanuit het
Luchthavenindelingbesluit (LIB), waardoor deze locatie op een bouwhoogte van maximaal 15
meter uitkomt.
Conclusie
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aangeboden, in die zin dat op de
verbeelding een groter bouwvlak is opgenomen.

9. Bouwkundig Ing. A.J. van Bemmelen, namens Adema Vastgoed B.V., Krakeend 57, 1423 ST
Uithoorn, bij brief dd. 12 april 2013 ingeboekt onder nummer 2013/18431
Zienswijze
De zienswijze heeft betrekking op het perceel aan de Aalsmeerderdijk 7 te Oude Meer, kadastraal
bekend AK273 en AK274. Op dit perceel is een bouwvergunning verleend voor twee woningen.
Reclamant wil het bouwplan in grote lijnen gelijk laten maar extra voordeuren toevoegen. Volgens
het bestemmingsplan zijn meer woningen toegestaan, echter het principe verzoek is geweigerd
omdat de gemeente geen vrijstelling wil verlenen voor het overschrijden van de zij-erfscheiding.
Deze vrijstelling is wel verleend voor twee woningen. Gezien de geschakelde woningen aan de
Aalsmeerderdijk is dit vreemd. Reclamant verzoekt de mogelijkheid tot vrijstelling tot het
bebouwen van de zij-erfscheiding van 3 meter voor dit perceel te verlenen, zoals dit bij vele
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percelen gebeurd is en vergund is. Reclamant verzoekt medewerking te verlenen aan de bouw
van vier woningen.
Commentaar
De vergunde situatie is in het bestemmingsplan geregeld. Uw verzoek om vier woningen te
realiseren is eerder om ruimtelijk stedenbouwkundige redenen afgewezen en wordt ook in het
kader van de procedure van dit bestemmingsplan niet gehonoreerd.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

10. Cleton & Com, namens NSI Kantoren B.V. en Vastned Industrial B.V., Postbus 23377, 3001
KJ Rotterdam, bij brief dd. 18 april 2013, ingeboekt onder nummer 2013/18416

a.

b.

c.

d.

e.

Zienswijze
NSI is eigenaar van kantoorpanden en een bedrijfsgebouw gelegen aan de Cessnalaan 1 tot en
met 33. In 1991 is een bouwvergunning verleend voor een bedrijfsverzamelgebouw met een bvo
van 7251 m2. Dit perceel omvat drie aaneengeschakelde panden, te weten een bedrijfspand en
twee kantoortorens (met een vvo van 2260 m2). Ter plaatse van betreffende perceel is in het
ontwerpbestemmingsplan de bestemming Bedrijf opgenomen met per bedrijf maximaal 500 m2
toegestane kantoorruimte. Dit is niet in overeenstemming met het bestaande gebruik. Op grond
van de eisen van goede ruimtelijke ordening moet het bestaande kantoorgebruik als zodanig
bestemd te worden. Reclamant verzoekt om voor kantoortoren 2 een zelfstandig kantoor
(aanduiding ‘kantoor’) toe te staan conform de vergunde en huidige situatie.
In het ontwerpbestemmingsplan is het bouwvlak beperkt tot de bestaande bebouwing met een
afwijkingsmogelijkheid van 20 m2 per bouwperceel. Het geldende bestemmingsplan biedt meer
uitbreidingsruimte namelijk 75% voor percelen tussen 1 en 2 ha. In de bestaande situatie mag
7.875 m2 van de 10.500 m2 bebouwd worden. De huidige bebouwing beslaat ongeveer 50% van
het perceel, waardoor er nog 25% aan ruimte beschikbaar is. Het ontwerpbestemmingsplan biedt
geen enkele flexibiliteit of uitbreidingsruimte. Dit betekent een beperking van het functioneren als
bedrijf en kantoor. Zo worden bijvoorbeeld aanpassingen aan het gebouw ten behoeve van de
uitstraling en kwaliteit bemoeilijkt. Reclamant verzoekt de huidige bestemmingsplanrechten over
te nemen.
Het ontwerpbestemmingsplan gaat uit van maximale bouwhoogten van 8 meter (bedrijfshal), 10
meter (kantoortoren 1) en 14 meter (kantoortoren 2). De vergunde en bestaande situatie is echter
hoger. De bouwhoogte van kantoortoren 1 zou tenminste 11 meter moeten zijn. In het geldende
bestemmingsplan mag de bouwhoogte ten hoogste 25 meter bedragen. Reclamant meent dat
deze bouwhoogte moet worden overgenomen. De in het ontwerpbestemmingsplan gehanteerde
hoogten zijn ook niet in lijn met de omgeving. Tegenover het perceel van reclamant wordt een
nieuw bedrijventerrein voorbereid met een maximale bouwhoogte van 14 meter.
Ter plaatse van het bedrijfspand zijn in het ontwerpbestemmingsplan bedrijfsactiviteiten tot en met
3.2 toegestaan. Dit is niet ander gemotiveerd en vormt een onnodige beperking van de
mogelijkheden. In het geldende bestemmingsplan is geen milieucategorie opgenomen, met
uitzondering van bedrijven die vallen onder Besluit Categorie A-inrichtingen Wet Geluidhinder.
Reclamant meent dat gelet op de bestaande rechten ten minste bedrijfsactiviteiten tot en met
milieucategorie 4.1 zijn toegestaan.
In 2001 is een bouwvergunning verleend voor een telecombedrijf. Reclamant gaat ervan uit dat
alle bedrijfsactiviteiten zoals het verzorgen van dataverkeer hieronder vallen. Om mogelijke
discussies uit te sluiten verzoekt reclamant deze activiteiten expliciet in de Staat van

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk

14

bedrijfsactiviteiten op te nemen. In de staat van bedrijfsactiviteiten wordt een te beperkte selectie
gehanteerd. Reclamant is van oordeel dat wanneer een zwaardere categorie is toegestaan dat
dan een lichtere activiteit van dezelfde soort eveneens moet worden toegestaan (zie drukkerijen
van dagbladen versus kleinere drukkerijen en grafische reproductie). Reclamant verzoekt een
ruimere lijst van bedrijfsactiviteiten als bijlage die aansluit op de algemeen geldende lijst van de
VNG.
Commentaar
a. De vergunning is in 1991 verleend voor een bedrijfsverzamelgebouw. Hieronder verstaan we geen
zelfstandige kantoren. Kenmerkend voor Schiphol Rijk is dat de bedrijven enerzijds en de
kantoren anderzijds zich geclusterd hebben. Betreffend perceel ligt aan de buitenrand van het
bedrijventerrein. Gezien deze locatie en de afspraken over het aantal toegestane m2 bvo kantoor
(balansgebied Plabeka) en de grote leegstand van kantoorpanden is op deze locatie geen
zelfstandige kantoorbestemming gewenst. Bestaande kantoren kunnen blijven functioneren op
basis van overgangsrecht.
b. Het geldende plan Schiphol Zuid Oost dateert uit 1989. De bestemmingen waren globaal en ruim
opgesteld, gericht op de ontwikkeling van het gebied. Inmiddels wordt de bestaande bebouwing
als uitgangspunt gehanteerd voor het bepalen van het bouwvlak. Ter plaatse gelden overigens
hoogtebeperkingen van 3,5 meter en 5 meter, waardoor de uitbreidingsmogelijkheden op deze
locatie sowieso beperkt zijn.
c. De geldende bouwhoogte kan wellicht hoger zijn, maar het LIB staat op deze locatie slechts een
bouwhoogte van ongeveer 4 meter toe. De vergunde situatie ten aanzien van de bouwhoogte zijn
overgenomen om de bestaande rechten te respecteren.
d. De motivatie om op deze locatie bedrijven tot en met categorie 3.2 toe te staan luidt als volgt: Er is
hier sprake van een logistiek bedrijventerrein. De gemeente meent dat ‘zware bedrijven’ met een
bedrijfscategorie van 4.1 of meer hier niet bij passen en kiest ervoor om maximaal 3.2 toe te
staan. Dit sluit aan bij de reeds aanwezige bedrijven.
e. De gemeente hanteert voor de bedrijven en milieuzonering de handreiking van de VNG.
Telecombedrijven en datacentra zijn bedrijven die relatief weinig hinder naar de omgeving
opleveren, en behoren tot categorie 1 respectievelijk 2. Deze zijn dus toegestaan. Het aanpassen
van het bestemmingsplan is daarvoor niet nodig. Naar aanleiding van deze zienswijze is de
bedrijvenlijst opnieuw bezien en verbeterd op de punten die onlogisch waren ten aanzien van de
toegestane categorieën.
Conclusie
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden, in die
zin dat de in de bijlagen bij de planregels opgenomen bedrijvenlijst is gecorrigeerd.

11. J.T.P. du Pau, Kanaalstraat 30, 1431 BW Aalsmeer, mondelinge zienswijze dd. 18 april 2013
ingeboekt onder nummer 13/18423
Zienswijze
De zienswijze betreft Aalsmeerderdijk 319 achter de weegbrug. Reclamant heeft dit perceel sinds
2001 op advies van de gemeente (het CBI) in gebruik als parkeerplaats voor kleine
personenbussen die rijden voor het Schipholplatform en als shuttlebus voor hotels. De geldende
bestemming Bedrijf is nu veranderd in Wonen. Reclamant verzoekt om de bestemming Bedrijf
weer op te nemen. Tenzij de bedrijfsactiviteit past binnen de bestemming Wonen met daarbij het
verzoek of reclamant dat in de toekomst ook een woning zou mogen bouwen.
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Commentaar
De geldende bestemming is een bedrijfsbestemming zonder bouwmogelijkheden. In het
bestemmingsplan Schiphol Rijk is de woonbestemming opgenomen vanwege de (eigendoms-)
relatie met de aangrenzende woonpercelen. Wonen is een passende bestemming op deze locatie.
Het parkeren is grootschaliger dan slechts een enkele parkeerplaats ten behoeve van de woning.
Er is hier sprake van een historisch gegroeide situatie die geregeld wordt met een aparte
aanduiding.
Conclusie
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden, in die
zin dat op de verbeelding en in de planregels de aanduiding ‘parkeren’ aan de bestemming
Wonen wordt opgenomen.

12. CMS Derks Star Busmann, namens ASR Levensverzekering N.V., postbus 85250, 3505 Ag
Utrecht, bij brief dd. 18 april 2013, ingeboekt onder nummer 2013/18448
Zienswijze
a. De zienswijze betreft het perceel AK2071 ook wel plot 7000. In het ontwerpbestemmingsplan
heeft dit perceel de bestemming Kantoor. De geldende bestemming is Bedrijfsdoeleinden-III
waarin niet alleen kantoren maar ook andere bedrijfssoorten zijn toegestaan. Er is geen rekening
gehouden met bestaande rechten van reclamant, op basis van het geldende bestemmingsplan en
de vergunde situatie. Voor de beperking is geen enkele ruimtelijke onderbouwing gegeven.
Uitgebreidere gebruiksfunctiemogelijkheden dan kantoor bieden in deze economische crisistijd de
benodigde flexibiliteit. Reclamant wenst voor betreffend perceel een gemengde bestemming, door
bijvoorbeeld de definitie kantoor te verruimen, of door de bestemming Gemengd te hanteren.
b. De maximale bouwhoogten bedragen in het ontwerpbestemmingsplan 26, 22 en 4 meter. In 2001
is een vergunning verleend voor een gebouw van 29 meter hoog. In het geldende
bestemmingsplan is voor het gehele perceel een maximale bouwhoogte van 25 meter mogelijk.
Los van de ontoereikende bouwhoogten (22 en 26 in plaats van 29 meter) aan de randen brengt
met name de maximale bouwhoogte van 4 meter op het binnenterrein een onaanvaardbare
inbreuk op de bestaande rechten. Onduidelijk is op grond waarvan tot deze bouwbeperking is
gekomen. Reclamant wenst dat de vergunde situatie in het bestemmingsplan wordt opgenomen
en dat de gronden buiten het vergunde bouwplan conform de geldende bestemming een
maximale bouwhoogte van 25 meter krijgen.
Commentaar
Dit betreft de hoeklocatie aan de Sikorskylaan.
a. Het geldende plan Schiphol Zuid Oost dateert uit 1989. De bestemmingen waren globaal en ruim
opgesteld, gericht op de ontwikkeling van het gebied. In de afgelopen decennia is het gebied
grotendeels gerealiseerd binnen de geldende beleidslijnen en veranderende ruimtelijke inzichten.
De kantoren enerzijds en de bedrijven anderzijds hebben zich geclusterd.
Luchthavengebondenheid is losgelaten in het plangebied. Betreffend perceel ligt in het
kantorengebied. Het is ruimtelijk niet gewenst om kantoren en (logistieke) bedrijven te mengen,
evenmin is de verkeersstructuur daarop gericht.
b. Het bouwvlak en de bouwhoogten zijn bepaald op basis van de vergunning uit 2001. Het LIB uit
2003 gaat voor deze locatie uit van een hoogtebeperking van 20 meter. Het parapluplan
Luchthavenindeling bepaalt dat indien een vergunning is verleend vóór 20 februari 2003 de
hogere bouwhoogte gerespecteerd moet worden. Voor deze locatie worden bestaande verleende
rechten gerespecteerd, maar extra ruimte wordt niet geboden. De kantoorgebouwen in het gebied
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kenmerken zich door een tweelaags parkeerdek (bouwhoogte 4 meter) met daarbovenop één of
meerdere kantoortorens (circa 20 meter). Deze karakteristiek is terug te zien in de wijze van
bestemmen in het plangebied. Reclamant meent dat een vergunning tot 29 meter is verleend,
echter de bovenste laag betreft een ondergeschikte opbouw van technische ruimten die in de
maximale hoogtemaat niet wordt meegerekend. In het bestemmingsplan wordt daarom een
maximale bouwhoogte van 26 meter gehanteerd.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

13. Easynet Nederland N.V., Postbus 12125, 1100 AC Amsterdam, bij brief dd. 18 april 2013,
ingeboekt onder nummer 2013/18461
Zienswijze
a. Reclamant is huurder van het pand aan de Capronilaan 2 en exploiteert het pand als datacenter.
In het ontwerpbestemmingsplan is de bestemming Bedrijf tot en met categorie 3.2 opgenomen.
Op basis van de lijst van bedrijfsactiviteiten is het reclamant onduidelijk of een datacentrum
binnen betreffende categorie valt. De bouwvergunning is expliciet verleend voor een datahotel en
dat past binnen de bestemming Bedrijfsdoeleinden-II van het geldende plan. Reclamant verzoekt
te bepalen dat datacentra ter plaatse zijn toegestaan en zonodig de bestemming aan te passen.
b. Het ontwerpbestemmingsplan is voor deze locatie conserverend van aard, omdat de bouwvlakken
conform de bestaande situatie zijn getekend en slechts een geringe uitbreiding (20m2) mogelijk is
na vijstelling van het college. Het geldende bestemmingsplan biedt meer uitbreidingsruimte
namelijk 65% voor percelen kleiner dan 1 ha. In de bestaande situatie mag 4.118 m2 van de
9.335 m2 bebouwd worden, wat betekent dat 933 m2 beschikbaar is voor uitbreiding. Reclamant
is van plan om in de nabije toekomst uit te breiden en onderzoekt momenteel de mogelijkheden.
In de bijlage bij de zienswijze worden uitbreidingsplannen toegelicht. Reclamant verzoekt om
vergelijkbare uitbreidingsmogelijkheden op te nemen in het bestemmingsplan Schiphol Rijk.
c. Reclamant overweegt de activiteiten uit te breiden naar percelen in de omgeving, in bestaande
panden of nieuwbouw. In algemene zin verzoekt reclamant te bepalen dat de uitbreidingsplannen
welwillend te bezien als deze zijn geconcretiseerd.
d. De kadastrale grens tussen Capronilaan 2 en 6 lijkt verkeerd ingetekend (twee stippellijnen naast
elkaar) wat de suggestie wekt dat de percelen elkaar overlappen. Reclamant verzoekt dit aan te
passen.
Commentaar
a. Een datacentrum voldoet ruimschoots aan de gestelde milieucategorie. De VNG heeft datacentra
ingedeeld in bedrijfscategorie 2, vanwege geluidhinder met een voorkeursafstand van 30 meter.
De gemeente volgt deze categorisering. Een aanpassing van de bestemming is niet nodig.
b. Het bestemmingsplan sluit aan bij de bestaande (planologische) situatie. Volgens onze informatie
is betreffend perceel met de bestemming Bedrijf circa 6760 m2 groot, waarvan volgens de
geldende regeling 65% (4394 m2) bebouwd mag worden. Deze planologische beschikbare ruimte
is in de bestaande situatie volledig benut met een bedrijfspand van 4458 m2. In het
bestemmingsplan Schiphol Rijk is het bouwvlak om de bestaande bebouwing geprojecteerd met
een bebouwingspercentage van 100%.
c. De gemeente doet niet op voorhand een uitspraak over uitbreidingsmogelijkheden, maar zal uw
initiatief beoordelen zodra het is ingediend.
d. De kadastrale kaart is slechts als ondergrond gebruikt en heeft geen status in het kader van het
bestemmingsplan. Ter informatie: er lopen twee stippellijnen naast elkaar, er ligt een leiding op
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een strook gemeentegrond. De opmerking dat er sprake zou zijn van elkaar overlappende
percelen kan de gemeente niet plaatsen.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

14. Boekel de Nerée, namens Forward Business Parks 2000 N.V en Quadratum-Staete B.V.,
Postbus 75510, 1070 AM Amsterdam, bij brief dd. 18 april 2013, ingeboekt onder nummer
2013/18469
Zienswijze
a. De gemeente is niet volledig tegemoet gekomen aan de reactie in het kader van het vooroverleg.
De vooroverlegreactie is als bijlage bij de zienswijze gevoegd.
b. Perceel 1 (plot 3000) heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming
Bedrijfsdoeleinden III (BDIII). Het verzoek om de bestemming kantoren/ bedrijventerrein op
te nemen is slechts deels overgenomen met de bestemming Kantoren. Gezien de definitie
van kantoren meent reclamant dat er sprake is van een verslechtering van de bestemming
ten opzichte van de geldende bestemming. Reclamant vraagt zich af waarom is afgeweken
van de mogelijkheid om tevens hoogwaardige lichte industrie toe te staan en
(distributie)terreinen, waarvan de kantoorfunctie een belangrijk onderdeel uitmaakt. Dit sluit
aan bij de wens dat in de Schipholregio een vestigingsmilieu wordt gerealiseerd die zich
kenmerkt door een breed en kwalitatief (hoogwaardig) aanbod, flexibiliteit en diversiteit. De
vrees van de gemeente dat daarmee geen recht zal worden gedaan de karakteristiek en
gewenste hoogwaardige uitstraling van het Business Park zal hiermee worden
ondervangen. Om de exploitatiemogelijkheden te verbeteren verzoekt reclamant de definitie
van Kantoor te verruimen. Reclamant doet daartoe in de zienswijze een tekstvoorstel.
Tevens wil reclamant dat aan de functie gerelateerde voorzieningen, zoals horeca en
detailhandel, mogelijk worden gemaakt. Ten aanzien van de bouwregels verzoekt reclamant
het bouwvlak te vergroten tot aan de perceelsgrens. De maximale bouwhoogte is
ongemotiveerd op 4 meter gezet met een maximale hoogte van 20 meter voor 50% van het
bouwvlak. Reclamant verzoekt aan te sluiten bij de geldende bouwmogelijkheden van 17-25
meter.
c. Perceel 2 (Pietgronden) heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming
Glastuinbouwbedrijven III (GBIII). Een bedrijfsbestemming is in beginsel het meest
doelmatige gebruik. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de bestemming
'Agrarisch'. Dit leidt tot planschade. Reclamant verzoekt het perceel (ca. 6.000 m2) te
bestemmen als 'bedrijf' waarbij bedrijven zijn toegestaan tot en met de zwaarst mogelijke
milieucategorie en een bouwhoogte die op grond van het LIB is toegestaan (17,5 – 20
meter). Cliënten van reclamant zijn inmiddels in overleg getreden over de ontwikkeling van
de percelen.
d. Het bouwvlak van perceel 3 (Plot 2000) is te klein om tot een optimale ontwikkeling danwel
exploitatie te komen. Reclamant verzoekt het bouwvlak te vergroten tot aan de perceelgrenzen en
met de maximale bouwhoogten aan te sluiten bij het naastgelegen bouwvlak (15 meter in plaats
van de gehanteerde 8 meter).
e. Voor perceel 4 (Plot 6000) geldt voorgaand verzoek om een verruiming van de
gebruiksmogelijkheden. Bovendien is in het ontwerpbestemmingsplan een maximale
bouwhoogte van 4 meter opgenomen, terwijl omringende bestaande bebouwing voorziet in
een bebouwing van maximaal 22 en 26 meter. Reclamant verzoekt om voor het hele
bouwvlak een maximale bouwhoogte van 26 meter op te nemen. Subsidiair wordt verzocht
om in lijn van het geldende bestemmingsplan een minimale bouwhoogte van 17 meter op te
nemen in plaats van 4 meter.
Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk

18

Commentaar
a. De gemeente is niet verplicht om alle opmerkingen van haar vooroverlegreacties te
honoreren. In de nota vooroverleg is onderbouwd in welke gevallen een reactie tot een
aanpassing van het plan heeft geleid en in welke situaties dit niet het geval is.
b. Het geldende bestemmingsplan was een plan gericht op de ontwikkeling van het gebied. De
ruimtelijke situatie is inmiddels (25 jaar later) gewijzigd. Er is sprake van het concentreren
van kantoren en het niet meer mengen van kantoren en logistieke bedrijven. Betreffend
perceel is gelegen in het kantorenpark Park Rijk, waar overwegend de bestemming Kantoor
is toegepast. De gemeente geeft gehoor aan het verzoek om ondergeschikte horeca
mogelijk te maken, maar sluit de mogelijkheid van detailhandel uit. Op verzoek van
reclamant hebben wij het bouwvlak herzien, waardoor er meer flexibiliteit mogelijk is bij het
invullen van de locatie. Om ruimtelijk stedenbouwkundige redenen, zoals behoud van het
zicht op de kerk, wordt het bouwvlak niet opgerekt tot aan de perceelsgrenzen. De motivatie
van de gekozen bouwhoogtes luidt als volgt: de kantoorgebouwen in het gebied kenmerken
zich door een tweelaags parkeerdek (bouwhoogte 4 meter) met daarbovenop één of
meerdere kantoortorens (circa 20 meter). Deze karakteristiek is terug te zien in de wijze van
bestemmen. In de planregels is opgenomen dat 50% van het bouwvlak tot een hoogte van
20 meter bebouwd mag worden. Het volledige bouwvlak komt voor een hoogte van 4 meter
in aanmerking. Hoewel het geldende bestemmingsplan en het LIB hier hogere
bouwhoogten toestaan, wordt hier om stedenbouwkundige redenen 20 meter gehanteerd.
In vergelijkbare locaties langs de parkzone zijn de bouwvolumes tussen 18 en 22 meter
hoog, met uitzondering van stedenbouwkundige accenten (uitzonderlijke hoeken van 22
meter en een toren van 25 meter als landmark in het park). Van een beoogd hoogteaccent
is op deze locatie geen sprake.
c. De geldende situatie is de bestemming Glastuinbouw-III, en er is vooralsnog geen sprake
van een Bedrijvenbestemming. Het bestemmingsplan Schiphol Rijk is in hoofdlijnen gericht
op het actualiseren van de bestaande situatie. Ontwikkelingen worden in een enkel geval
ook wel meegenomen in dit actualisatieplan indien deze voldoende concreet zijn en positief
beoordeeld. Daarvan is voor deze locatie helaas nog geen sprake. Om de locatie in het
(actualisatie)bestemmingsplan niet als witte vlek op te nemen en toch van een (meest)
passende bestemming te voorzien is uitgegaan van een bestemming Agrarisch in
combinatie met de bestemming Wonen (vrijkomende agrarische bebouwing).
d. Op een groot deel van plot 2000 worden de bouwmogelijkheden verruimd (zie antwoord
onder 8.c.). Het bouwvlak dat zich oriënteert op de Tupolevlaan, en waarop deze zienswijze
zich richt, blijft ongewijzigd. Reden daarvoor is dat er wordt uitgegaan van de vergunde
situatie. Het betreffende (kadastrale) perceel is niet omvangrijk en er gelden beperkingen
vanwege de aanwezige gasleiding en parkeergelegenheid op eigen terrein.
e. Plot 6000 betreft deels een reeds bestaande situatie en deels niet gerealiseerde
planologische en vergunde ruimte. Voor de hoogte van bouwvolumes gelden de ruimtelijke
uitgangspunten uit het oorspronkelijke Masterplan. De motivatie van de in het
bestemmingsplan gehanteerde bouwhoogtes luidt als volgt: de kantoorgebouwen in het
gebied kenmerken zich door een tweelaags parkeerdek (bouwhoogte 4 meter) met
daarbovenop één of meerdere kantoortorens (in dit geval variërend tussen 22 en 26 meter).
Deze karakteristiek van de bestaande situatie is terug te zien in de wijze van bestemmen.
Voor het nog niet gerealiseerde deel wordt uitgegaan van de vergunde situatie (2008). Deze
bouwhoogte is hoger (25 meter) dan de hoogtebeperking vanuit het LIB (20 meter) maar
een verklaring van geen bezwaar is aanwezig (2009). Het geldende bestemmingsplan
hanteert overigens geen minimale bouwhoogte, zoals reclamant meent, maar een maximale
bouwhoogte van 25 meter.
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Conclusie
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden, in die
zin dat binnen de bestemming Kantoor ondergeschikte horeca mogelijk wordt gemaakt en dat het
bouwvlak van het perceel tussen Boeingavenue en de Aalsmeerdertocht (plot 3000) verruimd
wordt.

15. Durfort Vastgoed B.V., Zevenenderdrift 74, 1251 RD Laren, bij brief dd. 16 april 2013,
ingeboekt onder nummer 2013/18473
Zienswijze
a. Reclamant heeft met de eigenaren van de gronden gelegen in het gebied aan de Molenweg 165
en Molenweg 169 te Aalsmeerderbrug (geldende bestemming GB-III) afspraken gemaakt over de
verwerving van een deel van die grond. Afspraken tot verwerving zijn gemaakt op basis van het
uitgangspunt dat een gedeelte van de nu nog met GB-III bestemde gronden zouden worden
omgezet in een bedrijvenbestemming. Zowel het geldende bestemmingsplan als het
Toetsingsplan Schiphol Zuidoost duidden op een wijziging van de gronden met de bestemming
GB-III naar Bedrijfsdoeleinden-III. Ook recente gesprekken met de gemeente is aan reclamant te
kennen gegeven dat de gemeente een bedrijfsmatige ontwikkeling op de aangegeven gronden
tegemoet ziet en daaraan planologische medewerking wil verlenen.
b. Reclamant vindt het verbazingwekkend dat het ontwerpbestemmingsplan Schiphol Rijk niet
voorziet in Bedrijf maar in Agrarisch. De voorgenomen wijziging van een op zichzelf ondoelmatige
restbestemming ‘Glastuinbouw’ in de bestemming ‘Agrarisch’ is niet alleen onbegrijpelijk maar ook
ondoelmatig en in strijd met de beginselen van goede ruimtelijke ordening. Reclamant verwijst
naar het Kroonbesluit van 1992. Appelanten konden zich destijds niet verenigen met de
bestemming GB-III aangezien de glastuinbouwactiviteiten waren beëindigd en ook waren zij niet
akkoord dat de bestemmingswijziging afhankelijk werd gesteld van een wijzigingsbevoegdheid. De
Kroon stelde appelanten in het gelijk en onthield om redenen van rechtszekerheid goedkeuring
van de wijzigingsbevoegdheid. De Raad van State en de Kroon konden er mee instemmen dat er
op de gronden met GB-III bedrijfsactiviteiten zouden komen. Nu het glastuinbouwbedrijf is
beëindigd zijn de blokkades voor de bestemming BD-III feitelijk komen te vervallen en kan de al
jaren beoogde bedrijvenbestemming worden toegepast zodat de afronding van het bedrijvenpark
Schiphol Rijk planologisch mogelijk wordt gemaakt.
c. Vooruitlopend op de gewijzigde vaststelling (van Wonen-vrijkomende agrarische bebouwing en
Agrarisch naar Bedrijf) van het bestemmingsplan Schiphol Rijk heeft reclamant met Forward
Business Parks 2000 / Quadratum Staete B.V. afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming
bij de toekomstige inrichting van het gebied, de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen en de
ontsluiting. Eventuele onduidelijkheden kunnen daardoor op voorhand worden weggenomen.
Quadratum Staete B.V. is eigenaar van de grond aangrenzend aan de gronden van familie Vink.
Deze grond is eveneens gewijzigd van GB-III naar Agrarisch.
d. In het ontwerpbestemmingsplan worden voorkeursprofielen in de dijkzone aangegeven.
Reclamant stelt vast dat de gronden die de bestemming Bedrijf moeten krijgen ruimschoots
voldoen aan de in de voorkeursprofielen opgenomen afstanden tussen de Ringdijk, Molenweg en
de toekomstige bedrijfsmatige bebouwing.
Commentaar
a. De gemeente staat welwillend tegenover het verzoek om medewerking te verlenen aan een
bestemmingswijziging en heeft verzocht om een initiatiefplan in te dienen. De gemeente speelt
echter geen rol in afspraken tussen particulieren en ontwikkelaars over verwerving en ontwikkeling
van gronden.
Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk

20

b. Reclamant heeft nog geen initiatiefplan bij de gemeente ingediend. Er is zodoende onvoldoende
informatie beschikbaar over onder meer de beoogde functie, bebouwing, bouwhoogten en
ontsluiting van deze relatief omvangrijke locatie. Het bestemmingsplan Schiphol Rijk is in
hoofdlijnen gericht op het actualiseren van de bestaande situatie. Ontwikkelingen worden ook wel
meegenomen in dit actualisatieplan indien deze voldoende concreet en positief zijn beoordeeld.
Daarvan is voor deze locatie helaas nog geen sprake, waardoor er te zijner tijd een planherziening
nodig zal zijn. Om de locatie in het (actualisatie)bestemmingsplan niet als witte vlek op te nemen
en toch van een (meest) passende bestemming te voorzien is uitgegaan van een bestemming
Agrarisch in combinatie met de bestemming Wonen (vrijkomende agrarische bebouwing).
c. De gemeente is verheugd om de horen dat reclamant in overleg is met de eigenaar van
aangrenzende gronden om tot een gezamenlijke en integrale oplossing voor de
verkeersontsluiting te komen. De gemeente ziet de plannen hiervoor graag tegemoet.
d. De gemeentelijke toets van het toekomstige profiel zal plaatsvinden zodra het plan ter toetsing is
ingediend.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

16. Cleber advocaten, namens Tencourts B.V., Postbus 75548, 1070 AM Amsterdam, bij brief
dd. 18 april 2013, ingeboekt 2013/18451
Zienswijze
Reclamant vertegenwoordigt de eigenaresse van het Radisson Blu hotel aan de Boeingavenue 2
te Schiphol Rijk. De ervaringen als hoteleigenaar in park Schiphol-Rijk zijn zeer wisselend. Tot
begin 2000 zagen de vooruitzichten van het park er prima uit. Het business model van het hotel in
de nabijheid van kantoren bleek een ideale overnachtingsgelegenheid voor zakenmensen die de
kantoren bezochten. In de loop van 2000 liep de leegstand in het park flink op en moest het hotel
het roer omgooien en zich richten op andere reizigers, zoals toeristen, dagjesmensen en
passanten. Dit blijkt geen sinecure omdat het hotel aan de ’verkeerde’ kan van Schiphol ligt.
Reclamant is van mening dat het niet verantwoord is dat andere hotels zich in of rond het park
vestigen, vanwege inkomstenwerving of gedwongen sluiting. Om deze redenen is er verzet
geweest tegen de komst van het tweede hotel, Park-Inn hotel. Tencourts kan zich verzetten tegen
de vestiging van andere hotels door gebruikmaking van het zogenoemde
branchebeschermingsbeding in de eigendomsakte. De verkoper (Chipshol Park B.V.) zorgde er
voor dat zij bij de verkoop van andere percelen een verbod opnam tegen andere hotels, als
kwalitatieve verplichting of als kettingbeding. Op grond van dit verbod heeft Tencourts de
verbouwing van een kantoorpand tot hotel door de voorzieningenrechter stil laten leggen. Het
bouwverbod is in hoger beroep gehandhaafd. Tencourts heeft een regeling met de eigenaren
getroffen waardoor Tencourts gecompenseerd wordt voor gederfde omzet. Beide hotels behoren
overigens toe aan dezelfde groep. Tot een dergelijke regeling is reclamant niet bereid. Een derde
hotel in het park is onverantwoord zolang de leegstand stand houdt. Tencourts realiseert zich dat
het branchebeschermingsbeding geen juridische basis biedt tegen een bestemmingsplanwijziging.
Wel wil reclamant de gemeente op het bestaan van deze branchebescherming wijzen en op het
feit dat het stimuleren van hotelvorming op het park gedoemd is om op genoemde civielrechtelijke
grenzen te stuiten.
Commentaar
Reclamant duidt hier op een privaatrechtelijke overeenkomst tussen bedrijven, waarin de
gemeente geen rol heeft. De branchebescherming vindt geen grond in het bestemmingsplan. De
gemeente baseert zich in het bestemmingsplan op het actuele en relevante beleidskader, waarin
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geconstateerd is dat er ruimte is voor hotelkamers. Daarnaast is het gemeentelijk beleid om
leegstaande kantoorpanden te transformeren naar een hotel. De transformatie van een
leegstaand kantoor naar een hotel is ruimtelijk, stedenbouwkundig en economisch voor de
gemeente een goede ontwikkeling en wordt met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt in
het bestemmingsplan. Eventueel kan de gemeente toekomstige initiatiefnemers op de hoogte
stellen van het bestaan van privaatrechtelijke afspraken. De gemeente heeft hierin formeel echter
geen rol.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

17. Coöperatie Park Schiphol-Rijk, Beechavenue 121, 1119 RB Schiphol-Rijk, bij brief dd. 18
april 2013, ingeboekt 2013/18866
Zienswijze
a. Reclamant refereert aan de vooroverlegreactie op het voorontwerpbestemmingsplan. De
gemeente zegt daarin het statement van reclamant inzake “behoud en versterking van de
landschappelijke en architectonische kwaliteiten en de functionele mogelijkheden van het
hoogwaardige, multifunctionele bedrijvenpark” voor kennisgeving aan te nemen. Maar reclamant
ziet graag dat de gemeente dit onderschrijft en zich bereid verklaard er naar te handelen.
b. Het bestuur van de coöperatie meent dat eigendomssituaties niet doorslaggevend zijn bij het
bepalen van de bestemming. Reclamant meent dat de reststrook een toegevoegde waarde heeft
en de plek is voor een landmark in duidelijke relatie met de nieuwe hoofdentree. Uitbreiding van
kantoorbestemming behoeft niet direct maar wel een plek met toegevoegde waarden voor Park
Rijk. Reclamant verwijst naar het concept herziene masterplan.
c. De gemeentelijke reactie komt in het geheel niet overeen met het oorspronkelijke en nog
geldende masterplan en de daaronder liggende overeenkomst en het huidige bestemmingsplan.
Het bestuur van de coöperatie wil heel stellig pleiten voor een hoogwaardige bestemming. Ook
hier wijst reclamant met veel nadruk op het concept herziene masterplan.
Commentaar
a. De gemeente onderschrijft dit en handelt ernaar.
b. Het bestemmingsplan volgt veelal de kadastrale grenzen, maar voor het bepalen van de
bestemmingen is de eigendomsituatie inderdaad niet per definitie doorslaggevend. De gemeente
is zich bewust van de ruimtelijke kwaliteit van de opzet in het Masterplan. Wij zien de waarde van
de invulling van dit gebied en willen ruimte bieden om te zijner tijd het gebied uit te werken binnen
de geldende kaders zoals Plabeka en het LIB. Er is nu echter geen aanleiding om de
groenbestemming te laten vervallen voor een kantoorbestemming. Er is geen concreet plan
bekend.
c. Er is bestemd conform het huidige gebruik en de vergunde situatie. De gemeente kan niet geheel
volgen waar reclamant op duidt ten aanzien van het concept herziene masterplan.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schiphol Rijk
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Historisch bodemonderzoek Schiphol-Rijk
1.

Inleiding

In het kader van de (actualisatie) van het bestemmingsplan Schiphol-Rijk is door dhr. R. van Damme, van
het team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer van de cluster Beheer en Onderhoud, een historisch
bodemonderzoek uitgevoerd voor de planlocatie Schiphol-Rijk te gemeente Haarlemmermeer.
Het plangebied van bestemmingsplan “Schiphol-Rijk” is aan de zuidzijde begrensd door de Kruisweg,
vanaf de brug over de Ringvaart tot aan de afslag richting de voormalige ingang van het bedrijf Fokker.
Aan de oostzijde wordt het begrensd door de Ringvaart vanaf genoemde brug tot aan de plaats waar de
Schipholdijk begint. De grens loopt verder langs de kop van de Aalsmeerderbaan en het plan omvat
Skypark en het Groenenbergterrein. Aan de westzijde wordt het plan begrensd door de plangrens van het
bestemmingsplan Schiphol 2010. In het plan bevindt zich een gedeelte, namelijk het gebied waar de
omlegging van de N201 in Schiphol Rijk in een separaat bestemmingsplan is geregeld. Voor het voormalig
Fokkerterrein wordt ook een separaat bestemmingsplan opgesteld.
Het gebied is ontwikkeld op voormalig agrarisch gebied waarbij de Fokkerweg, Aalsmeerderdijk en
Schipholdijk als historische elementen (lintbebouwing) aanwezig zijn. In bijlage I is een kaart van de locatie
opgenomen.
Het doel van het historisch bodemonderzoek is vast te stellen of er, op basis van historische gegevens,
bodemverontreiniging verwacht kan worden. Dit historisch onderzoek dient in eerste instantie om te
onderzoeken of de bestemming van een gebied strijdig is met de bodemverontreinigingtoestand. Het kan
tevens als leidraad dienen om te komen tot een onderzoeksopzet voor het uitvoeren van een
bodemonderzoek. Een bodemonderzoek is in veel gevallen noodzakelijk voor de ruimtelijke
ordeningsprocedures en de aanvragen van een omgevingsvergunning met betrekking tot bouw.
Voor dit onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- Overzicht beschikbare bodemonderzoeken uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente
Haarlemmermeer (NAZCA).
- Historisch onderzoek Gemeente Haarlemmermeer, waaronder historische topografische kaarten en
luchtfoto's.
- www.dinoloket.nl
- www.ahn.nl

2.

Historie

De planlocatie ligt ten zuiden van het grondgebied van Luchthaven Schiphol. Ten noorden van de
lintbebouwing op de Aalsmeerderdijk is in de jaren negentig en tweeduizend een nieuw bedrijventerrein
ontwikkeld. De lintbebouwing aan de Aalsmeerderdijk en de Schipholdijk is rond de jaren dertig en veertig
opgericht, zie ook bijlage II, historische (luchtfoto) kaarten Schiphol (1944).
Hieronder wordt in het kort eerst de historie van de Haarlemmermeer samengevat, waarna de ontwikkeling
van het onderzochte gebied wordt beschreven.
1

2.1
Algemeen
Ten behoeve van de inrichting van de Haarlemmermeer is van 1840 tot 1845 een ruim 60 kilometer lange
ringvaart en ringdijk om het water aangelegd. Na vier jaar pompen viel in 1852 de Haarlemmermeer
definitief droog. Na het droogvallen van de Haarlemmermeer werd het land op een geometrische wijze
verkaveld en werden vaarten, de twee belangrijkste, de Hoofdvaart en de Kruisvaart, en vele lengte- en
dwarswegen aangelegd. Deze wegen werden om de twee kilometer evenwijdig aan de Hoofdvaart en om
de drie kilometer evenwijdig aan de Kruisvaart aangelegd. Naast de vaarten en wegen ontstonden rond
1858 twee grote dorpen (Kruisdorp en Venneperdorp) en werden enkele woningen gebouwd langs de
vaarten en lengtewegen. Bovendien werd er op een stuk weiland in het noordoosten van de
Haarlemmermeer in 1917 een vliegveld (Schiphol) aangelegd. De rest van de Haarlemmermeer werd
hoofdzakelijk gebruikt voor landbouw en een relatief klein deel werd als weiland gebruikt. Het grondgebruik
ter plaatse van Schiphol-Rijk is vanaf het begin hoofdzakelijk bouwland, terwijl een relatief klein deel als
weiland gebruikt werd. In de loop der jaren is een deel van het landbouwareaal ingenomen door
woningbouw, bedrijven en in mindere mate door tuinbouw.

2.2
Bodem en bodemopbouw
In de polder liggen hoofdzakelijk kleigronden. Plaatselijk zijn deze wat zaveliger van opbouw. Aan de
westzijde van de polder liggen de wat meer zandige gronden van Cruquius tot Zwaanshoek. In de gehele
polder hebben tijdens de opbouw van de bodem eb- en vloedkreken gelegen. Plaatselijk kan de
samenstelling van de bodem en de bodemsoorten nogal verschillend zijn. De bodems onderscheiden zich
door verschillen in meer of minder kleiige of zandige samenstelling. Het maaiveld ter plaatse van het
bedrijventerrein te Schiphol-Rijk is gelegen op circa -4,00 m. –N.A.P.

2.3
Grond- en oppervlaktewater
De gemiddelde grondwaterstand in de polder wordt waargenomen op circa 0,7 m. – m.v.
(circa -4,70 m. -NAP). Door de algeheel voorkomende kwel in de polder is het polderwater brak.

2.4

De ontwikkeling van de onderzoekslocatie

De naam Rijk herinnert aan een dorpje, in het noordoosten van Haarlemmermeer nabij Schiphol, dat door
uitbreiding van de luchthaven in de vijftiger jaren moest verdwijnen.
Volgens Ramaer (Ramaer, Johan Christoffel, Rijkswaterstaatsingenieur van 1874 tot 1918) hebben we hier
te doen met een ook voor de drooglegging bestaande nederzetting gelegen nabij het Nieuwe Meer,
toendertijd Rietwijck genaamd, welke waarschijnlijk rond 1600 door het water is verzwolgen. Bij hem lezen
we ook dat, bij het droogvallen van Haarlemmermeer, de fundamenten van de kerktoren van het dorpje
Rijk zijn teruggevonden. Ramaer haalt hier het werk aan van Staring "De bodem van Nederland", waar
deze schrijft:
"Zoo had men algemeen verwacht de puinhopen van de dorpen die in Haarlemmermeer verzwolgen zijn op
den bodem te zullen wedervinden. Alles echter wat er is aangetroffen heeft zich bepaald bij de grondslagen
van den toren van het dorp Rijk en daardoor is volkomen het gevoelen van diegenen bevestigd, welke
gelooven, dat het meer zich langzamerhand uitgebreid heeft ten koste van de omliggende veengronden. Er
is slechts veen weggeslagen en de uitbreiding heeft zoo langzaam plaats gehad, dat er overvloedig tijd
geweest is om de huizen af te breken en naar elders weg te voeren. Men moet echter niet uit het oog
verliezen dat toentertijd voor zeker de meeste woningen houten gebouwen zullen zijn geweest"
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Overigens dient van de dorpsomvang van Rijk, alias Rietwijck, geen overdreven voorstelling te worden
gemaakt. Volgens Ramaer heeft Rietwijck nooit meer dan 200 inwoners geteld.

Rond 1959 was het ten noordoosten van het huidige Rozenburg gelegen dorp Rijk, als gevolg van de
dynamische ontwikkeling van Schiphol, gedoemd van de kaart te verdwijnen. Voor een belangrijk deel der
bewoners (40%) is toen voor vervangende woongelegenheid gezorgd in het zuidelijker, aan het einde van
de Uiterweg gelegen Rijsenhout. Enkelen vestigden zich onder meer in Hoofddorp, Vijfhuizen,
Badhoevedorp en Aalsmeerderbrug.

Schiphol-Rijk en omgeving in 1975
Tot Rijk en omgeving - niettegenstaande de verdwijning van het eigenlijke dorp wordt de naamsaanduiding
voor het omliggende gebied nog steeds gebezigd - worden in het algemeen gerekend de in het oosten en
zuiden aan Schiphol grenzende woonkernen Aalsmeerderbrug en Oude Meer, vroeger AalsmeerderbuurtCentrum en Aalsmeerderbuurt-Noord genoemd, alsmede het kleine aan de provinciale weg HilversumHaarlem gelegen Rozenburg.
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Voorgenoemde nederzettingen worden alle gekenmerkt door lintbebouwing. De bebouwing van Oude Meer
loopt via Aalsmeerderbrug, met enkele kleine onderbrekingen, zelfs door tot Rijsenhout, een afstand van
meer dan zes kilometer.

Het voorzieningenniveau in deze kleine kernen is - mede ten gevolge van de speciale structuur van de
bebouwing en het ontbreken van een centrum -van beperkte omvang. Zowel in Rozenburg als in
Aalsmeerderbrug zijn echter wel een kleuter- en een basisschool aanwezig. Voorts beschikt Rozenburg
over een kerkgebouw, waarin zowel diensten uitgaande van de Gereformeerde Kerken als van de
Gereformeerde Kerken worden gehouden.
Langs de Aalsmeerderdijk alsmede aan de Kruisweg ter hoogte van Rozenburg zijn een aantal winkels
gevestigd, merendeels op het gebied van de dagelijkse levensbehoeften.
Voor de overige voorzieningen zijn Aalsmeerderbrug en Oude Meer met -begin 1974 - respectievelijk 715
en 556 inwoners in belangrijke mate georiënteerd op Aalsmeer, terwijl Rozenburg, met 712 inwoners, op
Hoofddorp is georiënteerd.

3 Bodemkwaliteitskaart
Op 2 februari 20011 is voor het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer een bodemkwaliteitskaart
vastgesteld. De bodemkwaliteitskaart geeft aan wat de gemiddelde kwaliteit van de grond op nietverdachte locaties is in de gemeente. Het plangebied van Schiphol-Rijk valt voor een klein gedeelte binnen
de bodemkwaliteitskaart van Schiphol (gebied globaal ten noorden van de Fokkerweg) en over het
algemeen de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Haarlemmermeer. Over de kwaliteit van de bodem ter
plaatse van percelen welke in eigendom zijn van Luchthaven Schiphol kan geen uitspraak worden gedaan.
Het plangebied valt onder oudstedelijk gebied 3 met als bodemfunctie Industrie. Volgens de
ontgravingskaart van de Bodemkwaliteitskaart is de kwaliteit van de bovengrond (0,00-0,50 m. –m.v.)
“Industrie” en is de kwaliteit van de tussenlaag (0,50 – 1,50 m.-m.v.) en de ondergrond
(1,50 – 2,00 m. –m.v.) “Landbouw/natuur”.
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4 Inventarisatie bodembedreigende activiteiten
In dit hoofdstuk worden bodembedreigende activiteiten en de hieruit resulterende bodemverontreinigingen
in het plangebied beschreven. Vanwege het grote oppervlak en de verschillende periodes van ontwikkeling
wordt het plangebied opgedeeld in 3 deelgebieden.
Eerst wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste bodembedreigende activiteiten in het gebied.
Verdachte locaties
In deze paragraaf worden de locaties besproken waar een verontreiniging is gevonden en locaties waar
gesaneerd is. In bijlage 3 is een overzicht van alle locaties waar een bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden en/of een sanering is / wordt uitgevoerd of een advies tot sanering aanwezig is.
Onderstaande tekst is slechts een (algemene) samenvatting van dit overzicht.
Deellocatie 1:
Een groot deel van de Aalsmeerderdijk is een onderdeel van een lintbebouwing waarvan de bebouwing in
de jaren 30 is opgericht. Ter plaatse van deze lintbebouwing wordt, ook als gevolg van historische
bedrijfsmatige activiteiten, in het algemeen verontreinigingen (in alle gradaties) in de bodem aangetoond.
Deze bedrijfsmatige activiteiten zijn zowel grootschalig als kleinschalig.
Ook ter plaatse van het Anthony Fokker Business Park worden in het algemeen verontreinigingen in de
bodem aangetoond. Deze locatie valt echter buiten de planlocatie.
In de jaren negentig is het zuidelijke gedeelte van Schiphol-Rijk een onderdeel geweest van een grote (her)
ontwikkeling waarbij kantoorpanden en bedrijfsgebouwen zijn gebouwd. Op deze locatie is geen
verdenking op milieubedreigende stoffen aanwezig.
Deellocatie 2:
- Ter plaatse van het vrachtareaal Schiphol Zuid-oost is een potentieel ernstig geval van
bodemverontreiniging met minerale olie. Een nader bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om ernst
en spoedeisendheid van sanering te bepalen.
- Ter plaatse van de opslagbassins Schiphol Zuid-Oost wordt een monitoring van de grondwaterkwaliteit
uitgevoerd naar aanleiding van een verontreiniging met PFOS in het grond en grondwater. Op dit
moment wordt een saneringsplan opgesteld teneinde deze verontreiniging te verwijderen.
Deellocatie 3:
- Ter plaatse van de Aalsmeerderweg 512 wordt zowel in de bovengrond als het grondwater lichte
verontreinigingen aangetoond. Er is geen nader of aanvullend onderzoek noodzakelijk.
-

Ter plaatse van de oude spoorbaan (parallel aan de Boeing Avenue) is een lichte verontreiniging met
minerale olie, arseen, cadmium en PAK aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met tolueen,
xylenen en EOX. Er is geen nader of aanvullend onderzoek noodzakelijk.

-

Het wegtracé Beechavenue is onderdeel geweest van een sanering van arseen in de bodem. De
sanering is voldoende uitgevoerd. Er is geen nazorgverplichting.
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5. Aanbevelingen en Conclusies

5.1

Aanbeveling

Het gebied Schiphol-Rijk is een relatief oud industriegebied met lintbebouwing langs de Ringvaart,
waardoor voor de planontwikkeling in het algemeen geen verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. De
bodemonderzoeken die er beschikbaar zijn, zijn (relatief) verouderd, waardoor het van belang is om bij
nieuwe ontwikkelingen verkennend bodemonderzoek uit te voeren.
Tevens kan er bij nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden worden met de verdachte locaties, waardoor
de functie van het gebied niet in conflict komt met de verontreinigde toestand. In het algemeen is de
bodem, vanwege het historisch gebruik, matig tot sterk verontreinigd met PAK’s, minerale olie en/of zware
metalen.
De huidige bestemming van het gebied als, voornamelijk, industriegebied is niet strijdig met de
bodemverontreinigingtoestand.

5.2

Conclusie

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de huidige bestemming van het gebied niet strijdig is met
de bodemverontreinigingtoestand. In het kader van eventueel toekomstige ontwikkelingen zijn er echter
een groot aantal aandachtspunten, die hierboven geschetst zijn, waarmee in het geval van een nieuwe
bestemming rekening gehouden moet worden.
Hierbij moet gedacht worden aan actualiserend verkennend bodemonderzoek, nader bodemonderzoek en
zelfs saneringen.
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Bijlage I

Overzicht van het plangebied Schiphol-Rijk
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Bijlage II Historische (luchtfoto) kaart

Schiphol, 1944
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Bijlage III Overzichtslijsten bodemverontreiniging

Rapportage deellocatie 1

9

Naam

Straat

1867009Aalsmeerderdijk1

Aalsmeerderdijk

Hulsnu

Plaats

1867016Aalsmeerderdijk4-6

Aalsmeerderdijk

4 OudeMeer

1867019Aalsmeerderdijk7

Aalsmeerderdijk

7 OudeMeer

1867005 HAK

Aalsmeerderdijk

25 OUDE MEER

1866001 KEMP, P.J

Aalsmeerderdijk

32 OUDE MEER

1766011 Aalsmeerderdijk34(voorheen

Aalsmeerderdijk

34 OUDE MEER

1766014 AALSMEERDERDIJK 38

Aalsmeerderdijk

38 OudeMeer

Opmerkingen

Dom inante

Status oordeel

Status rapportage

Vervolgactie Wbb

Potentieel
Niet verontreinigd
Ernstig
Ernstig, niet Niet verontreinigd
urgent
Potentieel
Ernstiq
Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

Ernstig, niet urgent

Onderzoek omvanglEUT

Uitvoeren aanvullend NO

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

opstellen SP

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

hbo-tank
(bovengronds)

Niet
Pot. verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

autoplaatwerk
en] annex-

Potentieel
Ernstig
Niet
verontreinigd

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Pot. ernstig, niet
urgent
Niet
Pot. ernstig, niet
verontreinigd urgent

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Ernstig, urgentie niet
bepaald

SE gereed

registratie
restverontre iniging

1 OudeMeer

nr. 34tot 37)

Mogelijkernstigniet
urgent (zn >i)

autoreparatieb
edrijf

transportbedrij

EUTtotaal

1766013Aalsmeerdijk 45

Aalsmeerderdijk

45 OudeMeer

1766001 AALSMEERDERDIJK 46

Aalsmeerderdijk

46 OUDE MEER

Beoordelinggemeente
bestaatwelmaar niet
aanwezig in dossier

ophooglaag
(niet
gespecificeerd

1766002 AALSMEERDERDIJK 58

lAaismeerderdijk

5810udeMeer

saneringgeweestmaar
metrestverontreiniging
ES niet in dossier

hbo-tank
(bovengronds)

Ernstig,
urgentie niet
bepaald

f

1

Statuslocatle UBI

Pot. ernstig en
urgent
Pot. ernstig, niet
urgent

Niet ernstig

Pot. vero ntreinigd

10

1766005 AUTOBEDRIJF BROGO (DHR Aalsmeerderdijk
AE.J. K

68 OUDE MEER

brandstoftank
(ondergronds)

Niet
Pot. verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Zorg deelrapportage

1766015 AALSMEERDERDIJK 71

Aalsmeerderdijk

71 OudeMeer

kunstofprodukt
enindustrie

Pot
Pot. ernstig, niet
verontreinigd urgent

Pot. verontreinigd

Onderzoek op aard

1766012Aalsmeerderdijk79

Aalsmeerderdijk

79 RIJSENHOUT

Niet ernstig

Niet ernstig

Onderzoek op aard

1766008 Millenaar&zonen,
Aalsmeerderdij

Aalsmeerderdijk

83 OudeMeer

Ernstig, niet urgent

SE gereed

opstellen SP

Niet ernstig

Onderzoek omvanglEUT

voldoende onderzocht

1765011 Aalsmeerderdijk126

1765007 AALSMEERDEROK 141
11765013Aalsmeerderdijk142

126 OUDE MEER

Aalsmeerderdijk

141 OUDE MEER

Aalsmeerderdijk

lAaismeerderdijk

1

metaalwarenfa
briek

25-03-2004brief

hbo-tank
prov.verm.ernstig. NO niet (ondergronds)
verontreiniging niet E +
niet U; bij bouwactiviteiten
aanvullende voorwaarden
aluminium
productentabri

14210UDE MEER

Niet ernstig

Pot. ernstig en
urqent
Pot. verontreinigd

Pot. ernstig, niet
urgent

Ernstig,
urgentie niet
bepaald

1765004Aannemersbedrijfvan den
Heuvel

Aalsmeerderdijk

142 OUDE MEER

ophooglaag
met puin enlof

1765001 Aalsmeerderdijk151

Aalsmeerderdijk

151 OudeMeer

benzinepompi
nstallatie

1765008 AALSMEERDEROK 164

Aalsmeerderdijk

164 OudeMeer

1765002 DE BOER, aalsmeerderdijk

Aalsmeerderdijk

165 OudeMeer

165

Ernstig, niet
urgent
Niet ernstig

l voldoende onderzocht en/of
gesaneerd
I monitoring

voldoende onderzocht enlof

Igesaneerd

Niet ernstig
Ernstig, urgentie niet
bepaald

Onderzoek op aard

IOnderzoek op aard

I voidaende onderzocht
l uitvoeren NO

Potentieel
Ernstig
Niet
verontreinigd

Pot. ernstig, niet
urgent
Pot. ernstig en
urgent

Potentieel Ernstig

Onderzoek omvanglEUT

uitvoeren NO

Niet verontreinigd

SOrapport

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

jachtwerf
(nieuwbouw-

Niet ernstig

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

ophooglaag

Ernstig, niet
urgent

Pot. ernstig, niet
urqent
Pot. ernstig, niet
urgent

Ernstig, niet urgent

Onderzoek omvanglEUT

starte n sanering

met puin enlof

1665011 SADC N.V. Capronilaan,

170 SCHIPHOL-RIJK

Aalsmeerderdijk

ophooglaag
(niet

Aalsmeer

Potentieel Ernstig

SP rapport

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Pot. verontreinigd

Onderzoek op aard

uitvoeren 00

Potentieel
Ernstiq
Niet ernstig

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

Niet ernstig

Onderzoek omvanglEUT

voldoende onderzocht

Potentieel
Ernstig en
Urqent
Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Potentieel Ernstig en
Urgent

Pre HO

uitvoeren 00

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

oven ge
chemische
productenindu

Pot
Pot. ernstig, niet
verontreinigd urgent

Pot. verontreinigd

IOnderzoek op aard

luitvoeren NO

chemische
grondstoffen

Potentieel
Ernstig

Pot. ernstig, niet
urgent

Potentieel Ernstig

IOnderzoek op aard

luitvoeren NO

Potentieel
Ernstig
Niet ernstig

Niet verontreinigd

Potentieel Ernstig

SP rapport

startensanering

Pot. verontreinigd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet ernstig

Niet verontreinigd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht
voldoende onderzocht

1664017 AALSMEERDEROK 200

Aalsmeerderdijk

200Aalsmeerderbrug

1664019Aalsmeerderdijk 201

Aalsmeerderdijk

201 Aalsmeerderbrug

pompen- en
compressoren

1664016Aalsmeerderdijk207A

Aalsmeerderdijk

207 AALSMEERDERBRUG

landbouwmac
hinefabriek

NO in het kadervan
OONS niet noodzakelijk

1664015Aalsmeerderdijk209+210

Aalsmeerderdijk

209 AALSMEERDERBRUG potentieel ernstigmaar

1664006 AMFORT BV

Aalsmeerderdijk

212Aalsmeerderbrug

1664010 Gebroeders Moolhuijsen

Aalsmeerderdijk

218Aalsmeerderbrug

1664005 WOON PERCEEL, KOHLER

Aalsmeerderdijk

239Aalsmeerderbrug

metaalconstru
ctiebedrijf

benzinepompi
nstallatie

nieturgent

11

Pot. ernstig, niet
urÇJent
Pot. ernstig, niet
urgent
Pot. ernstig, niet
urgent
Pot
Pot. ernstig en
verontreinigd urgent

1664018Aalsmeerderdijk 244

lAaismeerderdijk

1

2441Aalsmeerderbrug

1664013Aalsmeerderdijk247

lAaismeerderdijk

1

2471Aalsmeerderbrug

1764001 KWEKERIJ W.G.M. VAN
SCHIE (OPDRA

Aalsmeerderdijk

258Aalsmeerderbrug

1664020Aalsmeerderdijk 261

Aalsmeerderdijk

261 Aalsmeerderbrug

1664023Aalsmeerderdijk270

Aalsmeerderdijk

270Aalsmeerderbrug

bestrijdingsmi
ddelenopslagp
gaat overeenkomstaan
met bsb brief proviGS

NO i.h .k.v. OONS niet
noodzakelijk omdat er
naarverwachtinggeen

en

grond-, water-

Potentieel
Ernstig
Potentieel
Ernstig
Niet ernstig

Pot. ernstig en
urgent
Pot. ernstig, niet
urgent

startensanering

} voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

en
Asbestlatensaneren en
evaluatierapport ter
beoordeling aan

1664024Aalsmeerderdijk273

Aalsmeerderdijk

273Aalsmeerderbrug

1563012 AALSMEERDEROK 298

Aalsmeerderdijk

298Aalsmeerderbrug

1563019Aalsmeerderdijk312-313

Aalsmeerderdijk

312 AALSMEERDERBRUG

1563004 E.deVries,Aalsmeerderdijk

Aalsmeerderdijk

316Aalsmeerderbrug

hbo-tank

11563016Aalsmeerdijk 318

Aalsmeerderdijk

318Aalsmeerderbrug

transportbedrij

11563013 AALSMEERDEROK 319-317

Aalsmeerderdijk

319Aalsmeerderbrug

11563002 COLIJN

Aalsmeerderdijk

327 AALSMEERDERBRUG In het bodemdossierzit

Niet ernstig
dakdekkersbe
drijf

316

(ondergronds)

Niet ernstig

Pot. verontreinigd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

Potentieel
Ernstig
Potentieel
Ernstiq
Niet ernstig

Niet verontreinigd

Potentieel Ernstig

Onderzoek omvanglEUT

opstellen SP

Pot. verontreinigd

Potentieel Ernstig

Onderzoek omvanglEUT

Uitvoeren aanvullend NO

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Ernstig, niet urgent

SP rapport

startensanering

Niet ernstig

Onderzoek op aard

T voldoende onderzocht

IOnderzoek op aard

Ivoidaende onderzocht

Pot. ernstig, niet
urÇJent
Pot. ernstig, niet
urgent
ophooglaag
Urgent, san Pot. ernstig, niet
met puin en/of binnen 4 jaar urgent

f

metaalconstru
ctiebedrijf

Niet ernstig

een briefje van de
eigenaaruit 1997waarop bouw- en
staat datter plaatse van
sloopafval
de achtertuineenleeflaag
van0,5meterwordt
opgebracht en het

11563014 AALSMEERDEROK 328
11465004 CHIPSHOL OUDE SPOORB

Aalsmeerderdijk

lAaismeerderweg

328Aalsmeerderbrug

1

I HOOFDDORP

luchthaven

I

Niet ernstig

Pot. ernstig en
urgent
Niet
. . , Niet verontreinigd
verontre1n1gd

I

INiet verontreinigd

12

1466014 Trace Beech Avenenue

Beechavenue

SCHIPHOL

1564011 PLOT 5000, SCHIPHOL RIJK

Beechavenue

SCHIPHOL-RIJK

1565007 CMG-terrein, Fokkerweg

Beechavenue

SCHIPHOL-RIJK

1565001 NATO-PIJPLEIDING BEACH
AVENUE

Beechavenue

SCHIPHOL-RIJK

1665020 (voorheen Caprooilaan 37)

Bellsingel

1665019 Bellsingel51

Bellsingel

1665005 YAMAHA MOTOR
DISTRI BUTION

Bellsingel

1665006 VERHOEF BEHEER B.V

Bellsingel

1564019 Boeingavenue 103-105

Boeingavenue

1564021 Boeingavenue Gebouw Virgo
Staete

Boeingavenue

1564014 MICROSOFT 2 GEBOUW

RAPPORT IS
AANGEBODEN TER

Ernstig, niet Pot. ernstig, niet
urÇJent
urÇJent
Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Potentieel Ernstig

SE gereed

voldoende gesaneerd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

brandstoftank
(ondergronds)

Potentieel
Ernstig en
Urgent

Potentieel Ernstig en
Urgent

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

20 Schiphc>-Rijk

dieseltank
(bovengronds)

Niet
Pot. verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Pre HO

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

51 Schiphc>-Rijk

bloemenkwek
enJ

Niet
Pot. verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

SCHIPHOL

Niet ernstig

Niet ernstig

Onderzoek op aard

SCHIPHOL-RIJK

niet ernstig, Niet verontreinigd
licht tot matig
verontreinigd

niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
[gesaneerd
voldoende onderzocht

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Pre HO

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Boeingavenue

SCHIPHOL

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1564013 DUIMELOT

Boeingavenue

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1564010 KANTOORGEBOUW
SCHIPHOL-RIJK;PLOT

Boeingavenue

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1564015 PARK DAVIS

Boeingavenue

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1564003 PARK HOTEL SCHIPHOL
RIJK

Boeingavenue

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

1564025 Boeingavenue Tupolevlaan

Boeingavenue

SCHIPHOL-OOST

Potentieel
Ernstig

Potentieel Ernstig

Onderzoek omvanglEUT

uitvoeren aanvullend onderzoek

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

In de documentatiemap
zijnerwelaanwijzingen
daterin1994een
saneringsplan opgesteld
was en toegestuurd naar
de Provincie Noord-

103 Schiphc>-Rijk

Cd in onderlaag >I
afhankelijk van resultaat
vervolgstap bepalen

11564020 Boeingavenue gebouw Wygrax IBoeingavenue

I

!SCHIPHOL-RIJK

Puindepotverwijderen en
controle monsters nemen
van de oorspronkelijke
bovengrond ter plaatse

ophooglaag
(niet

Potentieel
Ernstig

Pot. verontreinigd

Niet verontreinigd

Niet verontreinigd

luitvoeren aanvullend onderzoek

1766017 verharding Breguetlaan

Breguetlaan

1 OudeMeer

Niet
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

1766016 Breguetlaan 7

Breguetlaan

7 OudeMeer

Niet
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

1766009 Special Cargo Services BV

Breguetlaan

9 OudeMeer

Nader onderzoek
noodzakelijk

laad-, los-, op-

en
overslagbedrijf
(goederen)

1766010 SGS Rewood Dangerous
Goods

Breguetlaan

19 OudeMeer

1765012 Capronilaan 2

Capronilaan

2 Schiphc>-Rijk

1665022 Capronilaan 22-56

Capronilaan

22 Schiphc>-Rijk

1665014 illegalestortnabij Capronilaan
33

Capronilaan

33 Schiphc>-Rijk

chemicaliënop
slagplaats
telecommunic
atie-

37 Schiphc>-Rijk

stortplaats
industrieel-en
bedrijfsafval

l voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Ernstig,
urgentie niet
bepaald

Pot. verontreinigd

Ernstig, urgentie niet
bepaald

Onderzoek op aard

Potentieel
Ernstiq
Niet ernstig

Pot. ernstig, niet
urgent
Pot. ernstig, niet
urgent

Potentieel Ernstig

Pre HO

Uitvoeren aanvullend NO

Niet ernstig

Onderzoek op aard

Niet ernstig

Pre HO

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd
voldoende onderzocht

Pot. ernstig en
urgent

Potentieel Ernstig en
Urgent

Onderzoek op aard

startensanering

Pot. ernstig en
urgent
Niet verontreinigd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Niet ernstig
betreft een illegale stort
die nog gesaneerd dient
teworden

Ivoidaende onderzocht

Potentieel
Ernstig en
UrÇJent
Niet ernstig

l uitvoeren NO

1665001 AIRPORT BUSINESS PARK
'DE OUDE M

Capronilaan

1665008 NEW LONG

Capronilaan

OUDE MEER

Niet
verontreinigd

1665023 Elektriciteitskabel tpv
Cessnalaan 1-33

Cessnalaan

1 Schiphc>-Rijk

niet ernstig,
licht tot rnatig
verontreinigd

niet ernstig, licht tot rnatig
verontreinigd

Onderzoek op aard

1665009 Noortman bv, cessnalaan 45

Cessnalaan

45 Schiphc>-Rijk

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1665010 lntel, Cessnalaan50

Cessnalaan

50 Schiphc>-Rijk

dieseltank
(bovengronds)

Niet
Pot. verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

SE gereed

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1665018Cessnalaan 71

Cessnalaan

71 Schiphc>-Rijk

dieseltank
(ondergronds)

Niet
Pot. ernstig, niet
verontreinigd urgent

Niet verontreinigd

Pre HO

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1666005 DOUGLASSINGEL 1

Deuglassingel

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1766006 SCHIPHOL TAXI
FOKKERWEG

Fokkerweg

165 OudeMeer

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1766004 M+P. INTERNATIONAL

Fokkerweg

175 OudeMeer

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

1766007 SHELL TANKSTATION

Fokkerweg

175 OUDE MEER

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Zorg deelrapportage

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1868004 Anthony Fokker Businesspark

Fokkerweg

300 OudeMeer

Urgent, san Pot. ernstig en
binnen 4 jaar urgent

Urgent, san binnen 4 jaar

Zorg deelrapportage

startensanering

ophooglaag

met

13
1 Schiphol-Rijk

2-2-2005meldingstart
sanering geval4 en 3

vliegtuigbouw-

en

.

vliegtUigrepara

1765005Calamiteit Fokkerweg?-10-

Fokkerweg

Niet ernstig

Niet ernstig

Pre HO

voldoende onderzocht

Niet ernstig

Onderzoek omvanglEUT

voldoende onderzocht

2003

14

1766003 FOKKERWEG OUDE MEER

Fokkerweg

OUDE MEER

1564012 PLOT 3000/C, D1 EN D2

Fokkerweg

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1565008 N201 omlegging Schiphc>-Rijk

Fokkerweg

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1869008 FOKKERWEG 2E FASE
GRONDONDERZOEK

Fokkerweg

SCHIPHOL-OOST

Niet
Pot. ernstig en
verontreinigd urgent

Niet verontreinigd

Onderzoek omvanglEUT

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

1565003 PLOT 6000 PARK

Fokkerweg

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1666006 Bouwlocatie fokkerweg

Fokkerweg

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1765014 Fokkerweg (baggerdepot)

Fokkerweg

1664001 Verhoef Aluminium BV

Koolhovenlaan

112 Schiphc>-Rijk

ernstig, geen Pot. verontreinigd
spoed

ernstig, geen spoed

SE gereed

voldoende onderzocht

114 Schiphc>-Rijk

Niet ernstig

Niet ernstig

Pre HO

voldoende onderzocht

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Niet
Pot. ernstig en
verontreinigd urgent

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

gemeente
nulpuntsonderzoek

Niet ernstig

luchthaven

Niet verontreinigd

OudeMeer

Pre HO
hbo-tank
(ondergronds)

1665021 Koolhovenlaan 114

Koolhovenlaan

1665007 FR ISO SNEEK

Koolhovenlaan

SCHIPHOL-OOST

1666001 CESSNALAAN (LOCATIE
VISBEEN)

Koolhovenlaan

SCHIPHOL-RIJK

1666002 KOOLHOVENLAAN
(OBAYASHI CORPORAT

Koolhovenlaan

OUDE MEER

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1666003 KOOLHOVENLAAN
(SEAGATE TECHNOLOG

Koolhovenlaan

OUDE MEER

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1564006 STARPARC

Kruisweg

Potentieel Ernstig

SE gereed

uitvoeren NO

1564023 KRUISWEG 51

Kruisweg

51 AALSMEERDERBRUG

brandstoftank
(bovengronds)

Potentieel
ErnstiÇJ
Niet ernstig

1564007 EVANGELISCH CENTRUM
AALSMEERDERS

Kruisweg

55 AALSMEERDERBRUG

hbo-tank
(ondergronds)

1665015 Molenweg 29-31

Molenweg

29Aalsmeerderbrug

dieselpompins
tallatie

1665013Austin Nederland B.V

II

Molenweg

luchthaven

33 AALSMEERDERBRUG

II I

291Aalsmeerderbrug

hbo-tank
(ondergronds)

II

II

glastuinbouw

Pot. verontreinigd
Pot. verontreinigd

Potentieel
Pot. verontreinigd
Ernstig
niet ernstig, Pot. ernstig en
licht tot rnatig urgent
verontreinigd

Potentieel
Ernstig en
Urgent

Pot. ernstig, niet
urgent

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

niet ernstig, licht tot rnatig
verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

Potentieel Ernstig en
Urgent

SE gereed

startensanering

1665016 Molenweg 33

1665017 Molenweg (achter) nummer 51 I Molenweg

_l
1664008Van Schie

1665012 Bellsingel teSehiphol-Rijk

IMolenweg
I Molenweg

I

33IAALSMEERDERBRUG

Molenweg

I

_l
I

I

51IAalsmeerderbrug

_l
511Aalsmeerderbrug

591Aalsmeerderbrug

lasbestverontreiniging
metgehalten onder de
interventiewaarde dus
geen noodzaak tot
sanering. provincie noord
hoiland heeft de
onderzoeken beoordeeld
en is tot de conclusie

r at ernst ig niet
rassenbouw I Niet
(metaalconstr verontreinigd urgent

IMolenweg

I

niet ernstig, licht tot matig IOnderzoek op aard
verontreinigd

Globis-code

ophooglaag

(NH039400690) bestaat

met

al in database? Globis-

huishoudelijk

asbestverontr. niet
dynamofabriek
ernstig, sanering tot onder

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

I Niet verontreinigd

IOnderzoek omvanglEUT Ivoidaende onderzochten/of
gesaneerd

I

I

uct1es)

interventiewaarde (100
1664011 R.A. van der Meulen

I

dieselpompins niet ernstig,
Pot. ernstig en
tallatle
licht tot matig urgent
verontreinigd

IUrge nt, san bi nnen 4 jaar ISE gereed

Urgent, start
san voor
2015
Niet
verontreinigd

Pot. ernst ig en
urgent
Pot. ernstig, niet
urge nt

Niet verontreinigd

SE gereed

_l
I opstellen SP

1 voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

751Aalsmeerderbrug

gemeente: ondergrondse brandstoftank
tank verwijderen, alvorens (ondergronds)
gebouwdmagworden

Niet ernstig

Pot. vero ntreinigd

Niet ernstig

IOnderzoek op aard

Ivoidaende onderzocht

15

1664021 MOLENWEG 123

Molenweg

123Aalsmeerderbrug

brandstoftank
(ondergronds)

Niet ernstig

Pot. vero ntreinigd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

1664002 MOLENWEG 129

Molenweg

129Aalsmeerderbrug

hbo-tank
(ondergronds)

Niet ernstig

Pot. vero ntreinigd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

1664014 Molenweg 131

Molenweg

131 Aalsmeerderbrug

scheepsbouw-

Niet ernstig

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd
voldoende onderzocht

1664003 HERMADIX COATINGS BV

Molenweg

137 Aalsmeerderbrug

geenbeschikking
aanwezig

verffabriek

Niet ernstig

Pot. ernsti g en
urgent
Pot. ernsti g en
urÇJent

Niet ernstig

SE gereed

voldoende gesaneerd

1664022 MOLENWEG 153

Molenweg

153Aalsmeerderbrug

geen OONS nodig is bij
verkoop aan Meerschip
onderzocht door

hbo-tank
(bovengronds)

Pot
Pot. vero ntreinigd
vero ntreinigd

Pot ve rontreinigd

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

Niet ernstig

Niet ernstig

Onderzoek omvanglEUT

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd
voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

en

I
1564017Vink, Molenweg 169

I

I

Molenweg

169Aalsmeerderbrug

glastuinbouw

1564022Mc>enweg209

I Molenweg

I

2091Aalsmeerderbrug

elektrisch
onderstation
(transformator

Niet
Pot. ernstig, niet
verontreinigd urgent

Niet verontreinigd

Onderzoek omvanglEUT

1564024 MOLENWEG 209

I Molenweg

I

glastuinbouw

Pot
Pot. ernsti g, niet
vero ntreinigd urgent

Pot verontreinigd

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

autoparkeer-

Niet
Pot. vero ntreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Niet
Pot. vero ntreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Ernstig, niet
urÇJent

Ernstig, niet urgent

Onderzoek op aard

opstellen SP

Potenti eel Ernstig

Onderzoek op aard

uitvoeren 00

1563003 Luchtvaart Hobby Shop,
Molenweg

Molenweg

2091Aalsmeerderbrug

249 AALSMEERDERBRUG

sterkverontreinigde
puinlaag. geen veiVolg in
het kader van OONS

enstallingsbedrijf

1564002 STARPARC

Molenweg

AALSMEERDERBRUG

1564009 KANTOORGEBOUW A
MIDRETH BV

Molenweg

AALSMEERDERBRUG

17650100udeMeerweg6-8

Oude MeelWeg

6 OUDE MEER

1765010 OUDEMEERWEG 6A

Oude MeelWeg

6 OUDE MEER

demping(niet
gespecificeerd
)

glastuinbouw

Potenti eel
Ernstig

Pot. ernsti g, niet
urÇJent

Pot. ernsti g, niet
urgent

1666004 SLOOT. GEMAAL ZUID I

Oude Meerweg

1867010 Schipholdijknaast 237

Schipholdijk

OUDE MEER

INiet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

Pot verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Pot ernstig en
urgent

Ernstig, urgentie niet
bepaald

SE gereed

monitoring

Pot ernstig en
urgent
Pot ernstig en
urgent
Pot ernstig en
urgent

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

!Pot. verontreinigd

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

INiet verontreinigd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

237 OUDE MEER

brand.stoffengri Pot
. .
IPot ernstig en
oothandel
verontreinigd urgent
(vloeibaar)

1867001 VOF Resoort tankstation

Schipholdijk

253 OudeMeer

Monitoring grondwater

I

benzine-

ivm tankstationactiviteiten service-station

IErnstig
urgenti~ niet
bepaald

1867011 Schipholdijknaast 254

Schipholdijk

benzine-

254 OudeMeer

I Niet ernstig

service-station

1867012 Schiphc>dijk257

Schipholdijk

257 OudeMeer

1867013 Schiphc>dijk263

Schipholdijk

263 OudeMeer

~=~~~ne~~tation ~~~~~ntreinigd
hbo-tank
~ Potentieel
(bovengronds) Ernstig

benzine-

I Niet ernstig

service-station

1867007 Verhoeve, Schipholdijk 266

Schipholdijk

266 OudeMeer

1867004 SCHIPHOLDIJK 268

Schipholdijk

268 OudeMeer

1867014 SCHIPHOLDK 271 A

Schipholdijk

271 OUDE MEER

Niet ernstig

grond-, water-I niet ernstig, IPot verontreinigd
en
licht tot rnat1g

~~i~:nbouwku verontreinigd

niet ernstig, licht tot matig IOnderzoek op aard
verontreinigd

Uitvoeren aanvullend 00

voldoende onderzocht en/of
]_gesaneerd
opstellen SP

bedrijven
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1867003 GEB 71 GARAGE FOKKER

ISchipholdijk

1867017 Ten Pol2

ITen Pc>

1867018 Ten Pol3
1867006 S.F ten Pc> BV, Ten Pc> 4

I

SCHIPHOL

benzine- . Ernstig, niet IPot. ernstig en
serv1ce-stat1on urgent
urgent

2IOUDE MEER

Niet ernstig

Ten Pol

3IOudeMeer

Niet ernstig

Ten Pol

4IOudeMeer

gemeente: sanering tank
mag door KIWA-erkend

I

hbo-tank

INiet ernstig IPot. verontreinigd

Ernstig, niet urgent

SE gereed

voldoende gesaneerd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet ernstig

Onderzoek omvanglEUT

voldoende onderzocht

Niet ernstig

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht

Niet verontreinigd

Onderzoek omvanglEUT

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

(ondergronds)

bedrijfworden uitgevoerd

1867008A.M. de Bok

Ten Pol

4IOUDE MEER

ophoog.la.ag
(met

gespecificeerd

1867002 AWZI TEN POL 5

Ten Pol

5IOudeMeer

In het grondwater in de

nieuw geplaa_t_ste peilbuis
aan de overZIJde van de

lrioolwaterzuiv
erings~nrichtin

I Niet
. .
IPot. ernstig, niet
verontre1n1gd urgent

Iverontreinigd
Niet
IPot.
ernstig
urgent

en

Niet verontreinigd

Forg deelrapportage

g (rwz1)

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

Fokkerweg is een geringe
hoeveelheid PFOS

aangetroffen
Beoordelinggemeente

(d.d.1-3-2011): Uilde
beoordeling blijkt dat de
grondwaterverontreiniging
metPFOSzichniet

1867015WegTen Pol

Ten Pol

OUDE MEER

I

niet ernstig,
Niet verontreinigd
licht tot rnat1g
verontreinigd

I

niet ernstig, licht tot rnatig IOnderzoek op aard
verontre1n1gd

voldoende onderzocht

Tupolevlaan

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht enlof
gesaneerd

1565004 Tupolevlaan, Mainland Unisys

Tupolevlaan

SCHIPHOL

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

1565002 TU PO LEVWEG G.I.P
AIRPORT

Tupolevlaan

OUDE MEER

ophooglaag
met grond

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

ophooglaag
met grond

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzocht en/of
gesaneerd

ophooglaag
(niet
gespecificeerd

Pot
Pot. ernstig, niet
verontreinigd urgent

Pot. verontreinigd

1564016 Conplacer, Tupulevlaan plot

8000

SCHIPHOL-RIJK

1565006 Plot 6000 en 7000

1564004 CHIPSHOL/KLM

I

I

_l

_l

1665002 AALSMBRG KLEIDUIV.BAAN

I

I

Naderonderzoekwel
geadviseerd
Beoordelingsrapport

IAALSMEERDERBRUG

_l
lAaismeerderbrug

1668004 VRACHTAREAAL ZUID-OOST

SCHIPHOL

1670001 SCHIPHOL NULONDERZOEK

SCHIPHOL

1666007 opslagbassins Schipholzuidoost

Schiphol

Voormalige mobiele
kleiduivenschietbaan
Nagaan aan de hand van
bekende onderzoeken of
er voldoende beeld is van
deverontreinigingssituatie

Pot
verontreinigd

luchthaven

Omvat geheel Schiphol
dusweinigspecifiek

chemische
wasserij/stom

17

Potentieel
Ernstiq
Potentieel
ErnstiÇJ
Potentieel
Ernstig en
Urgent

Pot. verontreinigd

Pot. ernstig en
urqent
Pot. ernstig en
urÇJent

Onderzoek omvanglEUT

I
IPre HO

uitvoeren NO

_l
1Uitvoeren historisch onderzoek

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

Potentieel Ernstig

Pre HO

uitvoeren aanvullend onderzoek

Potentieel Ernstig en
Urgent

Pre HO

monitoring

Rapportage deellocatie 2

18

Naam

Straat

1566005 Aalsmeerderweg achter 512

lAaismeerderweg

Hulsnum Pl aats
1

Opmerkingen

li~~~~i~~~~::~~~n~~~lan voor

5121Rozenburg

Dominante UBI

EUTtotaal

demping (niet
gespecificeerd)

Niet
Pot verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

IOnderzoek op aard

tank onvoldoende

Statuslocatle UBI

Status oordeel

Status rapportage

Vervo lgactie Wbb

Ivoidaende onderzocht

1565008 N201 omlegging Schiphol-Rijk

Fokkerweg

SCHIPHOL-RIJK

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzochten/of
gesaneerd

1666004 SLOOT. GEMAAL ZUID I

Oude Meerweg

OUDE MEER

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzochten/of
gesaneerd

1568011 OudeMeerweg

Oude Meerweg

SCHIPHOL

Niet
Niet verontreinigd
verontreinigd

Niet verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende onderzochten/of
gesaneerd

Potentieel
Ernstig
Potentieel
Ernstig en
Urgent

Potentieel Ernstig

Onderzoek op aard

uitvoeren NO

Potentieel Ernsti g en
Urgent

Pre HO

monitoring

_l

_l

1668004 VRACHTAREAAL ZUID-OOST
1666007 opslagbassins Schipholzuidoost

_l

Zelfde rapport, andere locatie
Zielocatienummer

__l1568001Nabij Oude Meerweg

SCHIPHOL

I

I

~Schiphol

luchthaven

I

Pot ernstig en
urÇJent

19

Rapportage deellocatie 3
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Naam

Straat

Hulsnu mmer

1566008Aalsmeerderweg 512

ralsmeerderweg

1465004 CHIPSHOL OUDE SPOORB

lAaismeerderweg

1566005 Aalsmeerderweg achter 512

lAaismeerderweg

I

1466014 Trace Beech Avenenue

IBeechavenue

I

I
I

Plaats
5121Rozenburg

IHOOFDDORP

5121Rozenburg

!SCHIPHOL

EU T totaal

Statuslocatle UBI

Status oordeel

Status rapportage

Vervolgactie Wbb

rbo-tank(ondergronds)

Dominante UBI

Niet ernstig

Pot. verontreinigd

Niet ernstig

Onderzoek op aard

I

Niet
verontreinig
d
Niet
verontreinig
d
Ernstig, niet
urgent

Niet verontreinigd

Niet
verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende
onderzocht
voldoende
onderzocht

Pot. verontreinigd

Niet
verontreinigd

Onderzoek op aard

voldoende
onderzocht

Pot. ernstig, niet
urgent

Potentieel
Ernstig

SE gereed

voldoende
gesaneerd

ldemping(nietgespecificeerd)

lephooglaag (niet gespecificeerd)
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NV LUCHTHAVEN SCillPHOL
Geurrapport awzi Schiphol
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1

B~

INLEIDING

In de brief van 18 mei 1994 geeft het NV luchthaven Schiphol opdracht aan DHV
Water BV, om het ontwerp op te stellen voor de awzi Schiphol. Een geurrapportage
maakt hierbij het deel uit van het ontwerp en zal onderdeel uitmaken van de aanvraag
Wet Milieubeheer. De geurrapportage geeft inzicht in de berekende geuremissie van de
awzi. Op basis van de berekende emissies is met het Lange Termijn Frequentie
Distributie (LTFD) model de geurimmissie bepaald in de omgeving van de awzi. De
resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven door isogeurconcentratielijnen en
zijn getoetst aan de ontwerpnormering van het Ministerie van VROM [1] zoals omschreven in de Nota "Stankbeleid naar minder hinder".
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2

BESCHRIJVING VAN DE AWZI SCHIPHOL

De bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Schiphol is een twee-traps actiefslibinstallatie met tussenbezinking en met anaërobe slibstabilisatie. De awzi is eind
1986 in bedrijf genomen. Om aan de toename van de afvalwaterproduktie, in verband
met de groei van de luchthaven en om aan de aanscherping van de effluenteisen, met
name voor fosfor en stikstof, door het Hoogheemraadschap van Rijnland te voldoen
wordt de awzi aangepast en uitgebreid tot een laagbelast actief-slibsysteem met voorbezinking en biologische fosfaatverwijdering.
De bestaande procesonderdelen worden ofwel in de uitbreiding ingepast of zullen een
andere functie krijgen.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de opbouw van de awzi Schiphol in de huidige
situatie en na aanpassing.
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Tabell
Overzicht procesonderdelen awzi Schiphol in de huidige situatie en na aanpassing
huidige situatie

na aanpassing

Waterlijn

Waterlijn

-

-

-

-

-

-

grofvuilrooster,
roostergoedruimte
olie/vetvanger,
beluchtingstank Ie trap,
tussenbezinktank,
beluchtingstank 2e trap,
na bezink tank,
retourslibgemaal Ie trap,
retourslibgemaal2e trap,
effluentgemaal,

Sliblijn

Sliblijn

-

-

surplusslibgemaal Ie trap,
surplusslibgemaal 2e trap,
voorindikker,
ingediktslibgemaal,
slibgistingstank,
naindikker,
ingediktslibgemaal,
slibbuffertank,

Luchtbehandeling

-

fijnrooster ( + roostergoedpers)
roostergoedruimte
voorbezinktank
se lector
verdeelwerk
2 beluchtingstanks met bellenbeluchting
2 nabezinktanks
retourslibgemaal
verdeelwerk retourslib
effluentgemaal

2 compostfilters - A (roosterruimte,
olie/vetvangers, Ie trap beluchtingstank,
voor- en na-indikker)
compostfilter - B (slibbuffertank)

-

-

-

primairslibgemaal
primairslibindikker (voormalige voorindikker)
ingediktprimairslibgemaal
surplusslibgemaal
2 bandfilters
ingediktsurplusslibgemaal
gistingstank
slibbuffertank (voormalige na-indikker)
centrifuge
slibbuffertank (bestaand)

Luchtbehandeling
-

-

2 compostfilters - A (roosterruimte ,
voorbezinktank, selector, anaërobe
tanks , primairslibindikker en slibbuffertank)
compostfilter bestaande sl ibbuffertank B (aangepast)

Procesbeschrijving van de uitgebreide awzi
Het afvalwater wordt naar de awzi toegevoerd met vier aanvoergemalen (EPO, Noord,
PG en WK) en twee persleidingen (persleiding EPO en persleiding Noord).
Het aangevoerde afvalwater wordt ontdaan van de grove delen met een fijnrooster dat
in de voormalige olie/vetvanger wordt geplaatst. Het roostergoed wordt samengeperst
in een roostergoedpers . Het geperste roostergoed wordt in twee containers, geplaatst in
de roosterruimte, verzameld. Het afvalwater doorloopt daarna de voorbezinktank
(vroegere tussenbezinktank eerste trap).
Vervolgens doorloopt het afvalwater de selector. Door de hoge slibbelasting in de
selector worden de bezinkeigenschappen van het slib verbeterd. In het verdeelwerk
wordt vervolgens het afvalwater/actiefslib-mengsel verdeeld over de nieuwe en oude
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straat. Elke beluchtingstank bestaat uit een anaërobe tank, anoxische tank en een
aërobe tank. In elke straat worden de anaërobe en de anoxische tank gerealiseerd als
compartimenten van de beluchtingstank.
Het fosfaat uit het afvalwater van de awzi Schiphol wordt grotendeels biologisch
verwijderd. Omdat de fosfaatconcentratie in het afvalwater relatief hoog is, is een
aanvullende ijzerzoutdosering noodzakelijk, om de vereiste effluentkwaliteit te bereiken.
In de anaërobe en anoxische tanks zijn mengers geïnstalleerd om de bezinking van het
actiefslib te voorkomen. Om in de zuurstofvraag van het actiefslib te voorzien wordt in
beide tanks bellenbeluchting toegepast. Voor de toevoer van nitraat naar de voordenitrificatieruimten wordt in elke aërobe tank een recirculatiepomp geïnstalleerd. Ten
behoeve van aanvullende fosfaatverwijdering wordt in de aërobe tanks ijzerzout gedoseerd. Het actiefslib/water mengsel verlaat de aërobe tanks en doorloopt de nabezinktanks (oud en nieuw). In de nabezinktanks vindt, door middel van gravitatie, scheiding
plaats tussen slib en het behandelde afvalwater. Het bezonken slib wordt met retourslibvijzels teruggevoerd naar de selectoren en de beluchtingstanks.
Het primairslib uit de voorbezinktank wordt ingedikt in de bestaande slibindikker. Het
surplusslib wordt mechanisch ingedikt, onder toevoeging van polyelektroliet (PE) , in
een bandindikker. Het mechanisch ingedikte slib met een drogestof gehalte van
ongeveer 6% wordt samen met het ingedikt primair slib in de gistingtank gepompt.
Het uitgegiste slib wordt vervolgens gebufferd in de slibbuffertank van waaruit het
naar de ontwateringscentrifuge wordt gevoerd. Het centraat van de centrifuges wordt
teruggevoerd naar de waterbehandeling.
Het ontwaterde slib wordt door middel van een ontwaterdslibpomp in slibcontainers
gebracht en door middel van vrachtwagens naar de slibstort in de Nauernasche polder
en in de toekomst naar de Amsterdamse slibdrooginstallatie afgevoerd.
Het biogas, dat in de gisting wordt gevormd en in de bestaande gashouder verzameld,
wordt gebruikt in de nieuwe gasmotor-generatorcombinatie voor het opwekken van
elektriciteit en warmte.
Om de geuremissie van de bestaande awzi Schiphol te beperken, zijn in de huidige
situatie al de volgende maatregelen genomen:
Waterlijn
afdekking
afdekking
afdekking
afdekking

en afzuiging van de
en afzuiging van de
en afzuiging van de
en afzuiging van de

roosterruimte,
olie/vetvanger,
eerste trap,
retourslibvijzels (eerste trap).

Sliblijn
afdekking en afzuiging van de slibindikker,
afdekking en afzuiging van de na-indikker,
afdekking en afzuiging van de slibbuffer.
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De afgezogen lucht van alle genoemde onderdelen exclusief de slibbuffer wordt
behandeld in de twee compostfilters (A), met een totale oppervlakte van 75 m2 en een
bedhoogte van ca. 1 m. De compostfilters zijn ontworpen voor een oppervlaktebelasting van 40 Nm3/(m2 .h) bij een vochtgehalte van het compost tussen 30% en 50%. De
afgezogen lucht van de slibbuffertank wordt behandeld in de compostfilter (B) met een
totale oppervlakte van 4 m2 en een bedhoogte van ca. 0,75 m. Dit compostfilter is
ontworpen voor een oppervlaktebelasting van 25 Nm3/(m2 .h). Elk compostfilter is
opgebouwd uit een filterbodem, een roostervloer en een compostbed. De compostfilters
zijn gevuld met compost bestaande uit 30% turf en 70% heide.
Na uitbreiding van de awzi zal de eerste trap worden geamoveerd. Om de geuremissie
van de uitgebreide awzi vergaand te beperken, zullen naast de reeds afgedekte onderdelen de volgende onderdelen worden afgedekt en geventileerd:
Waterlijn
afdekking
afdekking
afdekking
afdekking

en afzuiging
en afzuiging
en afzuiging
en afzuiging

van de
van de
van de
van de

roosterruimte,
voorbezinktank (met verdeelwerk),
selector,
anaërobe tanks,

Sliblijn
overkapping en afzuiging van de bandfilters,
ruimteventilatie van het slibverwerkingsgebouw.

Tevens wordt het oude compostfilter-B uitgebreid naar 12 m2 om aan de ontwerpbelastingsrichtlijn van 50 Nm3 /(m2 .h) te kunnen voldoen.
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3

UITGANGSPUNTEN

De voor de wateroppervlakken van de verschillende procesonderdelen aangehouden
specifieke geuremissie is weergegeven in tabel 2. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op het STOWA rapport "Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op rwzi's" (2).
Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat de totale geuremissie gelijk is aan de som
van de geuremissies van de verschillende procesonderdelen.
Tabel2
Specifieke geuremissie van de awzi Schiphol per procesonderdeel
procesonderdeel

-

-

-

-

-

-

1)

2)

rooster
roostergoedcontainer
voorbezinktank
. oppervlak
. overstort
selector (onbelucht)
verdeelwerk
beluchtingstank bestaand
anaërobe tank
anoxische tank
aërobe tank
beluchtingstank nieuw
anaërobe tank
anoxische tank
aërobe tank
verdeelwerk retourslib
na bezinktanks
retourslibgemaal
primairslibindikker
slibbuffer (voormalige na-indikker)
slibverwerkingsgebouw
bandfilters
slibopslagcontainers
slibbuffer bestaand
compostfilter A
compostfilter B

specifieke genremissie
(ge/(m2 .s)
of%'')
130
130
17
37
8,3
9
8,3
0,63
0,7
8 ,3
0,63
0,7
2,2
0,56
2,2
16
6,1
3,5
3,5
6,1
5..

opmerkingen

1)
1)
1)
1)
1) met Fe
1) met Fe
1) met Fe

1)

overkapping
overkapping
I)
I)
ruimteventilatie
I)
overkapping
2)

s··

onderdelen die overdekt/overkapt zijn en waarvan de ventilatielucht in het compostfilter A
wordt behandeld
onderdelen die overdekt zijn en waarvan de ventilatielucht in het compostilter B wordt
behandeld

Bij een goed gedimensioneerd en goed onderhouden compostfilter wordt een reductie
ten opzichte van de ingaande geurhoeveelheid van tenminste 95% bereikt. Dit is te
danken aan de goede afbreekbaarbeid van H 2S en andere geurcomponenten in compost-
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filters en aan de grote ventilatiedebieten die worden gehanteerd (uit veiligheidsoverwegingen), waardoor de H2S-belasting van de compostfilters laag is. Dit betekent dat 5%
van de geuremissie van de behandelde ventilatielucht zal worden geëmitteerd.
In tabel 3 is per compostfilter een overzicht gegeven van de specifieke geuremissie en
van de totale geuremissie van de procesonderdelen.

Tabel3
Overzicht van specifieke- en totale geuremissie van de procesonderdelen per compostf"Ilter
procesonderdeel

- compostfilter A

- compostfilter B

roostergoedruimte (rooster
+ roostergoedcontainer)
voorbezinktank
. overstort
se lector
verdeelwerk retourslib
beluchtingstank bestaand
- anaërobe tank
beluchtingstank nieuw
- anaërobe tank
primairslibindikker
slibbuffer
slibverwerk ingsge bouw
- 2 bandfilters
slibbuffer bestaand

totaal
oppervlak

specifieke
geuremisie

totale
emissie

(m2)

(ge/(m2.s)

(gels)

40
162
3
50
10

130
17
37
8,3
9

5200
2754
111
415
90

65

8,3

539

137
63
63

8,3
16
6,1

1137
1008
384

24

3,5

84

6,1

579

95

11.722
579
586
29

otaal naar compostrtlter A:
otaal naar composttilter B:
~it compostfilter A (5 % van emissie procesonderdelen):
~it compostfilter B (5 % van emissie procesonderdeel) :

De geurimmissie van de awzi Schiphol wordt getoetst aan de reactie van de minister
van VROM op de motie op de Nota "Stankbeleid naar minder hinder" van het Ministerie van VROM. De nota "Stankbeleid naar minder hinder" is in mei 1993 door de
Tweede Kamer behandeld waarbij in een motie werd gevraagd de normstelling aan te
passen. Blijkens de reactie dd 25 oktober 1993 van de minister zullen de voorgestelde
wijzigingen in grote lijnen worden overgenomen.
In de reactie is onder andere de volgende uit drie elementen bestaande normstelling
opgenomen:
ernstige hinder moet worden weggenomen;
een geurconcentratienorm van 10 ge/m3 als 98 percentiel wordt gezien als
toereikende norm voor het wegnemen van ernstige hinder;
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andere overheden kunnen eventueel op basis van het ALARA principe tot een
lagere normstelling komen (ALARA = as low as reasonably achievable).
Voor de vergunning van de Wet milieubeheer wordt gevraagd de reactie van de
minister van VROM op deze notitie op de Nota "Stankbeleid naar minder hinder" aan
te houden als normstelling voor de geurimmissie van de awzi. Dit betekent dat de
geurimmissie van de totale awzi ter plaatse van de leef- en woonomgeving gedurende
98% van de tijd een concentratie van 10 ge/m3 niet mag overschrijden.
Ter informatie is eveneens aangegeven in hoeverre de awzi Schiphol voldoet aan de,
inmiddels achterhaalde, voorgestelde normering van de Nota Stankbeleid van het
Ministerie van VROM van 1992. In de Nota Stankbeleid wordt voorgesteld voor
nieuwe bronnen een geurconcentratienorm in de leef- en woonomgeving aan te houden
van 1 ge/m3 als 99,5-percentielwaarde. Voor de bestaande bronnen wordt voorgesteld
in de leef- en woonomgeving een geurconcentratienorm aan te houden van 1 ge/m3 als
98-percentielwaarde. Voor objecten buiten de leef- en woonomgeving, zoals woningen
op industrieterreinen, verspreide woningen in agrarisch gebied, scholen, kantoorgebouwen wordt een geurconcentratienorm voorgesteld van 1 ge/m3 als 95-percentielwaarde.
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4

GEUREMISSIE EN GEURIMMISSIE AWZI SCHIPHOL
Tabel 4 geeft de berekening van de geuremissie van de totale awzi Schiphol na de
aanpassing.

Tabel4
Berekening totale geuremissie awzi Schiphol na de aanpassing
procesonderdeel

totaal
oppervlak
(m2)

- beluchtingstank bestaand
- anoxische zone
- aërobe zone
- beluchtingstank nieuw
- anoxische zone
- aërobe zone
- verdeelwerk
- nabezinktank bestaand
- nabezinktank nieuw
- retourslibgemaal
- slibopslagcontainers
- compostfilter-A
- compostfilter-S

coördinaten***

oost

noord

(m)

(m)

kerunerkende
diameter

specifieke
emissie

totale
emiSSie

(ge/m 2 .s)
of
(m)

(%)'

(gels)

102
309

+58
+64

+28
+23

15
18

0,63
0,7

64
216

206
621
18
346
755
33
32
75
12

+134
+124
+26
0
+21
+20
+ 105
+ 110
+73

-30
-22
-2
0
-21
+15
-52
+9

20
26
4,5
21
31
7
10
11
3,5

0,63
0,7
2,2
0,56
0,56
2,2
3,5
5.
5.

130
435
40
194
423
73
112
586
29

-55

2302

totale geuremissie na aanpassing
*** 0,0 punt: middelpunt nabezinktank (bestaand)

In afbeelding 1 (bijlage 1) zijn de isogeurconcentratielijnen weergegeven
(1 en 10 ge/m3) met een onderschrijdingskans van 98% voor de situatie na aanpassing
van de awzi Schiphol. Volgens de reactie van de minister van VROM op de motie op
Nota "Stankbeleid naar minder hinder" moet de geurconcentratie als gevolg van de
geuremissie van het totale bedrijf, ter plaatse van de leef- en woonomgeving gedurende
tenminste 98% van de tijd minder zijn dan 10 ge/m 3 .
Uit afbeelding 1 blijkt dat na de aanpassing de gehele leef- en woonomgeving van
Schiphol buiten de 98 percentiel isogeurconcentratielijnen van 10 ge/m3 valt, zodat de
awzi Schiphol voldoet aan de bovengenoemde normstelling.
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In de imniddels achterhaalde Nota Stankbeleid van het Ministerie van VROM wordt
voorgesteld in de leef- en woonomgeving een norm te hanteren van 1 ge/m3 als 98
percentielwaarde. Uit afbeelding 1 blijkt dat de gehele leef- en woonomgeving buiten
de 98 percentiel isogeurconcentratielijn van 1 ge/m3 valt, zodat de awzi Schiphol ook
hieraan voldoet.
Tabel 5 geeft de berekening van de geuremissie van de nieuwe procesonderdelen van
de awzi Schiphol.

TabelS
Berekening geuremissie nieuwe procesonderdelen awzi Schiphol
procesonderdeel

- beluchtingstank nieuw
- anox ische zone
- aërobe zone
- verdeelwerk
- nabezinktank nieuw
- retourslibgemaal
- slibopslagcontainers

totaal
oppervlak
(m2)

206
621
18
755
33
32

coördinaten***

oost

noord

(m)

(m)

+ 134
+124
+26
+21
+20
+105

-30
-22
-2
-21
+15
-52

kenmerkende
diameter

specifieke
emissie

totale
emissie

(ge/m2.s)
(m)

20
26
4,5
31
7
10

(gels)

0,63
0,7
2,2
0,56
2,2
3,5

130
435
40
423
73
112
1.213

totale geuremissie nieuwe procesonde rdelen na de aanpassing
*** 0,0 punt: middelpunt bestaande nabezinktank

In afbeelding 2 (bijlage 1) is de isogeurconcentratielijn weergegeven van 1 ge/m3 met
een onderschrijdingskans van 99,5% voor de nieuwe onderdelen van de awzi Schiphol.
In de Nota Stankbeleid wordt voorgesteld voor nieuwe onderdelen ter plaatse van de
leef- en woonomgeving een geurconcentratie aan te houden die gedurende tenminste
99,5% van de tijd minder is dan 1 ge/m3 •
Uit afbeelding 2 blijkt dat de leef- en woonomgeving vrijwel geheel buiten de isogeurconcentratielijn van 1 ge/m3 als 99,5 percentielwaarde valt. Slechts enkele woningen
ten zuid-westen van de awzi liggen op deze isogeurconcentratielijn. De awzi Schiphol
voldoet hiermee, op enkele woningen na, aan dit deel van de voorgestelde normering
uit de Nota Stankbeleid van het Ministerie van VROM.
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5

CONCLUSIES

Om de geuremissie van de aangepaste awzi Schiphol vergaand te beperken zijn of
worden de procesonderdelen tot en met de anaërobe tanks van de zuivering afgedekt.
Ook de procesonderdelen in de sliblijn zijn of worden afgedekt om geuremissie te
voorkomen. De afgedekte ruimten worden geventileerd en de ventilatielucht wordt
behandeld in compostfilters.
De leef- en woonomgeving van de awzi Schiphol valt na de aanpassing ruimschoots
buiten de 98 percentiel isogeurconcentratielijn van 10 ge/m3 • Hiermee voldoet de awzi
Schiphol aan de normstelling van het Ministerie van VROM, zoals verwoord in de
reactie op de motie op de Nota "Stankbeleid naar minder hinder".
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Afbeelding 1 -

Geurimmissie van de awzi Schiphol na de aanpassing; isogeurconcentratielijnen voor 1 en 10 ge/m3 met een onderschrijdingskans
van 98% (schaal 1 : 5.000)
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1. Inleiding
Het groepsrisico wordt in dit rapport getoond van het LPG-tankstation Shell gelegen aan
de Fokkerweg 185 in Oude Meer (gemeente Haarlemmermeer). De berekening wordt
uitgevoerd voor de maximaal vergunde doorzet van 500 m3/jr. Tevens wordt de invloed
van het aanbrengen van een hittewerende coating op de tankauto beoordeeld.
De gegevens voor de risicoberekening worden samengevat in hoofdstuk 2. In hoofdstuk
3 wordt inzicht gegeven in het groepsrisico veroorzaakt door het LPG-tankstation.
Hoofdstuk 4 bevat de conclusie.
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2. Gegevens risicoberekening
2.1. Inleiding
Informatie betreffende de ligging van het LPG-tankstation is verkregen van de gemeente
3
De inrichting heeft een ondergronds opgestelde tank van 20 m . De berekening van het
groepsrisico wordt uitgevoerd voor de maximaal vergunde doorzet van 500 m3/jr.
Voor een LPG-tankstation wordt het extern veiligheidsrisico bepaald door
ongevalscenario’s van de tank en de tankauto aanwezig tijdens de bevoorrading. Andere
ongevalscenario’s, bijvoorbeeld het falen van de vloeistofleiding tussen het vulpunt en de
tank of tussen de tank en de afleverzuil, leveren een te verwaarlozen bijdrage aan het
risico. De berekening van het risico wordt uitgevoerd volgens de voorschriften opgenomen
in de Handleiding risicoberekeningen Bevi [3], het stappenplan groepsrisico [4] en een
specifiek
berekeningsvoorschrift
[5].
Het
stappenplan
en
het
specifieke
berekeningsvoorschrift houden rekening met de invloed van de omgeving op de BLEVEfrequentie van de lossende tankauto.

2.2. Ongevalscenario’s tank
De tank heeft een volume van 20 m3 met een maximale inhoud van 9.2 ton. De
berekening wordt uitgevoerd voor de maximale vullingsgraad. Tabel 1 toont de frequentie
en bronsterkte voor de ongevalscenario’s.

Scenario
O.1
O.2
O.3

Instantaan
Continu 10 min
Continu 10 mm

O.4
O.5
O.6
O.7

Vloeistofleiding - breuk
Vloeistofleiding -lekkage
Afleverleiding - breuk
Afleverleiding - lekkage

Tabel 1.

Frequentie
[/jr]
5.0 10-7
5.0 10-7
1.0 10-5

Bron
sterkte
9.2 ton
15.3 kg/s
1 kg/s

5.0 10-6
1.5 10-5
3.8 10-5
1.1 10-4

2.9 kg/s
0.11 kg/s
2.9 kg/s
0.11 kg/s

Toelichting
Maximale inhoud.
Maximale inhoud in 600 s.
Vloeistofuitstroming met
uitstroomcoëfficiënt Cd=0.62.
Lengte 10 m, diameter 1.25”
Lengte 10 m,
Lengte 75 m, diameter 1.25“
Lengte 75 m

Ongevalscenario’s tank

2.3. Ongevalscenario’s tankauto
Voor een doorzet van 500 m3/jr zijn er 35 lossingen nodig van elk 30 min. De lostijd per
jaar is dan 17.5 uur (0.2% van de tijd). Bevoorrading vindt plaats met een tankauto van
60 m3 en een maximale inhoud van 26.7 ton. De tankauto kan bij aankomst op de
inrichting voor 100%, 67% of 33% gevuld zijn. Deze gegevens worden gebruikt om met
een initiële ongevalfrequentie de frequentie van de ongevalscenario’s voor de inrichting
af te leiden. Voor de ongevalscenario’s instantaan falen en uitstroming uit de grootste
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aansluiting wordt de initiële ongevalfrequentie vermenigvuldigd met de fractie gedurende
het jaar dat de betreffende tankauto aanwezig is binnen de inrichting. Voor volledige
breuk van de pomp is rekening gehouden met de beperking van de uitstroomtijd door een
doorstroombegrenzer. De kans dat de doorstroombegrenzer niet sluit is 0.06. Voor
volledige breuk van de losslang is rekening gehouden met de beperking van de
uitstroomtijd door een andere doorstroombegrenzer. De kans dat deze
doorstroombegrenzer niet sluit is 0.12.
3

Tabel 2 toont de ongevalscenario’s voor een doorzet van 500 m /jr.

Scenario
T.1
T.2
P.1

P.2

P.3
L.1

L.2

L.3

Tabel 2.

Instantaan vulgraad
100%
Continu grootste
aansluiting
Breuk pomp
doorstroombegrenzer
sluit
Breuk pomp
doorstroombegrenzer
sluit niet
Lekkage pomp
Breuk losslang
doorstroombegrenzer
sluit
Breuk losslang
doorstroombegrenzer
sluit niet
Lekkage losslang

Frequentie
[/jr]
1.0 10-9

Bron
sterkte
26.7 ton

1.0 10-9

65.8 kg/s

1.9 10-7

20.8 kg/s

1.2 10-8

20.8 kg/s

8.8 10-6

0.7 kg/s

6.2 10-6

8.3 kg/s

8.4 10-7

8.3 kg/s

7.0 10-4

0.3 kg/s

Toelichting
Maximale inhoud
Vloeistof 3 inch gat,
uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
Leiding 5 m, diameter 3”,
duur 5 s en leidinginhoud 23
kg
Leiding 5 m, diameter 3”,
duur 1800 s
Vloeistof 7.6 mm gat,
uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
Leiding 5 m, diameter 2”,
duur 5 s en leidinginhoud 23
kg
Leiding 5 m, diameter 2”,
duur 1800 s
Vloeistof 5 mm gat,
uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60

Ongevalscenario’s overslag tankauto doorzet 500 m3/jr

2.4. BLEVE-frequentie tankauto
Voor de frequentie van een BLEVE van een tankauto tijdens bevoorrading wordt de
specifieke modellering voor een LPG-tankstation gevolgd [4 en 5]. Drie oorzaken worden
onderscheiden, te weten brand van het LPG-systeem, omgevingsbrand en mechanische
inslag. De belangrijkste oorzaak van een BLEVE is een omgevingsbrand. De afspraak in
het LPG-convenant om een hittewerende coating aan te brengen op de tankauto is mede
ingegeven door de mogelijkheid om de gevolgen van een omgevingsbrand beter te
kunnen beheersen. In het modelleringsvoorschrift is ook aangegeven dat, mits bepaalde
afstanden tot objecten worden aangehouden, de frequentie op een BLEVE door een
omgevingsbrand wel een factor tien kleiner kan zijn. Deze afstanden zijn voorgeschreven
in het Besluit LPG-tankstations Hinderwet uit 1988 (maar zijn aangepast in het
stappenplan van het RIVM). Een andere belangrijke oorzaak is de mechanische inslag
veroorzaakt door een voertuig dat botst met de lossende tankauto.
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Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand van het LPG-systeem wordt uitgegaan van
een frequentie van 5.8 10-10 /uur. Voor een doorzet van 500 m3/jr volgt dan een frequentie
-8
van 1.0 10 /jr op dit scenario B.1. Aangenomen wordt dat de tankauto maximaal is
gevuld. Als de tankauto is voorzien van een hittewerende coating, dan wordt aangenomen
dat deze BLEVE-frequentie kan worden verlaagd met een factor twintig [5].
Voor een omgevingsbrand geldt dat de afstand tussen de opstelplaats van de LPGtankauto en een aantal met name genoemde objecten groter moet zijn dan de minimaal
benodigde afstand. Toetsing wordt uitgevoerd voor de benzine en LPG-afleverzuil,
gebouwen en voor de opstelplaats van de benzinetankauto. In het Besluit LPGtankstations (en daarmee in de milieuvergunning) is opgenomen dat de benzinetankauto
niet tegelijkertijd met de LPG-tankauto op de inrichting aanwezig mag zijn. Deze oorzaak
is daarmee uit te sluiten. Tabel 3 vat de beoordeling samen. De frequentie op een
-7
omgevingsbrand voor 100 verladingen is dan afgerond 2 10 /jr (zie tabel 2b in [4] of
tabel 5 in [5]).

Object omgevingsbrand

LPG-afleverzuil personenauto’s
Benzine afleverzuil personenauto’s
Opstelplaats benzinetankauto
Gebouwen zonder brandbescherming (hoogte < 5 m)

Tabel 3.

Toetsings
afstand
[m]
17.5
5
25
10

Vulpunt binnen
deze afstand?
Ja
Ja
n.v.t.
Nee

Toetsing bijdrage omgevingsbrand aan de BLEVE-frequentie
(toetsingsafstand conform stappenplan RIVM)

Tabel 4 toont de specifieke BLEVE frequentie veroorzaakt door een externe brand
afhankelijk van de vulgraad. De kans op een BLEVE gegeven een brand is afhankelijk van
de vulgraad. Deze kans is 0.19, 0.46 of 0.73 voor een vulgraad van respectievelijk 100%,
67% en 33%.

Scenario

B.2
B.3
B.4

Tabel 4.

BLEVE vulgraad 100%
BLEVE vulgraad 67%
BLEVE vulgraad 33%

Basis
frequentie
[per 100
verladingen]
2 10-7
2 10-7
2 10-7

Factor

35/100 x 0.333 x 0.19
35/100 x 0.333 x 0.46
35/100 x 0.333 x 0.73

Frequentie
[/jr]

1.8 10-8
4.3 10-8
6.8 10-8

Specifieke BLEVE frequentie tankauto doorzet 500 m3/jr door externe brand

Tabel 5 toont de ongevalsscenario’s. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk
gelijk aan 24.5 bara. Als de tankauto is voorzien van een hittewerende coating, dan wordt
aangenomen dat deze BLEVE-frequentie kan worden verlaagd met een factor twintig tot
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5% van de waarde getoond in tabel 5. Deze aanname is opgenomen in de notitie QRA
berekening LPG-tankstations van het RIVM [5].

Scenario
B.2
B.3
B.4

BLEVE vulgraad 100%
BLEVE vulgraad 67%
BLEVE vulgraad 33%

Frequentie
[/jr]
1.8 10-8
4.3 10-8
6.8 10-8

Bron
sterkte
26.7 ton
17.8 ton
8.9 ton

Toelichting
Maximale inhoud 100%
Maximale inhoud 67%
Maximale inhoud 33%

Ongevalsscenario’s BLEVE tankauto doorzet 500 m3/jr door externe brand

Tabel 5.

Een BLEVE van de tankauto kan ook plaatsvinden door externe impact (aanrijdingen). De
frequentie is afhankelijk van het type opstelplaats. Voor dit tankstation wordt uitgegaan van
de waarde voor een opstelplaats langs een weg tot 70 km/uur. Tabel 6 toont de specifieke
BLEVE frequentie. Tabel 7 toont de ongevalsscenario’s. De BLEVE wordt gemodelleerd
met de barstdruk gelijk aan de evenwichtsdruk bij omgevingstemperatuur.

Scenario

B.5
B.6
B.7

BLEVE vulgraad 100%
BLEVE vulgraad 67%
BLEVE vulgraad 33%

Frequentie
[/jr]

35/100 x 0.333
35/100 x 0.333
35/100 x 0.333

5.6 10-9
5.6 10-9
5.6 10-9

Specifieke BLEVE frequentie tankauto doorzet 500 m /jr door mechanische
inslag (aanrijdingen)

Scenario

Tabel 7.

Factor

3

Tabel 6.

B.5
B.6
B.7

Basis
frequentie
[per 100
verladingen]
2.5 10-9
2.5 10-9
2.5 10-9

BLEVE vulgraad 100%
BLEVE vulgraad 67%
BLEVE vulgraad 33%

Frequentie
[/jr]
5.6 10-9
5.6 10-9
5.6 10-9

Bron
sterkte
26.7 ton
17.8 ton
8.9 ton

Toelichting
Maximale inhoud 100%
Maximale inhoud 67%
Maximale inhoud 33%

Ongevalsscenario’s BLEVE tankauto doorzet 500 m3/jr door mechanische
inslag (aanrijdingen)

2.5. Parameters
De standaard parameters van Safeti-NL versie 6.54 zijn gebruikt voor de berekening. De
gegevens voor het weerstation Schiphol worden gebruikt voor de kans op het voorkomen
van een bepaalde weersklasse. De ruwheidslengte is 0.3 m.
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2.6. Aanwezigen rond het tankstation
Voor een schatting van het aantal dodelijke slachtoffers van een BLEVE geldt dat binnen
de (cirkelvormige) 35 kW/m2 contour iedereen zal overlijden, ongeacht beschermende
factoren zoals kleding of het verblijf in een gebouw. Buiten deze contour geldt dat alleen
personen gedood kunnen worden die zich buitenshuis bevinden, waarbij tevens conform
PGS 3 het beschermende effect van de kleding (een reductiefactor voor de kans op
overlijden van 0.14) nog mee dient te worden genomen. De bijdrage aan het totaal aantal
dodelijke slachtoffers buiten de 35 kW/m2 contour is te verwaarlozen. In het Revi wordt
daarom ook als invloedsgebied voor het groepsrisico een cirkelvormig gebied met een
straal van 150 m voorgeschreven.
Voor deze berekening is de aanwezigheid van personen geïnventariseerd tot een afstand
van circa 150 m rond het vulpunt en de tank. De maximale effectafstand voor 1% letaliteit
bij onbeschermde blootstelling is weliswaar circa 300 m, maar personen aanwezig op
grotere afstand dan 150 m hebben een te verwaarlozen bijdrage aan het groepsrisico.
Figuur 1 toont de omgeving van het LPG-tankstation. De figuur toont tevens de ligging van
de gebieden die voor de berekening van het groepsrisico zijn gemodelleerd. Deze
gebieden zijn roze gemarkeerd. De gegevens voor de aanwezigheid van personen zijn
samengevat in tabel 8 t/m 10. Er is onderscheid gemaakt tussen dag (7:00-19:00 uur),
avond (19:00 tot 23:00 uur) en nacht (23:00 tot 7:00 uur). Voor de bestaande bebouwing
zijn deze gegevens verkregen van de gemeente.
Er zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• In een (bedrijfs)woning zijn gemiddeld 2.2 personen aanwezig. Bewoners zijn op
werkdagen overdag voor 50% aanwezig en anders voor 100%. Voor woningen wordt
niet uitgegaan van het op dit moment daadwerkelijke aantal bewoners.
• In de bedrijven zijn werknemers alleen op werkdagen overdag aanwezig. Als dit niet
het geval is staat dit vermeld in tabel 8.
• Er bevinden zich geen personen in de gebouwen die niet zijn gemarkeerd.
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Label
B1

Adres
Breguetlaan 2

B2

Breguetlaan 1 t/m 7 en 17
t/m 23
Breguetlaan 8 t/m 14
Breguetlaan 16 t/m 22

B3
B4

B5
B6
B7

Breguetlaan 24 en 26
Breguetlaan 25
Fokkerweg 171,
Aalsmeerderdijk 83

B8
B9

Aalsmeerderdijk 74
Fokkerweg 199 t/m 225

B10

Aalsmeerderdijk 70

B11

Aalsmeerderdijk 66 t/m 68A

B12
B13

Aalsmeerderdijk 60
Breguetlaan 32 t/m 38

B14

Aalsmeerderdijk 77

WB1

W1
W2
W3
W4
W5

Fokkerweg 175 (bedrijf)
Aalsmeerderdijk 72A
(woning)
Aalsmeerderdijk 58
Aalsmeerderdijk 57
Aalsmeerderdijk 50a
Aalsmeerderdijk 55
Aalsmeerderdijk 50

W6
W7
W8

Aalsmeerderdijk 46
Aalsmeerderdijk 71 en 72
Aalsmeerderdijk 64

Tabel 8.
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Gegevens
7 bedrijven logistiek met totaal 42 werknemers.
Aangenomen is dat deze bedrijven ook op
zaterdag overdag in werking zijn.
Diverse bedrijven totaal 49 werknemers
Diverse bedrijven 18 werknemers
Bedrijven logistiek ca. 237 werknemers
Aangenomen is dat deze bedrijven ook op
zaterdag overdag in werking zijn.
Twee bedrijven ca. 20 werknemers
Opslag, 5 werknemers per hectare gehanteerd
Autoschadebedrijf, Transportbedrijf. Totaal ca
80 werknemers. Aangenomen is dat deze
bedrijven ook op zaterdag overdag in werking
zijn.
Fa. van der Bijl 2 werknemers
Diverse bedrijven totaal 14 werknemers.
Aangenomen is dat deze bedrijven ook op
zaterdag overdag in werking zijn.
2
2
Bedrijfsgebouw 1229 m , 1 persoon per 30 m =
12 personen
Diverse bedrijven totaal 11 werknemers.
Aangenomen is dat deze bedrijven ook op
zaterdag overdag in werking zijn.
Rose Valley Garden BV 1 werknemer
Kantoorruimte 1900 m2, 1 werknemer per 30 m2
= 63 werknemers
Buurtverenigingsgebouw Het Dijkhuis ca. 170
2
2
m . Aangenomen wordt 1 persoon per 30 m
’s middags en ’s avonds 7 dagen per week = 6
personen.
M.P. International BV ca. 25 werknemers en 1
woning. Aangenomen is dat deze bedrijven ook
op zaterdag overdag in werking zijn.
Woning (1)
Woning (1)
Woning (1)
Woning (1)
2
Bordeel Schiphol Love Club 250 m , 1 persoon
per 30 m2 = ca. 8 personen. Openingstijden: ma
t/m vr 11.00 – 01.00, za 20.00 – 01.00 en zo
14.00 – 01.00 uur.
Woning (1)
Woning (2)
Woning (1)

Basisgegevens voor schatting personen voor berekening van het groepsrisico
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Label
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
WB1
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Tabel 9.

Label
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
WB1
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Aantal
dag
42
49
18
237
20
2
80
2
14
12
11
1
63
6
26.1
1.1
1.1
1.1
1.1
8
1.1
2.2
1.1

Aantal
avond
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
8
2.2
4.4
2.2

Aantal
nacht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
8
2.2
4.4
2.2
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Adres
Breguetlaan 2
Breguetlaan 1 t/m 7 en 17 t/m 23
Breguetlaan 8 t/m 14
Breguetlaan 16 t/m 22
Breguetlaan 24 en 26
Breguetlaan 25
Fokkerweg 171, Aalsmeerderdijk 83
Aalsmeerderdijk 74
Fokkerweg 199 t/m 225
Aalsmeerderdijk 70
Aalsmeerderdijk 66 en 68
Aalsmeerderdijk 60
Breguetlaan 32 t/m 38
Aalsmeerderdijk 77
Fokkerweg 175 en Aalsmeerderdijk 72A
Aalsmeerderdijk 58
Aalsmeerderdijk 57
Aalsmeerderdijk 50a
Aalsmeerderdijk 55
Aalsmeerderdijk 50
Aalsmeerderdijk 46
Aalsmeerderdijk 71 en 72
Aalsmeerderdijk 64

Schatting personen voor berekening van het groepsrisico op werkdagen

Aantal
dag
42
0
0
237
0
0
80
0
14
0
11
0
0
6
27.2
2.2
2.2
2.2
2.2
0
2.2
4.4
2.2

Aantal
avond
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
8
2.2
4.4
2.2

Aantal
nacht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
8
2.2
4.4
2.2

Adres
Breguetlaan 2
Breguetlaan 1 t/m 7 en 17 t/m 23
Breguetlaan 8 t/m 14
Breguetlaan 16 t/m 22
Breguetlaan 24 en 26
Breguetlaan 25
Fokkerweg 171, Aalsmeerderdijk 83
Aalsmeerderdijk 74
Fokkerweg 199 t/m 225
Aalsmeerderdijk 70
Aalsmeerderdijk 66 en 68
Aalsmeerderdijk 60
Breguetlaan 32 t/m 38
Aalsmeerderdijk 77
Fokkerweg 175 en Aalsmeerderdijk 72A
Aalsmeerderdijk 58
Aalsmeerderdijk 57
Aalsmeerderdijk 50a
Aalsmeerderdijk 55
Aalsmeerderdijk 50
Aalsmeerderdijk 46
Aalsmeerderdijk 71 en 72
Aalsmeerderdijk 64

Tabel 10. Schatting personen voor berekening van het groepsrisico op zaterdag
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Label
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
WB1
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Aantal
dag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
8
2.2
4.4
2.2

Aantal
avond
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
8
2.2
4.4
2.2

Aantal
nacht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
8
2.2
4.4
2.2
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Adres
Breguetlaan 2
Breguetlaan 1 t/m 7 en 17 t/m 23
Breguetlaan 8 t/m 14
Breguetlaan 16 t/m 22
Breguetlaan 24 en 26
Breguetlaan 25
Fokkerweg 171, Aalsmeerderdijk 83
Aalsmeerderdijk 74
Fokkerweg 199 t/m 225
Aalsmeerderdijk 70
Aalsmeerderdijk 66 en 68
Aalsmeerderdijk 60
Breguetlaan 32 t/m 38
Aalsmeerderdijk 77
Fokkerweg 175 en Aalsmeerderdijk 72A
Aalsmeerderdijk 58
Aalsmeerderdijk 57
Aalsmeerderdijk 50a
Aalsmeerderdijk 55
Aalsmeerderdijk 50
Aalsmeerderdijk 46
Aalsmeerderdijk 71 en 72
Aalsmeerderdijk 64

Tabel 11. Schatting personen voor berekening van het groepsrisico op zondag
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Figuur 1.

Omgeving LPG-tankstation
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3. Groepsrisico
Figuur 2 toont het groepsrisico voor een doorzet van 500 m3/jr. In de figuur is
onderscheid gemaakt tussen bevoorrading op werkdagen overdag en ’s avonds. Het
groepsrisico is bij bevoorrading overdag groter dan de oriëntatiewaarde en wordt
nagenoeg volledig bepaald door het lossen van de tankauto. Het maximum aantal
slachtoffers is circa 500. Het groepsrisico is groter bij bevoorrading overdag dan bij
bevoorrading ‘s avonds. Bij bevoorrading ’s avonds is het groepsrisico kleiner dan de
oriëntatiewaarde en het maximum aantal slachtoffers is circa 60.

Figuur 2.

Groepsrisico LPG-tankstation doorzet van 500 m3/jr

De kans op optreden van een BLEVE van de tankauto kan o.a. worden gereduceerd door
het aanbrengen van een hittewerende coating op de tankauto. De hittewerende coating
leidt tot een reductie van de kans op een BLEVE door een brand met een factor twintig.
Figuur 3 toont de invloed van de hittewerende coating op het groepsrisico. Het
groepsrisico neemt aanzienlijk af tot onder de oriëntatiewaarde.
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Figuur 3.
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3

Groepsrisico LPG-tankstation doorzet van 500 m /jr tankauto voorzien van
hittewerende coating
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4. Conclusie
Het groepsrisico is voor een doorzet van 500 m3/jr bij bevoorrading overdag groter dan de
oriëntatiewaarde en wordt nagenoeg volledig bepaald door het lossen van de tankauto.
Het maximum aantal slachtoffers is circa 500. Het groepsrisico is groter bij bevoorrading
overdag dan bij bevoorrading ‘s avonds. Bij bevoorrading ’s avonds is het groepsrisico
kleiner dan de oriëntatiewaarde en het maximum aantal slachtoffers is circa 60. Als de
tankauto is voorzien van een hittewerende coating neemt het groepsrisico af tot onder de
oriëntatiewaarde.
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Beschikken bij dit besluit over de vaststelling van een geluidszene rond de jachtwerf "Gouwerok" te Aalsmeer ingevolge de
artikelen 53, 59 en 64 van de Wet geluidhinder.
Op · de vcx::m:Iracht van Onze Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 oktober 1991, MBG
nr. 08791009.

Overwegingen
Ingevolge artikel 53, eerste lid, van de Wet geluidhinder
dient voor elk binnen een gemeente gelegen terrein, waarop
de vestiging mogelijk is van .in artikel 16 van deze wet bedoelde
inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen
veroorzaken, een rond dat terrein gelegen zone vast te worden
gesteld, waarbuiten de geluidsbelasting, vanwege dat terrein,
de waarde van 50 dB( A) niet te boven mag gaan; ingevolge artikel
64 wordt, ingeval het gebied dat in de geluidszone is begrepen
tot meer dan één gemeente behoort, de zone door provinciale
staten vastgesteld.
Dit besluit moet worden genomen binnen twee jaar na het tijdstip
van in werking treden van hoofdstuk V van de Wet geluidhinder.
Ingevolge artikel 53, tweede lid, van deze wet kunnen gedeputeerde staten deze tennijn éénmaal met ten hoogste twee jaar
verlengen.
Hoofdstuk V is krachtens Ons besluit van 24 juli 1982, Stb.
486, volledig in werking getreden met ingang van 1 september
1982.
.
- Indien -

- 2 -

Indien provinciale staten nalaten een geluidszone vast te
stellen, wordt krachtèns artikel 59 van de Wet geluidhinder
daarin door Ons voorzien.
Het gebied dat in de ontwerp-zone van voornoemd terrein is
begrepen, behoort tot de gemeenten Aalsmeer en Haarlenuitermeer.
Binnen de daai:VOOr gestelde tennij n hebben provinciale staten
van Noord-Holland geen geluidszone rond het hiervOor genoemde
terrein vastgesteld.
De zone is ontworpen met inachtneming van ·de verleende vergunningen en de daaraan verbonden voorschriften als bedoeld in
artikel 54 van de Wet geluidhinder.
De regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne
van het milieu is in de gelegenheid gesteld om advies uit te
brengen.
De ontwerp-geluidszbne heeft met ingang van 5 april 1991 op
de secretarie van de gemeenten Aalsmeer en Haarlenwenneer
gedurende één maand voor een ieder ter inzage gelegen.
Gedurende genoenrle tennijn zijn geen bezwaren iP..gediend en
ook overigens is Ons van bezwaren niet gebleken~
Beslissing
Gezien de Wet geluidhinder en de Wet op de Ruimtelijke Ordening
hebben Wij goedgevonden en verstaan:
een geluidszone vast te. stellen rond de jachtwerf "Gouwerok"
gelegen binnen de gemeente Aalsmeer, zoals nader aangegeven
op de bij dit besluit behorende kaart"
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit.
1

s-Gravenhage 9 10 oktober 1991
Wog• BEATRIX

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER,
w.g.

J.G.M~

Alders

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
De Chef Kabi~etszaken,
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Regionale brandweer Amsterdam en omstreken

BRAND
Weesperzijde 99
1091 EL Amsterdam
Telefoon (020} 555 66 66
Fax (020} 555 68 61
www. brandweer.amsterdam.nl

Gemeente Amstelveen
Dienst Openbare Werken
aan:
Sector Vergunningen & Handhavmg
t.a.v. dhr. J.L.M. Keijser
Postbus 75
2130 AB Hoofddorp

Datum
Onze referentie
Behandeld door
Uw referentie
Uw briefvan

16 augustus 2005
1059/01
Malkoc, N.
05.0030888\v&h
19 juli 2005

Telefoon

020 5556014

Fax

020 5556397

Bijlagen
E-mail
Onderwerp

geen
malkocn@brandweer.amsterdam.nl
Advies inzake BEVI Centocor BV.

Geachte heer Keijser,
In uw brief van 19 juli 2005, ref. 2005-20981, verzoekt u mij advies te geven inzake het Besluit
Externe Veiligheidsaspecten (BEVI} voor de inrichting Centocor BV aan de Koolhovenlaan 112 te
Schiphol.

)

De regionale brandweer is, op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI} bij een
milieuvergunning of een besluit op een ruimtelijke ontwikkeling waarin sprake is van een toename
of een overschrijding van het groepsrisico, wettelijk adviseur van het bevoegde gezag. Formeel
adviseert een wettelijke adviseur op een ontwerpbeschikking, maar in het onderhavige geval heeft
u mij in eerder stadium namelijk in aanvraagstadium van het Wm-vergunning advies gevraagd.
In deze brief adviseer ik u over de externe veiligheidsaspecten van de op te richten inrichting
(uitbreiding}, waarmee u vanuit hulpverleningsoptiek rekening kan houden in de
ontwerpbeschikking. Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van de door u
toegestuurde Wm-aanvraag van de onderneming Centocor BV., in het bijzonder de uitgevoerde
QRA berekeningen en van de eigen waarnemingen in de omgeving van de genoemde inrichting.

Wettelijk kader
In Nederland worden voor externe veiligheid, uitgedrukt in Plaatsgebonden Risico (PR} en
Groepsrisico (GR}, de volgende normen gehanteerd:
Plaatsgebonden Risico

De grenswaarde voor kwetsbare objecten voor het PR voor nieuwe
situaties wordt gesteld op een niveau van 10-6 per jaar (kans op
overlijden een op 1 miljoen per jaar}. Dit houdt in dat er geen
kwetsbare objecten zoals woningbouw, scholen, ziekenhuizen etc
binnen deze contour aanwezig mogen zijn.
Voor beperkt kwetsbare objecten zoals bedrijfswoningen geldt een
richtwaarde van 10-6 per jaar.
Voor kwetsbare objecten in bestaande situatie geldt een waarde van
105 binnen 3 jaar na inwerking treden van het besluit en per 1 januari
2010 een waarde van 10-6.

Groepsrisico
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De oriênterende normwaarde voor hetGRis 10- per j aar voor 10
slachtoffers en 1 7 per jaar voor 100 slachtoffers. Voor het
Groepsrisico geldt dat het bevoegde gezag gemotiveerd van de norm
mag afwijken.

o·

Overwegingen
Het betreft hier uitbreiding van een bestaande inrichting. De uitbreiding bevindt zich op dit moment
in de ontwerpfase. Conform de aanvraag worden de gevaarlijke stoffen binnen deze inrichting in
een daartoe ingerichte opslag opgeslagen.

conform de vergunning zal de opslag de volgende hoeveelheden niet overschrijden:
)

Categorie
Licht ontvlambaar
Zuren
Logen
Oxiden
Toxisch
Irriterend
Schadelijk

Vergunde hoeveelheden (ton)
35
35
75
2
0,2
50
50

De bedoelde stoffen zullen in emballage worden opgeslagen.
De opslag voldoet aan het gestelde van de voormalige CPR 15.2 (heden PGS-richtlijnen
genoemd) beschermingsniveau 1 richtlijnen. De opslag bestaat uit een ruimte van 50X20 meter
met
een hoogte van 8 meter. De opslag heeft een sprinklerinstallatie en automatisch sluitende
{
deuren. De stoffen zullen in verschillende compartimenten worden opgeslagen.

)

De risico's van deze PGS opslag worden bepaald door de aanwezigheid van verbindingen die bij
vrijkomen of bij verbranding verbindingen vormen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het
gaat hierbij om vrijkomen van toxische stoffen (max 0,2 ton). De categorie irriterend bevat in grote
hoeveelheden de stof trishydrochloride en de categorie schadelijk bevat de stof Guanidine
hydrochloride. Deze twee stoffen vormen bij verbranding de toxische producten die negatief
invloed op de omgeving zullen hebben. De risico's ten gevolge van de aanwezigheid van de
overige stoffen wordt hierbij verwaarloosbaar geacht.

De omgeving van de inrichting
De omgeving van de genoemde inrichting heeft een kantoor bestemming met grote aantallen
werknemers. Hierbij wordt gedoeld op de overzijde van de Bellsingel gelegen kantoorgebouw en
van KLM. Maar ook de overige gebieden zijn kantoren aanwezig met grote aantallen
medewerkers. Tevens is uit omgevingsanalyse gebleken dat er een aantal bijzondere objecten in
de omgeving van deze inrichting aanwezig is . Het betreft hier de aanwezigheid van een
kinderdagverblijf voor de medewerkers van de genoemde kantoren en een bijzonder bevei ligd
gebouw van KLM, van waaruit de informatiebeveiliging van gehele KLM wordt geregeld. Van d it
laatste is bekend dat er een BHV organisatie ter plaatse aanwezig en kan worden gesteld dat zich
hier voornamelijk gezonde medewerkers bevinden.

QRA berekeningen en effecten
De QRA berekeningen hebben betrekking op twee aspecten van externe veiligheid, te weten
Plaatsgebonden Risico (PR)en Groepsrisico (GR).
6

) De 10· contour van het plaatsgebonden risico is ca. 45 meter in straal en valt geheel binnen het
7
) bedrijfsterrein van Centoeer B.V. . Dit geldt tevens ook voor 10 - contour.
Ten aanzien van groepsrisico wordt hierbij opgemerkt dat deze door de aanvrager niet is
berekend.
Ten aanzien van effecten is alleen een bron specificatie van de vrijgekomen gevaarlijke stoffen
berekend. Dit is gedaan voor de stoffen Stikstof dioxide (N02) en Zoutzuurgas (HCL) welke
gevormd zullen worden wanneer de genoemde producten zullen verbranden. De berekende
maximale bronspecificaties zijn 1.46 kg/s voor (N02 ) en 1.1 kg/s voor (HCL).

)
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Toetsing en Advies
6
De 1o- contour van het plaatsgebonden risico is circa 45 meter in straal en valt geheel binnen het
bedrijfsterrein. Dit geldt tevens ook voor 10 •7 contour. Toetsing van deze waarde (10-S) aan de
wettelijke normen levert t.a.v. plaatsgebonden risico geen overschrijding op. Er zijn binnen deze
contouren ook geen kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten aanwezig.
Ten aanzien van groepsrisico wordt door de aanvrager aangegeven dat deze niet is berekend
omdat verwacht wordt dat ~co erg is. Als motivatie hiervoor wordt aangegeven dat de
inrichting zich in een industriêle omgeving bevindt en er geen woningen in de omgeving aanwezig
zijn. Hoewel de inrichting zich in een beperkt industriêle functiegebied bevindt (kantooromgeving)
is dit naar mijn mening geen reden om het groepsrisico niet te berekenen. Deze berekeningen
worden uitgevoerd met aantallen mensen die zich in de omgeving van de inrichting bevinden en
niet met aantal woningen. Daarom zou het correct zijn om deze berekeningen dan wel uit te
voeren of de motivatie aan te passen aan de aantallen aanwezigen in de omgeving en de risico's
voortkomend uit de inrichting.
Om maatregelen en voorzieningen ter verbetering van de zelfredzaamheid en beheersbaarheid te
kunnen adviseren is het noodzakelijk om naar de effecten van een zwaar ongeval of ramp te
kijken. Momenteel ontbreekt de benodigde informatie van effectafstanden. Wel kan met genoemde
bronspecificaties (snelheid van vrijkomen van stoffen) een indicatieve berekening worden gemaakt
van de mogelijke effectafstanden. Deze (indicatieve) berekeningen tonen aan dat de maximale
effectafstand voor N02 circa 2000m bedraagt en voor HCL circa 1200 meter. Hierbij wordt
opgemerkt dat er geen rekening is gehouden met de praktische inpassing van de genomen
maatregelen om de effecten te verkleinen.
De berekende effectafstanden geven echter aanleiding tot bezorgdheid wanneer in acht wordt
genomen dat zich in de omgeving aantal gebouwen (objecten) bevinden die mogelijk als
kwetsbaar mogen worden beschouwd.
Met de hierboven genoemde tekortkomingen in de aanvraag kan ik echter geen gedegen advies
geven ten aanzien van de externe veiligheidsaspecten van de genoemde inrichting . Daarom
adviseer ik u de aanvrager te verzoeken om aanvullende informatie. Het betreft hierbij informatie
ten aanzien van berekeningen van het groepsrisico en de berekening van effectafstanden.

Tenslotte attendeer ik u er op dat goedkeuring van de brandwerende installaties en maatregelen
door de lokale brandweer van uw gemeente dient te worden uitgevoerd. Ik verzoek u met de
afdeling preventie van de betreffende brandweer hiertoe contact op te nemen.

r

Ik verwacht u met dit advies van dienst te zijn geweest. Voor vragen of voor een nadere
toelichting, kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. N. Malkoç tel 020 5556014 van mijn
afdeling.

Hoogachtend,

)
Drs. Anouk de Bont
Hoofd Industriële Veiligheid
Sector Rampenbeheersing

)

Ritstier, Gerard
Durk Riedstra [Durk. Riedstra@rivm.nl]
maandag 3 oktober 2005 12:08
Malkoc, N.; Ritstier, Gerard
RWaes@cntnl.jnj .com; Gerald Laheij
Resultaten Centocor

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Geachte heren Malkoe en Ritstier,
Aan de hand van de door Centocor beschikbaar gestelde QRA parameter fi l e
zijn door mij een aantal aanvullende berekeningen uitgevoerd. Daarbij heb
ik allereerst een aantal verbeteringen doorgevoerd (o.a. m.b.t .
brandoppervlakken) , aangezien de huidige QRA versie - ondanks het
commentaar - nauwelijks verschilt met de versie van april 2005.
De 10-6 contour wordt grotendeels bepaald door brand in de opslag met
guanidine hydrochloride . Indien deze onbrapdbare stof apart wordt
opgeslagen (dus zonder andere brandbare-'s 'toffè'n of ·. s toffen die bij
verhoogde temperatuur brandbaar zijn in dezelfde ruimte) , is het
brandscenario niet meer aannemelijk: een beginnende brand (t.g . v.
kortsluiting, lekkage hydraulische olie vorkheftruck, verpakkingsmateriaal
(pallet) of wat voor reden dan ook) zal zich niet uit kunnen breiden en al
snel uitdoven (waarbij slechts een geringe hoeveelheid toxische
verbrandingsproducten vrijkomt) . Wanneer brand in een opslag met alleen
guanidine hydrachloride niet meer hoeft te worden beschouwd, blijven alleen
de risico's van tris(hydroxymethyl)aminomethaan hydrachloride en evt.
andere stikstofhoudende verbindingen over. Wanneer alleen 'tris' wordt
beschouwd (zoals TNO SSC doet), wordt geen 1 0 - 6 meer berekend.
Volgens een (oude?) indicatieve lijst met gevaarlijke stoffen van 11 apri l
2005 worden in andere opslagen echter ook stikstofhoudende verbindingen
opgeslagen. Deze zijn door TNO SSC niet beschouwd (mogelijk vanwege het
hoge stikstofgehalte van de eerder genoemde stoffen die toch het ri s ico
zouden bepalen of vanwege het feit dat het wellicht om geringe hoeveelheden
gaat ... ) . Dit is dus nog wel een aandachtspunt.
Wa t de hermetische afsluiting van het CPR 15 opslag betreft, is geen n ieuwe
relevante informatie boven tafel gekomen. De 's trip' op de deuren - die
overigens niet uniek is - heeft waarschijnlijk geen invloed op de ligging
van de contouren, aangezien volgens onze inschatting de nodige t i jd duurt
(waarschijnlijk niet binnen een half uur) voordat ter hoogte van de deuren
- op enige afstand van de brandhaard - een temperatuur van 150 - lBOoC wordt
bereikt. Zeker wanneer de sprinklers functioneren en voor de nodige
verkoeling zorgen. Tot die tijd komen de toxische verbrandingsproducten
gewoon vrij.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
met vriendelijke groet,
Durk Riedstra

RIVM - Centrum voor Externe Veiligheid
Postbus 1 (IPB 110)
3720 BA Bilthoven
tel: 030 - 274 4583
fax: 030 - 274 4442
durk.riedstra@rivm.nl

"Malkoc, N."
1

Keijser, Jos
Waes, Rens van[CNTNL] [RWaes@cntnl.jnj.com]
donderdag 6 oktober 2005 8:44
Keijser, Jos
Durk Riedstra (E-mail); Bakkum, Frank [CNTNL]
FW: laatste vraag

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Beste Jos,
Zie hieronder het antwoord van het RIVM. Zij ZlJn dus accoord met scheidi ng
van Xi,Xn stoffen op (on)brandbaarheid. Dus de scheiding die ik in mijn
vraag (zie onderaan) voorstel.
Waarschijnlijk komt Areadis deze week met antwoord voor de brandweer.
Groet,
Rens
-----Original Message----From: Durk Riedstra [mailto:Durk.Riedstra@rivm.nl]
Sent: Thursday, October 06, 2005 8:33AM
To: Waes, Rens van[CNTNL]
Subject: Re: laatste vraag
Rens,
Zolang je de guanidine maar opslaat met stoffen die onbrandbaar ZlJn - en
niet bij (moeilijk) brandbare stoffen - is er mijns inziens geen probleem.
Zie ook onderstaande passage uit mijn e-mail van afgelope n maandag:
De 10-6 contour wordt grotendeels bepaald door brand in de opslag met
guanidine hydrochloride. Indien deze onbrandbare stof apart wordt
opgeslagen (dus zonder andere brandbare stoffen of stoffen die bij
verhoogde temperatuur brandbaar zijn in dezelfde ruimte), i s het
brandscenario niet meer aannemel ijk: een beginnende brand (t.g.v.
kortsluiting, l ekkage hydraulische olie vorkheftruck, verpa kkingsmateri aal
(pallet) of wat voor reden dan ook) zal zich niet uit kunnen breiden en al
snel uitdoven (waarbij slechts een geringe hoeveel heid toxische
verbrandingsproducten vrijkomt). Wanneer brand in een opslag met a lleen
guanidine hydrachloride niet meer hoeft te worden beschouwd, blijven a ll een
de risico's van tris(hydroxymethyl)aminomethaan hydrachl oride en evt.
andere stikstofhoudende verbindingen over. Wanneer alleen 'tris ' wordt
beschouwd (zoals TNO SSC doet), wordt geen 10-6 meer berekend.
met vriendelijke groet,
Durk Riedstra

RIVM - Centrum voor Externe Veiligheid
Postbus 1 (IPB 110)
3720 BA Bilthoven
tel: 030 - 274 4583
fax: 030 - 274 4442
durk.riedstra@rivm.nl

"Waes, Rens van[CNTNL]"
<RWaes@cntnl.jnj.com>
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Regionale brandweer Amsterdam en omstreken

BRANDWEER
Gemeente Haarlemmermeer
Dienst Openbare Werken
Sector Vergunningen & Handhafi~;::::::=:::--------1
t.a.v. dhr. J.L.M. Keijser
Postbus 75
2130 AB Hoofddorp
r-~F:...;:;::..:.:.-J Al'fe<S5~tn:

Weesperzijde 99
1091 EL Amsterdam
Telefoon (020) 555 66 66
Fax (020) 555 68 61
www.brandweer.amsterdam.nl

(Pfltaaf)

Datum
Onze referentie
Behandeld door
Uw referentie
Uw briefvan

3 november 2005
1059/02
Malkoc, N.
05.0030888\v&h
19 juli 2005

Telefoon
Fax
Bijlagen
E-mail
Onderwerp

020 5556014
020 5556397
geen
malkocn@brandweer.amsterdam.nl
Advies inzake BEVI Centocor BV.

Geachte heer Keijser,
In uw brief van 19 juli 2005, ref. 2005-20981, verzoekt u mij advies te geven inzake het Besluit
Externe Veiligheidsaspecten (BEVI) voor de inrichting Centocor BV aan de Koolhovenlaan 112 te
Schiphol. In mijn brief van 16 aug. 2005 heb ik u verzocht de aanvrager te verzoeken voor
aanvullende informatie ten aanzien van QRA berekeningen en de effectafstanden. Deze
aanvullende informatie is mij inmiddels al verstrekt. Mijn advies hierna is een aanvullend advies
ten aanzien van de genoemde inrichting, waarin niet verder wordt ingaan op de aspecten die in
mijn vorige brief zijn behandeld .

)

QRA berekeningen, effectafstanden en advies van RIVM
In mijn brief van 19 augustus 2005 heb ik u aangegeven dat op basis van de eerste QRA
berekeningen mij een volledig inzicht ontbrak om een gedegen advies te kunnen uitbrengen .
Centecor heeft op uw verzoek nieuwe en volledige QRA berekeningen laten uitvoeren waarbij ook
de effectafstanden zijn inbegrepen.
Bij de risicopresentatie van de nieuwe berekeningen heeft de aanvrager een risico-inpassing (een
soort correctie voor de genomen maatregelen ten opzichte van standaardsituatie) toegepast.
Omdat de beoordeling van dergelijke correcties zeer complex is heb ik het Rijksin stituut voor
Volkgezondheid en Milieu, Centrum voor Externe veiligheid {RIVM-CEV) advies gevraagd . RIVMCEV heeft aangegeven dat verbetering van externe veiligheidssituatie primair gezocht moet
worden bij de wijze van opslag van stoffen die bepalend zijn voor de risicocontouren . In de
onderhavige situatie is dat de stof guanidine hydrochloride. De externe veiligheidscontouren
worden bepaald door de verbrandingsproducten van deze stof, te weten zoutzuur gas. RIVM-CEV
stelt middels berekeningen vast dat indien deze onbrandbare stof (guanidine hydrochloride) apart
wordt opgeslagen {dus zonder andere brandbare stoffen of stoffen die bij verhoogde temperatuur
brandbaar zijn) het brandscenario niet meer aannemelijk is. Wanneer brand in een opslag met
alleen guanidine hydrachloride niet meer hoeft te worden beschouwd blijven er een tweetal andere
stoffen die een bijdrage zullen leveren aan externe veiligheidscontouren. Met een indicatieve
berekening is aangetoond dat er met deze bijdrage geen 1o-6 contour voor PR meer wordt
berekend.

-

RIVM-CEV heeft tevens in haar advies gewezen op de aanwezigheid van stikstofhoudende
stoffen. De relevantie voor de externe veiligheidscontouren is in de eerdere berekeningen niet
beschouwd, omdat de eerder genoemde stof guanidine hydrachloride als bepalend werd
beschouwd. Ten aanzien van dit punt heeft het RIVM-CEV een tweetal alternatieven aangegeven
die in het vergunningsverleningstraject kunnen worden overwogen, te weten :
•
Een indicatieve berekening laten uitvoeren om te bepalen of de in de opslag vergunde (te
vergunnen) hoeveelheden stikstofhoudende stoffen de in artikel 15 lid 1 (c) van BEVI
genoemde hoeveelheden overschrijdt (de zogenaamde 1,5% regel).
•
In de vergunning een artikel opnemen waarmee de hoeveelheden stikstofhoudende
stoffen in opslag kan worden beperkt.

)

)

Ten aanzien van de berekende effectafstanden is op te merken dat wanneer guan idine
hydrachloride conform het advies van RIVM-CEV apart wordt opgeslagen het berekende
maximum 1% letaliteitafstand van 2, 7 km zich niet zal voordoen. De aanwezigheid van Tris
hydrachloride bepaalt hier het maximum effectafstand . Berekende maximum affectafstand varieert
afhankelijk van weertype tussen 50 m(D5) en 375 m (F1 ,5).
Advies t.a.v. opslag
Aan de hand van de eerder uitgevoerde berekeningen is aangetoond dat het plaatsgebonden
contour (PR), bepaald word t door de wijze van opslag van een stof, te weten guanidine
hydrochloride. Indien deze stof conform het advies van RIVM-CEV apart in een compartiment met
andere niet brandbare stoffen wordt opgeslagen hoeft er geen PR-contour meer worden berekend.
Daarom adviseer ik u in uw vergunning een voorschrift op te nemen ten aanzien van de wijze
opslag van deze stof. In het genoemde voorschrift kunt u nadere eisen stellen aan:
•
De brandwerendheid van het compartiment (deze dient conform PGS-richtlijnen minimaal
60 min brandvertragend zijn);
•
Opslag van andere stoffen in hetzelfde compartiment. Indien de aanvrager ervoor kiest om
andere stoffen met guanidine hydrachloride in hetzelfde compartiment op te slaan dienen
de fysisch/chemische eigenschappen van de overige stoffen vergelij kbaar zijn als die van
guanidine hydrochloride . Hierbij valt te denken aan:
• Andere stoffen mogen in contact met guanidine hydrachloride geen
(chemische)reactie teweegbrengen;
• Andere stoffen mogen qua brandbaarheid minimaal dezelfde eigenschappen te
bezitten als guanidine hydrochloride. Minimaal dezelfde ontbrandingstemperatuur.
Ten aanzien van de hoeveelheden stikstofhoudende stoffen in de opslag heeft de aanvrager
middels indicatieve berekeningen aangetoond dat deze hoeveelheden binnen een compartiment
de in BEVI genoemde 1,5% regel niet zal overschrijden. Echter ik adviseer u hierop toe te zien
middels een voorschrift in uw beschikking waarmee deze regel eenvoudig berekend kan worden .
Deze eenvoud ige rekenregel kan als volgt worden opgesteld:
0,015 > 0.089 * hoeveelheid tris hydrachloride (kg)
totaal hoeveelheid (kg)
In deze formule is ervan uitgegaan dat tris hydrachloride de en ige stikstofhoudende stof is in dit
compartiment. Hoewel handhaving van een dergelijk voorschrift gecompliceerd lijkt kan
redelijkerwijs van de aanvrager worden verwacht dat deze berekening op basis van de aanwezige
stoffen in voorraad kan worden opgemaakt.

Ten aanzien van wijze van opslag en inrichting en technische specificaties van de
compartimenten verwijs ik u hier naar de toepasselijke voorschriften van de PGS-richtlijnen.
Mogelijke ramp/zwaar ongeval en hulpverleningsvraag
Hoewel de kans op een ramp of zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen klein is , is het
daadwerkelijk optreden daarvan niet uit te sluiten. De rampenbestrijd ingsorganisatie van de
regionale brandweer bereidt zich voor op de gevolgen van een zogenaamde "maatgevend
scenario" . Voor de genoemde gevaarlijke stoffen in opslag komt het maatgevend scenario voort
uit het in brand raken van de opgeslagen stoffen. Uit verschillende beschouwingen en
bereken ingen is gebleken dat wanneer de opslag plaatsvindt conform de gegeven adviezen en de
geldende PGS-richtlijnen de effecten van beschouwde scenario zeer beperkt zullen blijven.
Maximum effectafstand is berekend op 375 meter met een weertype F (1,5) welke in Nederland
zelden voorkomt. Met de standaard weertype(D5) en maximum hoeveelheid van de beperkende
stof is deze afstand ca 50 meter. Dit houdt in dat de effecten ten gevolge van een brand veelal op
enkele tientallen meters van eigen terrein te merken zullen zijn.

)

Advies t.a.v. beheersbaarheid en zelfredzaamheid
Op basis van "Operationele Prestaties bij Rampen in de Regio Amsterdam en Omstreken" is het
waarschijnlijk dat de hulpverleningscapaciteit bij een dergelijk scenario voldoende is om deze
ramp te kunnen beheersen . Gevolgen van een dergelijk scenario kunnen echter aanzienlijk zijn.
Om de gevolgen van een dergelijk scenario te verkleinen kunnen een aantal maatregelen worden
overwogen. Deze maatregelen hebben betrekking op :
A. Beperken van de gevolgen van een brand,
B. Verbeteren van zelfredzaamheid.
Ad. A
•

Maatregelen ter beperking/beheersing van de gevolgen van een brand:
Voor het beperken van de gevolgen van een brand kan een organisatorische maatregel in
de definitieve beschikking worden opgenomen welke is gericht op het opstellen en
beheersen van een bedrijfsintem noodplan en noodorganisatie. Dit plan dient dan in
overleg met de brandweer en de milieudienst te worden opgesteld en door de directeur
van de milieudienst en de commandant van de brandweer te worden goedgekeurd.

Ad.B
•

Verbeteren van de zelfredzaamheid:
Om de zelfredzaamheid te vergroten kan worden overwogen om een
waarschuwingsparagraaf in de eerder genoemde bedrijfsinterne noodplan op te nemen .
Middels een dergelijke voorbereiding {plan) kunnen de bedrijfsvestigingen (veelal kantoren
met veel werknemers) in dit gebied vroegtijdig en doelmatig worden geïnformeerd in geval
van een calamiteit binnen de inrichting.

De adviezen t.a.v. beheersbaarheid en zelfredzaamheid zijn gebaseerd op de informatie die nu tot
mijn beschikking is. Ik ga ervan uit dat u deze adviezen alvast kunt meenemen in het verdere
proces. Ten aanzien van de genoemde maatregelen adviseer u bij uw overwegingen het ALARA
(As Low As Reasonable} principe te hanteren om te bepalen of de genoemde maatregelen voor
de huidige situatie wenselijk zijn.
Tot slot wil ik u alvast vragen het dagelijks bestuur van de regionale brandweer te zijner tijd de
ontwerpbeschikking toe te sturen. Op basis van uw invulling van de verantwoordingsparagraaf
wordt de afweging gemaakt om wel of niet gebruik te maken van de formele adviesgelegenheid.

Ik vertrouw erop dat ik met dit advies aan uw verzoek heb voldaan. Voor eventuele vragen kunt u
contact opnemen met dhr. N. Malkoç tel 020 5556014 van mijn afdeling.

Hoogachtend,

Drs. Anoult de Bont
Hoofd Industriële Veiligheid
Sector Rampenbeheersing

)

)
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Een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is uitgevoerd voor de CPR15 opslag van Centocor. De
risicoanalyse is uitgevoerd in overeenstemming met de methode zoals beschreven in
circulaire CPR 15 (1997). De QRA berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het
software programma Safeti versie 6.42 met een standaard situatiegerichte berekening. De
6
5
1o· contour van het plaatsgebonden risico is circa 90 meter in diameter. Er wordt geen 1o·
contour berekend dus het plaatsgebonden risico is overal
< 1 5 • Het risico wordt voornamelijk bepaald door de vorming van N0 2 bij verbranding van
Guanidine hydrochloride. De f-N curve van het groepsrisico ten gevolgen van de CPR15
opslag van Centocor ligt ruim een factor 500 onder de oriënterende waarde.

o-

Omdat in de berekende contouren geen rekening gehouden wordt met specifieke
praktische invullingen ter verbetering van het veiligheidsniveau is in hoofdstuk 7 een
aanvulling geschreven. Hiervoor zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd.
Hieruit vo lgt dat in de praktijksituatie, de gemotiveerde 1o·6 contour niet meer aanwezig is
7
en de 1o· contour een diameter heeft van 100 meter.
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2

INLEIDING
Op verzoek van Areadis te 's-Hertogenbosch is een risicoanalyse gemaakt voor de CPR 15
opslag van CENTOCOR. De risicoanalyse is uitgevoerd overeenkomstig de methode
beschreven in Circulaire CPR 15 (1997). De CPR 15 opslag bestaat uit compartimenten voor
de diverse categorie stoffen (zie onderstaande tabel).
TABEL 1 0

. ht van d e aanwez1ge st off en
vewc

Categorie

Vergunde hoeveelheden (ton)

Licht ontvlambaar
Zuren
Loog

35
35
75
2
0,2
50
50
1

Oxiden
Toxisch
Irriterend (Xi)
Schadelijk (Xn)
Milieu gevaarlijk

De risico's van de CPR 15 opslag wordt bepaald door aanwezigheid van zwavel (S) of
stikstof (N) of halogeenatomen (o.a. chloor (Cl)) die bij verbranding toxische
verbrandingsproducten geven. De categorie irriterende stoffen bevat grote hoeveelheden
Tris hydrachloride en bij de schadelijke stoffen is Guanid ine hydrachloride aanwezig.
Overige stoffen zijn in verwaarloosbare hoeveelheden aanwezig of bevatten geen S, N of Cl
atomen.

)

Report

)

CONCEPT

doc.no.

2.207.029 -A

page

5

date

2005-09-11

3

OMSCHRIJVING CPR 15 OPSLAG

De CPR 15 opslag is ondergebracht in Ha1330B. De totale CPR 15 opslag bestaat uit een
ruimte van 50 x 20 meter met een hoogte van 8 meter. De opslag heeft een
sprinklerinstallatie en automatisch sluitende deuren (beschermingsniveau 1). De
compartimenten voor Xi en Xn zijn 15 x 10 meter en afgesloten met automatisch sluitende
deuren. Voor de Xi ruimte is per laag pallets 42 plaatsen. Voor Xn is dit 48. De pallets
worden in 5 lagen gestapeld.
Tris hydrachloride is per compartiment maximaal 15 ton aanwezig (maximaal brandoppervlak 60 m 2). Voor Guanidine hydrachloride is dit 25 ton (maximaal brandoppervlak
115 m\ De aanwezige lucht per compartiment is 960 m 3 (80% van bruto volume). De
brandwerendheid bedraagt 60 minuten. Bij een brandwerendheid groter dan 20 minuten
wordt uitgegaan van een brandduur van 30 minuten op basis va n de circulaire CPR 15.
Bij gesloten deuren is de ventilatie minimaal (1 /uur). Bij geopende deuren is er voldoende
zuurstof aanwezig en is de brand oppervlak bepaald.
In geval van brand zullen boven de 150°C, de openingen naar buiten en andere
compartimenten "dichtsealen" waardoor de ventilatie naar nul gaat. Bij geopen de deuren is
er voldoende zuurstof aanwezig en is de brand oppervlak bepaald. All e andere opslagen
hebben een significant kleinere invloed dan deze twee stoffen .
Dit komt omdat de hoeveelheden van andere (gevaarlijke) stoffen vele malen kleiner zijn en
dat compartimentscheiding vermenging van gevaarlijke stoffen / risicocombinaties
voorkomt.
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De relevante scenario's betreffen brand in opslag. De brand zal worden gedetecteerd en de
sprinkler wordt geactiveerd en de automatisch branddeuren worden gesloten. Er is sprake
van beschermingsniveau 1 met systeem: automatische sprinkler.
4
De brandfrequentie volgens de circulaire CPR 15 (1997) is 8,8 x 10 /jaar. Na overleg met de
vergunningverlener op 4 april 2005 is overeengekomen deze frequentie te halveren op
grond van het gegeven dat er alleen vaste stoffen worden opgeslagen. Vaste stoffen zijn
moeilijk ontsteekbaar en verspreiden zich niet over een groot oppervlak. De brandfrequentie
wordt gelijk verdeeld over de Xi-en Xn-compartimenten (dus voor elke compartiment geldt
4
dan de frequentie van 2,2 x 10 /jaar). In de risicoanalyse wordt zowel het scenario van
brand bij gesloten deuren, als het scenario van brand bij geopende deuren in beschouwing
genomen (faalkans voor het sluiten van automatische deuren is overeenkomstig de circulaire
CPR15 0,02). Het risico wordt bepaald door de vorming van toxische
verbrandingsproducten. VoorTris hydrachloride en Guanidine hydrachloride betreft het

N0 2 en HCI.
4.1

Zuurstof beperkte brand
Bij brand, ingeval de deuren gesloten zijn, is de benodigde zuurstof onvoldoende om een
oppervlakte beperkte brand te kunnen onderhouden. De beschikbare hoeveelheid zuurstof
komt uit de lucht die in de ruimte aanwezig is en uit de aangevoerde ventilatielucht
(minimale ventilatievoud is 1). VoorTris hydrocloride en Guanidine hydrachloride bedraagt
2
het bijbehorende oppervlak 7.5 en 7.2 m • Dit is zo klein dat volstaan, kan worden met één
brandscenario per stof.

}

4.2

Oppervlakte beperkte brand
Bij brand met geopende duren is de beschikbare hoeveelheid zuurstof geen beperking voor
de brand. Er is dan sprake van een oppervlakte beperkte brand. VoorTris hydrocloride
2
bedraagt met maximale brand oppervlak 60 m en voor Guanidine hydrachloride is dit
2
115 m • Volgens de circulaire wordt er dan onderscheid gemaakt in scenario's voor 20, 50
2
en 100m •

4.3

Bronsterkte
In tabel 2 zijn voor de 8 scenario's de bronsterktes gegeven van de toxische stoffen .
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De uitgevoerde berekeningen zijn bijgevoegd in appendix 1.
TABEL 2: Overzicht van de scenario's
Stof
omschrijving Brand
opp. m 2
1
Zuurstof
8
beperkt
Tris
f-2
hydroOppervlak
20
f-chloride
beperkte
3
50
1---4
60
5
Zuurstof
7
Guanidine beperkt
I-Oppervlak
20
~ hydrochloride
beperkte
7
50
1---8
115

Brandfrequentie
(1 /jaar)
2,16 x 10"4

Bronsterkte
HCI (kg/s)
0,043

Bronsterkte
NO, (kg/s)
0,019

1.98x10
1.94 x 10 6
7
4.40 x 10
4
2,1 6 x 10

6

0,116
0,290
0,350
0,069

0,051
0,128
0,154
0,091

1.98 x 10"6
1.94 x 10"6
4.40 x 10 7

0, 191
0,487
11100

0,253
0,632
1,456
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Op grond van voorgaande gegevens zijn met behulp van het software programma Safeti,
versie 6-42, QRA-berekeningen uitgevoerd.
Voor de bodemruwheid is de waarde voor een dorp gekozen (zo = 1 meter). De weertypen
waarmee gerekend is, zijn B3, D1.5, D5, D9, ES en F1.5. De kansen op deze weertypen zijn
onderverdeeld naar: dag/ nacht en de windrichtingen (12). Gegevens van het weerstation
van de luchthaven Schiphol zijn gebruikt. Deze zijn overgenomen uit het Paarse Boek
(CPR18E, eerste druk 1999).
Voor de risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van de probit van N0 2 en HCI overgenomen
uit de circulaire CPR 15 (gelijk CPR18E, eerste druk 1999).
Probit N02 : Pr = -16,19 + In C " x t met C in ppm en t in min.
Probit HCI: Pr = -35,75 + 3,69 x In C x t met C in ppm ent in min.
3

5.2

G roepsrisico
Areadis heeft overleg gehad met de brandweer waaru it het uitgangpunt voor het
8
groepsrisico volgde: de personen binnen een straal van 350 meter (1 o· contour) worden
meegenomen. De bevolkingsgegevens voor het groepsrisico zijn aangeleverd door de
gemeente Haarlemmermeer. De aantallen betreft voltijds werkzame personen (wp) in de
diverse kantoorgebouwen. De mogelijke uitbreiding van Belsingel 41 is ook meegenomen.
In appendix 3 zijn de gebruikte gegevens opgenomen.
De aanwezige personen worden alleen overdag meegenomen en zijn binnen
gepositioneerd.

)
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In tabel 3 zijn de effectafstanden opgenomen voor de 1% letaliteit voor weertype:
F1,5: rustig weer in de nacht met grote effectafstanden bij verspreiding van een toxische

-

-

wolk;
05: meest voorkomend weertype met gemiddelde effectafstanden bij verspreiding van
een toxische wolk.

TABEL 3· 1% letaliteit effectafstanden
omschrijving Bronsterkte
Stof
HCI (kg/s)

)

Zuurstof

1

2
-3
4
5
-

-

6
r-7
f-8

Tris hydrochloride

Guanidine
hydrochloride

Bronsterkte
N02 (kg/s)

Effectafstand HCI

Effectafstand N01

F1,5

D5

F1,5

D5

-

-

-

75 m
300 m
375 m
175 m

-

50 m
50 m
50 m

625 m
1,5 km
2,7 km

75 m
150 m
300 m

0,043

0,019

-

0,116
0,290
0,350
0,069

0,051
0,128
0,154
0,091

-

-

0,191
0,487
1,100

0,253
0,632
1,456

beperkt
Oppervlak
beperkte
Zuurstof
beperkt
Oppervlak
beperkte

-

-

50 m

-

-

-

-

-

50 m
150 m

-

Effectafstanden kleiner dan 25 meter worden in tabel 3 aangegeven met(-), deze scenario's
worden vervvaarloosd. Dus: scenario's 1, 2, 3, 5 en 6 waarbij HCI vrijkomt en scenario 1
waarbij N02 vrijkomt worden verwaarloosd.
De grootste effectafstand is 2,7 km bij weertype F1 ,5 scenario 8: brand van alle Guanidine
2
hydrachloride die aanwezig kan zijn (dus maximaal brandoppervlak: 115 m ) met een bronsterkte
van 1,5 kg NOjsec.
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doc.no.
page

In figuur 1 zijn de plaatsgebonden risicocontouren weergegeven.
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FIGUUR 1: Plaatsgebonden risico contouren
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In appendix 2 is een overzicht opgenomen van de mate waarop de scenario's bijdrage aan
het risico. Een ranking is gemaakt voor twee plaatsen aan de rand van het terrein en twee
punt dichterbij de opslagruimte (circa 30 en 100 meter van het centrum van de bron).
Bepalend voor het risico is de verspreiding van N0 2 en dan met name afkomstig van
6
Guanidine hydrochloride. Op een afstand van circa 30 meter (de 1o· contour) wordt het
plaatsgebonden risico voor 85% bepaald door het scenario waarbij de deuren gesloten zijn
en de brand zuurstof beperkt is (scenario 5). Op een afstand van circa 100 meter (de 10·'
contour) bepaald dit scenario nog voor 30% het plaatsgebonden risico. Op grotere afstand
(de 10·8 contour) betreft het de scenario's waarbij de deuren hebben gefaald en de brand
oppervlak bepaald is (scenario 6, 7 en 8).
De 1 0 6 contour van het plaatsgebonden risico is circa 90 meter in diameter. De contour
gaat behalve over de hal 330 A/ B waarin de CPR 15 opslagplaats in ondergebracht, ook over
5
de hal 341 ten noord oosten van de CPR 15 opslag. De 1o· contour van het
plaatsgebonden risico is niet aanwezig (plaatsgebonden risico altijd < 10\
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Groepsrisico

doc.no.
page

In figuur 2 is in de f-N curve het groepsrisico weergegeven van de CPR 15 opslag van
9
Centocor. Als afkapcriterium is 1o· 1/jaar gebruikt. De curve ligt ruim een factor 500 onder
de oriënterende waarde. Het maximale aantal slachtoffer is 33. De kans op een calamiteit
met 10 dodelijke slachtoffers is 2*1 o·B1/jaar.
In appendix 4 is een overzicht opgenomen van de mate waarop de scenario's bijdrage aan
het groepsrisico. Het betreft alleen het vrijkomen van N02, waarbij scenario 7 en 8 (grote
brandoppervlakken bij Guanidine hydrachloride) bepalend zijn.

Study Folder: centocorgrr
Risk Cut-oft. 1e-009
/AvgeYear
-

Frequencv of N+ FatalitiesiAvgeYear

centocor
crienterende waarde

1e-9 ++----f~--+-+-+-t-+-+-l-+----+--"'~r--+--+--H
Numbe r of Fatalities (N)

FIGUUR 2: de f-N curve
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doc.no.
page

Op basis van de grenzen van de programmatuur is gekeken welke aanvullende
veiligheidsmaatregelen leiden tot een gemotiveerd verhoogd veilig heidsn iveau.
TNO SSC heeft in samenwerking met Areadis daarom in aanvulling op de berekeningen in
dit hoofdstuk extra berekeningen toegevoegd van de praktijkgebonden situatie.
In het kader van een nieuwe Wm-vergunning betreffende de veranderde opslag van
(gevaarlijke) stoffen op de locatie Koolhovenlaan te Schiphol op het bouwvak 330B door
Centocor is een risicoberekening uitgevoerd door TNO-SSC.
Omdat de dichtst bijzijnde opstallen, opslaghallen/kantoorgebouwen, binnen de in het BEVI
genoemde afstanden vanuit de inrichting zijn gelegen (op ca. 15 meter i.p.v. 20 meter) is
besloten om een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) op te stellen.
Uit deze risicoberekening is gebleken dat uitgaande van standaard parameters er een
potentiële overschrijding is geconstateerd van het plaatsgebonden risico (10-6 ) bij de opslag
van de maximaal aangevraagde hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
Voor de berekening is gebruik gemaakt van het programma Safeti, een veel gebruikt
programma voor risicoberekeningen .

)

7.1

Achtergrond bijstellingen

Echter er zijn in deze situatie gemotiveerd kanttekeningen te plaatsen bij de uitgangspunten
welke standaard door het programma zijn gehanteerd.
Deze motivatie betreft hier de volgende aanvullende bijstellingen:
-

Ventilatie

-

In het programma wordt gebruik gemaakt van een minimale instelling van de
ventilatievoud van 1, dit is vergelijkbaar met natuurlijke ventilatie. De opslag is in het
belang van de veiligheid verdeeld in compartimenten welke in geval van brand dubbel
beveiligd zijn. De eerste beveiliging is middels sprinklers, de tweede via hermetisch
afsluiten.
In geval van goede werking van het sprinklersysteem zal de beg innende brand niet tot
ontwikkeling komen en is uitstoot van NOx niet tot nauwelijks van toepassing. In deze
situatie is scenario 5B niet van toepassing.
Mocht om wat voor reden dan ook het sprinklersysteem niet functioneren za l bij een
omgevingstemperatuur van meer dan 150
het compartiment hermetisch worden
afgesloten middels het cpschuimen van temparatuur gevoelig materiaal in open ingen
(deuren en doorvoeren) en daarmee de ruimte afsluit van de buitenwereld. In deze
situatie is de ventilatie 0 en dus is eveneens het scenario 5 B niet van toepassing .

)

oe

-

Faalfrequentie

Er is gerekend met een zeer conservatieve inschatting betreffende de faalfrequentie van
de vaste stoffen volgens de circulaire CPR 15 (1997). Areadis geeft aan dat een terugval
van de faalfrequentie volgens het RIVM toegepast mag worden. De faalfrequentie wordt
4
4
teruggebracht met een factor 2,5 van 8,8*1 o-1/jaar naar 3,6*1o- 1 /jaar. Dit wordt nog
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een keer gedeeld door 2 omdat er twee stoffen doorgerekend worden. Per stof wordt de
brandfrequentie dan 1,8*1 OA. 1/jaar.

7.2

Uitgangpunt aanvullende berekeningen
Deze twee situaties kunnen rekentechnisch als volgt benaderd worden :
- Ventilatie: scenario 58 vervalt
Een ventilatievoud nul betekend dat er minder toxische stoffen gevormd worden
(voorbeeld scenario 5, van 0,09 kg/s naar 0,06 kg/s N0 2). Een veel belangrijker aspect is
dat er een uitwisseling met de omgeving vervalt (zie paragraaf 7.1 ) . Ofwel het scenario
vervalt. In de praktijk zal er een zeer geringe ventilatievoud zijn, echter dit is
rekentechnisch niet te simuleren vandaar dat gekozen is voor het laten vervallen van de
scenario's waarbij de deuren gesloten zijn. Scenario 1 bleek al verwaarloosbaar te zijn
evenals de HCL emissie van scenario 5. Scenario SB het ontstaan van N02 bij brand van
Guanidine hydrachloride vervalt.
Gewijzigde fao/frequentie:
In tabel 4 zijn de gewijzigde faalfrequenties opgenomen waarbij gerekend is (per stof
4
1,8*1o- 1/jaar). Ook nu worden scenario 1 en 5 niet meegenomen.

s

... d e f aa lfrequent1e
. ht van cenano s me t geWIJZig
TABEL 4 0 verz1c
Stof
omschrijving Brand
Brandfrequentie
Bronsterkte
2
(1 /jaar)
HO (kg/s)
opp. m
2
7.92 x 1 o·7
Oppervlak
20
0,116
Tris hydro7
beperkte
7.74
x
1
50
0,290
-3
chloride
1.76 x 10-7
4
60
0,350
7
6 Guanidine Oppervlak
20
7.92 x 10
0,191
1--7.74
x
1
o?
beperkte
7 hydro50
0,487
1--115
1.76 x 10 1
8 chloride
1,100
•

I

o-

Bronsterkte
NO, (kg/s)

0,051
0,128
0,154
0,253
0,632
1,456
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In figuur 3 en 4 zijn de plaatsgebonden risico contouren opgenomen voor de twee
aanvullende cases.
6
Door het laten vervallen van scenario 58 wordt de 1o· contour niet meer berekend. De
conclusie kan worden getrokken dat de opslag van gevaarlijke stoffen door Centocor geen
direct gevaar voor de omgeving met zich meebrengt waardoor de voorgestelde opslag met
de juiste veiligheidsvoorzieningen vergunbaar is.
1

De 10 contour gaat van een diameter van 200 meter naar 1 70 meter. Bij gewijzigde
7
faalfrequenties gaat de 1o· contour naar een diameter van 100 meter en de 1o·Bcontour
diameter gaat van 700 meter naar 450 meter.

)
In figuur 5 zijn de f~N curves opgenomen van de twee aanvullende cases en de standaard
situatie (overgenomen uit figuur 2). Het vervallen van scenario SB heeft bijna geen invloed
op de curve (de blauwe en paarse lijn liggen grotendeels over elkaar heen). De
faalfrequentie is met een factor 2,5 gewijzigd dus de f~N curve ligt een factor 2,5 onder de
oorspronkelijke lijn. Het maximale aantal slachtoffer gaat van circa 30 naar 20.

)
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FIGUUR 3: Plaatsgebonden risico contouren waarbij scenario 5B is vervallen.
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FIGUUR 4: Plaatsgebonden risico contouren met gewijzigde faalfrequentie en scenario 5B is
vervallen.
Study Folder: centocorgrr
Risk Cut-off: 1e-009
/AvgeYear
-

-

standaard
scen 1 en 5 vervallen
gewijzigde faalfrequentie

Olienierende waarde

"é
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FIGUUR 5: f-N curve voor de diverse cases.
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APPENDIX 1: BEREKENINGEN

De berekeningen worden uitgevoerd voor 2 stoffen: Tris hydrachloride en Guanidine
hydroch loride.
De CPR 15 opslaglocatie wordt verdeeld in compartimenten met zelfsluitende deuren. De
afmetingen van een compartiment bedragen ca. 15 x 10 x 8 m (I x b x h). Er wordt
uitgegaan van een netto verbrandingsvo lume van 80% (20% wordt ingenomen door opslag
van stoffen). Dus volume: 15 x 10 x 8 x 80% = 960 m 3•
In de Xi compartiment bevat 42 pallets plaatsen en 5 lagen hoog. Maximaal 30% hiervan
wordt in genomen door Tris hydrachloride (15 ton). Maximaal brandend oppervlak is dan:
30% x 42 x 5 x palletoppervlak (1,2 x 0,8) = 60 m' .
In de Xn compartiment bevat 48 pallets plaatsen en 5 lagen hoog. Maximaal 50% hiervan
wordt in genomen door Guanidine hydrachloride (25 ton). Maximaal brandend oppervlak is
dan:
2
50% x 48 x 5 x palletoppervlak (1,2 x 0,8) = 115 m •
De brandwerendheid van het gebouw bedraagt 60 min, dit is groter dan 30 min. In
overeenstemming met de circulaire CPR 15 wordt dan een brandduur van 30 minuten
aangehouden.
Bij gesloten deuren bedraagt het ventilatievoud 1/uur.

)

De verbranding van Tris hydrachloride (Molmassa 157,59 kg/ kmol) geeft de volgende
reactie:

De verbranding van Guanidine hydrachloride (Molmassa 95,53 kg/ kmol) geeft de volgende
reactie:

De verhouding van gevormde N2 en N0 2 is overeenkomstig de circulaire CPR15.
Bij gesloten roldeur bedraagt het ventilatievoud V ca. 1 keer / uur. De brandsnelheid wordt
bepaald aan de hand van de beschikbare hoeveelheid zuurstof, volgens de formule:
m02 = 0,2 (1 +0,5F) x V I (24 x 1800) kmol/s
hierin is:
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m02
= beschikbare hoeveelheid zuurstof in kmol /s;
F
= ventilatievoud van de ruimte in aantal keer/ uur, V = 1 keer/ uur;
=volume van de ruimte in m 3, V= 960 m 3;
V
0,2
=gehalte zuurstof in de lucht;
3
24
=molair volume lucht in m /kmol;
= toevoertijd van de zuurstof.
1800
Hieruit volgt voor m02 = 0,00667 kmol/s.
De brandsnelheid is bijTris hydrachloride dan gelijk aan:
B(O) = m02 x M/Z(O) = 0,00667 x 157,59 I 5,6 = 0,001 19 kmol/s = 0,1 88 kg/ sec
Verbrandingproducten:
N0 2 = 0,00042 kmol/sec= 0,019 kg/sec
HCI = 0,00119 kmol/sec= 0,043 kg/sec
De brandsnelheid is bij Guanidine hydrachloride dan gelijk aan:
B(O) = m02 x M/Z(O) = 0,00667 x 95,53 I 3,55 = 0,001 18 kmol/s = 0,179 kg/ sec
Verbrandingproducten :
N01 = 0,00197 kmol/sec= 0,091 kg/sec
HCl = 0,00188 kmol/sec= 0,069 kg/sec
De maximale brandsnelheid bij voldoende zuurstof toevoer bedraagt:
B(max.) = 0,025 A in kg/s, met:
1
0,025 =de verdampingssnelheid van de chemicaliën in kg/ s.m (conform CPR15 circulaire);
2
A = brandoppervlakte in m ,

)

A (Tris hydrochloride) = 60 m 2
Zodat: B(max.) = 0,025 x 60 = 1,512 kg/s.
Verbrandingproducten:
N0 2 = 0,154 kg/sec
HCl = 0,350 kg/sec
2

A (Guanidine hydrochloride) = 115 m
Zodat: B(max.) = 0,025 x 115 = 2,88 kg/s.
Verbrandingproducten:
N01 = 1,46 kg/sec
HCl = 1,1 0 kg/sec
2

Overeenkomstige berekening kan er ook voor 20 en 50 m brandoppervlakte de bronsterkte
bepaald worden.
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Conclusie: bij gesloten roldeur is de brandsnelheid (veel) kleiner dan de maximale
brandsnelheid. Er is in dat geval sprake van een zuurstof beperkte bra nd.
Bij geopende roldeur naar buiten wordt aangenomen dat er voldoende zuurstof naar de
brand wordt toegevoerd en dat er dan sprake is van een oppervlakte beperkte brand.
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APPENDIX 2: RISK RANKING

fl

dag en nacht voor basis, dagminS en nachtmis is selectie

centocorgrr

waarbij scenario SB vervalt, dagfr en nachtfr de
faalfrequentie

\~ ijzigd

en sen Sb vervalt

Individual Risk Ranking Point Criter·ia
Rcsults from the following Rw1 Rows make up this report:
dag
nacht
dagminS
nachtminS
dagfr
nachtfr
This report does nol include results for risk ranking points which have zero risk
associated with them, or which have been explicitly excluded by the program user.
All coordinates in this report are absolute, nol relative to the Location Offset.
R isk Ranking Point Set:

centocor

Sorting method:

By Risk

Analysis of risk by weathers and directions:
Separate Analysis perfom1cd?

No

Analysis of risk by model and location:
Separate Analysis performed?

No

Analysis of risk tor selected Risk Ranking Points:
Selected Points analysed?

No

Indoor I Outdoor Individual Risk : Outdoor
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lndividual Risk Ranking Point Results
1: STANDAARD
Column:
Risk Ranking Point:
ModelName

dichtbij 100 meter (97,8 m)
East

North

Risk

Pct. Risk

Risk I Outcome

m

m

IAvgeYear

0 00

0 00

3.51283E-008

32.58

1.81542E-002

0.00

0 .00

3.2 1036E-008

29.77

1.48973E-004

0 00

0.00

2.44332E-008

22.66

5.55299E-002

0.00

0.00

1.3 0694E-008

12 .12

6.60073E-Cl03

0.00

0.00

2.11944E-009

1.97

l.09532E-003

0.00

0.00

9.54624E-O 10

0.89

2.16960E-003

0.00

0.00 2.561 90E-OII

0.02

5 .82250E-005

Pct. Risli

Risk I Outcome

7B guan no2 50m2

SB guan no2 7m2
8B guan no2 115m2
6B guan no2 20m2
3B tris no2 50m2
48 tris no2 60m2
8A guan Hel 115m2
TOTAL

!.07834E-007

Risk Ranl<ing Point:
Model Name

dichtbij 30 meter (30,0.6 m)
East

North

Risk

111

111

/AvgeYear

513 guan no2 7m2
0.00

0.00

2.8961 1E-006

84.90

1.34390E-002

0.00

0.00 2.48629E-007

7.29

!.28490E-OO I

0.00

0.00

1.11 483E-007

3.27

5.63045E-002

0.00

0.00

7.94920E-008

2.33

1.80664E-OO I

0 00

0.00

4.53 144E-008

1.33

2.34183 E-002

0 .00

0.00

!.3 2005E-008

0.39

3 .000 l 2E-002

0.00

0.00

9.75130E-009

0 .29

4.92490E-003

0 00

0.00 5 .24243E-009

0. 15

l.l9 146E-002

0.00

0.00

0.06

l.04807E-003

7B guan no2 50m2
GB guan no2 20m2
88 guan no2 115m2
38 tris no2 50m2
48 tris no2 60m2
28 tris no2 20m2
8A guan Hel115m2
7 A guan Hel 50m2
2.0280 1E-009
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4A tris Hel 60m2
0.00

0 00

2.75109E-OII

0.00

6.25247E-005

Pct. Risk

Risk I Outcome

TOTAL
3 .41128E-006
Risk Ranking Point:
ModelName

grens noord (-38,274 m)
East

North

Risk

m

m

/AvgeYear

78 guan no2 50m2
0.00

0.00 9.53742E-009

55 .38

4.92890E-003

0.00

0 00

5.32112E-009

30.90

1.20935E-002

0.00

0 00

232122E-009

13.48

1.17233E-003

0 00

0 00

3 .06622E-O I 1

0.18

6.96869E-005

0.00

000

l.ll480E-01 I

0 .06

5.76124E-006

Pct. Risk

Risk I Outcomc

SB guan no2 115m2
68 guan no2 20m2
48 tris no2 60m2

38 tris no2 50m2

TOTAL
1.722 16E-008
Risk Ranking Point:
Model Name

molen·weg (85,-360 m)
East

North

Risk

111

111

/AvgeYear

78 guan no2 50m2
0.00

0 00

5.29859E-009

6 1.63

2 .73829E-003

0.00

0.00 2.64257E-009

30.73

6.00583E-003

0.00

0.00 6.56206E-O 10

7.63

3.31417E-004

0 00

0.00

0.0 1

1.59727E-006

88 guan no2 115m2

)
68 guan no2 20m2
48 tris no2 60m2

7.02800E-O 13

TOT AL
8.59806E-009
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Column:

2: Scenario 1 en 5 vervallen

Risk Ranking Point:
ModelName

dichtbij 100 meter (97 ,8m)
East

North

Risk

m

m

/AvgeYear

Pct. Risk

Risk I Outcome

78 guan no2 50m2
0.00

0.00 3.51283E-008

46.39

1.81542E-002

0.00

0.00

2.44332E-008

32.26

5.55299E-002

0.00

0.00

1.30694E-008

17.26

6.60073 E-003

0.00

0.00 2.11944E-009

2.80

1.09532E-003

0.00

0.00 9.54624E-010

1.26

2. 16960E-003

0.00

0.00

0.03

5.82250E-005

Pct. Risk

Risk I Outcome

88 guan no2 115m2
68 guan no2 20m2
38 tris no2 50m2
48 tris no2 60m2
8A guan Hel 115m2
2.56 190E-O 11

TOT AL

7.57306E-008
Risk Ranking Point:
Model Name

dichtbij 30 meter (30,0.6 m)
East

Not"th

Risk

m

m

/A vgeYear

78 guan no2 50m2
0.00

0.00 2.48629E-007

48.26

1.28490E-00 1

0.00

0.00

1.11483E-007

2 1.64

5.63045E-002

0.00

0.00 7.94920E-008

15 .43

1.80664E-OO 1

0.00

0.00

4.53144E-008

8.80

2.34 183E-002

0.00

0.00

1.32005E-008

2.56

3.00012E-002

0.00

0.00

9.75 130E-009

1.89

4. 924 90E-003

0.00

0.00 5.24243E-009

1.02

1.19146E-002

0.00

0.00

2.0280 1E-009

0.39

1.04807E-003

0.00

0.00

2.75109E-OI I

0.01

6.25247E-005

68 guan no2 20m2

)

88 guan no2 115m2
38 tris no2 50m2
48 tris no2 60m2
28 lris no2 20m2
8A guan Hel 115m2
7A guan Hel 50m2
4A tris Hel60m2
TOT AL

5.15168E-007
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Risk Ranking Point:
Model Name

grens noord (-38,274 m)
East
m

North

Risk

111

/AvgeYear

Pct. Risk

Risk I Outcome

78 guan no2 50m2
0.00

0 .00 9.53742E-009

55.38

4.92890E-003

0.00

0.00 5.321 12E-009

30.90

1.20935E-002

0.00

0.00

2.321 22E-009

13.48

1.17233E-003

0.00

0 .00

3.06622E-O l l

0.18

6.96869E-005

0 .00

0.00

1.11480E-O11

0.06

5.76 124E-006

Pct. Risk

Risk I Outcome

8B guan no2 115m2
6B guan no2 20m2
4B tris no2 60m2

)
3B tris no2 50m2
TOT AL

1.7221 6E-008

Risk Ranking Point:
ModelName

molenweg (85,-360 m)
East

North

Risk

m

m

/AvgeYear

7B guan no2 50m2
0.00

0.00 5.29859E-009

61.63

2 .73829E-003

0.00

0.00

2.64257E-009

30.73

6.00583E-003

0.00

0.00 G.56206E-OIO

7.63

3.3 1417E-004

0.00

0.00 7.02800E-0 13

0.01

1.59727E-006

8B guan no2 115m2
613 guan no2 20m2
4B tris no2 60m2
TOT AL

8.59806E-009
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Column:

3: Gewijzigde faalfreq uentie en scenario 1 en 5 vervallen

Risk Ranking Point:
ModelName

dichtbij 100 meter (97 ,8 m)
Pct. Risk

Risk I Outcomc

1.43781E-008

46.96

1.81542E-002

0.00

9.77327E-009

31.92

5.55299E-002

000

0 00

5.22778E-009

17.07

6.60073E-003

0 .00

0.00

8.4 7778E-O I0

2.77

1.09532E-003

0.00

0.00

3.81850E-O 10

1.25

2.16960E-003

0.00

0.00

1.024 76E-OI I

0.03

5.82250E-005

Pct. Risk

Risk I Outcome

East

North

Risk

m

m

/AvgeYear

0.00

0.00

0.00

7B guan no2 50m2
8B guan no2 115m2
6B guan no2 20m2
3B lris no2 50m2
4B lris no2 60m2
8A guan Hel 115m2
TOT AL

3.06 190E-008

Risk Ranking Point:
ModelName

dichtbij 30 meter (30,0.6 m)
East

North

Risk

m

m

/AvgeYear

0.00

0.00

1.0 1764E -007

48.84

1.28490E-001

0 .00

0.00

4.45932E-008

2 1.40

5.63045E-002

0 00

0.00

3 .17968E-008

15.26

1.80664E-OO l

0 ()()

0.00

1.81 258E-008

8 .70

2 .34 183E-002

0.00

0.00

5.28021E-009

2.53

3.00012E-002

0.00

0.00

3.90052E-009

1.87

4. 924 90E-003

0 00

0 00

2.09697E-009

1.0 I

1.19146E-002

0.00

0 .00 8.1!203E-O!O

0 .39

I .04807E-003

0.00

0.00

1.1 0043E-01 1

0.0 1

6 .25247E-005

7B guan no2 50m2
6B guan no2 20m2
8B guan no2 115m2
3B lris no2 50m2
4B lris no2 60m2
2B tris no2 20m2
8A guan Hel 115m2
7 A guan Hel 50m2
4A tris Hel60m2
TOT AL

2.08380E-007
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Risk Ranking Point:
ModelName

grens noord (-38,274 m)
East

North

Risk

Pct. Risk

Risk I Outcome

m

m

/AvgeYear

0 .00

0.00

3. 90369E-009

55.95

4.92S90E-003

0.00

0.00

2.12S45E-009

30.5 1

1.20935E-002

0.00

0.00 9 .2S486E-O10

133 1

1.17233E-003

000

0.00

1.22649E-Ol l

0.18

6.96S69E -005

0.00

0.00

4.45920E-012

0 .06

5.761 24E-006

Pct. Risk

Risk I Outcome

78 guan no2 50m2
SB guan no2 115m2
68 guan no2 20m2
4B tris no2 60m2

)
3B tris no2 50m2

TOT AL
6 .97735E -009

Risk Ranking Point:
ModelName

molenweg (85,-360 m)
East

North

Risk

m

m

/AvgeYear

0.00

0.00

2.16873E-009

62. 17

2 .73829E-003

0.00

0.00

1.05703E-009

30.30

6.00583E-003

0.00

0 .00

2.62482E-O10

7.52

3 J 1417E-004

0.00

0.00 2.Sll20E-0 13

0 .0 1

1.59727E -006

78 guan no2 50m2
SB guan no2 115m2
6B guan no2 20m2
4B tris no2 60m2

TOTAL
3.4S852E-009
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APPENDIX 3: GEGEVENS GROEPSRISICO

wp 2004
Naam

)

)

adres

Yamaha Motor Racing BV
Carlson Wagonfit Travel
Yamaha Motor Europe NV
Yamaha Motor Nederland BV
Yamaha Motor Int. Finance (Europe)
Boeing lnternat. Corporatien
Globalware Solutions
Geo Loqistics
Bausch & Lomb
Epcor
Hamilton Sundstrand
TNT NL BV
BCC( elektro-speciaalzaken)
Yamaha Motor Distribution BV
Leven ba eh & Gerritsen
Dalkia vestiging Amsterdam
DBU lndustriele Automatisering
Dalkia - DBU Amsterdam
Yamato Transport BV
jeol Europe BV
Bentheimerbruq BV
Gefco
Scanfan Group BV
Interport BV
Transaero Airlines
Duneliqht Electranies Europe
Start Transport & Logistiek
Final Approach Aircraft
Chapman Freeborn Airmarkt
Air Logistics
Air Transat A.T. lnc.
Transfairways BV
Active Airfine Representa
UTI Nederland BV
Verhoef Al. Scheepsbouw Industrie BV

Koolhovenlaan
Koolhovenlaan
Koolhovenlaan
Koolhovenlaan
Koolhovenlaan
Koolhovenlaan
Koolhovenlaan
Koolhovenlaan
Koolhovenlaan
Bellsinqel
BeUsingel
Bellsingel
Bellsinqel
Bellsingel
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Tupolevlaan
Molenweg

Verwachte uitbreiding

Bellsingel

Wp: werkzame personen

vol

101
101
101
101
101
80
102
100
110
41
41
51
61
2
22
24
24
24
28
28
30
30
32
42
44
44
44
44
44
44
44
44
46
48
125
41

A
A

A
A

6
3
80
32
2
19
53
82
106
65
2
330
23
150
13
98
21
130
14
11
1
4
5
21
1
1
4
1

8
3
3

13
6
67
80
1458
40
-
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Dit evert d e volgen de data op die gebruikt zijn in de berekening en.
Nr in
wp
figuur 6 Adres
1 Tupolevlaan 22 t/m 24
262
2 Tupolevlaan 28 t/m 32
35
3 Tupolevlaan 42 en 44
55
4 Tupolevlaan 46 en 48
73
150
5 Belsingel 2
107
6 Belsingel 41 incl uitbreiding
7 Belsingel 51
330
8 Belsingel 61
23
9 Molenweg 125
80
10 Koolhovenlaan 80
19
11 Koolhovenlaan 100 en 102 en 11 o
241
123
12 Koolhovenlaan 101
1498
Wp: werkzame personen

)

kantoorgebouwen
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APPENDIX 4: RISK RANKING GROEPSRISICO
centocorgr2005

dag en nacht voor basis, dagtnin5 en nachtrnin5 is selectie
waarbij scenario SB vervalt, dagfr en nachtfr de
faalfrequentie wijzigt en sencenario 5b vervalt

Societal Risk Ranking Criteria
Results from the following Run Rows make up this report:
dag
nacht
dagmin5
nachtmin5
dagfr
nachtfr
All coordinates in this report are absolute, not relatiYe to the Location Offset.
Sorting method:

By rate of death

Max. fatalities for selected Rows:

33

Analysis of risk by weathers and directions:
Separate Almlysis performed?

No

Analysis of risk by model and location:
Separate Analysis performed?

No

Aversion Index

1.000000

-

-
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Societal Risk Ranking Results
1: STANDAARD

Column:

All Freq ucncics are

East

North

Risk I ntegral

Risk Integral

Average

m

m

/AvgeYear

Percent

Outco me

Zero Deaths

0-1

1-10

10-33

7B guan no2 50m2
0.00

0.00

4.87395E-007

44.19

5.72463E-OOI

2.81466E-007

4.93545E-007

6.02258E-008

1.61623E-008

0.00

4. 73039E-007

42.89

2.44339E+OOO

2.96304E-008

8.43543E-008

6.98085E-008

9.80684E-009

0.00

7.66585E-008

6.95

8.08464E-004

9.20442E-005

2.77577E-006

O.OOOOOE+OOO

O.OOOOOE+OOO

0.00

5.9110 I E-008

5.36

6. 78490E-002

6.71001E-007

1.76349E-007

2.38498E-008

O.OOOOOE+OOO

0.00

4.33730E-009

0.39

5 .09432E-003

7.52215E-007

9.91855E-008

O.OOOOOE+OOO

O.OOOOOE+OOO

0.00

2.27973E-009

0.21

1.1 775 5E-002

1.71046E-007

2.25538E-008

O.OOOOOE+OOO

O.OOOOOE+OOO

0.00

9.81 23 1E-011

0.0 1

5.06834E-004

1. 87933E-007

5.66746E-009

O.OOOOOE+OOO

O.OOOOOE+OOO

0.00

6.1 5771E-O!l

0.01

7.06808E-005

8.59884E-007

1.13156E-008

O.OOOOOE+OOO

O.OOOOOE+OOO

0.00

1.1 0852E-Oll

0.00

!.30200E-005

8.40342E-007

1.1 0584E-008

O.OOOOOE+OOO

O.OOOOOE+OOO

SB gunn no2 115m2
0.00

SB guan no2 7m2
0.00
6B guan no2 20m2
0.00
3B tris no2 50m2
0.00
48 tris no2 60m2
0.00
8.\ guan Hel 115m2
0.00
2B Iris no2 20m2
0.00
7A guan Hel 50m2
0.00
TOT AL

1.10299E-006

/AvgeYea.·
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2: Scenario 1 en 5 vcrvallen

Column:

All Frequencics are

East

North

Risk I ntegral

Risk Integral

Average

m

m

/A\'gcYear

Percent

Out co me

Zero Deaths

0·1

1-10

10-33

78 guan no2 50m2
0.00

0.00

4.87395E·007

47.49

5.72463E-001

2. 81466E-OO 7

4.93545E-OO 7

6.02258E-008

1.61623E-008

0.00

4. 73039E-007

46.09

2.44339E+OOO

2.%304E-008

8.43543E-008

6.98085E-008

9.80684E-009

0.00

5.91101E-008

5.76

6.78490E-002

6.7JOO!E-007

1.76349E-007

2.38498E-008

O.OOOOOE+OOO

0.00

4.33730E-009

0.42

5.09432E-003

7.52215E-007

9.91855E-008

O.OOOOOE+OOO
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1. Inleiding
Special Cargo Services B.V. te Oude Meer is bezig met een aanvraag voor een
vergunning ex Wm voor de vestiging aan de Breguetlaan 9 (inrichtingsnummer 0241 ).
De vergunning betreft het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de
opslag en het herverpakken van gevaarlijke stoffen en het verveersgereedmaken van
zendingen gevaarlijke stoffen, waaronder klasse 1.4 en klasse 7 volgens de voorschriften
van lucht-, zee- en wegvervoer. Het bedrijf is thans gevestigd aan de Breguetlaan 7. De
totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen op enig moment in de inrichting aanwezig is
maximaal10.000 kg .

)

Special Cargo Services B.V. heeft AVIV verzocht een risicoanalyse (QRA) op te stellen.
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de activiteiten en de uitgangspunten van de
risicoanalyse en een beschrijving van de kenmerken van de te berekenen
ongevalsscenario's. Hoofdstuk 3 bevat het resultaat van de risicoanalyse. Hoofdstuk 4
tenslotte bevat de conclusie.
Waarom een QRA?
Tot voor kort had de gemeente de insteek dat de ondergrens van de werking van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) voor inrichtingen waarbinnen gevaarlijke
stoffen worden opgeslagen of overgeslagen 10.000 kg per opslagvoorziening bedroeg.
Gedurende de vergunningprocedure is bij de gemeente Haarlemmermeer de vraag
gerezen of er wel een drempelwaarde van toepassing is voor inrichtingen als bedoeld in
artikel 1 onder b van het BEVI. Dit zijn inrichtingen bestemd voor de opslag in verband
met het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, onderceel c, van het
Besluit risico's zware ongevallen (vervoersgebonden inrichtingen als SCS). Het ministerie
van VROM is, door de gemeente, om duidelijkheid gevraagd.

)

Indien het inderdaad de bedoeling van de wetgever is om geen drempelwaarde te
hanteren dan valt SCS onder het BEVI en moet rekening gehouden worden met de
grenswaarden en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. Middels een QRA moet
het plaatsgebonden risico bepaald worden. De QRA maakt deel uit van de
vergunningaanvraag.
Gezien de beoogde snelle verhuizing van Breguetlaan 7 naar Breguetlaan 9 heeft SCS
AVIV verzocht, vooruitlopend op de reactie van VROM, een risicoanalyse (QRA) uit te
voeren. Het risico bij SCS is de vorming van toxische verbrandingsproducten bij brand
van de in emballage aanwezige gevaarlijk stoffen.
Evaluatie toetsing afstandtabellen CPR 15-2
1
In [11] is voor een opslag van 300m 2 met beschermingsniveau 3 de afstand tot de PR
contour van 1.0 10-6 /jr 165 meter. Binnen deze maatgevende PR2 10-6 contour zijn
3
beperkt kwetsbare bestemmingen gelegen. Het PR 10-6 dient bij een nieuwe situatie (en
1
2

3

Afstandtabellen CPR 15-2
PR=plaatsgebonden risico
De naburige bedrijven zijn als beperkt kwetsbaar confonn BEVI te kwalificeren
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daar is in dit geval formeel sprake van) als een richtwaarde aangehouden te worden bij
beperkt kwetsbare bestemmingen. Dit houdt in dat beperkt kwetsbare bestemmingen in
beginsel niet zijn toegestaan (BEVI art. 6, 2de lid).
Het PR is bedoeld om de externe veilgheidsituatie te beoordelen. Geredeneerd vanuit de
externe veiligheidssituatie geldt voor dit specifieke geval dat de bestaande situatie
(vestiging van SCS op Breguetlaan 7) en de voor de vergunning te beoordelen nieuwe
situatie (vestiging van SCS op Breguetlaan 9), niet van el kaar versch ill en . De risicobron is
enkele meters verschoven en de risico's voor de omgeving zijn tenminste gelijk gebleven.
Voor bestaande situaties zijn volgens het BEVI beperkt kwetsbare bestemm ingen wel
toegestaan binnen de PR 1o-6 contour.

)

Toepassen QRA-methodiek CPR 15-2 bedrijven
Voor de opslag van stoffen in emballage minder dan 10.000 kg is fo rmeel geen
risicoberekeningsmethodiek vastgesteld. Gebruik wordt gemaakt van de standaard
berekeningsmethodiek voor CPR 15-2 bedrijven met opslag > 10.000 kg. [5], die ten
grondslag ligt aan de afstandtabel voor dit type inrichtingen. Deze rekenmethodiek staat
al lang ter discussie en wordt door het RIVM thans herzien. Daarnaast is gezien de aard
van de inrichting met steeds wisselingen in de aard van de aanwezige stoffen en
hoeveelheden gerekend met een standaard bronterm.
In de QRA (zie het navolgende rapport) is het plaatsgebonden risico berekend (zie Figuur
4) Buiten het bedrijfsgebouw is het risico kleiner dan 1.0 1o-6 /jr. en is dus lager dan
uitgaande van de standaard afstandentabeL Gelet op de omvang van de risicocontouren,
de aard van de ongevalsscenario's en de omgeving van SCS is geen relevant
groepsrisico te verwachten. Het groepsrisico ligt daarom onder de oriëntatiewaarde.

Conclusie
Het extern risico vormt geen belemmering voor realisatie van de inrichting .

)
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2. Gegevens risicoanalyse
2.1. Beschrijving inrichting
Ligging van de inrichting
De inrichting SCS is gelegen op een bedrijventerrein nabij de luchthaven Schiphol. Het
betreft een niet vrijstaand gelegen pand. ln de directe omgeving zij n voornamelij k andere
luchthavengebonden opslag- en overslagbedrijven alsmede enkele kleine kantoren
gelegen.

)

Direct aangelegen zijn vier bedrijfspanden (zie Figuur 2), al len van een gelijksoortige
bouwkundige indeling, namelijk bestaande uit een kleine kantoorruimte en een loods.
Tussen drie van deze bedrijfspanden en de is een bouwkundige brandgang gelegen met
een breedte van ruim een meter. Het vierde aagelegen pand betreft de huidige vestiging
van SCS.

'

Figuur 1. Ligging van de inrichting (SCS:::Special cargo services). Een kaartvierkant komt
overeen met 1000 x 1000 meter

•
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Aard van de inrichting
Special Cargo Services is een overslagbedrijf dat gespecialiseerd is in de afhandeling
van gevaarlijke stoffen . De activiteiten zijn in grote mate gericht op het vervoer van
gevaarlijke stoffen door de lucht. Ten behoeve van de activiteiten zijn gevaarlijke stoffen
voor relatief korte duur aanwezig binnen de inrichting. Indien de opslag plaatsvindt
gedurende een periode van maximaal 48 uur zal dit hoofdzakelijk plaats vinden in
stellingen. Indien de opslagduur de periode van 48 uur overstijgt zal dit plaatsvinden in
opslagvoorzieningen (opslagkluizen). Indien nodig worden gevaarlijke stoffen
(her)verpakt in een zogenoemde ompakbunker (ruimte 1).

)

Indeling van de inrichting
Binnen de inrichting kunnen op diverse plaatsen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. De
locaties zijn aangegeven op de plattegrondtekening, Figuur 2. Bijlage 1 geeft een
overzicht van de stoffen en de maximale hoeveelheden per categorie. De totale
hoeveelheid gevaarlijke stoffen op enig moment in de inrichting aanwezig is maxiamaal
10.000 kg. Opslag vindt plaats in geventileerde kluizen (capaciteit circa 1000 kg.) met
een brandwerendheid van 60 minuten. Gevaarlijke stoffen kunnen ook aanwezig zijn in
stellingen (in de zone gevaarlijke stoffen). De stellingen zijn voorzien van lekbakken.
Stoffen van de categorie 1.4 zijn hier niet aanwezig of opgeslagen.

Figuur 2. Plattegrond van de inrichting
Nr.
1
2

3
4

5
6

7
8
9

Omschrijving ruimte
Ompakruimte
opslagkluizen
Zone gevaarlijke stoffen
Labelzone ontplofbare stoffen klasse 1.4
CV-ketel
Stellingen
Loods kantoor
Keuken
Server ruimte
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Labelzone klasse 1.4 (ruimte 4)
Deze zone is uitsluitend bestemd voor het etiketteren en verveersgereedmaken van ADR
klasse 1.4 stoffen en is gedeeltelijk afgescheiden door de kluizen 2E-H. De kluis heeft
een brandwerendheid van 60 minuten. Deze kuizen bevatten diverse gevaarlijke stoffen,
uitgezonderd stoffen van klasse 3, 5.1 en 5.2. De afstand tussen goederen van ADR
klasse 1.4 en brandbare stoffen die zich niet in een klu isbevinden (stellingen A-F)
bedraagt minimaal 15 meter.

)

Zone gevaarlijke stoffen (ruimte 3}
In de zones gevaarlijke stoffen worden uitsluitend stoffen in doorvoer opgeslagen
(maximale duur van 48 uur). De gevaarlijke stoffen worden uitsluitend opgeslagen in
verpakkingen, die volgens de internationale normen voor ADR, IMDG-code, ICAO zijn
toegestaan. De gescheiden opslag van stoffen in de zone geschiedt volgens de !CAOregels. In de kluizen is de gescheiden opslag conform PSG15.
Algemeen
De vloeren van de loods en de opslagvoorzien ingen zijn tenminste vloeistofkerend
uitgevoerd. De stellingen zijn voorzien van lekbakken. De gebouwhoogte is circa 10
meter. Het dak van de loods is voorzien van lichtkoepels.
De inrichting zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie (automatische detectie en
doormelding naar de brandweer via het beveiligingsbedrijf 24 uur per dag). Ten behoeve
van de bestrijding van een beginnende brand zijn op diverse plaatsen brandblussers (12
kg ABC poederblussers) en een brandslanghaspel aangebracht. De inrichting beschikt
over een bedrijfsnoodplan.

2.2. Gevaarsaspacten inrichting

)

Handelingen met radioactieve stoffen (klasse 7)
In ruimte 9 is in een kluis een ijkbron ( 137Cs met een activiteit van 333 kBq) aanwezig.
Andere radioactieve stoffen zullen in deze ruimte uitslu itend kortstondig aanwezig zijn ter
controle van de toegestane stralingsniveau's en besmettingsniveau's aan/nabij het
oppervlak van de verpakking. Het betreft radioactieve bronnen, zoals 24 1Am, eoco, en
137Cs,

voor gebruik in de offshore. Het gaat om de gelijktijdige aanwezigheid van enkele
bronnen (gemiddeld 2, een enkele keer 4).

Bron

Activiteit

241Am
60Co
137Cs

[MBq]
64
50
74.000

Bronconstante
[microSv/h per MBq
op 1 m afstand]
0.0042
0.34
0.086

Afstand [m]
25 microSv/uur
1 bron
<1
<1
16

Afstand [m]
25 microSv/uur
4 bronnen
<1
<2
32

Tabel1. Overzicht van regelmatig aanwezige bronnen en hun activiteiten .
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De radioactieve stoffen zijn gemiddeld 1 x per 2 weken gedurende maximaal 8 uur
aanwezig (de tijdfractie op jaarbasis is 0.02). Langduriger opslag van radioactieve stoffen
vindt desnoods plaats bij de RTD.
Een mogelijk gevaar betreft brand waarbij de radioactieve stoffen zij n betrokken. Het
belangrijkste gevolg van brand is de kans op blootsteHing aan externe straling van de
bron waarvan de afscherming als gevolg van de brand is verdwenen. Daarnaast kan bij
brand een deel van de activiteit in de omgeving vrijkomen.
Een brand leidt gezien de aanwezige activiteit tot een lichte besmetting van de omgeving
(9]. Het werkgebied van de brandweer (gebied waarbinnen de blootstelling aan externe
straling groter is dan 25 microSv/uur) bedraagd voor vier niet-afgeschermde 137Cs
bronnen van 74 GBq circa 30 meter (zie Tabel 1 en bijlage 2).

)
De aanwezigheid van radioactieve stoffen leidt niet tot een extern veiligheidsrisico.
Handelingen met klasse 1.4 stoffen (1.45, 1.4G, 1.40)
De ontplofbare stoffen betreffen klasse 1.48, 1.4G en 1.4D. Oe ontplofbare stoffen zijn
gemiddeld 1 x per week gedurende 2 tot 3 uur aanwezig (de tijdfractie op jaarbasis is
0.015). Maximaal is 750 kg NEM op enig moment aanwezig (zie bijlage 1).

Een calamiteit met klasse 1.4 stoffen betreft brand, geen massa-explosie. De gestelde
voorsch riften bij SCS zijn gericht op preventie van brand en het beperken van de
gevolgen van brand middels interne zonering.

)

Klasse 1.4 stoffen en voorwerpen betreft stoffen die slechts een gering explosiegevaar
opleveren wanneer zij tijdens het vervoer tot ontsteking komen. De gevolgen blijven in
hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of
reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op
praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
Op basis van de UN classificatietest criteria zijn van 1.4G artikelen meer effecten te
verwachten dan van 1.48 artikelen (1.48 levert al leen beperkte effecten als de
verpakking door een externe brand is aangetast). Samengevat geldt, dat voor
transportverpakkingen de maximale schadeafstand voor 1.4G 15 meter bedraagt. Voor
1.4S is deze afstand maximaal 5 meter voor een doos.
1.4D stoffen betreffen: springstof of zwart buskru it; voorwerp dat een dergelijke stof
bevat, in beide gevallen zonder mogelijkheid tot inleiding en zonder voortdrijvende lading,
maar met tenminste met 2 doeltreffende veiligheidsvoorzieningen. Bij SCS betreft het
bijvoorbeeld holle ladingen met HMX of RDX.
Bij een brand van de ontplofbare stoffen komen verontreinigende stoffen in de lucht vrij
(rookgassen). Om welke reactieproducten het gaat, wordt bepaald door de samenstelling
en de hoeveelheid van de bij een brand betrokken artikelen. Gegevens over mogelij ke
emissies zijn niet bekend. Bij het afsteken van vuurwerk wordt geschat dat circa 1 gram
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N02 per bruto kg vuurwerk vrijkomt. Indien verondersteld wordt dat 750 kg netto
explosieve massa overeenkomt met een brutohoeveelheid van 1500 kg en dat deze
hoeveelheid in 20 minuten verbrand dan bedraagt de bronterm uitgaande van de
schatting voor vuurwerk circa 0.002 kg N02 per seconde. Deze bronsterkte leidt niet tot
externe veiligheidsrisico's (zie ook Tabel 2).

Opslag gevaarlijke stoffen in kluizen
De opslag in de aparte kluizen van gevaarlijke stoffen is gering van omvang. Deze opslag
leidt niet tot een extern veiligheidsrisico.

)

Zone gevaarlijke stoffen
5
Bij SCS worden geen zeer toxische poeders en vloeistoffen op- en overgeslagen of
herverpakt Vrijkomen en blootstelling aan dergel ijke gevaarlij ke stoffen door verspreiding
binnen- en buiten de inrichting wordt derhalve niet beschouwd.
De externe veiligheidsrisico's worden veroorzaakt door het ontstaan van toxische
verbrandingsproducten tijdens een brand. De toxische verbrandingsproducten betreffen
stoffen als HCI, N02 en S02.
De bronterm toxische verbrandingsp[roducten dient conform [5] in principe berekend te
worden uitgaande van de gemiddeld in de opslag aanwezige aard en hoeveelheid
stoffen. Hiervoor kan dan een gemiddeld molecuulgewicht, gemiddelde structuu rformule
en de dan benodigde zuurstofbehoefte bij brand worden afgeleid. Gezien de aard van de
inrichting met steeds wisselfingen in de aard van de aanwezige stoffen en hoeveelheden
is dit niet mogelijk. Gekozen is voor een aanpak waarbij de standaard bronterm uit de
CPR 15 Circulaire gebaseerd op een N-percentage van 1.5 gewichts 0/o wordt gebruikt ..

2.3. Scenario's toxische verbrandingsproducten

)
De risicoberekening is uitgevoerd volgens de systematiek die ten grondslag ligt aan de
Circulaire CPR 15 [3 tlm 6] . De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
• Het effectief vloeroppervlak van de zone voor de opslag van de gevaarlijke stoffen is
ongeveer 300 m2.
• De brandfrequentie voor deze ruimte is 8.8 1o-4 /jr conform [5].
• De opslagruimte is voorzien van branddetectie- en meldinstall atie, maar is niet
voorzien van een automatisch brandbestrijdingssysteem.
• De kans dat de deuren bij brand geopend zijn, is 0. 1. Gedurende de nacht zijn de
deuren altijd gesloten. Bij een open deur is sprake van een onbeperkt ventilatievoud
en brand met een overmaat aan zuurstof.
• In de berekeningen wordt uitgegaan van een dag- en een nachtsituatie.
• De brandduur (blootstellingsduur) is 30 minuten .
• In de zone wordt maximaal 10 ton gevaarlijke stoffen opgeslagen.

4

5

Vuurwerk bevat gemiddeld circa 17.5% NEM kruit/sas
Handelingen met zeer toxische stoffen kunnen mogelijk wel leiden tot een extern veil igheidsrisico.

9
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De standaard bronterm uit de CPR 15 Circulaire gebaseerd op een N-percentage van
1.5 gewichts% wordt gebruikt. De bronterm toxische verbrandingsproducten is 0.156
kg per kg verbrand opgeslagen product. De afleiding is gebaseerd op een gemiddelde
samenstelling van het opgeslagen product van C3.6Hs.30o.4No.sS1.3Cio.s, een
molecuulgewicht van 163 kg/kmol, een omzettingspercentage van N naar N02 van 35
%en 20% actieve stof. De zuurstofbehoefte is 6 .14 mol per mol verbrand product.
De samenstelling van de toxische verbrandingsgassen is 11.5 gewichts% N02, 65.5
gewichts% S02 en 23 gewichts 0/o HCI.
De brandsnelheid bij een overmaat aan zuurstof is 0.025 kg/m 2s. Dit geeft een
bronterm toxische verbrandingsproducten van 0.156 x 0.025 = 3.9 1o-3 kg/m 2s. Voor
een oppervlak van 300 m2 is de bronterm 3.9 10-3 x 300 = 1.17 kg/s
De brandsnelheid in kg/s bij een zuurstofbeperkte brand is 6.14 1o-s x ( 2 + F ) A H
met F het ventilatievoud per uur, A (=300 m2) het (effectieve) oppervlak van de ruimte
in m 2 en H de hoogte ( 10 meter) van de ruimte. Dit geeft dan een bronterm toxische
verbrandingsproducten van 9.6 1o-6 x ( 2 + F ) A H = 0.173 kg/s. Bij gesloten deuren
wordt uitgegaan van een ventilatievoud F van 4.

•
•

•

)

De engevalslocatie is het midden van de inrichting met de RDM-cördinaten (113610,
477960). Tabel 2 toont de veronderstelde brandscenario's.
Nr

!
'

Oppervlak
brand

Ventilatie
voud
[/uur]

J

1

300

4

1

~j__[m2]
1

'

Situatie

Frequentie
[/jr]

werkdag-deur

2.8 10-4

_

2:----- 300---r---~-------1--werk~~g~eur

b

!

300

i

'-~ i

300

Tabel 2.

.

Duur
[min]

0.173

30

---~[lk~
g,/s-!--1--t---::-=---1

___ -----3.2-1 o-5--- ----1-:--f?ö_____ -- -3ö___ _

L--:-::-:---:o.....
p~e_n~--+--:--:--,.-:::---7--t---"---,-=-::---+------!

____j _________ ,_ ___
3

Bronterm
toxisch

4

I

Weekenddag
deur dicht
i__ __I Nacht-deur dicht
I

1.2 10-4

0.173

30

L.~_1_Q_~- _ 0.173

30

Beschouwde brandscenario's

)
2.4. Probit relatie toxische verbrandingsproducten
Voor de berekening van toxische effecten worden probit relaties gebru ikt. Algemeen geldt
voor een probit relatie:
Pr = a + b In [ en t]
met:

Pr
a, b, n

c

•

: probitwaarde
: probitconstanten
: concentratie [mgfm3]
: blootstellingstijd [min]
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Probit factor

HCI

-37.3
3.69
1

a
b
n
Tabel 4.

N02
-18.6
1
3.7

S02
-19.2
1
2.4

Probitconstanten

Wanneer er sprake is van blootstelling aan een mengsel van stoffen dient een speciale
probit gebruikt te worden. Voor mengsels van stoffen met een vergelij kbare toxische
werking (dezelfde waarde voor de probitfactor b) wordt de gezamenlijke probit gegeven
door:
Pr =ai + In {[(f1 C)n1 + :E di (fiC)ni) * t}

)
met:

Pr
: probitwaarde
a1, n 1 : probitconstanten stof 1
ai, ni
: probitconstanten stof i (i =2, 3, .. )
f1, fi
: gewichtsfractie van de betreffende stof in het mengsel
C
: som van de concentraties van de stoffen
di
: exp(ai-a1)

Voor een blootstellingstUd van 30 min zijn met de combinatie probit relatie (gecorrigeerd
voor de verschillende factor b) letale concentraties afgeleid voor de gegeven
samenstelling toxische verbrandingsproducten.
Figuur 3 toont het resultaat van de berekeningen. Concentraties van 1085, 2040 en 3850
mg/m3 veroorzaken een kans op overlijden van 1, 50 en 99%.

)

11
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Combinatie toxische verbrandingsproducten
10000 ~----------------------.-------~------~~---,

M'

__..--/

E
0,

.§.
Q)

:;:
~

....c:

1000~~~~~==:::::::::::±===============-----_J

Q)

0

c:

0
(.)

)
100 +-----~--~--~~~~~~----~--~--~~~~~

0.01

0.10

1.00

Kans op overlijden

Figuur 3.

Probit relatie toxische verbrandingsproducten voor blootstelling gedurende 30
min aan 23.0 gewichts- 0/o HCI, 11.4 gewichts-% NOz en 65.6 gewichts-% SOz

2.5. Overige invoergegevens

)

De risicoberekening is uitgevoerd met Riskcalc 2.3 en is in overeenstemming met de
voorschriften van CPR 18 [1]. Voor de ruwheidslengte is 1.0 m gebruikt. De
meteorologische gegevens van het weersstation Schiphol zijn gebruikt voor 12
windrichtingen en 6 stabiliteitstypen.

12
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3. Resultaat risicoberekening
3.1. Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico wordt getoond in Figuur 4. Buiten het bedrijfsgebouw is het
risico kleiner dan 1.0 1o-6/jr.
In de afstandentabel CPR 15-2 inrichtingen, zie bijvoorbeeld [1 1], is voor een opslag van
300 m 2 met beschermingsniveau 3 de afstand tot de contour van 1.0 1o-6 /j r 165 m en de
afstand voor het invloedsgebied 380 m. Deze afstanden zijn aanzienlijk groter dan in
deze QRA berekend voor SCS.

)

)

113000

Figuur 4.

113260

113600

Plaatsgebonden risicocontouren
-

-

-

-

-

1.0 10-7/jr
1.0 10-8 /jr

113750

114000

114250
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3.2. Groepsrisico
Special Cargo Services is gevestigd op het industrieterrein Sky Park Schiphol. Gelet op
de omvang van de risicocontouren, de aard van de ongevalsscenario's en de omgeving
van SCS is geen relevant groepsrisico te verwachten.
Toelichting
In de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (standaardtabellen CPR 15-2) is
aangegeven dat voor een opslag met beschermingsniveau 3 en een oppervlak tot 300 m2

)

er een personendichtheid van 145 personen per hectare (vanaf 1.0 1o-5 /jr tot de grens
6
van het invloedsgebied van 380 meter) mogelijk is alvorens de orëntatiewaarde van het
groepsrisico wordt overschreden. In paragraaf 3.1 is aangegeven dat het risiconiveau van
SCS kleiner is dan in de standaardtabellen met beschermingsniveau 3. De
personendichtheid in aanmerking genomen dat personen hier niet continu aanwezig
zullen zijn, is aanmerkelijk kleiner dan 145 per hectare. Het groepsrisico ligt daarom
onder de oriëntatiewaarde.

)

8

Voor een opslag van 600 m2 is dit 11 0 personen

•
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4. Conclusie
Het extern veiligheidsrisico van Special Cargo Services B.V. gevestigd te Oude Meer is
berekend. Buiten het bedrijfsgebouw is het plaatsgebonden risico kleiner dan 1.0 1o-6 /jr.
De afstand tot de contour van 1.0 1o-8 /jr (indicatief voor het invloedsgebied van het
groepsrisico) is ongeveer 300 m.
Het groepsrisico zal gelet op het berekend plaatsgebonden risisco en de omgeving van
de inrichting onder de oriëntatiewaarde liggen.

)

)
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Bijlage 1. Stoffen
1. Maximaal per stofcategorie (ADR-klasse) aangevraagde hoeveelheid

f- -~~~=~- ~:~:.~~~~-~.~:-=~-- ------ - - - --·-

1 1.4
1

Explosieven (uitgezonderd
vuurwerk)

--- -- - - -~:::~:_'~:i~------ ---·--- - - ------··-·--·-______ L_·----- --~-~~-~-~-~:_____ _____
750 kg. NEM

---}}-- ·-~i~P.~-?äa~dh9a~~:~iët9ifii9e ____ · · ··)· ··-·----~-g~g~~-

)

n.v.t

· ---~f-GJ!j~6~~-

Uitsluitend
aanwezig voor
controle en
labelling

-----~~=-~ :-~-~{---

~·43~·- !~~.~~;;Iii~!~;~.=F-1~g~~~~~=~::;:r-- --!~~3

f--5 .1
5 .2

Stoffen die in aanraking met
water brandbare gassen

6.2
7

100 kg/liter

Kluis/zone

2E-H, 6A-F

_ontwikkelen__
___ r--------- - - -----r-----; - - - - - ·-+- --:--::--- --1
Oxiderend werkende stoffen
500 kg/liter
Klu is/zone
2C-D
Organische peroxiden
-500 kg/ liter --t----:K-;:I-=
u:-=
is7
/z~o.:...:
n..::.
e_-l-------::2:..;C:_-::-D---1

_§,_1 _. ___ _§iftL9~ -~!<?ff..€J.Il..
Infectueuze stoffen
Radioactieve stoffen

..... ............. ..... ... _. ~QQ9 ~g.flj!~r.. ___ ___-~IL:J[~!~.<?~-~--1

10 kg/liter
ljkbron+ 1000 kg

Kluis/zone
Ter controle

- ~-~:!::l ... ?_Q:.~-2E-H, 6G-L

7.a~n~w~e_z~ig,_~---~~-~~
--8i}tëriêlestoffën___________ _30üoi<Q7iiter- ~a
Kluis/zone
2E-H, 6G-L
9 . _. 1 Qy~rig_~ 9€JIJ<'l<'l ~lij~€J- ~!<?ft€J~ . ..............L ___
_§.QQ9 -~g(l_[!~~-- .. ...... _l5LL!.~~/:~Qt:l€J ____. .. . ?..~:. t:t. ?..9..:.h._ .I
8

)

1

l

!....

Opmerkingen:
•
De kluizen zijn van een constructie met een brandwerendheid van 60 minuten .
•
In de zones gevaarlijke stoffen worden uitsluitend stoffen in doorvoer opgeslagen
(maximale duur van 48 uur).
• De gevaarlijke stoffen worden uitsluitend opgeslagen in verpakkingen, die volgens de
internationale normen voor ADR, IMDG-code, !CAO zij n toegestaan.
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Bijlage 2. Radioactieve stoffen
Bij radioactieve bronnen is een onderscheid te maken in tweetal ongevalssituaties [8}, [9].
• Ongevallen waarbij de verpakking en afscherming van de bron faalt, en treedt geen
verspreiding op, zodat alleen sprake is van uitwendige bestraling (directe
blootstelling).
• Ongevallen waarbij sprake is van verspreiding van radioactieve stof in de omgeving,
zodat naast uitwendige bestraling ook sprake is van besmettingsgevaar.
Het dosis-equivalent tempo D als functie van de afstand R ten gevolge van een nietafgeschermde gamma-bron met een activiteit van A MBq kan als volgt worden berekend:

)

.

A

D=r.Rz
waarbij:

iJ
A

r
R

=
=
=
=

dosistempo [f.J Sv/h]
activiteit [MBqJ
specifieke gammastralingscanstante (f.J Sv/h MBq]
afstand [m]

De afstand waarbinnen het dosistempo groter is dan 25 fJSv/h betreft het werkgebied, de
(veilige) opstellijn van de brandweer.

)

=

qfqbi=o^moo^mmloq=
qfqbi=o^moo^mmloq==
loq==

=
=
=
=
=
=
=
^CtJê~ééçêí=NMRO=

sibbojrfwbk=fk=ab=dbjbbkqb
sibbojrfwbk=fk=ab=dbjbbkqb=
=dbjbbkqb=
e^^oibjjbojbbo=
wçãÉêçåÇÉêòçÉâ=å~~
wçãÉêçåÇÉêòçÉâ=å~~ê=
çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=îÉêëéêÉáÇáåÖ
ê=îÉêëéêÉáÇáåÖ=Éå=â~åëÉå
îÉêëéêÉáÇáåÖ=Éå=â~åëÉå

áå=çéÇê~ÅÜí=î~å=

=

^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~==b`lildfp`e=lkabowlbh=
b`lildfp`e=lkabowlbh=

^CtJê~ééçêí=NMRO=

sibbojrfwbk=fk=ab=
sibbojrfwbk=fk=ab==dbjbbkqb=
fk=ab==dbjbbkqb=
e^^oibjjbojbbo=
e^^oibjjbojbbo=
=
wçãÉêçåÇÉêòçÉâ=å~~ê
wçãÉêçåÇÉêòçÉâ=å~~ê=
çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=îÉêéêÉáÇáåÖ=
îÉêéêÉáÇáåÖ=Éå=â~åëÉå
Éå=â~åëÉå=
=â~åëÉå

aK=î~å=aìääÉãÉå=
bK=tK=ÇÉ=sêáÉë=

^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=b`lildfp`e=lkabowlbh=_s=
sÉÉåïçìÇÉå=
OMMU=

mêçàÉÅíåìããÉê=
mêçàÉÅíåìããÉê =

mêçàÉÅíäÉáÇÉê=
mêçàÉÅíäÉáÇÉê=

pí~íìë=
pí~íìë=

NMUMwsi=

aK=î~å=aìääÉãÉå=

`çåÅÉéíê~ééçêí=

^ìíçêáë~íáÉ=
^ìíçêáë~íáÉ=

m~ê~~Ñ=
m~ê~~Ñ=

a~íìã=
a~íìã=

dçÉÇÖÉâÉìêÇ=

oK=píêáàâëíê~=

PN=à~åì~êá=OMMU=

=

aK=î~å=aìääÉãÉå=C=bK=tK=ÇÉ=sêáÉë=OMMUK=

säÉÉêãìáòÉå=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉêK=
wçãÉêçåÇÉêòçÉâ=å~~ê=îÉêëéêÉáÇáåÖ=Éå=â~åëÉåK=^CtJê~ééçêí=
NMROK=^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~I=ÉÅçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâI=
sÉÉåïçìÇÉåK=

léÇê~ÅÜíÖÉîÉê=

dÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=
káÉìïÉïÉÖ=SRI==ONPM=^dI=eççÑÇÇçêé=
qÉäK=EMOPF=RS=TS=RQP=
cçíç=sççêéä~~í=

dÉïçåÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=EÑçíçW=`êáëíçéÜÉ=_êçÅÜ~êÇF=
ráíîçÉêÇÉê=

^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=ÉÅçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=Äî=
mçëíÄìë=POI=VOSV=wo=sÉÉåïçìÇÉå=
qÉäÉÑççå=EMRNNF=QT=QT=SQI=c~ñ=EMRNNF=QT=OT=QM=
ÉJã~áäW=áåÑç]~äíïóãKåä=
ïÉÄW=ïïïK~äíïóãKåä=
=
=
=
=
=
«=

^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=ÉÅçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=Äî=

lîÉêå~ãÉ=î~å=ÖÉÖÉîÉåë=ìáí=Çáí=ê~ééçêí=áë=íçÉÖÉëí~~å=ãÉí=
ÄêçåîÉêãÉäÇáåÖK=
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fkelra=
fkelra=
NK=fkibfafkd=
NK=fkibfafkd=

N

OK=b`lildfb=s^k=sibbojrfwbk
OK=b`lildfb=s^k=sibbojrfwbk=
ojrfwbk=
OKNK=iÉîÉåëïáàòÉ=
OKOK=sÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=Éå=îäáÉÖêçìíÉë=

P
P
Q

PK=tbohtfgwb=
PK=tbohtfgwb=
PKNK=dÉÄáÉÇëÄÉëÅÜêáàîáåÖ=
PKOK=sÉäÇïÉêâ=

T
T
V

QK=obpriq^qbk=
QK=obpriq^qbk=
QKNK=fåäÉáÇáåÖ=
QKOK=säáÉÖêçìíÉë=Éå=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=
QKPK=sÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=

NP
NP
OS
PQ

RK=`lk`irpfbp=
RK=`lk`irpfbp=

PT

SK=^^ka^`eqpmrkqbk=
SK=^^ka^`eqpmrkqbk=
SKNK=eÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ëççêíîÉêëéêÉáÇáåÖëçåÇÉêòçÉâ=

PV
PV

ifqbo^qrro=
ifqbo^qrro=
=

QP
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NK fkibfafkd=
fkibfafkd=
^~åäÉáÇáåÖ=
^~åäÉáÇáåÖ=
få=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=áë=ãçãÉåíÉÉä=ïÉáåáÖ=ÄÉâÉåÇ=çîÉê=ÇÉ=~~åïÉòáÖÜÉáÇ=Éå=ÜÉí=
ÖÉÄêìáâ= î~å= ÇÉ= éçäÇÉê= Çççê= îäÉÉêãìáòÉåK= `áêÅ~= íáÉå= à~~ê= ÖÉäÉÇÉå= áë= Äáà= ÉÉå= éêçîáåÅá~~ä=
îäÉÉêãìáëçåÇÉêòçÉâ= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ= säÉÉêãìáòÉå~íä~ë= î~å= kççêÇJeçää~åÇ= Eh~éíÉóå=
NVVRF=òÉÉê=ÖäçÄ~~ä=ÇÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖ=î~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ëççêíÉå=áå=â~~êí=ÖÉÄê~ÅÜíK=få=OMMS=ÜÉÉÑí=
áå= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉê= ÉÉå= çåÇÉêòçÉâ= éä~~íëÖÉîçåÇÉå= å~~ê= çîÉêïáåíÉêÉåÇÉ=
îäÉÉêãìáòÉå=EpÅÜìí=C=î~å=aìääÉãÉå=OMMTFK=ráí=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=áë=å~~ê=îçêÉå=ÖÉâçãÉå=Ç~í=ÇÉ=
ÖÉãÉÉåíÉ=ÖÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÑìåÅíáÉ=ÜÉÉÑí=~äë=çîÉêïáåíÉêáåÖëÖÉÄáÉÇ=îççê=îäÉÉêãìáòÉåI=ã~~ê=Ç~í=
ÇÉ=ï~~êÇÉ=îççê~ä=ÖÉòçÅÜí=ãçÉí=ïçêÇÉå=áå=ÇÉ=~ÅíáÉîÉ=éÉêáçÇÉ=EòçãÉêF=î~å=ÇÉ=îäÉÉêãìáòÉåK=_áà=
ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= ÄÉëí~~í= ÇÉ= ïÉåë= çã= ÄÉíÉê= áåòáÅÜí= íÉ= âêáàÖÉå= áå= ÜÉí= ä~åÇëÅÜ~éÖÉÄêìáâ= Éå= ÇÉ=
ÑìåÅíáÉ=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=îççê=îäÉÉêãìáòÉå=áå=ÜÉí=òçãÉêÜ~äÑà~~êK=aáí=áë=î~å=
ÄÉä~åÖ=çãÇ~í=îäÉÉêãìáòÉå=ëíÉêâ=ÄÉëÅÜÉêãÇ=òáàå=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK=lé=
ÖêçåÇ= ÜáÉêî~å= ÜÉÉÑí= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉê= ^äíÉåÄìêÖ= C= tóãÉåÖ~= çéÇê~ÅÜí=
ÖÉÖÉÖÉîÉå=îççê=ÜÉí=ìáíîçÉêÉå=î~å=ÉÉå=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÜÉí=ä~åÇëÅÜ~éÖÉÄêìáâ=î~å=îäÉÉêãìáòÉå=
áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉêK=eÉí=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=ÜÉÉÑí=éä~~íëÖÉîçåÇÉå=áå=ÇÉ=òçãÉê=î~å=
OMMTK==
açÉä
açÉä=
Éä=
eÉí=ÇçÉä=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=áë=áåòáÅÜí=íÉ=âêáàÖÉå=áå=ïÉäâÉ=îäÉÉêãìáëëççêíÉå=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=
e~~êäÉããÉêãÉÉê=îççêâçãÉå=Éå=ÜçÉ=òáà=ÜÉí=ä~åÇëÅÜ~é=ÖÉÄêìáâÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=~ÅíáÉîÉ=éÉêáçÇÉK=
aÉ= ~ÅíáÉîÉ= éÉêáçÇÉ= î~å= îäÉÉêãìáòÉå= äççéí= çåÖÉîÉÉê= î~å= ÄÉÖáå= ~éêáä= íçí= Ü~äÑ= çâíçÄÉêK= eÉí=
çåÇÉêòçÉâ= ÜÉÉÑí= òáÅÜ= ÖÉêáÅÜí= çé= ÜÉí= î~ëíëíÉääÉå= î~å= äçâ~äÉ= íêÉâêçìíÉëI= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉåI=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=Éå=é~~êéä~~íëÉåK==
iÉÉëïáàòÉê=ê~ééçêí
iÉÉëïáàòÉê=ê~ééçêí=
=ê~ééçêí=
lã= áåòáÅÜí=íÉ= ÖÉîÉå= áå= ÇÉ= ÉÅçäçÖáÉ= î~å= îäÉÉêãìáòÉå=ïçêÇí= áå= ÜççÑÇëíìâ= O= áåÖÉÖ~~å= çé= ÇÉ=
äÉÉÑïáàòÉ=î~å=áå=kÉÇÉêä~åÇ=îççêâçãÉåÇÉ=îäÉÉêãìáëëççêíÉåK=qÉîÉåë=ïçêÇí=ÜáÉê=âçêí=áåÖÉÖ~~å=
çé= ÇÉ= ïÉííÉäáàâÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= î~å= îäÉÉêãìáòÉå= Éå= ïçêÇí= ~~åÖÉÖÉîÉå= çé= ïÉäâÉ= ïáàòÉ=
éä~åçäçÖáëÅÜ= êÉâÉåáåÖ= ÖÉÜçìÇÉå= ãçÉí= ïçêÇÉå= ãÉí= îäÉÉêãìáòÉåK= eççÑÇëíìâ= P= Éå= Q=
ÄÉëÅÜêáàîÉå= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= Éå= ÇÉ= êÉëìäí~íÉåK= få= ÜççÑÇëíìâ= R= îçäÖí= ÉÉå= ÇáëÅìëëáÉ= Éå=
~~åÄÉîÉäáåÖÉåK==
=
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OK b`lildfb=s^k=sibbojrfwbk
b`lildfb=s^k=sibbojrfwbk=
fwbk=
OKNK ibsbkptfgwb=
ibsbkptfgwb=
säÉÉêãìáòÉå=òáàå=ÇÉ=ÉåáÖÉ=òççÖÇáÉêÉå=ÇáÉ=ÉÉå=îäáÉÖÉåÇÉ=äÉÉÑïáàòÉ=ÜÉÄÄÉåK=aÉ=ÇáÉêÉå=òáàå=Ûë=
å~ÅÜíë=~ÅíáÉÑ=Éå=çêáØåíÉêÉå=òáÅÜ=åáÉí=çé=Üìå=ÖÉòáÅÜíëîÉêãçÖÉåI=òç~äë=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=òççÖÇáÉêÉåI=
ã~~ê=ãÉí=ÄÉÜìäé=î~å=ÉÅÜçäçÅ~íáÉI=ÉÉå=ëççêí=ëçå~êëóëíÉÉãK=jÉí=Üìå=ëíêçííÉåÜççÑÇ=ëíçíÉå=òÉ=
ëåÉääÉI= òÉÉê= ÜçÖÉ= ÖÉäìáÇëéìäëÉå= ìáíK= lÄàÉÅíÉå= EîäáÉÖÉåÇÉ= áåëÉÅíÉå= çÑ= çÄëí~âÉäëF= â~~íëÉå= ÇÉ=
ÖÉäìáÇÉå=íÉêìÖ=Éå=ÇÉ=îäÉÉêãìáë=î~åÖí=òÉ=çé=ãÉí=òáàå=ÖÉîçÉäáÖÉ=çêÉåK=få=ÇÉ=ÜÉêëÉåÉå=ïçêÇÉå=
ÇÉ= íÉêìÖÖÉâ~~íëíÉ= ÖÉäìáÇÉå= îÉêïÉêâí= íçí= ÉÉå= ~âçÉëíáëÅÜÉ= Úâ~~êíÛ=î~å= ÇÉ=çãÖÉîáåÖK= aÉ= ëçå~ê=
ïÉêâí= òç= ÖçÉÇ= Ç~í= Äáà= ÜçÖÉ= ëåÉäÜÉáÇ= ÖÉîäçÖÉå= Éå= òÉäÑë= ÖÉà~~ÖÇ= â~å= ïçêÇÉåK= bäâÉ= ëççêí=
ÖÉÄêìáâí= ÉÉå= ~åÇÉêÉ= ÖÉäìáÇëÑêÉèìÉåíáÉ= Éå= ÜÉÉÑí= ÉÉå= âÉåãÉêâÉåÇ= ÚêáíãÉÛ= ï~~êçé= ÇÉ= éìäëÉå=
ïçêÇÉå=ìáíÖÉòçåÇÉåK=eáÉêÇççê=âìååÉå=ëççêíÉå=çé=Ä~ëáë=î~å=ÖÉäìáÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÇÉíÉêãáåÉÉêÇ=
Ei~åÖÉ=Éí=~äK=NVVQI=h~éíÉóå=NVVRI=iáãéÉåë=Éí=~äK=NVVTFK=bÉå=éêçÄäÉÉã=Ç~~êÄáà=áë=Ç~í=Çççê=
îäÉÉêãìáòÉå= ÖÉéêçÇìÅÉÉêÇÉ= ÉÅÜçäçÅ~íáÉÖÉäìáÇÉå= ÖêçíÉåÇÉÉäë= ÄìáíÉå= ÜÉí= ãÉåëÉäáàâ=
ÖÉÜççêÄÉêÉáâ= äáÖÖÉåK= jÉí= ÄÉÜìäé= î~å= ÉÉå= Ä~íÇÉíÉÅíçê= áë= ÜÉí= ãçÖÉäáàâ= çã= ÇÉ= ÖÉäìáÇÉå= î~å=
îäÉÉêãìáòÉå=ÜççêÄ~~ê=íÉ=ã~âÉå=îççê=ÜÉí=ãÉåëÉäáàâ=ççêK=
g~~êëÅÜÉã~=
g~~êëÅÜÉã~=
aÉ= áå= kÉÇÉêä~åÇ= äÉîÉåÇÉ= îäÉÉêãìáòÉå= òáàå= áåëÉÅíÉåÉíÉêë= Äáà= ìáíëíÉâK= Ûë= wçãÉêë= òáàå= ÇÉòÉ= Éê=
ÖÉåçÉÖI=ã~~ê=áå=ÜÉí=ïáåíÉêÜ~äÑà~~ê=òáàå=áåëÉÅíÉå=ëÅÜ~~êëK=få=çåòÉ=ÖÉã~íáÖÇÉ=ëíêÉâÉå=âìååÉå=
îäÉÉêãìáòÉå=Ûë=ïáåíÉêë=åáÉí=ÖÉåçÉÖ=áåëÉÅíÉå=îáåÇÉå=çã=î~å=íÉ=äÉîÉåK=aáí=ÜÉÉÑí=ÖÉäÉáÇ=íçí=ÉÉå=
~~åí~ä=~~åé~ëëáåÖÉå=ÇáÉ=ÉÉå=òÉÉê=î~ëí=Úà~~êëÅÜÉã~Û=íçí=ÖÉîçäÖ=ÜÉÄÄÉå=EòáÉ=í~ÄÉä=NFK=wç=Ö~~å=òÉ=
î~å= åçîÉãÄÉê= íçí= çåÖÉîÉÉê= Ü~äÑ= ã~~êí= áå= ïáåíÉêëä~~éK= dÉÇìêÉåÇÉ= ÇÉ= ïáåíÉêëä~~é=ïçêÇí= ÇÉ=
ÉåÉêÖáÉÜìáëÜçìÇáåÖ=çé=ÉÉå=ä~~Ö=éáíàÉ=ÖÉòÉíX=ÇÉ=äáÅÜ~~ãëíÉãéÉê~íììê=Éå=Ü~êíëä~Ö=Ç~äÉå=ëíÉêâI=
ï~~êÇççê= ãáåÇÉê= ÉåÉêÖáÉ= ïçêÇí= ÖÉÄêìáâíK= aáí= ÄÉíÉâÉåí= Ç~í= îäÉÉêãìáòÉå= ÖÉÇìêÉåÇÉ= ÇÉ=
ïáåíÉêëä~~é= äÉíÜ~êÖáëÅÜ= ïçêÇÉå= Éå= Ç~~êÇççê= åáÉí= ëåÉä= âìååÉå= êÉ~ÖÉêÉå= çé= îÉêëíçêáåÖK=
t~ååÉÉê= ïáåíÉêëä~éÉåÇÉ= îäÉÉêãìáòÉå= ï~ââÉê= ïçêÇÉå= ÖÉã~~âíI= îÉêÄêìáâÉå= òÉ= Äáà= ÜÉí= çé=
íÉãéÉê~íììê= ÄêÉåÖÉå= î~å= Üìå= äáÅÜ~~ã= îÉÉä= ÉåÉêÖáÉK= a~~êÇççê= áë= îÉêëíçêáåÖ= íáàÇÉåë= ÇÉ=
ïáåíÉêëä~~é=òÉÉê=å~ÇÉäáÖK=
=
q~ÄÉä=N=K=Úg~~êëÅÜÉã~Û=î~å=îäÉÉêãìáòÉåI=ãÉí=Ç~~êáå=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâÉ=éÉêáçÇÉå=EÖêáàëFK=
q~ÄÉä=N=K
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Winterslaap
Zwangerschap
Kraamperiode
Trek- en paarperiode
=

få= ÜÉí= îççêà~~ê= ïçêÇÉå= ÇÉ= êÉëÉêîÉë= ï~~êçé= íáàÇÉåë= ÇÉ= ïáåíÉêëä~~é= ~~åëéê~~â= áë= ÖÉã~~âí=
~~åÖÉîìäÇ= Éå= ïçêÇí= ÇÉ= òï~åÖÉêëÅÜ~é= îçäÇê~ÖÉåK= få= ÇÉ= éÉêáçÇÉ= ãÉá= Ó= ~ìÖìëíìë= ïçêÇÉå= ÇÉ=
àçåÖÉå=ÖÉÄçêÉåK=aáí=áë=ÉÉå=òÉÉê=âïÉíëÄ~êÉ=éÉêáçÇÉ=îççê=îäÉÉêãìáòÉåI=íÉãÉÉê=Ç~~ê=îêçìïíàÉë=
Éäâ~~ê=çéòçÉâÉå=áå=òçÖÉå~~ãÇÉ=âê~~ãâçäçåáÉëK=aÉòÉ=âìååÉå=ÖÉîÉëíáÖÇ=òáàå=áå=ÄççãÜçäíÉåI=
ã~~ê=ççâ=áå=ÖÉÄçìïÉåK=sÉêëíçêáåÖ=î~å=ÉÉå=âê~~ãâçäçåáÉ=ÜÉÉÑí=ÖêçíÉ=ÖÉîçäÖÉåI=çãÇ~í=ëçãë=
íáÉåí~ääÉå=îêçìïíàÉë=Éå=àçåÖÉå=Äáà=Éäâ~~ê=òáííÉåK=k~=ÇÉ=âê~~ãíáàÇ=îçäÖí=ÇÉ=é~~êJ=Éå=íêÉâíáàÇI=
ÇáÉ=áå=~ìÖìëíìë=ÄÉÖáåí=Éå=Çììêí=íçí=áå=çâíçÄÉêK=få=ÇÉòÉ=éÉêáçÇÉ=òáàå=ÇÉ=ã~ååÉíàÉë=íÉêêáíçêá~~ä=
Éå= éêçÄÉêÉå= òÉ= îêçìïíàÉë= íÉ= äçââÉå= ãÉí= ÖÉäìáÇëëáÖå~äÉåK= s~å~Ñ= åçîÉãÄÉê= Ö~~å= ÇÉ= ÇáÉêÉå=
ïÉÉê=áå=ïáåíÉêëä~~éI=ï~~êãÉÉ=ÇÉ=à~~êÅóÅäìë=êçåÇ=áëK=
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kÉíïÉêâéçéìä~íáÉ=
kÉíïÉêâéçéìä~íáÉ=
säÉÉêãìáòÉå=çåÇÉêÜçìÇÉåI=áå=ÇÉ=òçãÉêI=ÉÉå=åÉíïÉêâéçéìä~íáÉK=aáí=ÜçìÇí=áå=Ç~í=¨¨å=ëçÅá~äÉ=
ÖêçÉé= îäÉÉêãìáòÉå= ÄÉëí~~í= ìáí= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëìÄÖêçÉéÉåI= ÇáÉ= Éäâ= ÉÉå= îÉêÄäáàÑéä~~íë= ÄÉòÉííÉåK=
s~~â=ÄÉëí~~å=ÇÉòÉ=ëìÄÖêçÉéÉå=ìáí=ÖêçÉéÉå=ãÉí=äçìíÉê=ã~ååÉíàÉë=Éå=ÖêçÉéÉå=îêçìïíàÉë=ë~ãÉå=
ãÉí= çåîçäï~ëëÉå= ÇáÉêÉåK= aÉòÉ= ä~~íëíÉ= ïçêÇÉå= ~~åÖÉÇìáÇ= ãÉí= ÇÉ= íÉêã= Úâê~~ãÖêçÉéÉåÛK= bê=
îáåÇí= êÉÖÉäã~íáÖ= ìáíïáëëÉäáåÖ= î~å= áåÇáîáÇìÉå= éä~~íë= íìëëÉå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÖêçÉéÉåK= eÉí=
îççêÖ~~åÇÉ= ÜçìÇí= áå= Ç~í= ¨¨å= ÖêçÉé= îäÉÉêãìáòÉå= ~ÑÜ~åâÉäáàâ= áë= î~å= ÉÉå= ÜÉÉä= ëíÉäëÉä= î~å=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉåK= aÉòÉ= ïçêÇÉå= çåÇÉêäáåÖ= ãÉí= Éäâ~~ê= îÉêÄçåÇÉå= Çççê= ÉÉå= ëíÉäëÉä= î~å=
îäáÉÖêçìíÉëK=
=

OKOK sbo_ifgcmi^^qpbk=bk=sifbdolrqbp
sbo_ifgcmi^^qpbk=bk=sifbdolrqbp=
=bk=sifbdolrqbp=
wçãÉêîÉêÄäáàîÉå=
wçãÉêîÉêÄäáàîÉå=
få=ÇÉ=òçãÉê=ÜÉÄÄÉå=îäÉÉêãìáòÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=ï~~ê=ÇÉ=îêçìïíàÉë=Üìå=àçåÖÉå=òçÖÉåI=Éê=áë=
Ç~å= ëéê~âÉ= î~å= ÉÉå= âê~~ãâçäçåáÉK= aÉ= ã~ååÉäáàâÉ= ÇáÉêÉå= òáííÉå= î~~â= áå= ~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉåK=få=ÇÉ=ã~~åÇÉå=~ìÖìëíìë=Éå=ëÉéíÉãÄÉê=áë=ÇÉ=Ä~äíëéÉêáçÇÉ=ï~~êÄáà=îäÉÉêãìáòÉå=
ççâ=ÖÉÄêìáâã~âÉå=î~å=î~ëíÉ=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉåK=
=
säÉÉêãìáòÉå= òáàå= êìïïÉÖ= çé= íÉ= ÇÉäÉå= áå= íïÉÉ= ÖêçÉéÉåW= ÄççãÄÉïçåÉåÇÉ= ëççêíÉå= Éå=
ÖÉÄçìïÄÉïçåÉåÇÉ= ëççêíÉåK= _áà= ÇÉòÉ= áåÇÉäáåÖ= ÖÉäÇí= ÉÅÜíÉê= Ç~í= ìáíòçåÇÉêáåÖÉå= çé= ÇÉ= êÉÖÉä=
îççêâçãÉå= Éå= Ç~í= ëçããáÖÉ= ëççêíÉå= òáÅÜ= åáÉí= ä~íÉå= î~ííÉå= áå= ÇÉòÉ= áåÇÉäáåÖK=
dÉÄçìïÄÉïçåÉåÇÉ=ëççêíÉå=òáàå=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÇÉ=i~~íîäáÉÖÉêI=ÇÉ=dÉïçåÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=Éå=
ÇÉ= jÉÉêîäÉÉêãìáëK= aáí= òáàå= ãáå= çÑ= ãÉÉê= ÅìäíììêîçäÖÉåÇÉ= ëççêíÉåI= ï~~êî~å= î~~â=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=áå=ëíÉÇÉäáàâ=ÖÉÄáÉÇ=ïçêÇÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=sÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=ïçêÇÉå=ÖÉîçåÇÉå=áå=
ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ=ÖÉÄçìïÉåW=çìÇÉ=âÉêâÉå=Éå=ä~åÇÖçÉÇÉêÉåI=ã~~ê=òÉâÉê=åÉí=òç=î~~â=áå=ãçÇÉêåÉ=
åáÉìïÄçìïÜìáòÉåK==
=
_ççãÄÉïçåÉåÇÉ=ëççêíÉå=òáàå=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÇÉ=oçëëÉ=îäÉÉêãìáëI=ÇÉ=oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=Éå=
ÇÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáëK= dÉëÅÜáâíÉ= ÄççãÜçäíÉå= ïçêÇÉå= êÉä~íáÉÑ= î~~â= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= áå= çìÇÉêÉ=
äççÑÄçãÉåI= òç~äë= wçãÉêÉáâ= Éå= _ÉìâK= aÉ= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= îäÉÉêãìáòÉå= ïçêÇí= ÉÅÜíÉê= åáÉí=
ÄÉé~~äÇ=Çççê=Äççãëççêí=çÑ=ÇÉ=çìÇÉêÇçã=î~å=ÉÉå=ÄççãK==
=
ráí=ÉÉå=ëíìÇáÉ=î~å=s~å=ÇÉê=táàÇÉå=Éí=~äK=EOMMNF=Ääáàâí=Ç~í=TR=B=î~å=~ääÉ=~~åïÉòáÖÉ=ÜçäíÉå=áå=
ÉÉå=äççÑÄçë=çåÖÉëÅÜáâí=áë=îççê=îäÉÉêãìáòÉåK=qÉîÉåë=áë=ÖÉÄäÉâÉå=Ç~í=áå=ÉÉå=ÉáâÉåÄçë=UM=B=î~å=
ÇÉ=ÜçäíÉå=íçí=ëí~åÇ=òáàå=ÖÉâçãÉå=Çççê=ëéÉÅÜíÉåK=eáÉêìáí=Ääáàâí=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=çåÇÉê=~åÇÉêÉ=
ÇÉ= dêçíÉ= ÄçåíÉ= ëéÉÅÜí= îççê= ÉÉå= îäÉÉêãìáòÉåéçéìä~íáÉK= lîÉêáÖÉ= ÜçäíÉå= òáàå= Çççê= ~åÇÉêÉ=
ççêò~âÉå= çåíëí~~åI= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= Çççê= áåêçííÉå= î~å= ÉÉå= ~ÑÖÉÄêçâÉå= í~âK= aÉ= äÉÉÑíáàÇ= î~å= ÉÉå=
Äçë= òÉÖí= åáÉí= ÇáêÉÅí= áÉíë= çîÉê= ãçÖÉäáàâ= ~~åïÉòáÖÉ= ÜçäíÉå= Éå= ÇÉ= ÖÉëÅÜáâíÜÉáÇ= îççê=
çîÉêïáåíÉêÉåÇÉ= îäÉÉêãìáòÉåK= bÉå= àçåÖ= Äçë= ãÉí= ÉÉå= îáí~äÉ= ëéÉÅÜíÉåéçéìä~íáÉ= â~å= îççê=
îäÉÉêãìáòÉå= î~å= ãÉÉê= ï~~êÇÉ= òáàå= Ç~å= ÉÉå= çìÇÉê= Äçë= ãÉí= ÉÉå= ãáåÇÉê= îáí~äÉ= éçéìä~íáÉ=
ëéÉÅÜíÉåK= ráí= ÜÉíòÉäÑÇÉ= çåÇÉêòçÉâ= ÄäáàâíI= Ç~í= VM= B= î~å= ÇÉ= ÄçãÉå= ï~~êáå= ÜçäíÉå= ~~åïÉòáÖ=
òáàåI= åçÖ= äÉîÉåK= aáí= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= ÜÉí= Çìë= åáÉí= ~äíáàÇ=ÇÉ= çìÇÉ= Éå= òáÉâÉ= ÄçãÉå= òáàå= ï~~ê= ÇÉ=
ãÉÉëíÉ=ÜçäíÉå=áå=ïçêÇÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=lçâ=áå=àçåÖÉI=ÇìååÉ=ÄçãÉå=âìååÉå=ÜçäíÉå=~~åïÉòáÖ=
òáàå= ÇáÉ= ÖÉëÅÜáâí= òáàå= îççê= îäÉÉêãìáòÉåK= sçÖÉäåÉëíâ~ëíÉå= îçêãÉå= ÉîÉåÉÉåë= éçíÉåíáÉÉä=
ÖÉëÅÜáâíÉ=îäÉÉêãìáëîÉêÄäáàÑéä~~íëÉåK=
=
säÉÉêãìáòÉå=òáàå=òÉÉê=íê~ÇáíáçåÉÉä=áå=ÇÉ=âÉìòÉ=î~å=Üìå=îÉêÄäáàÑéä~~íëI=ÇáÉ=î~~â=à~êÉå=~ÅÜíÉêÉÉå=
òáàå=ÄÉòÉíK=eÉí=îÉêëíçêÉå=çÑ=îÉêåáÉíáÖÉå=î~å=ÉÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íë=â~å=Ç~å=ççâ=ÉÉå=ëíÉêâ=åÉÖ~íáÉîÉ=
áåîäçÉÇ=ÜÉÄÄÉå=çé=ÉÉå=ÖêçÉé=îäÉÉêãìáòÉåK=dÉÇìêÉåÇÉ=ÜÉí=à~~ê=ïáëëÉäÉå=îäÉÉêãìáòÉå=î~~â=î~å=
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îÉêÄäáàÑéä~~íë= EiáãéÉåë= Éí= ~äK= NVVTI= h~éíÉóå= NVVRFI= ï~~êÄáà= ÉÉå= îÉêÄäáàÑéä~~íë= ÇáÉ= ÄÉòÉí= áëI=
âçêíÉ= íáàÇ= ä~íÉê= òáàå= îÉêä~íÉåK= lé= ïÉÉê= ÉÉå= ~åÇÉê= ãçãÉåí= ïçêÇí= ÇÉ= îÉêÄäáàÑéä~~íë= çéåáÉìï=
ÄÉòÉíK= aáí= ÄÉãçÉáäáàâí= ÉÉå= ÄÉíêçìïÄ~êÉ= áåîÉåí~êáë~íáÉ= Éå= ã~~âí= ãÉÉêÇÉêÉ= îÉäÇÄÉòçÉâÉå=
ÖÉÇìêÉåÇÉ=ÜÉí=à~~ê=åççÇò~âÉäáàâK=
=
táåíÉêîÉêÄäáàîÉå=
táåíÉêîÉêÄäáàîÉå=
sççê= Üìå= ïáåíÉêëä~~é= òçÉâÉå= îäÉÉêãìáòÉå= âçÉäÉI= ÇçåâÉêÉ= êìáãíÉå= ãÉí= ÉÉå= ÜçÖÉ=
äìÅÜíîçÅÜíáÖÜÉáÇ= çéK= få= kÉÇÉêä~åÇ= òáàå= Çáí= î~~â= âÉäÇÉêëI= çìÇÉ= ÑçêíÉåI= ÄìåâÉêëI= ÄêìÖÖÉåI=
âÉêâòçäÇÉêë=Éå=ëçãë=ççâ=ïççåÜìáòÉå=EëéçìïãìêÉå>FK=lçâ=áå=ÇÉ=iáãÄìêÖëÉ=ãÉêÖÉäÖêçÉîÉå=
çîÉêïáåíÉêÉå=ÖêçíÉ=~~åí~ääÉå=îäÉÉêãìáòÉåK=bÉå=~~åí~ä=ëççêíÉåI=ï~~êçåÇÉê=ÇÉ=oçëëÉ=îäÉÉêãìáë=
Éå=ÇÉ=dÉïçåÉ=ÖêççíççêîäÉÉêãìáëI=â~å=ÇÉ=ïáåíÉê=ÇççêÄêÉåÖÉå=áå=ÄççãÜçäíÉåK=säÉÉêãìáòÉå=
òáàå=íáàÇÉåë=ÇÉ=ïáåíÉêëä~~é=EåçîÉãÄÉê=íçí=çåÖÉîÉÉê=Ü~äÑ=ã~~êíF=ÄáàòçåÇÉê=âïÉíëÄ~~êI=çãÇ~í=òÉ=
åáÉí=~ÅíáÉÑ=òáàå=Éå=Ç~~êÇççê=ÖÉîçÉäáÖ=òáàå=îççê=éêÉÇ~íáÉK=
säáÉÖêçìíÉë=
säáÉÖêçìíÉë=
säÉÉêãìáòÉå=îÉêéä~~íëÉå=òáÅÜ=áå=Üìå=~ÅíáÉîÉ=éÉêáçÇÉ=Ç~ÖÉäáàâë=î~å=ÇÉ=Ç~ÖîÉêÄäáàîÉå=å~~ê=ÇÉ=
à~ÅÜíÖÉÄáÉÇÉåK= a~~êÄáà= îçäÖÉå= òÉ= î~~â= äáàåîçêãáÖÉ= ä~åÇëÅÜ~éëÉäÉãÉåíÉåI= òç~äë= î~~êíÉåI=
â~å~äÉåI= ÄçãÉåä~åÉåI= Üçìíï~ääÉå=Éå= ÄêÉÇÉ= êáÉíâê~ÖÉå= EiáãéÉåë= Éí=~äK= NVVTFK= wÉ= ÖÉÄêìáâÉå=
ÇÉòÉ= íÉê= çêáØåí~íáÉ= Éå= ~äë= à~ÅÜíÖÉÄáÉÇ= î~åïÉÖÉ= ÇÉ= ~~åíêÉââáåÖëâê~ÅÜí= î~å= ÇÉêÖÉäáàâÉ=
ÉäÉãÉåíÉå=çé=éêççáÇáÉêÉå=EáåëÉÅíÉåFK=eÉí=îççêâçãÉå=î~å=îäáÉÖêçìíÉë=áë=î~~â=ÖÉÄçåÇÉå=~~å=
ÇÉ= îçêã= î~å= ÜÉí= ä~åÇëÅÜ~éK= a~~êçã= â~å= íçí= çé= òÉâÉêÉ= ÜççÖíÉ= ïçêÇÉå= îççêëéÉäÇ= ï~~ê=
îäÉÉêãìáëîäáÉÖêçìíÉë=âìååÉå=ïçêÇÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
=
säÉÉêãìáòÉå=òáàå=éä~~íëíêçìï=Éå=ãáÖê~íáÉêçìíÉë=ïçêÇÉå=î~~â=à~~ê=áå=à~~ê=ìáí=ÖÉÄêìáâíK=sççê~ä=
ÇÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáë= Éå= ÇÉ= jÉÉêîäÉÉêãìáë= ÖÉÄêìáâÉå= îççêå~ãÉäáàâ= ï~íÉêÖ~åÖÉåI= íÉêïáàä= ÇÉ=
çîÉêáÖÉ= ëççêíÉå= ãÉÉëí~ä= Üçìíï~ääÉå= Éå= ÄçãÉåêáàÉå= ÄÉåìííÉåK= eçÉïÉä= îäÉÉêãìáòÉå= à~êÉå=
~ÅÜíÉêÉÉå=ÖÉÄêìáâ=âìååÉå=ã~âÉå=î~å=ÇÉòÉäÑÇÉ=îäáÉÖêçìíÉëI=òáàå=ÇÉòÉ=åáÉí=ÜÉí=ÖÉÜÉäÉ=à~~ê=Çççê=
çå~ÑÖÉÄêçâÉå=áå=ÖÉÄêìáâK=dÉÇìêÉåÇÉ=ÜÉí=ïáåíÉêÜ~äÑà~~êI=ï~ååÉÉê=îäÉÉêãìáòÉå=åáÉí=~ÅíáÉÑ=òáàåI=
ïçêÇÉå= òÉ= åáÉí= ÖÉÄêìáâíK= dÉÇìêÉåÇÉ= ÇÉ= ~ÅíáÉîÉ= éÉêáçÇÉ= áå= ÜÉí= òçãÉêÜ~äÑà~~ê= îÉêÜìáòÉå=
îäÉÉêãìáòÉå=êÉÖÉäã~íáÖ=íìëëÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉåK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=áå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=éÉêáçÇÉë=ççâ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=íêÉâêçìíÉë=Çççê=ÉÉåòÉäÑÇÉ=ÖêçÉé=îäÉÉêãìáòÉå=âìååÉå=ïçêÇÉå=ÄÉåìíK=
=
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cáÖììê=NK=jÉÉêîäÉÉêãìáë=çé=îäáÉÖêçìíÉ=çåÇÉê=ÉÉå=ÄêìÖ=EcçíçW=^CtFK=

A&W-rapport 1052

=

tÉííÉäáàâÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
tÉííÉäáàâÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
säÉÉêãìáòÉå=òáàå=î~å=ÄÉä~åÖ=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK=eÉí=áë=îÉêÄçÇÉå=ÚÇáÉêÉåI=
ÄÉÜçêÉåÇÉ=íçí=ÉÉå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=áåÜÉÉãëÉ=ÇáÉêëççêíI=çéòÉííÉäáàâ=íÉ=îÉêçåíêìëíÉåK=eÉí=áë=íÉîÉåë=
îÉêÄçÇÉå= åÉëíÉåI= ÜçäÉå= çÑ= ~åÇÉêÉ= îççêíéä~åíáåÖëJ= çÑ= î~ëíÉ= êìëíJ= çÑ= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= î~å=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=áåÜÉÉãëÉ=ÇáÉêëççêíÉå=íÉ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåI=íÉ=îÉêåáÉäÉåI=ìáí=íÉ=Ü~äÉåI=ïÉÖ=íÉ=åÉãÉå=çÑ=
íÉ= îÉêëíçêÉåÛ= E~êíáâÉäÉå= V= íLã= NO= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíFK= táåíÉêJ= Éå= òçãÉêîÉêÄäáàîÉå=
ïçêÇÉå=Çççê=ÜÉí=ãáåáëíÉêáÉ=î~å=iks=ÖÉòáÉå=~äë=î~ëíÉ=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=áå=ÇÉ=òáå=î~å=ÇÉ=cäçê~J=
Éå= Ñ~ìå~ïÉíK= lçâ= ÄÉä~åÖêáàâÉ= îäáÉÖêçìíÉë= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= îäáÉÖêçìíÉë= ï~~ê= ÉÉå= âê~~ãâçäçåáÉ=
î~å=~ÑÜ~åâÉäáàâ=áëF=ïçêÇÉå=ÖÉòáÉå=~äë=î~ëíÉ=îÉêÄäáàÑéä~~íë=EiáãéÉåë=OMMSFK=
=
dÉòáÉå= Üìå= äÉîÉåëïáàòÉ= òáàå= îäÉÉêãìáòÉå= ÜÉí= ÜÉäÉ= à~~ê= ÖÉîçÉäáÖ= îççê= îÉê~åÇÉêáåÖÉå= áå= Üìå=
äÉÉÑÖÉÄáÉÇK=lé=Ä~ëáë=î~å=Üìå=äÉîÉåëïáàòÉ=áë=ÉÅÜíÉê=ÉÉå=éÉêáçÇÉ=~~å=íÉ=ÖÉîÉå=ï~~êáå=áåÖêÉéÉå=
ÇáÉ= ÉÑÑÉÅí= ÜÉÄÄÉå= çé= îäÉÉêãìáòÉå= Eòç~äë= ëäççéJ= çÑ= â~é= î~å= ÖÉëÅÜáâíÉ= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉåFI= ÜÉí=
ÄÉëíÉ=âìååÉå=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇK=aÉòÉ=éÉêáçÇÉ=áë=î~å=Ü~äÑ=~ìÖìëíìë=íçí=Ü~äÑ=çâíçÄÉêK=få=ÇÉòÉ=
éÉêáçÇÉ= ÜÉÄÄÉå= kÉÇÉêä~åÇëÉ= îäÉÉêãìáòÉå= ÖÉÉå= àçåÖÉå= Éå= òáàå= òÉ= åáÉí= áå= ïáåíÉêëä~~éI=
ï~~êãÉÉ=ÇÉ=íïÉÉ=âïÉíëÄ~~êëíÉ=éÉêáçÇÉå=ïçêÇÉå=çãòÉáäÇK=eÉí=ÄäáàÑí=ÉÅÜíÉê=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=
ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=îÉêÄçÇÉå=îäÉÉêãìáòÉå=çéòÉííÉäáàâ=íÉ=ÇçÇÉåI=íÉ=îÉêïçåÇÉåI=íÉ=î~åÖÉåI=
íÉ= îÉêëíçêÉåI= íÉ= ÄÉã~ÅÜíáÖÉå= çÑ= Üìå= ÜçäÉå= çÑ= ~åÇÉêÉ= îççêíéä~åíáåÖëJ= çÑ= î~ëíÉ= êìëíJ= çÑ=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= íÉ= ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåI= íÉ= îÉêåáÉäÉåI= ìáí= íÉ= Ü~äÉåI= ïÉÖ= íÉ= åÉãÉå= çÑ= íÉ= îÉêëíçêÉå=
EïïïKãáåäåîKåäFK= sççê= áåÖêÉéÉå= ÇáÉ= ÉÑÑÉÅí= ÜÉÄÄÉå= çé= îäÉÉêãìáòÉå= áë= ÇìëI= ççâ= ÄìáíÉå= ÜÉí=
âê~~ãëÉáòçÉå=çÑ=ÇÉ=çîÉêïáåíÉêáåÖëéÉêáçÇÉI=çåíÜÉÑÑáåÖ=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=
åççÇò~âÉäáàâK=
=
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PK tbohtfgwb=
tbohtfgwb=
PKNK db_fbap_bp`eofgsfkd
db_fbap_bp`eofgsfkd=
kd=
eÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= ÄÉëä~~í= å~ÖÉåçÉÖ= ÇÉ= ÖÉÜÉäÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉêéçäÇÉê= ÇáÉ= ÄÉÖêÉåëÇ=
ïçêÇí= Çççê= ÇÉ= ÚoáåÖî~~êí= î~å= ÇÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉêÛ= EÑáÖììê= OFK= aÉ= éçäÇÉê= äáÖí= íìëëÉå= ÇÉ=
ëíÉÇÉå=e~~êäÉãI=^ãëíÉêÇ~ã=Éå=iÉáÇÉå=Éå=äáÖí=áåÖÉâäÉãÇ=íìëëÉå=ÇÉ=ÄáååÉåÇìáåê~åÇ=çé=ÇÉ=
ÖêÉåë= î~å= kççêÇJ= Éå= wìáÇJeçää~åÇ= Éå= ÇÉ= åççêÇòáàÇÉ= î~å= ÜÉí= wìáÇJeçää~åÇëÉ=
îÉÉåïÉáÇÉÖÉÄáÉÇ=EdêçÉåÉ=e~êíFK=
=
aÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉê= áë= î~å= çìÇëÜÉê= ÉÉå= Öêççí= ~ââÉêÄçìïÖÉÄáÉÇ= ãÉí= ÉÉå= òÉÉê= êÉÅÜíäáàåáÖÉ=
îÉêâ~îÉäáåÖI= ã~~ê= áë= íÉÖÉåïççêÇáÖ= îççê= ÉÉå= Öêççí= ÇÉÉä= îÉêëíÉÇÉäáàâíK= `Éåíê~~ä= áå= ÇÉ= éçäÇÉê=
äáÖÖÉå= ÇÉ= ÖêçÉáâÉêåÉå= eççÑÇÇçêé= Éå= káÉìï= sÉååÉéK= i~åÖë= ÇÉ= oáåÖî~~êí= äáÖÖÉå= âäÉáåÉêÉ=
ÄÉÄçìïáåÖëâÉêåÉåI=òç~äë=_~ÇÜçÉîÉÇçêéI=wï~åÉåÄìêÖ=Éå=oáàëÉåÜçìíI=Éäâ=ãÉí=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉ=
äáåíÄÉÄçìïáåÖK=s~åïÉÖÉ=ÇÉ=äáÖÖáåÖ=íìëëÉå=ÉÉå=~~åí~ä=ÖêçíÉ=ëíÉÇÉå=áë=áå=ÇÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=
îÉÉä=áåÑê~ëíêìÅíììê=~~åïÉòáÖK=aÉ=éçäÇÉê=ïçêÇí=Çççêâêìáëí=Çççê=ÇÉ=oáàâëïÉÖÉå=^QI=^RI=^V=Éå=
^QQ= Éå= ÇÉ= ëéççêäáàåÉå= ^ãëíÉêÇ~ã= Ó= iÉáÇÉå= Éå= ÜÉí= åáÉìïÉ= epiJëéççêK= bÉå= ÄÉä~åÖêáàâ=
çåÇÉêÇÉÉä= î~å= ÇÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉê= ïçêÇí= ÖÉîçêãÇ= Çççê= ÇÉ= iìÅÜíÜ~îÉå= pÅÜáéÜçäK= eÉí=
íÉêêÉáå=î~å=ÇÉ=äìÅÜíÜ~îÉå=áë=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=åáÉí=ÄÉòçÅÜí=Éå=ã~~âí=Çìë=ÖÉÉå=
ÇÉÉä=ìáí=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇK=bÉå=òÉÉê=âÉåãÉêâÉåÇ=ä~åÇëÅÜ~éëÉäÉãÉåí=áë=ÇÉ=dÉåáÉÇáàâ=
ÇáÉ= î~å= oáàëÉåÜçìíI= îá~= eççÑÇÇçêé= å~~ê= sáàÑÜìáòÉå= äççéíK= aÉòÉ= Çáàâ= ï~ë= çåÇÉêÇÉÉä= î~å= ÇÉ=
píÉääáåÖ=î~å=^ãëíÉêÇ~ãI=ï~í=Ääáàâí=ìáí=ÉÉå=Öêççí=~~åí~ä=ÄìåâÉêë=Éå=íïÉÉ=ÑçêíÉå=ä~åÖë=ÇÉ=ÇáàâK=
qìëëÉå=e~~êäÉã=Éå=eççÑÇÇçêé=äáÖÖÉå=ÇÉ=êÉÅêÉ~íáÉÖÉÄáÉÇÉå=e~~êäÉããÉêãÉÉêëÉ=_çë=Éå=aÉ=
dêçÉåÉ=tÉÉäÇÉ=E_çëï~ÅÜíÉêáà=jÉÉêÄçëFK==
=
=
=
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cáÖììê=OK=eÉí=çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇW=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉêK==

A&W-rapport 1052

=
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PKOK sbiatboh=
sbiatboh=
fåäÉáÇáåÖ=
fåäÉáÇáåÖ=
sççê= ÜÉí= îÉäÇçåÇÉêòçÉâ= áë= ÖÉÄêìáâ= ÖÉã~~âí= î~å= òçÖÉå~~ãÇÉ= Ä~íÇÉíÉÅíçêë= EíóéÉ= mÉííÉêëëçå=
ìäíê~ëçìåÇ=ÇÉíÉÅíçêë=a=OQMu=Éå=a=OMMFK=aÉòÉ=åÉãÉå=ãÉí=ÉÉå=ãáÅêçÑççå=ÇÉ=ìäíê~ëçåÉ=Eîççê=
ãÉåëÉå= çåÜççêÄ~êÉF= ÖÉäìáÇÉå= çé= ÇáÉ= ÇÉ= îäÉÉêãìáòÉå= ìáíëíçíÉåI= òÉííÉå= ÇÉòÉ= çã= å~~ê= ÉÉå=
ä~ÖÉêÉ=ÑêÉèìÉåíáÉ=Éå=ã~âÉå=òÉ=îççê=ãÉåëÉå=ÜççêÄ~~ê=îá~=ÉÉå=äìáÇëéêÉâÉêíàÉK=^~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=
ÇÉ=ÑêÉèìÉåíáÉ=î~å=ÇÉ=çéÖÉî~åÖÉå=ëáÖå~äÉåI=ÇÉ=éìäëëåÉäÜÉáÇ=Éå=~åÇÉêÉ=ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå=î~å=ÜÉí=
ÖÉäìáÇI=âìååÉå=ëççêíÉå=ïçêÇÉå=ÖÉ≥ÇÉåíáÑáÅÉÉêÇ=Ei~åÖÉ=Éí=~äK=NVVQI=h~éíÉóå=NVVRI=iáãéÉåë=Éí=
~äK=NVVTFK===
=
^~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÇÉ=ëçå~ê=ÖÉäìáÇÉå=î~å=ÉÉå=îäÉÉêãìáë=â~å=î~~â=ïçêÇÉå=ÖÉÅçåÅäìÇÉÉêÇ=çÑ=Éê=
ëéê~âÉ=áë=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=îçêãÉå=î~å=ÖÉÇê~ÖI=òç~äë=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÇê~ÖI=Ä~äíëÖÉÇê~Ö=çÑ=ÜÉí=îçäÖÉå=
î~å=ÉÉå=Eî~ëíÉF=îäáÉÖêçìíÉK=eÉí=ÄÉêÉáâ=ï~~êçîÉê=ÉÉå=Ä~íÇÉíÉÅíçê=ÖÉäìáÇÉå=çéî~åÖíI=ÄÉÇê~~Öí=
çåÖÉîÉÉê= îáàÑíáÖ= ãÉíÉêK= aáí= áë= ~ÑÜ~åâÉäáàâ= î~å= ÇÉ= çãëí~åÇáÖÜÉÇÉåW= Äáà= Ü~êÇÉ= ïáåÇ= çÑ= Äáà=
ëíçêÉåÇÉ=çãÖÉîáåÖëÖÉäìáÇÉå=EäçéÉå=çîÉê=ÉÉå=ÖêáåÇé~ÇI=êìáëÉåÇ=êáÉí=çÑ=ÉÉå=ÇêìââÉ=ïÉÖF=â~å=
ÜÉí=ÄÉêÉáâ=î~å=ÉÉå=Ä~íÇÉíÉÅíçê=~~åòáÉåäáàâ=Ç~äÉåK=lçâ=ÜÉí=ÖÉäìáÇëîçäìãÉ=ï~~êçé=îäÉÉêãìáòÉå=
ÖÉäìáÇÉå= ìáíòÉåÇÉåI= ÄÉé~~äí= ÜÉí= ÄÉêÉáâ= î~å= ÇÉ= Ä~íÇÉíÉÅíçêW= Äáà= äìáÇêìÅÜíáÖÉ= ëççêíÉå= ~äë= ÇÉ=
oçëëÉ=îäÉÉêãìáë=áë=ÜÉí=ÄÉêÉáâ=îÉäÉ=ã~äÉå=ÖêçíÉê=Ç~å=Äáà=ÇÉ=ÚÑäìáëíÉêëçå~êÛ=î~å=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÉÉå=
dÉïçåÉ= ÖêççíççêîäÉÉêãìáëK= säÉÉêãìáëëççêíÉå= ãÉí= ÉÉå= ò~ÅÜíÉ= ëçå~ê= òáàå= îÉÉä~ä= ëççêíÉå= ÇáÉ=
îççêâçãÉå=áå=ÉÉå=Ü~äÑçéÉå=íçí=ÖÉëäçíÉå=ä~åÇëÅÜ~éK=
=
få=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=òáàå=éìåíï~~êåÉãáåÖÉå=ìáíÖÉîçÉêÇK=eáÉêÄáà=áë=çé=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=
éìåí=îáàÑ=ãáåìíÉå=ëíáäÖÉëí~~å=Éå=òáàå=~ääÉ=îäÉÉêãìáòÉå=ÖÉåçíÉÉêÇ=ÇáÉ=ä~åÖëâï~ãÉåK=lé=ÇÉòÉ=
ã~åáÉê= âìååÉå= ÖÉÄáÉÇÉå= ãÉí= îÉÉä= îäÉÉêãìáë~ÅíáîáíÉáí= çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå= ïçêÇÉå= î~å= ÖÉÄáÉÇÉå=
ãÉí=ïÉáåáÖ=îäÉÉêãìáë~ÅíáîáíÉáíK==
säáÉÖêçìíÉë
säáÉÖêçìíÉë=
ÖêçìíÉë=
få= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= òáàå= òçîÉÉä= ãçÖÉäáàâ= éçíÉåíáÉÉä= ÖÉëÅÜáâíÉ= îäáÉÖêçìíÉë= ÖÉ≥ÇÉåíáÑáÅÉÉêÇK=
sççê~ÑÖ~~åÇ=~~å=ÇÉ=îÉäÇÄÉòçÉâÉå=òáàå=îá~=äìÅÜíÑçíçÛë=EiìÅÜíÑçíç~íä~ë=kççêÇJeçää~åÇ=OMMRI=
ïïïKÉ~êíÜKÖççÖäÉKÅçãF= éçíÉåíáÉÉä= ÖÉëÅÜáâíÉ= äáàåîçêãáÖÉ= ÉäÉãÉåíÉå= ~äë= ÖçÉÇ= çåíïáââÉäÇÉ=
ÄçãÉåä~åÉåI= î~~êíÉå= Éå= â~å~äÉå= îççê= îäáÉÖêçìíÉë= î~ëíÖÉëíÉäÇK= sÉêîçäÖÉåë= áë= íáàÇÉåë= ÇÉ=
îÉäÇÄÉòçÉâÉå=çåÇÉêòçÅÜí=áå=ÜçÉîÉêêÉ=ÇÉòÉ=ä~åÇëÅÜ~éëÉäÉãÉåíÉå=ïÉêâÉäáàâ=ÖÉëÅÜáâí=òáàåK=aáí=
ïçêÇí=áå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ã~íÉ=ÄÉé~~äÇ=Çççê=ÇÉ=~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=âìåëíäáÅÜí=Éå=ÑóëáÉâÉ=Ä~êêá≠êÉë=
~äë=Eä~ÖÉF=ÄêìÖÖÉå=Éå=ïÉÖÉåK=eÉí=î~ëíëíÉääÉå=î~å=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Éå=ÜÉí=îáåÇÉå=î~å=îäáÉÖêçìíÉë=áë=
ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=ãÉí=ÉÉå=Ä~íÇÉíÉÅíçê=íÉ=éçëíÉå=ä~åÖë=ÉÉå=éçíÉåíáØäÉ=êçìíÉK=få=ÑáÖììê=P=áë=ÉÉå=
îççêÄÉÉäÇ=ÖÉÖÉîÉå=î~å=ÉÉå=ÖÉëÅÜáâíÉ=îäáÉÖêçìíÉK=
=
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=

cáÖììê=PK=bÉå=îççêÄÉÉäÇ=î~å=ÉÉå=ÖÉëÅÜáâíÉ=îäáÉÖêçìíÉ=ãÉí=ÉÉå=ï~íÉêÖ~åÖ=EäáàåîçêãáÖ=ÉäÉãÉåíF=Éå=
çéÖ~~åÇÉ=ÄÉÖêçÉááåÖ=EÄÉëÅÜìííáåÖ=Éå=äáàåîçêãáÖ=ÉäÉãÉåíFK=

cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=
cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=
k~Ç~í=îäÉÉêãìáòÉå=òáàå=ìáíÖÉîäçÖÉå=ìáí=Üìå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=îäáÉÖÉå=òÉ=îá~=ÉÉå=îäáÉÖêçìíÉ=å~~ê=
ÜÉí=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK=eáÉê=ÄêÉåÖÉå=òÉ=ÜÉí=ÖêççíëíÉ=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=å~ÅÜí=ÇççêI=ï~~êÄáà=áåíÉåëáÉÑ=
çé= áåëÉÅíÉå= ïçêÇí= ÖÉà~~ÖÇK= bäâÉ= ëççêí= ëíÉäí= ÉáÖÉå= ÉáëÉå= ~~å= ÜÉí= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK= bÉå=
jÉÉêîäÉÉêãìáë= ÖÉÄêìáâ= îççêå~ãÉäáàâ= ï~íÉêÖ~åÖÉå= Eâ~å~äÉåF= Éå= Öêççí= çéÉå= ï~íÉê= çã= íÉ=
ÑçÉê~ÖÉêÉåI=íÉêïáàä=ÇÉ=i~~íîäáÉÖÉê=îççêå~ãÉäáàâ=áå=ëíÉÇÉäáàâÉ=Éå=é~êâ~ÅÜíáÖÉ=ãáäáÉìë=íÉ=îáåÇÉå=
áëK= eÉí= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÉÉå= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ= áë= ~ÑÜ~åâÉäáàâ= î~å= ÇÉ= ïÉÉêëçãëí~åÇáÖÜÉÇÉåK= _áà=
Ü~êÇÉ=ïáåÇ=òìääÉå=îäÉÉêãìáòÉå=ãÉÉê=ÖÉÄêìáâ=ã~âÉå=î~å=ÄÉëÅÜìííÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=Éå=ÜÉí=çéÉå=ä~åÇ=
îÉêãáàÇÉåK=lé=Ç~ÖÉå=ãÉí=ãççá=Éå=êìëíáÖ=ïÉÉê=â~å=ÉÉå=ï~íÉêéä~ë=áåíÉåëáÉÑ=ÖÉÄêìáâí=ïçêÇÉå=
~äë=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=Çççê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ëççêíÉå=îäÉÉêãìáòÉåI=íÉêïáàä=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=Äáà=ëäÉÅÜí=ïÉÉê=
Ç~~êîççê=çåÖÉëÅÜáâí=áëK=qáàÇÉåë=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=òáàå=ÖÉÄáÉÇÉå=ÄÉòçÅÜí=ÇáÉ=îççê=îäÉÉêãìáòÉå=áå=
éçíÉåíáÉ=ÉÉå=ÖÉëÅÜáâí=Äáçíççé=ÄáÉÇÉåK=få=ÑáÖììê=Q=áë=ÉÉå=îççêÄÉÉäÇ=ÖÉÖÉîÉå=î~å=ÉÉå=ÖÉëÅÜáâí=
ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK=
=
=
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cáÖììê=QK=aÉ=ï~íÉêéä~ë=Éå=ÄÉÖêçÉááåÖ=áå=ÜÉí=e~~êäÉããÉêãÉÉêëÉ=_çë=ÄáÉÇí=îççê=îäÉÉêãìáòÉå=ÉÉå=
ÖÉëÅÜáâí=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK=
sÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=
sÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=
få=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=òáàå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=íÉ=îÉêï~ÅÜíÉå=áå=ÄçãÉå=Éå=áå=ÜìáòÉåK=
_áà= ÜÉí= çéëéçêÉå= î~å= ÇÉòÉ= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= ïçêÇí= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ãÉíÜçÇÉ= íçÉÖÉé~ëíK= få= ÜÉí=
ÄÉÖáå=î~å=ÇÉ=å~ÅÜí=ïçêÇí=ÖÉòçÅÜí=å~~ê=îäÉÉêãìáòÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=çé=ÉÉå=ãáÖê~íáÉêçìíÉ=ÄÉîáåÇÉåK=
aÉ= îäÉÉêãìáòÉå= ïçêÇÉå= ãÉí= ÄÉÜìäé= î~å= ÉÉå= Ä~íÇÉíÉÅíçê= Éå= ~~åîìääÉåÇ= çé= òáÅÜí=
ï~~êÖÉåçãÉåK=få=ÜÉí=ÄÉÖáå=î~å=ÇÉ=å~ÅÜíI=~äë=ÇÉ=îäÉÉêãìáòÉå=òáÅÜ=î~å=Üìå=îÉêÄäáàÑéä~~íë=å~~ê=
ÇÉ=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=îÉêéä~~íëÉåI=ïçêÇí=ÇÉ=îäáÉÖêçìíÉ=ÚíÉÖÉå=ÇÉ=ëíêççã=áåÛ=ÖÉîçäÖÇK=^~å=ÜÉí=
ÉáåÇÉ=î~å=ÇÉ=å~ÅÜíI=ï~ååÉÉê=ÇÉ=îäÉÉêãìáòÉå=çåÇÉêïÉÖ=òáàå=å~~ê=ÇÉ=îÉêÄäáàÑéä~~íëI=ïçêÇí=ÚãÉí=
ÇÉ=ëíêççã=ãÉÉÛ=ÖÉòçÅÜíK=aÉ=ÇáÉêÉå=çé=êçìíÉ=ïáàòÉå=~ääÉêÉÉêëí=áå=ÇÉ=êáÅÜíáåÖ=î~å=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=
ÄÉÄçìïáåÖëâÉêå= çÑ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÄÉÄçìïÇÉ= âçãK= eáÉê= ïçêÇí= Ç~å= ÖÉòçÅÜí= å~~ê= ÇÉ= ÖêçÉé=
òïÉêãÉåÇÉ=îäÉÉêãìáòÉå=Äáà=ÇÉ=îÉêÄäáàÑéä~~íëK=aÉ=â~åë=çé=ëìÅÅÉë=áë=çåÇÉê=~åÇÉêÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâ=
î~å= ÇÉ= ~~åí~ääÉå= ÇáÉêÉå= ÇáÉ= ÖÉÄêìáâ= ã~âÉå= î~å= ÇÉ= êçìíÉ= Éå= ÇÉ= îÉêÄäáàÑéä~~íë= Éå= î~å= ÇÉ=
íçÉÖ~åâÉäáàâÜÉáÇ= Éå= çîÉêòáÅÜíÉäáàâÜÉáÇ= î~å= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ= ï~~ê= ÇÉ= îÉêÄäáàÑéä~~íë= ~~åïÉòáÖ= áë=
EiáãéÉåë=NVVPFK==
=
dÉÇìêÉåÇÉ= ÇÉ= å~ÅÜí= Éå= îççê~ä= áå= ÇÉ= çÅÜíÉåÇ= îççêÇ~í= ÇÉ= ÇáÉêÉå= ÇÉ= îÉêÄäáàÑéä~~íë= ÄáååÉå=
îäáÉÖÉåI=îÉêíçåÉå=îäÉÉêãìáòÉå=ëçÅá~~ä=ÖÉÇê~ÖI=ÜÉí=òçÖÉå~~ãÇÉ=òïÉêãÖÉÇê~ÖK=bäâ=ÇáÉê=îçÉêíI=
îççê=ÜÉí=å~~ê=ÄáååÉå=îäáÉÖÉå=çÑ=âêìáéÉåI=ÉÉêëí=ë~ãÉå=ãÉí=ÉÉå=~~åí~ä=ëççêíÖÉåçíÉå=ÉÉå=~~åí~ä=
~~åîäáÉÖéçÖáåÖÉå= Éå= éêçÉÑä~åÇáåÖÉå= ìáí= å~Äáà= ÇÉ= çéÉåáåÖK= bäâ= ~ÑòçåÇÉêäáàâ= ÇáÉê= ÜçìÇí= Çáí=
ÖÉÇê~Ö= Äáàå~= ÉÉå= âï~êíáÉê= îçäK= sççê~ä= Ûë= çÅÜíÉåÇëI= ï~ååÉÉê= ~ääÉ= ÇáÉêÉå= íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= ÇÉ=
îÉêÄäáàÑéä~~íë= çéòçÉâÉåI= â~å= Ç~~êÇççê= ÉÉå= ÖêçíÉ= òïÉêã= îäÉÉêãìáòÉå= çåíëí~~åK=
sÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= î~å= îäÉÉêãìáòÉå= âìååÉå= áå= ÇÉ= òïÉêãÑ~ëÉ= Ç~å= ççâ= êÉä~íáÉÑ= ÖÉã~ââÉäáàâ=
ïçêÇÉå= ÖÉîçåÇÉåK= få= ÜÉí= å~à~~ê= áë= ëéÉÅáÑáÉâ= ÖÉòçÅÜí= å~~ê= Ä~äíëÉåÇÉ= oçëëÉ= îäÉÉêãìáòÉå= Éå=
oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáòÉåK==
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QK obpriq^qbk=
obpriq^qbk=
QKNK fkibfafkd=
fkibfafkd=
eÉí=îÉäÇïÉêâ=ÜÉÉÑí=éä~~íëÖÉîçåÇÉå=áå=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=~éêáä=íçí=Éå=ãÉí=~ìÖìëíìë=OMMT=Eq~ÄÉä=NFK==
aççêÇ~í= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ÖÉÇìêÉåÇÉ= ÇÉ= ÜÉäÉ= ~ÅíáÉîÉ= éÉêáçÇÉ= î~å= îäÉÉêãìáòÉå= ÜÉÉÑí=
éä~~íëÖÉîçåÇÉå= áë= ÉÉå= ÖçÉÇ= ÄÉÉäÇ= ÖÉâêÉÖÉå= î~å= òçïÉä= ÇÉ= âçäçåáÉJ= Éå= ÇÉ= Ä~äíëéÉêáçÇÉK= aÉ=
ïÉÉêëçãëí~åÇáÖÜÉÇÉå=ï~êÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=ÄÉòçÉâÉå=ïáëëÉäÉåÇI=ã~~ê=ïÉä=ÇìëÇ~åáÖ=ÖçÉÇ=Ç~í=Éê=
îçäÇçÉåÇÉ=îäÉÉêãìáë~ÅíáîáíÉáí=ï~ëK==
q~ÄÉä=NK
lîÉêòáÅÜí=î~å=ÜÉí=áå=OMMT=ìáíÖÉîçÉêÇÉ=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=~~å=îäÉÉêãìáòÉåK=
Datum

Weersomstandigheden

28 juni

gunstig

12 juli

matig

18 juli

gunstig

19 juli

gunstig

6 augustus

redelijk

9 augustus

redelijk

få= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= òáàå= òÉë= îäÉÉêãìáëëççêíÉå= ~~åÖÉíêçÑÑÉåK= få= í~ÄÉä= O= ïçêÇÉå= ÇÉ=
ëççêíÉå=ÖÉåçÉãÇ=Éå=áë=íÉîÉåë=ÇÉ=ëí~íìë=î~å=ÇÉ=ëççêíÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îÉêãÉäÇK=lãÇ~í=Éê=
îÉÉä= îÉêëÅÜáä= áå= ÉÅçäçÖáÉ= Éå= ä~åÇëÅÜ~éÖÉÄêìáâ= íìëëÉå= ÇÉ= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= îäÉÉêãìáòÉå= ÄÉëí~~íI=
ïçêÇÉå= ~ääÉ= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= ëççêíÉå= áå= ÇÉ= çåÇÉêëí~~åÇÉ=íÉâëí= ÄÉëÅÜêÉîÉåK= qÉîÉåë= áë= éÉê= ëççêí=
ÉÉå=â~~êí=ÖÉéêÉëÉåíÉÉêÇ=ï~~êçé=ÇÉ=êÉëìäí~íÉå=î~å=ÇÉ=éìåíï~~êåÉãáåÖÉå=òáàå=ïÉÉêÖÉÖÉîÉåK=
q~ÄÉä=OK=
q~ÄÉä=OK=
säÉÉêãìáëï~~êåÉãáåÖÉå=áå=OMMTK=
Soort
Dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Meervleermuis
Watervleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis

=
=
=
=

Status in het plangebied
algemeen
algemeen
schaars
schaars
algemeen
schaars
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=
aïÉêÖîäÉÉêãìáë==
aïÉêÖîäÉÉêãìáë==
^äÖÉãÉÉå=
aÉ= aïÉêÖîäÉÉêãìáë= áë= êÉä~íáÉÑ= âäÉáåI= ãÉí= ÉÉå= ÖÉïáÅÜí= î~å= PIR= íçí= U= Öê~ãI= Éå= ÜÉÉÑí= å~~ê=
îÉêÜçìÇáåÖ=ä~åÖÉI=ëã~ääÉ=îäÉìÖÉäëI=ãÉí=ÉÉå=ëé~åïáàÇíÉ=î~å=NU=íçí=OQ=Åã=EòáÉ=ÑáÖììê=RFK=eÉí=áë=
ÉÉå= ëççêí= î~å= ÖÉëäçíÉå= íçí= Ü~äÑçéÉå= ä~åÇëÅÜ~éK= aïÉêÖîäÉÉêãìáòÉå= òáàå= êÉä~íáÉÑ= ëåÉä= Éå=
ïÉåÇÄ~~êK= få= ÉÉå= ÖêáääáÖÉ= îäìÅÜí= à~~Öí= ÇÉòÉ= ëççêí= çé= ÉåáÖÉ= ~Ñëí~åÇ= EN= íçí= U= ãF= ä~åÖë= ÇÉ=
îÉÖÉí~íáÉK=aÉ=aïÉêÖîäÉÉêãìáë=îäáÉÖí=çé=ÉÉå=ÜççÖíÉ=î~å=ÖÉãáÇÇÉäÇ=O=íçí=R=ãI=ëçãë=íçí=NR=ãK=
aïÉêÖîäÉÉêãìáòÉå= à~ÖÉå= áå= ÇÉ= ÄÉëÅÜìííáåÖ= î~å= çéÖ~~åÇÉ= ÉäÉãÉåíÉå= áå= ÖêçÉåÉ= ÄÉÄçìïÇÉ=
çãÖÉîáåÖI= ä~åÖë= â~å~äÉåI= î~~êíÉåI= áå= íìáåÉå= Éå= é~êâÉå= ãÉí= îáàîÉêëI= íìëëÉå= ÄççãâêìáåÉåI=
ÄçîÉå= çéÉå= éäÉââÉå= áå= ÄçëI= ä~åÖë= Äçëê~åÇÉå= Eîççê~ä= çìÇÉ= îçÉÇëÉäêáàâÉ= äççÑÄçëëÉåFI=
ëíê~~íä~åí~~êåëI= áå= Éå= ä~åÖë= ä~åÉåI= ÄçãÉåêáàÉåI= ëáåÖÉäëI= Üçìíï~ääÉå= Éå= ÜçääÉ= ïÉÖÉåK=
t~íÉêé~êíáàÉå=Éå=ÄÉëÅÜìííÉ=çÉîÉêë=îçêãÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=~ëéÉÅí=î~å=ÜÉí=ÄáçíççéK=wÉ=î~åÖÉå=
ÉÉå=ÄêÉÉÇ=ëéÉÅíêìã=~~å=îÉÉä~ä=âäÉáåÉêÉ=éêççáÉå=ìáí=ÇÉ=äìÅÜí=Éå=é~ââÉå=ï~í=îççêÜ~åÇÉå=áëK=wÉ=
ÉíÉå= îççêå~ãÉäáàâ= ãìÖÖÉåI= Ç~åëãìÖÖÉåI= ëÅÜáÉíãçííÉåI= ã~~ê= ççâ= Ü~ÑíÉåI= Ö~~ëîäáÉÖÉåI=
å~ÅÜíîäáåÇÉêë=Éå=ëçãë=âÉîÉêëK=
=
oÉëìäí~íÉå=
aÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=aïÉêÖîäÉÉêãìáë=ÄÉéÉêâí=òáÅÜ=îççêå~ãÉäáàâ=íçí=ÜÉí=ëíÉÇÉäáàâÉ=ÖÉÄáÉÇI=
ï~íÉêé~êíáàÉå= Éå= é~êâä~åÇëÅÜ~ééÉå= EÑáÖììê= SFK= få= ÜÉí= ãÉÉê= çéÉå= ä~åÇëÅÜ~é= áë= ~ääÉÉå= ä~åÖë=
ïÉÖÉå=Éå=Äáà=ÄçÉêÇÉêáàÉå=ÇÉ=aïÉêÖîäÉÉêãìáë=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=få=_~ÇÜçÉîÉÇçêé=Éå=wï~åÉåÄìêÖ=
áë= ÇÉ= ÜççÖëíÉ= ÅçåÅÉåíê~íáÉ= ~~å= îäÉÉêãìáòÉå= ï~~êÖÉåçãÉåI= áå= ÇÉ= çîÉêáÖÉ= ëíÉÇÉäáàâ= ÖÉÄáÉÇÉå=
ï~êÉå=çîÉê~ä=aïÉêÖîäÉÉêãìáòÉå=~~åïÉòáÖ=ã~~ê=åÉêÖÉåë=áå=ÜçÖÉ=ÇáÅÜíÜÉÇÉåK==
=

cáÖììê=R. aÉ=aïÉêÖîäÉÉêãìáë=
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Gewone dwergvleermuis
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=
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oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë==
oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë==
^äÖÉãÉÉå=
aÉ=oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=áë=ÉÉå=âäÉáåÉ=îäÉÉêãìáëI=ãÉí=ÉÉå=ÖÉïáÅÜí=î~å=S=íçí=NRIR=Öê~ã=Éå=
ÉÉå=ëé~åïáàÇíÉ=î~å=OP=íçí=OR=Åã=EÑáÖììê=TFK=eÉí=áë=ÉÉå=ëççêí=î~å=Ü~äÑçéÉå=Äçëêáàâ=ä~åÇëÅÜ~éK=
aÉ=ëççêí=à~~Öí=áå=ÉÉå=êÉä~íáÉÑ=ëåÉääÉ=êÉÅÜíäáàåáÖÉ=îäìÅÜí=áå=ä~åÖÉ=Ä~åÉåI=çé=O=íçí=R=ã=ÜççÖíÉI=
çé= ÉåáÖÉ= ~Ñëí~åÇ= î~å= ÇÉ= îÉÖÉí~íáÉK= s~~â= à~ÖÉå= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáòÉå= ä~åÖë= Äçëê~åÇÉåI=
Çççê= ä~åÉåI= ÄçîÉå= çéÉå= éäÉââÉå= áå= Äçë= Éå= ä~åÖë= Üçìíï~ääÉåK= lçâ= ï~íÉêé~êíáàÉå= Éå= çÉîÉêë=
îçêãÉå= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= ÇÉÉä= î~å= ÜÉí= ÄáçíççéK= wÉ= à~ÖÉå= ççâ= Äáà= ëíê~~íä~åí~~êåëI= ã~~ê=
ÄÉÄçìïáåÖ= Éå= ççâ= çéÉå= ÖÉÄáÉÇ= òáàå= ãáåÇÉê= áå= íêÉâK= aÉ= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë= î~åÖí=
îççêå~ãÉäáàâ=Ç~åëãìÖÖÉå=ìáí=ÇÉ=äìÅÜíK==
=
oÉëìäí~íÉå=
aÉ= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë= áë= îççêå~ãÉäáàâ= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= ÄìáíÉå= ÇÉ= ëíÉÇÉäáàâÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= Éå=
ä~åÖë= ÇÉ= êáåÖî~~êí= î~å= ÇÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉê= EÑáÖììê= UFK= ráí= ÇÉ= ï~~êåÉãáåÖÉå= Ääáàâí= Ç~í= ÇÉ=
oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë= îççêå~ãÉäáàâ= áå= é~êâ~ÅÜíáÖÉ= ä~åÇëÅÜ~ééÉå= Éå= Äáà= ï~íÉê= áë=
~~åÖÉíêçÑÑÉåK=aÉ=ï~~êåÉãáåÖÉå=áå=ÜÉí=ëíÉÇÉäáàâ=ÖÉÄáÉÇ=òáàå=îççêå~ãÉäáàâ=áå=é~êâÉå=ÖÉÇ~~åK=
aÉ= ÖêççíëíÉ= ÅçåÅÉåíê~íáÉ= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáòÉå= áë= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= íÉå= åççêÇïÉëíÉå= î~å=
eççÑÇÇçêéK==
=
bÉå=Ñçíç=î~å=ÇÉ=i~~íîäáÉÖÉê=ïçêÇí=åçÖ=ÖÉéä~~íëí=
=
=
=
=
cáÖììê=TK=aÉ=oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=
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Ruige dwergvleermuis
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oçëëÉ=îäÉÉêãìáë==
oçëëÉ=îäÉÉêãìáë==
^äÖÉãÉÉå=
aÉ=oçëëÉ=îäÉÉêãìáë=áë=ÉÉå=ÖêçíÉ=îäÉÉêãìáëK=sçäï~ëëÉå=áåÇáîáÇìÉå=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=ÖÉïáÅÜí=î~å=NV=
íçí= QM= Öê~ã= Éå= ä~åÖÉ= ëã~ääÉ= îäÉìÖÉäë= ãÉí= ÉÉå= ëé~åïáàÇíÉ= î~å= PO= íçí= QM= ÅãK= aÉòÉ= ëççêí=
ÖÉÄêìáâí= ÜçäíÉë= áå= çìÇÉ= ÄçãÉå= Éå= à~~Öí= ãÉÉëí~ä= ÄçîÉå= çéÉå= ï~íÉêêáàâ= ä~åÇëÅÜ~éK= oçëëÉ=
îäÉÉêãìáòÉå=à~ÖÉå=ÜççÖ=áå=ÇÉ=äìÅÜí=E=R=íçí=OR=ãFI=çé=êÉä~íáÉÑ=ÖêçíÉ=~Ñëí~åÇ=î~å=ÄçãÉåêáàÉå=Éå=
Äçëê~åÇÉå=Éå=îÉÉä~ä=ÄçîÉå=ï~íÉê=çÑ=ãçÉê~ëK=wÉ=à~ÖÉå=áå=ÉÉå=ëåÉääÉ=êÉÅÜíäáàåáÖÉ=îäìÅÜí=áå=ä~åÖÉ=
Ä~åÉå=ãÉí=éäçíëÉäáåÖÉ=ÇìáâîäìÅÜíÉå=Éå=ìáíî~ääÉåK=aáêÉÅí=å~=ÜÉí=ìáíîäáÉÖÉå=à~ÖÉå=ëçãë=ÉåâÉäÉ=
ÇáÉêÉå= îÉÉä= ä~ÖÉê= ÄçîÉå= ÉÉå= çéÉå= éäÉâ= áå= ÜÉí= ÄçëI= ä~åÖë= ÉÉå= Äçëê~åÇ= çÑ= ÄçîÉå= ÄÉëÅÜìííÉ=
ï~íÉêé~êíáàÉå=çÑ=ïÉáä~åÇÉåK=sççê~ä=áå=ÜÉí=å~à~~ê=à~ÖÉå=òÉ=Öê~~Ö=Äáà=ëíê~~íä~åí~~êåë=çÑ=ÄçîÉå=
ÉÉå=ÜÉä=îÉêäáÅÜí=îÉêâÉÉêëéäÉáå=çÑ=âêìáëáåÖ=áå=ÇÉ=ÄÉÄçìïÇÉ=âçãK=wÉ=î~åÖÉå=áåëÉÅíÉå=ãÉí=ÉÉå=
ëåÉääÉ= ~ÅÜíÉêîçäÖáåÖëà~ÅÜí= ìáí= ÇÉ= äìÅÜíK= eÉí= îçÉÇëÉä= ÄÉëí~~í= îççê~ä= ìáí= îäáÉÖÉåI= ãìÖÖÉåI=
îäáåÇÉêëI=âÉîÉêë=Éå=ëÅÜáÉíãçííÉåK=ráíÖ~~åÇÉ=î~å=ÇÉ=ÖêççííÉ=î~å=ÇÉ=oçëëÉ=îäÉÉêãìáëI=òáàå=ÜÉí=
ÉáÖÉåäáàâ=î~~â=çéî~ääÉåÇ=âäÉáåÉ=éêççáÇáÉêÉåK==
=
oÉëìäí~íÉå=
aÉ= oçëëÉ= îäÉÉêãìáë= áë= îÉêëéêÉáÇ= çîÉê= ÇÉ= éêçîáåÅáÉ= ï~~êÖÉåçãÉå= EÑáÖììê= NMFK= aÉ= ãÉÉëíÉ=
ÇáÉêÉå= òáàå= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= íÉå= åççêÇÉå=Éå= íÉå= òìáÇÉå= î~å= eççÑÇÇçêéK= qÉå= òìáÇÉå= î~å= iáëëÉ=
òáàå=íÉîÉåë=ÉåâÉäÉ=ï~~êåÉãáåÖÉå=î~å=ÖÉÇ~~åK=léî~ääÉåÇ=áë=Ç~í=Éê=íÉå=åççêÇÉå=î~å=pÅÜáéÜçä=
ÖÉÉå=ï~~êåÉãáåÖÉå=òáàå=ÖÉÇ~~åK==
=

cáÖììê=VK=aÉ=oçëëÉ=îäÉÉêãìáë=

=
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A&W-rapport 1052

i~~íîäáÉÖÉê==
i~~íîäáÉÖÉê==
^äÖÉãÉÉå=
aÉ=i~~íîäáÉÖÉê=áë=ÉÉå=ÖêçíÉ=ëççêíI=ãÉí=ÉÉå=ÖÉïáÅÜí=î~å=NQ=íçí=PQ=Öê~ã=Éå=êÉä~íáÉÑ=ä~åÖÉ=Éå=
ÄêÉÇÉ=îäÉìÖÉäë=ãÉí=ÉÉå=ëé~åïáàÇíÉ=î~å=PN=íçí=PU=Åã=EÑáÖììê=NNFK=eÉí=áë=ÉÉå=ëççêí=î~å=çéÉå=íçí=
Ü~äÑ=çéÉå=ä~åÇëÅÜ~éK=aÉ=i~~íîäáÉÖÉê=à~~Öí=áå=ÉÉå=ÖêáääáÖÉ=îäìÅÜí=ãÉí=íê~ÖÉ=îäÉìÖÉäëä~ÖI=áå=ä~åÖÉ=
Ä~åÉå=ãÉí=ïáàÇÉ=ÄçÅÜíÉå=Éå=éäçíëÉäáåÖÉ=ìáíî~ääÉå=áå=ÇÉ=ÄÉëÅÜìííáåÖ=î~å=çéÖ~~åÇÉ=ÉäÉãÉåíÉåI=
òç~äë=Äçëê~åÇÉåI=ÜÉÖÖÉå=Éå=ä~åÉåI=ÖÉãáÇÇÉäÇ=çé=ÉÉå=ÜççÖíÉ=íìëëÉå=R=Éå=OM=ãÉíÉêK=aÉ=ÇáÉêÉå=
îäáÉÖÉå= Ç~~êÄáà= çé= ÉåáÖÉ= ~Ñëí~åÇ= î~å= ÇÉ= îÉÖÉí~íáÉ= ÄçîÉå= EîçÅÜíáÖÉF= Öê~ëä~åÇÖÉÄáÉÇÉåI=
ïÉáä~åÇÉå= ãÉí= âçÉáÉå= Éå= é~~êÇÉåI= ä~åÖë= â~å~äÉå= Éå= î~~êíÉå= Éå= áå= íìáåÉå= Éå= é~êâÉå= ãÉí=
îáàîÉêëK=_áà=ïáåÇëíáä=ïÉÉê=ïçêÇí=ÜÉí=çéÉå=ÖÉÄáÉÇ=ÄÉä~åÖêáàâÉêK=få=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÇÉ=ÄÉÄçìïÇÉ=
âçã=à~ÖÉå=òÉ=îÉÉäîìäÇáÖ=Äáà=ëíê~~íä~åí~~êåëK=i~~íîäáÉÖÉêë=î~åÖÉå=áåëÉÅíÉå=ÜççÑÇò~âÉäáàâ=ìáí=ÇÉ=
äìÅÜíI= ã~~ê= é~ââÉå= ëçãë= ççâ= éêççáÉå= î~å= ÜÉí= ÖÉÄä~ÇÉêíÉ= çÑ= î~å= ÇÉ= ÖêçåÇK= wÉ= î~åÖÉå=
îççêå~ãÉäáàâ=ÖêçíÉêÉ=ëççêíÉå=å~ÅÜíîäáåÇÉêëI=âÉîÉêë=Éå=ãìÖÖÉåK==
=
oÉëìäí~íÉå=
aÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖ= î~å= ÇÉ= i~~íîäáÉÖÉê= ÄÉéÉêâí= òáÅÜ= îççêå~ãÉäáàâ= íçí= ÜÉí= ëíÉÇÉäáàâÉ= ÖÉÄáÉÇI=
ï~íÉêé~êíáàÉå= Éå= ÇÉ= é~êâä~åÇëÅÜ~ééÉå= EÑáÖììê= NOFK= få= ÜÉí= çéÉå= ÄìáíÉå= ÖÉÄáÉÇ= áë= ÇÉ= ëççêí=
ëéçê~ÇáëÅÜ=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=få=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=òáàå=åÉêÖÉåë=ÖêçíÉ=ÅçåÅÉåíê~íáÉë=
i~~íîäáÉÖÉêë=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
=
bÉå=Ñçíç=î~å=ÇÉ=i~~íîäáÉÖÉê=ïçêÇí=åçÖ=ÖÉéä~~íëí=
=
=
cáÖììê=NN==aÉ=i~~íîäáÉÖÉê=
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A&W-rapport 1052

jÉÉêîäÉÉêãìáë==
jÉÉêîäÉÉêãìáë==
^äÖÉãÉÉå=
aÉ=jÉÉêîäÉÉêãìáë=áë=¨¨å=î~å=ÇÉ=ÖêçíÉêÉ=îäÉÉêãìáòÉå=áå=kÉÇÉêä~åÇK=bÉå=îçäï~ëëÉå=ÇáÉê=ÜÉÉÑí=
ÉÉå= ëé~åïáàÇíÉ= î~å= OMJPO= Åã= EÑáÖììê= NPFK= aÉ= î~ÅÜí= çé= ÇÉ= êìÖ= áë= ÖêáàëÄêìáå= Éå= ~~å= ÇÉ=
ÄìáâòáàÇÉ=ÖêáàëïáíK=jÉÉêîäÉÉêãìáòÉå=âçãÉåI=òç~äë=Üìå=å~~ã=ÇçÉí=îÉêãçÉÇÉåI=îççêå~ãÉäáàâ=
îççê= áå= ï~íÉêêáàâÉ= ÖÉÄáÉÇÉåK= ^äë= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ= ïçêÇÉå= ÄêÉÇÉ= î~~êíÉåI= â~å~äÉå= Éå= çîÉêáÖ=
çéÉåï~íÉê= ÖÉÄêìáâíK= wÉ= à~ÖÉå= ä~~Ö= ÄçîÉå= ÜÉí= ï~íÉê= ï~~ê= òÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëççêíÉå= áåëÉÅíÉå=
î~åÖÉåK= aÉ= ~Ñëí~åÇ= íìëëÉå= îÉêÄäáàÑéä~~íë= Éå= à~ÅÜíÖÉÄáÉÇ= â~å= êÉÇÉäáàâ= Öêççí= òáàåI= íçí= íáÉå= ¶=
îáàÑíáÉå=âáäçãÉíÉê=EiáãéÉåë=Éí=~äK=OMMNI=e~~êëã~=Éí=~äK=OMMPI==e~~êëã~=OMMPFK=aÉ=îäáÉÖêçìíÉë=
äáÖÖÉå= çîÉê= òçïÉä= ëã~ääÉ= ~äë= ÄêÉÇÉ= ï~íÉêÖ~åÖÉå= EëäçíÉåI= â~å~äÉåI= î~~êíÉå= ÉKÇKFK= _áà=
~ÑïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=ï~íÉê=ïçêÇÉå=ççâ=ä~åÉå=Éå=~åÇÉêÉ=äáàåîçêãáÖÉ=ÄÉÖêçÉááåÖÉå=ÖÉÄêìáâíK=
=
oÉëìäí~íÉå=
aÉ= jÉÉêîäÉÉêãìáë= áë= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= íÉå= åççêÇÉå= î~å= eççÑÇÇçêé= áå= ÜÉí= e~~êäÉããÉêãÉÉêëÉ=
_çë= Éå= ä~åÖë= ÇÉ= dÉåáÉÇáàâ= EÑáÖììê= NQFK= qÉîÉåë= òáàå= Éê= ãÉÉêÇÉêÉ= ÉñÉãéä~êÉå= ~~åÖÉíêçÑÑÉå=
ä~åÖë=ÇÉ=êáåÖî~~êí=íÉå=òìáÇÉå=î~å=iáëëÉK=léî~ääÉåÇ=áë=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=ÇáÉêÉå=òáàå=ï~~êÖÉåçãÉå=
ä~åÖë=ÇÉ=eççÑÇî~~êíK=
=

cáÖììê=NPK=aÉ=jÉÉêîäÉÉêãìáë=

==
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t~íÉêîäÉÉêãìáë=
t~íÉêîäÉÉêãìáë=
^äÖÉãÉÉå=
aÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáë= EÑáÖììê= NRF= ã~~âí= îççê= òáàå= òçãÉêëä~~ééä~~íë= Éå= âê~~ãâçäçåáÉ= îêáàïÉä=
ÉñÅäìëáÉÑ=ÖÉÄêìáâ=î~å=çìÇÉI=ÜçääÉ=äççÑÄçãÉå=áå=ÉÉå=ÖÉî~êáÉÉêÇ=ÄçëJI=ëíêìïÉÉäJ=Éå=âêìáÇÉåêáàâ=
íÉêêÉáå=EiáãéÉåë=Éí=~äK=NVVTI=h~éíÉóå=NVVRFK=sççê~ä=çìÇÉ=wçãÉêÉáâÉå=Éå=_ÉìâÉå=îÉêîìääÉå=
ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= êçä= áå= ÇÉ= ÜìáëîÉëíáåÖK= aÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáë= ÑçÉê~ÖÉÉêí= Äáà= îççêâÉìê=
ä~~ÖëÅÜÉêÉåÇ=çîÉê= ëíáäëí~~åÇÉ=ï~íÉêÉå= áå= ÉÉå= ÇçåâÉê= Éå= ÄÉëäçíÉå= ä~åÇëÅÜ~éI= òç~äë= îáàîÉêë= áå=
ä~åÇÖçÉÇÉêÉå=Éå=é~êâÉåK=lçâ=íê~~Ö=ëíêçãÉåÇÉ=ï~íÉêÉå=ïçêÇÉå=ÄÉà~~ÖÇI=~äë=òÉ=ã~~ê=ÄÉëÅÜìí=
äáÖÖÉåK= eÉí= ï~íÉêçééÉêîä~â= ÇáÉåí= çîÉêïÉÖÉåÇ= Öä~Ç= íÉ= òáàå= òçåÇÉê= ÇêáàîÉåÇÉ= ï~íÉêéä~åíÉå=
òç~äë=âêççëK=qÉîÉåë=äáàâí=Éê=ÉÉå=îççêâÉìê=íÉ=òáàå=îççê=ï~íÉêÉå=ãÉí=çéÖ~~åÇÉ=çÉîÉêîÉÖÉí~íáÉI=
ï~~ê= ãÉÉê= áåëÉÅíÉå= òáàå= Ee~~êëã~= OMMNFK= aÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáë= áë= ÉÉå= ëíÉêâ= äáÅÜíãáàÇÉåÇÉ=
ëççêíI=ÇáÉ=ÖÉîçÉäáÖ=áë=îççê=äáÅÜíîÉêëíçêáåÖK==
=
oÉëìäí~íÉå=
aÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáë= áë= Äáà= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ï~íÉêé~êíáàÉå= êçåÇ= eççÑÇÇçêé= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= EÑáÖììê=
NSFK= eÉí= ÄÉíêçÑ= íÉäâÉåë= ÉåâÉäÉ= ÉñÉãéä~êÉåK= qÉå= òìáÇÉå= î~å= eççÑÇÇçêé= òáàå= ÄçîÉå= ~åÇÉêÉ=
ï~íÉêé~êíáàÉå= çÑ= ï~íÉêÖ~åÖÉå= ÖÉÉå= ï~íÉêîäÉÉêãìáòÉå= ï~~êÖÉåçãÉåK= léî~ääÉåÇ= áë= Ç~í=ä~åÖë=
ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=eççÑÇî~~êí=ï~íÉêîäÉÉêãìáòÉå=òáàå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
=

cáÖììê=NRK=aÉ=t~íÉêîäÉÉêãìáë=

=
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A&W-rapport 1052

QKOK sifbdolrqbp=bk=clbo^dbbodb_fbab
sifbdolrqbp=bk=clbo^dbbodb_fbabk
=bk=clbo^dbbodb_fbabk=
få= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= òáàå= îäáÉÖêçìíÉë= î~ëíÖÉëíÉäÇ= î~å= ÇÉ=t~íÉêîäÉÉêãìáëI= jÉÉêîäÉÉêãìáë= Éå= ÇÉ=
oçëëÉ= îäÉÉêãìáëK= s~å= ÇÉ= i~~íîäáÉÖÉêI= aïÉêÖîäÉÉêãìáë= Éå= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë= òáàå= ÖÉÉå=
ÇìáÇÉäáàâÉ=îäáÉÖêçìíÉë=ÖÉîçåÇÉåK==
t~íÉêîäÉÉêãìáë=
t~íÉêîäÉÉêãìáë=
^äÖÉãÉÉå=
få=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=áë=¨¨å=îäáÉÖêçìíÉ=î~å=t~íÉêîäÉÉêãìáòÉå=ÄÉâÉåÇ=Eh~éíÉóå=
NVVRFK= eÉí= ÄÉíêÉÑí= ÉÉå= îäáÉÖêçìíÉ= çîÉê= ï~íÉê= ÇáÉ= ïÉêÇ= ÖÉÄêìáâí= Çççê= t~íÉêîäÉÉêãìáòÉåI=
~ÑâçãëíáÖ=ìáí=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=ÖÉäÉÖÉå=çé=ÇÉ=ä~åÇÖçÉÇÉêÉå=íìëëÉå=eÉÉãëíÉÇÉ=Éå=_ÉååÉÄêçÉâ=
EÖÉãÉÉåíÉ=eÉÉãëíÉÇÉFK=aÉ=ÇáÉêÉå=ÖÉÄêìáâíÉå=ÇÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=çã=íÉ=ÑçÉê~ÖÉêÉåK=s~å~Ñ=
Üìå=âçäçåáÉéä~~íëÉå=îçäÖÇÉå=ÇÉ=ÇáÉêÉå=ÇÉ=oáåÖî~~êí=î~å=ÇÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉêI=ÇÉ=hêìáëî~~êí=
Éå= ÇÉ= dÉåáÉÇáàâI= çã= ìáí= íÉ= âçãÉå= Äáà= eççÑÇÇçêéK= t~~êåÉãáåÖÉå= î~å= t~íÉêîäÉÉêãìáòÉå=
òáàå=ÖÉÇ~~å=áå=ÜÉí=e~~êäÉããÉêãÉÉêëÉ=_çë=Éå=áå=eççÑÇÇçêé=Eh~éíÉóå=NVVRFK==
=
oÉëìäí~íÉå=
aÉ=îäáÉÖêçìíÉë=ÄÉëÅÜêÉîÉå=Çççê=h~éíÉóå=ENVVRF=òáàå=áå=OMMT=çéåáÉìï=î~ëíÖÉëíÉäÇK=a~~êå~~ëí=
òáàå= åáÉìïÉ= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= êçåÇ= eççÑÇÇçêéK= qÉîÉåë= òáàå= Éê= ãÉÉêÇÉêÉ=
ÑçÉê~ÖÉêÉåÇÉ= ÇáÉêÉå= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= ÄçîÉå= ÇÉ= ÜççÑÇî~~êí= ãÉí= ìáíòçåÇÉêáåÖ= î~å= ÜÉí= ëíÉÇÉäáàâÉ=
ÖÉÄáÉÇK= ^ääÉ= ï~íÉêé~êíáàÉå= êçåÇ= eççÑÇÇçêé= äáàâÉå= áå= ÖÉÄêìáâ= íÉ= òáàå= ~äë= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK=
léî~ääÉåÇ= áë= Ç~í= Éê= ïÉáåáÖ= ÇáÉêÉå= òáàå= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= ÄçîÉå= ÇÉ= oáåÖî~~êí= î~å= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ=
e~~êäÉããÉêãÉÉêK= få= ÑáÖììê= NT= òáàå= ÇÉ= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå= î~å= ÇÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáë=
ïÉÉêÖÉÖÉîÉåK=

Vleermuizen in de gemeente Haarlemmermeer

27

6

foerageergebied

- -

N

route

0

2

4

--====---•km

-

A&W

A&W-rapport: 1052
lek nr. 1080-012a/30012008/ld
topog rafie: GBKN 2006, Geodan 2004

cáÖììê=NTK=säáÉÖêçìíÉë=Éå=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=î~å=ÇÉ=t~íÉêîäÉÉêãìáëK=
=
=

=

28

A&W-rapport 1052

jÉÉêîäÉÉêãìáë=
ÉÉêîäÉÉêãìáë=
^äÖÉãÉÉå=
aÉ=jÉÉêîäÉÉêãìáë=áë=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=Çççê=h~éíÉóå=ENVVRF=ä~åÖë=ÇÉ=ê~åÇÉå=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=
e~~êäÉããÉêãÉÉê= ÄçîÉå= ÇÉ= êáåÖî~~êí= ~~åÖÉíêçÑÑÉåK= i~åÖë= ÇÉ= ÜççÑÇî~~êí= Éå= ÇÉ= dÉåáÉÇáàâ==
òáàå=ççâ=ÇáÉêÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=eÉí=áë=çåÇìáÇÉäáàâ=çÑ=ÜÉí=ÜáÉê=çã=îäáÉÖêçìíÉë=çÑ=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=
Ö~~íK=k~ìïâÉìêáÖÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë=ìáí=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=òáàå=åáÉí=îççêÜ~åÇÉåK====
=
oÉëìäí~~í=
qáàÇÉåë=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=òáàå=Éê=íïÉÉ=îäáÉÖêçìíÉë=~~åÖÉíêçÑÑÉå=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=
EÑáÖììê=NUFK=bê=áë=¨¨å=êçìíÉ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=íÉå=åççêÇÉå=î~å=eççÑÇÇçêé=ä~åÖë=ÇÉ=oáåÖî~~êí=Éå=
ÇÉ=dÉåáÉÇáàâK=eÉí=ÄÉíêÉÑí=ÜáÉê=ÉÉå=âäÉáåÉ=êçìíÉ=ãÉí=ã~ñáã~~ä=NM=ÇáÉêÉåK=aÉ=ÇáÉêÉå=îäçÖÉå=
î~å= ÄìáíÉå= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= ä~åÖë= ÜÉí= ï~íÉê= Äáà= ÇÉ= dÉåáÉÇáàâ= å~~ê= ÇÉ= ï~íÉêé~êíáàÉå= áå= ÜÉí=
e~~êäÉããÉêãÉÉêëÉ=_çëK=aÉ=~åÇÉêÉ=îäáÉÖêçìíÉ=ÄÉîçåÇ=òáÅÜ=ä~åÖë=ÇÉ=êáåÖî~~êí=íÉå=òìáÇÉå=î~å=
iáëëÉK=eÉí=ÄÉíêçÑ=ÜáÉê=ÅáêÅ~=PM=ÇáÉêÉåK=aÉ=ï~íÉêé~êíáà=áå=ÜÉí=e~~êäÉããÉêãÉÉêëÉ=_çë=áë=ÜÉí=
ÉåáÖÉ= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ= îççê= ÇÉ= jÉÉêîäÉÉêãìáë= áå= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉêK= _çîÉå= ÇÉ=
oáåÖî~~êí=Éå=ÇÉ=ÖêçíÉ=ï~íÉêé~êíáàÉå=åÉí=ÄìáíÉå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=òìääÉå=å~~ê=îÉêï~ÅÜíáåÖ=ÖêçíÉêÉ=
ÅçåÅÉåíê~íáÉë=jÉÉêîäÉÉêãìáòÉå=~~åïÉòáÖ=òáàåK=
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6

foerageergebied
route

N

0

2

4

--====---•km

A&W

A&W-rapport: 1052
lek nr. 1080-006a/21012008/ld
topog rafie: GBKN 2006, Geoda n 2004

cáÖììê=NUK Vliegroutes en foerageergebieden van de Meervleermuis.

=
=
=

=
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oçëëÉ=îäÉÉêãìáë=
oçëëÉ=îäÉÉêãìáë=
^äÖÉãÉÉå=
aÉ= oçëëÉ= îäÉÉêãìáë= áë= áå= ÜÉí= îÉêäÉÇÉå= Çççê= h~éíÉóå=ENVVRF= áåÅáÇÉåíÉÉä= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= áå= ÇÉ=
ÖÉãÉÉåíÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉêK= k~ìïâÉìêáÖÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë= ìáí= ÜÉí= îÉêäÉÇÉå= òáàå= åáÉí=
îççêÜ~åÇÉåK====
=
oÉëìäí~íÉå=
s~å= ÇÉ= oçëëÉ= îäÉÉêãìáë= òáàå= íïÉÉ= îäáÉÖêçìíÉë= î~ëíÖÉëíÉäÇ= Éå= ïÉÉêÖÉÖÉîÉå= áå= ÑáÖììê= NVK= aÉ=
ãÉÉëíÉ= îäáÉÖÄÉïÉÖáåÖÉå= îçåÇÉå= éä~~íë= ä~åÖë= çÑ= áå= ÇÉ= ÇáêÉÅíÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÇÉ= dÉåáÉÇáàâK=
s~åìáí= e~~êäÉã= çÑ= ÇÉ= ÄçëÖÉÄáÉÇÉå= êçåÇ= e~~êäÉã= îäáÉÖÉå= ÇÉ= ÇáÉêÉå= çîÉê= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ=
e~~êäÉããÉêãÉÉê= çåÇÉê= ~åÇÉêÉ= å~~ê= ÇÉ= tÉëíÉáåÇÉêéä~ëëÉå= çã= Ç~~ê= íÉ= ÑçÉê~ÖÉêÉåK= bÉå=
íïÉÉÇÉI=îÉÉä=âäÉáåÉêÉI=îäáÉÖêçìíÉ=Ö~~í=çîÉê=iáëëÉ=Éå=ÇÉ=^Q=å~~ê=ÇÉ=h~ÖÉêéä~ëëÉåK=bê=òáàå=ÖÉÉå=
ÑçÉê~ÖÉêÉåÇÉ= oçëëÉ= îäÉÉêãìáòÉå= áå= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉê= ~~åÖÉíêçÑÑÉåK= oçåÇ=
òçåëçéâçãëí= ï~ë= Éê= ÉÉå= îÉêÜççÖÇÉ= ~ÅíáîáíÉáí= ï~~êÖÉåçãÉå= êçåÇ= wï~~åëÜçÉâK= aÉ= áåÇêìâ=
ÄÉëíçåÇ=Ç~í=ÇÉòÉ=ÇáÉêÉå=ÇççêîäçÖÉå=å~~ê=eÉÉãëíÉÇÉK=
=

cáÖììê=NVK Vliegroutes van de Rosse vleermuis.
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aïÉêÖîäÉÉêãìáë==
aïÉêÖîäÉÉêãìáë==
^äÖÉãÉÉå=
aÉ= aïÉêÖîäÉÉêãìáë= áë= áå= ÜÉí= îÉêäÉÇÉå= Çççê= h~éíÉóå= ENVVRF= ÖÉêÉÖÉäÇ= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= áå= ÇÉ=
ÖÉãÉÉåíÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉêK= k~ìïâÉìêáÖÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë= ìáí= ÜÉí= îÉêäÉÇÉå= òáàå= åáÉí=
îççêÜ~åÇÉåK====
=
oÉëìäí~íÉå=
ráí= ÑáÖììê= OM= Ääáàâí= Ç~í= ÖêçíÉ= ÇÉäÉå= î~å= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉê= áå= ÖÉÄêìáâ= òáàå= ~äë=
ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=îççê=ÇÉ=aïÉêÖîäÉÉêãìáëK=^ä=ÜÉí=ëíÉÇÉäáàâ=ÖÉÄáÉÇ=â~å=~~åÖÉãÉêâí=ïçêÇÉå=~äë=
ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK= få= Äçë= Éå= é~êâ~ÅÜíáÖÉ= ä~åÇëÅÜ~ééÉå= òáàå= ççâ= îÉÉä= ÑçÉê~ÖÉêÉåÇÉ=
ÇïÉêÖîäÉÉêãìáòÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK==
=

cáÖììê=OMK cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=î~å=ÇÉ=aïÉêÖîäÉÉêãìáëK=

=

=
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oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë==
oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë==
^äÖÉãÉÉå=
aÉ=oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=áë=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=Çççê=h~éíÉóå=ENVVRF=ÖÉêÉÖÉäÇ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=áå=ÇÉ=
ÖÉãÉÉåíÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉêK=k~ìïâÉìêáÖÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë=ìáí=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=òáàå=åáÉí=
îççêÜ~åÇÉåK=
=
oÉëìäí~íÉå=
cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå= î~å= ÇÉ= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë= òáàå= îççêå~ãÉäáàâ= ÄìáíÉå= ÜÉí= ëíÉÇÉäáàâ=
ÖÉÄáÉÇ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=EÑáÖììê=ONFK=oçåÇ=eççÑÇÇçêé=Éå=iáëëÉ=òáàå=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=ÖÉîçåÇÉåK=
léî~ääÉåÇ= áë= Ç~í= áå= ÜÉí= åççêÇÉäáàâ= Éå= ÜÉí= òìáÇççëíÉäáàâ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= ÖÉÉå=
ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=òáàå=ÖÉîçåÇÉåK==
=

=
cáÖììê=ONK cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=î~å=ÇÉ=oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëK=
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i~~íîäáÉÖÉê=
i~~íîäáÉÖÉê=
^äÖÉãÉÉå=
aÉ=i~~íîäáÉÖÉê=áë=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=Çççê=h~éíÉóå=ENVVRF=ÖÉêÉÖÉäÇ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=
e~~êäÉããÉêãÉÉêK=k~ìïâÉìêáÖÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë=ìáí=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=òáàå=åáÉí=îççêÜ~åÇÉåK=
=
oÉëìäí~íÉå=
cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå= î~å= ÇÉ= i~~íîäáÉÖÉê= òáàåI= åÉí= ~äë= ÇÉ= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëI= îççêå~ãÉäáàâ=
ÄìáíÉå=ÜÉí=ëíÉÇÉäáàâ=ÖÉÄáÉÇ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=EÑáÖììê=OOFK=léî~ääÉåÇ=áë=Ç~í=Éê=áå=ÜÉí=åççêÇÉäáàâ=ÇÉÉä=
î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=ÖÉÉå=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉå=òáàåK=
=

=
cáÖììê=OOK cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=î~å=ÇÉ=i~~íîäáÉÖÉêK=
=
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QKPK sbo_ifgcmi^^qpbk=
sbo_ifgcmi^^qpbk=
säÉÉêãìáòÉå= ÖÉÄêìáâÉå= òçïÉä= ÄçãÉå= ~äë= ãÉåëÉäáàâÉ= ÄÉÄçìïáåÖ= ~äë= îÉêÄäáàÑéä~~íëK= bê= òáàå=
ëççêíÉåI= òç~äë= ÇÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáë= Éå= ÇÉ= oçëëÉ= îäÉÉêãìáëI= ÇáÉ= îêáàïÉä= ~ääÉÉå= áå= ÄçãÉå=
îÉêÄäáàîÉåK=pççêíÉå=òç~äë=ÇÉ=dÉïçåÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=Éå=ÇÉ=jÉÉêîäÉÉêãìáë=îÉêÄäáàîÉå=îêáàïÉä=
ìáíëäìáíÉåÇ=áå=ÖÉÄçìïÉåK===
=
_ÉâÉåÇÉ=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=
k~~ëí= ÇÉ= ^íä~ë= î~å= ÇÉ= kÉÇÉêä~åÇëÉ= îäÉÉêãìáòÉå= EiáãéÉåë= Éí= ~äK= NVVSF= áë= Éê= ççâ= ÉÉå= ~íä~ë==
ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ= ëéÉÅáÑáÉâ= çîÉê= ÇÉ= éêçîáåÅáÉ= kççêÇJeçää~åÇ= Eh~éíÉóå= NVVRFK= ráí= ÇÉòÉ= ÄÉáÇÉ=
ÄêçååÉå= Ääáàâí= Ç~í= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= e~~êäÉããÉêãÉÉêI= áå= ÇÉ= òçãÉêéÉêáçÇÉI= Çççê= ãÉÉêÇÉêÉ=
îäÉÉêãìáëëççêíÉå= ÖÉÄêìáâí= ïçêÇí= EjÉÉêîäÉÉêãìáëI= t~íÉêîäÉÉêãìáëI= dÉïçåÉ=
ÖêççíççêîäÉÉêãìáëI= i~~íîäáÉÖÉêI= oçëëÉ= îäÉÉêãìáë= Éå= dÉïçåÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëFK= ráí= ÜÉí=
îÉêäÉÇÉå=áë=Éê=ÉÉå=òçãÉêîÉêÄäáàÑéä~~íë=ÄÉâÉåÇ=î~å=ÇÉ=dÉïçåÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=ìáí=eççÑÇÇçêé=
Eh~éíÉóå=NVVRFK=aÉ=Éñ~ÅíÉ=äçÅ~íáÉ=áë=ÜáÉêî~å=åáÉí=ÄÉâÉåÇK==
=
säÉÉêãìáòÉå=áå=ÄçãÉå==
_ççãÄÉïçåÉåÇÉ= îäÉÉêãìáòÉå= îÉêÄäáàîÉå= Öê~~Ö= áå= çìÇÉ= ëéÉÅÜíÉåÖ~íÉå= Éå= å~íììêäáàâÉ= ÜçäÉå=
î~å=ÄçãÉåK=få=ÑáÖììê=OP=áë=ÉÉå=ëéÉÅÜíÉåÖ~í=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=Ç~í=íÉîÉåë=îççê=îäÉÉêãìáòÉå=ÇáÉåëí=
â~å=ÇçÉå=~äë=îÉêÄäáàÑéä~~íëK=ráí=îççêÖ~~åÇ=çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=Ç~í=Éê=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ïÉáåáÖ=
ëéÉÅÜíÉå= äÉîÉåI= ï~~êÇççê= Éê= ïÉáåáÖ= ëéÉÅÜíÉåÖ~íÉå= ~~åïÉòáÖ= òáàåK= aççê= ÇÉ= ÖÉêáåÖÉ= äÉÉÑíáàÇ=
î~å= ÇÉ= ~~åïÉòáÖÉ= ÄçãÉå= òáàå= Éê= ïÉáåáÖ= å~íììêäáàâÉ= ÜçäÉå= Éå= ëéäÉíÉå= íÉ= îÉêï~ÅÜíÉåK= eÉí=
~~åÄçÇ=~~å=ÖÉëÅÜáâíÉ=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=îççê=ÄççãÄÉïçåÉåÇÉ=îäÉÉêãìáòÉå=áë=Çìë=âäÉáåK==
=
qáàÇÉåë=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=áë=Éê=ÖÉêáÅÜí=áå=â~åëêáàâÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=ãÉí=îÉÉä=ÖêçÉå=Éå=ÖÉëÅÜáâíÉ=ÄçãÉå=
EçK~= ÜÉí= e~~êäÉããÉêãÉÉêëÉ= _çëF= ÖÉòçÅÜí= å~~ê= áåîäáÉÖÉåÇÉ= Éå= òïÉêãÉåÇÉ= ÇáÉêÉåK=
aÉëçåÇ~åâë=òáàå=Éê=ÖÉÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=î~å=îäÉÉêãìáòÉå=áå=ÄçãÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
=
=

cáÖììê=OPK=péÉÅÜíÉåÖ~í=EdêçíÉ=ÄçåíÉ=ëéÉÅÜíF=áå=táííÉ=~ÄÉÉä=ä~åÖë=ÇÉ=dÉåáÉÇáàâ=EcçíçW=^CtFK=

=
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säÉÉêãìáòÉå=áå=ÖÉÄçìïÉå=
s~~â=âáÉòÉå=îäÉÉêãìáòÉå=îççê=îÉêÄäáàîÉå=ãÉí=ÇÉòÉäÑÇÉ=âÉåãÉêâÉåI=áå=ÇÉ=éê~âíáàâ=çéî~ääÉåÇ=
î~~â=êáàíàÉëÜìáòÉåK=aáí=ëççêí=ÜìáòÉå=òáàå=îçäÖÉåë=ÇÉòÉäÑÇÉ=Äçìïëíáàä=ÖÉã~~âíK=eÉí=ãÉêÉåÇÉÉä=
î~å=ÇÉ=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=òáí=áå=ÜìáòÉå=ìáí=ÇÉ=òÉëíáÖÉê=à~êÉå=î~å=ÇÉ=îçêáÖÉ=ÉÉìïI=ã~~ê=Éê=òáàå=ççâ=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= ÄÉâÉåÇ= ìáí= ïççåÜìáòÉå= ÇáÉ= åçÖ= ÖÉÉå= à~~ê= çìÇ= òáàåK= få= ÑáÖììê= OQ= áë= ÉÉå=
îççêÄÉÉäÇ=î~å=ÉÉå=Üìáë=ï~~ê=ÉÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íë=î~å=îäÉÉêãìáòÉå=~~åïÉòáÖ=áëK=

=

cáÖììê=OQK=bÉå=îççêÄÉÉäÇ=î~å=ÉÉå=ïççåÜìáë=áå=cêáÉëä~åÇ=ï~~ê=ÉÉå=âçäçåáÉ=jÉÉêîäÉÉêãìáòÉå=áå=
òáíK=
=
qáàÇÉåë= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= òáàå= íïÉÉ= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= î~å= ÇÉ= dÉïçåÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë= ãÉí=
òÉâÉêÜÉáÇ= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= EÑáÖììê= ORFK= få= ÉÉå= ~~åí~ä= ÖÉî~ääÉå= áë= ÜÉí= åáÉí= ÖÉäìâí= çã= ÉÉå=
îÉêÄäáàÑéä~~íë=Éñ~Åí=íÉ=äçâ~äáëÉêÉåI=ã~~ê=ï~ë=ÜÉí=ïÉä=ãçÖÉäáàâ=çã=çé=ïáàâåáîÉ~ì=~~å=íÉ=ÖÉîÉå=
çÑ=Éê=ëéê~âÉ=áë=î~å=ÉÉå=çÑ=ãÉÉê=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉåK==
=
bÉå=â~~êí=ãÉí=ÇÉ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=ïçêÇí=åçÖ=íçÉÖÉîçÉÖÇK==
=
=
=
cáÖììê=ORK=^~å=ÖÉíêçÑÑÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=
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RK `lk`irpfbp=
`lk`irpfbp=
säáÉÖêçìíÉë=
säáÉÖêçìíÉë=
lé= Ä~ëáë= î~å= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= âìååÉå= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâÉ= îäáÉÖêçìíÉë= ïçêÇÉå=
çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåW==
=
• oáåÖî~~êí=î~å=ÇÉ=e~~êäÉããÉêãÉÉê=Äáà=p~ëëÉåÜÉáã=
• eççÑÇî~~êí=
• hêìáëî~~êí=
• dÉåáÉÇáàâ=
cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=
cçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå=
lé= Ä~ëáë= î~å= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= âìååÉå= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉå= ïçêÇÉå=
çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåW==
=
• i~åÇÖçÉÇ=läãÉåÜçêëí=
• _çëï~ÅÜíÉêáà=jÉÉêÄçë=Éå=e~~êäÉããÉêãÉÉêëÉ=_çë=
• oÉÅêÉ~íáÉéä~ë=qççäÉåÄìêÖ=
• píÉÇÉäáàâ=ÖÉÄáÉÇ=
• k~íììêçåíïáââÉäáåÖ=Äáà=pé~~êåÉ=òáÉâÉåÜìáë=
=
sÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=
sÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=
=
säÉÉêãìáòÉå=áå=ÄçãÉå==
=
få=ÄççãÜçäíÉå=òáàå=ÖÉÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=î~å=îäÉÉêãìáòÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=bê=òáàå=ïÉä=éçíÉåíáÉÉä=
ÖÉëÅÜáâíÉ=ÜçäíÉå=áå=ÄçãÉå=~~åïÉòáÖK=eÉí=áë=Ç~~êçã=åáÉí=ìáí=íÉ=ëäìáíÉå=Ç~í=Éê=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=
e~~êäÉããÉêãÉÉê=çé=ÉåáÖ=ãçãÉåí=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=î~å=îäÉÉêãìáòÉå=áå=ÄçãÉå=~~åïÉòáÖ=òáàåK=
eÉí=î~ëíëíÉääÉå=î~å=îäÉÉêãìáòÉå=áå=ÄççãÜçäíÉå=áë=ä~ëíáÖI=íÉãÉÉê=Ç~~ê=îäÉÉêãìáòÉå=êÉÖÉäã~íáÖ=
îÉêÜìáòÉå=EòáÉ=ÜççÑÇëíìâ=OFK==
=
säÉÉêãìáòÉå=áå=ÜìáòÉå=
=
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Inleiding
De Rugstreeppad (Bufo calamita) is een in Nederland voorkomende pad die de
hoogste beschermingsstatus heeft in de Flora- en faunawet. De Rugstreeppad is
een liefhebber van zandige enigszins ruige terreinen en wordt gezien als een
pionier in dergelijke gebieden. Bouwterreinen, zanddepots en opgespoten
terreinen aangevuld met ondiepe plasjes zijn favoriete verblijfsplaatsen. De
aanwezigheid van de Rugstreeppad kan de ontwikkeling en werkzaamheden in
dergelijke terreinen in de weg staan. In de gemeente Haarlemmermeer blijken er
echter ook andere geschikte locaties te zijn en is het goed mogelijk op
eenvoudige wijze voor deze soort voorzieningen te treffen.
In de gemeente Haarlemmermeer vinden en vonden grootschalige ontwikkelingen plaats. Uitbreiding van de woonkernen, aanleg van kantoorparken,
industriegebieden, glastuinbouw en de aanleg van de nodige infrastructuur. Deze
ontwikkelingen dragen bij aan de verbetering van de biotoop voor
Rugstreeppadden en kan tegelijkertijd remmend werkend op de uitvoering van
projecten. Een gedegen onderzoek naar het voorkomen van de Rugstreeppad en
hoe om te gaan met zijn voorkomen, is een handig hulpmiddel om voortaan
rekening te houden met deze soort.
De voorliggende rapportage gaat in op het voorkomen van de Rugstreeppad in
de Haarlemmermeer. Hiervoor is in de maanden mei, juni en juli een onderzoek
gedaan in het gebied buiten de bebouwde kom, industriegebieden en
kantoorparken alsmede Schiphol. De inventarisatie betrof zowel dag als
avond/nachtrondes. Er is geluisterd naar roepende mannetjes, gezocht naar
voortplanting en mogelijke biotopen zijn bezocht. In totaal zijn 147
kilometerhokken onderzocht.
De Rugstreeppad is in de Haarlemmermeer een zeldzame soort waarvoor binnen
de te ontwikkelen gebieden en op de agrarische gronden nog veel ruimte is en
geschikte biotopen eenvoudig zijn aan te leggen. Welke oorzaken er zijn voor het
geringe voorkomen van de soort, blijven hypothesen die nader onderzoek
vragen. Een jaarlijkse ronde langs een aantal bekende locaties is aan te bevelen.
Het rapport is een verslag van een éénmalig onderzoek en een vergelijking met
eerdere en bekende waarnemingen. Tevens geeft het inzicht in de meest
recente verschenen literatuur op het gebied van Rugstreeppadden. Het rapport
heeft geen juridische of beleidsmatige status.
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1.

Werkwijze

1.2 Begrenzing onderzoeksgebied
Conform de afspraak met de gemeente Haarlemmermeer vond het onderzoek
binnen de gemeentegrenzen van de Haarlemmermeer plaats, met rood
aangegeven op onderstaande kaart. Het onderzoek betrof de
gebieden buiten de bebouwde kom, het gebied dat buiten de witte vlekken op de
kaart is aangeduid. Ook de snel-, spoorwegen en knooppunten respectievelijk
oranje
en geel
op de kaart, vielen buiten het
onderzoek.
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2.2. Werkwijze
Inleiding
De gehanteerde methode van waarnemingen is vastgelegd in “de Handleiding
voor het monitoren van amfibieën in Nederland” van de stichting RAVON. Deze
methode werd toegepast en bestaat uit 5 verschillende werkwijzen.
1 Zichtmethode, waarneming van juvenielen en volwassen dieren in het
veld. Methode kan het jaarrond worden toegepast.
2 Zoeken van ei-snoeren in mogelijke voortplantingsplaatsen
De methode vindt plaats in de periode mei/juni.
3 Zoeken van larven in mogelijke voortplantingsplaatsen.
De methode vindt plaats in juni/juli.
4 Zoeken van juvenielen bij massaal verlaten van het water
De methode vindt plaats vanaf half juni t/m half juli.
5 Tellen van roepende mannetjes op zwoele avonden.
Voor het onderzoek van de Haarlemmermeer was het aangeven van het wel of
niet voorkomen op een aantal plaatsen voldoende alsmede het vastleggen van
mogelijke voortplantingsbiotopen. Het onderzoek zou plaatsvinden vanaf de
openbare weg en eventueel met toestemming van de eigenaren in het terrein en
verder in de openbare recreatiegebieden.
“Hotspots”
Vanaf de topografische
kaart, internet en aan
de hand van oude
bekende waarnemingen
zijn hotspots vastgesteld. Hierbij werd
gelet op het voorkomen
van ondiepe afgesloten
watertjes in combinatie
met een min of meer
ruig of braakliggend
terrein. Uit het rapport
“Ecologisch onderzoek
aan de Rugstreeppad in
de Noordoostpolder”
van de stichting RAVON
is bekend dat de pad op
en rond boerenerven
voorkomt en in
kavelsloten zich kan
voortplanten. Met deze
wetenschap werden de
hotspots, met rode
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stippen
op de kaart aangeduid, vastgelegd. Locatiebezoeken
Vervolgens is een start gemaakt met het bezoeken van de locaties. Dit werd
gedaan op de fiets, te voet en vanuit de auto.
Avond en nacht
De avond bezoeken vonden plaats tussen 22.00 uur en 1.00 uur. Bij deze
bezoeken werd geïnventariseerd op roepende mannetjes. Er werd gewerkt vanaf
de fiets, te voet in de recreatiegebieden en waar mogelijk vanuit de auto waarbij
geluisterd werd langs de weg in de nabijheid van boerenerven.
De avondbezoeken waren gekoppeld aan de weersomstandigheden. Hierbij werd
eerst op een andere locatie waar veel amfibieën zijn, geluisterd of er überhaupt
activiteiten waren zoals roepen van Groene kikker en Rugstreeppad. Bij activiteit
werd besloten of een bezoek zinvol was.
Harde of vlagerige wind belemmerde de waarneming op wat grotere afstand. Ook
verkeerslawaai door vliegtuigen en auto’s maakten het luisteren vanaf de
openbare weg er niet gemakkelijker op.
Ook werd bij avond en nacht te voet met zaklantaarn gezocht op zicht bij locaties
met een hoge mate van voorkomen.
Overdag
De dagwaarnemingen waren bij de bezoeken in mei en juni gericht op
voortplantingactiviteiten zoals ei-snoeren en larven alsmede op geschikte
biotopen. De bezoeken in juli waren gericht op larven en juveniele dieren die het
water verlaten. Indien er een grote kans was op vinden van ei-snoeren en larven
werd alsnog met een schepnet bemonsterd.
Literatuur
Naast de bezoeken werd literatuur en internet data verzameld over
Rugstreeppadden en op relevantie doorgenomen en vastgelegd.

11

2 De Rugstreeppad (Bufo calamita)
2.1 Beschrijving van de soort
De Rugstreeppad (Bufo calamita) is een amfibie die behoort tot de familie van de
Echte padden en tot het geslacht Bufo waarvan het één van de drie in Europa
voorkomende soorten betreft.
De Rugstreeppad is ook bekend onder de streeknamen Geelgestreept- of
duinpadje en in België als Rietpadje.
De Rugstreeppad is herkenbaar aan de gele rugstreep die vanaf de neuspunt tot
aan de achterpoten loopt. De lengte van de pad is 7cm. voor mannetjes en tot 8
cm. voor vrouwtjes. De mannetjes hebben op de voorpoten paarknobbeltjes en
bezitten een ongedeelde kwaakblaas onder de keel. In de paartijd kunnen deze
organen blauw verkleuren. Beide geslachten hebben aan de rugzijde van het lijf
klierorganen waaruit bij bedreiging, een voor de mens weinig giftige maar voor
andere dieren zoals katachtigen, milde giftige stof vrijkomt. De orgaantjes zijn
roodbruin van kleur en geven de pad een enigszins gespikkeld uiterlijk. Overige
kleurverschillen komen regelmatig voor en kunnen per biotoop anders zijn. Aan
de buikzijde van het lichaam zitten geen klieren en is de keur lichter en
gemarmerd met donkere vlekken. De iris is groen en iriserend van kleur.

Rugstreeppad (Bufo calamita)

Inde paartijd, tussen begin mei en soms tot in augustus, roepen de mannetjes
met een tot twee kilometer afstand hoorbaar, continue ratelachtige klank èrrèrr-èrr. De roep is zelfs herkenbaar tussen en overstemt het geluid van de
Meerkikker. Vooral op zwoele avonden met temperaturen boven de 150C zijn de
mannetjes actief. De roep is te verwarren met het geluid van de Veenmol en van
de Nachtzwaluw. Beide soorten komen in de Haarlemmermeer nauwelijks tot niet
voor.
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De Rugstreeppad is in vergelijking tot de andere amfibieën een snelle loper. De
Rugstreeppad verplaatst zich dan op een muisachtige manier en kan zo
makkelijk ruim 2,5 km. per dag afleggen. Dergelijke afstanden worden alleen
afgelegd als ze op zoek zijn naar nieuwe leefgebieden. Is het leefgebied geschikt
dan blijft de actieradius beperkt tot het biotoop en blijkt soms minder dan 50m.
vanaf de slaapplaats te zijn.
De Rugstreeppad is een schemer en nachtdier dat zich zelden overdag actief laat
zien. Meestal komt men de pad tegen bij het opruimen of optillen van planken,
tegels of stenen of bij het graven van kuilen waar men bij toeval een Rugstreeppad in een muizenhol o.i.d. kan aantreffen. Jonge dieren die net uit het water
komen zijn nog wel dagactief en worden dan meestal in meerdere aantallen bij
elkaar aangetroffen.
Het voedsel van de Rugstreeppad bestaat uit ongewervelde dieren. Vliegen,
kevers, wantsen, mieren en kleine wormen staan op het menu al naar gelang
van voorkomen in het biotoop. Larven voeden zich met dood organisch
materiaal, planten en algen.
De paartijd van de Rugstreeppad is sterk gekoppeld aan de weersomstandigheden en de mogelijkheden in de biotoop. De paartijd ligt ruwweg tussen mei en
augustus. Onder slechte omstandigheden zoals koud en regenachtig weer
wanneer het afzetten en ontwikkelen van de ei-snoeren mislukt, kan er een
tweede ei-afzetting plaatsvinden.
In Nederland ligt de ei-afzettingsperiode onder normale omstandigheden tussen
half mei en half juni. De ei-snoeren worden in ondiep zuurstofrijkwater afgezet.
In tegenstelling tot de Gewone pad, een bubbele rij eitjes, hebben Rugstreeppadden snoeren met een enkele rij donkere eitjes (zie foto blz. 13). Bovendien ligt
de paartijd van de Gewone pad veel vroeger en is vergissing hiermee niet
mogelijk.
Larven of (kikker)visjes ontwikkelen
zich naar gelang de watertemperatuur
tot jonge dieren in 3 tot 12 weken.
Vlak voordat ze het water verlaten is
de gele rugstreep al zichtbaar. Langs
de ondiepe waterkant liggen soms
honderden larven tegelijk in het
zonnetje. De jonge dieren verlaten
meestal ook massaal het water
waarbij de grootte varieert tussen de
6 en 13 mm (zie foto links).
Natuurlijke vijanden van de volwassen
dieren zijn voornamelijk vogels en de
Ringslang. Ei-snoeren worden gegeten
door vissen, vogels en waterdiertjes.
Onder slechte omstandigheden
kunnen de ei-snoeren verschimmelen.
Omdat de dieren de ei-snoeren in
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ondiep water afzetten kan verdroging
optreden.
Larven worden door grotere waterinsecten waaronder Libellen en Kever larven
gepredeerd. Redenen waarom er grote hoeveelheid eieren wordt afgezet. Bij
Midden Europese Rugstreeppadden is uit onderzoek gebleken dat van de larven
1%, van jonge dieren 5% en volwassen dieren 85% jaarlijks overleeft. Een
levensvatbare zogenaamde sleutelpopulatie bestaat uit 200 volwassen individuen
verspreid over een oppervlakte van 7ha.(Alterra 1377) .

Opdrogende poel in de duinen, een natuurlijk voortplantingswater voor de Rugstreeppad

2.2 De biotoop van de Rugstreeppad
De Rugstreeppad leeft in een dynamische omgeving met voorkeur voor een
zandige ondergrond. Een omgeving die voortdurend door invloeden van buiten
wordt teruggezet in een pioniersstadium. Een dergelijke dynamiek komt voor
langs rivieren, estuariën en zeekusten zoals in het duinlandschap. Geen wonder
dat de Rugstreeppad in Nederland in deze gebieden nog goed is
vertegenwoordigd. Zodra een omgeving minder dynamisch wordt en begroeid
raakt met bomen en struiken wordt de plek van de Rugstreeppad ingenomen
door de Gewone pad.
De Rugstreeppad heeft zich echter ook goed aangepast aan cultuurlijke
omstandigheden. Vooral op plaatsen waar voldoende dynamiek is voelt deze pad
zich thuis. Op het boerenland komt de Rugstreeppad voor in het veenweidegebied en akkerland en huist rondom het boerenerf waar veel insecten zijn en
voldoende schuilgelegenheid.
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Ei-afzetting vindt plaats in poelen, plasdras weilanden en sloten. In gebieden met
grondgebonden tuinbouw en glasteelt vindt ei-afzetting plaats in waterbassins.
In het stedelijke gebied wordt de Rugstreeppad aangetroffen op plaatsen waar
voormalig cultuurland wordt omgezet naar bouwgrond. Eerst de braakligging en
vervolgens de dynamiek van grond opspuiten, graven, grondbewerking,
gronddepots en aanleg van infrastructuur sluit goed aan op de dynamiek van
natuurlijke omstandigheden waaronder de Rugstreeppad leeft. Gecombineerd
met ondiepe plassen water voelt hij zich hier thuis.
In nieuwbouwwijken komt de Rugstreeppad vooral de eerste vijf jaar nog voor.
In kruipruimtes en onder de tuintegels vindt hij hier een schuilplaats. Vaak komt
het niet meer tot voortplanting door het ontbreken van geschikte wateren en
vindt de Rugstreeppad door gebrek aan openheid moeizaam de weg naar het
buitengebied . Naarmate de tuinen en parken meer begroeid raken verdwijnt de
Rugstreeppad en neemt ook hier de Gewone pad de opengevallen niche in. In
industriegebieden komt door de grotere dynamiek en afhankelijk van het type
gebruik de Rugstreeppad wat langer voor.
Voor recreatiegebieden geldt dat naarmate de begroeiing met bomen en struiken
toeneemt de Rugstreeppad geleidelijk zijn plek zoekt naar meer open terrein. In
kabel- en leidingenstroken die veel op de schop gaan en langs zandige paden,
kan hij nog lang een geschikte plek vinden. Het ontbreekt dan vaak alleen aan
voortplantingswateren.

Ei-snoeren van de Rugstreeppad rondom Stijve waterranonkel in ondiep water
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De Rugstreeppad staat op de “Rode lijst” voor amfibieën. De Rode lijst geeft het
voorkomen en de verspreiding van de soort aan. De laatste jaren is de
Rugstreeppad achteruit gegaan en wordt nu als kwetsbare soort beschouwd.
Efficiëntie in de bouwwereld en bekendheid met het fenomeen hebben er toe
geleid dat braakligging en zanddepots zo kort mogelijk duren. Hierdoor is een
deel van de cultuurlijke biotoop verloren gegaan.

2.3 Wettelijke bescherming in de FF-wet
De Rugstreeppad is een wettelijke beschermde soort en is opgenomen op de
annex IV lijst van de Europese Habitatrichtlijn. De wettelijke bescherming is
geregeld in de Flora en Faunawet (FF-wet). Voor deze soorten geldt ondermeer
een verbod op verstoren en vernietigen van genoemde soorten en hun
leefgebied. In de praktijk waar de soort in de dynamische omgeving van
nieuwbouw voorkomt leidt dit dikwijls tot spanningen en niet zelden tot stilleggen
van werkzaamheden.
De Rugstreeppad soort is opgenomen in tabel 3 van de FF-wet. Voor deze
soorten kan ontheffing verkregen worden op basis van een uitgebreide toets.
Soms worden aanvullende eisen gesteld maar het gaat het altijd om “zorgvuldig
handelen”.
Gezien deze bescherming van de soort is het goed om inzicht te hebben in het
voorkomen van de Rugstreeppad maar ook te weten hoe te handelen bij
aanwezigheid van de soort. In veel gevallen is op eenvoudige wijze een
voorziening te treffen en kan door een geschikte werkwijze in ruimte en tijd
oponthoud voorkomen worden.
Denk bijvoorbeeld aan vooronderzoek naar aanwezigheid, het niet dempen van
plassen in de voortplantingsperiode of het vooraf inrichten van een geschikte
plek als compensatie. Volledig voorkomen van verstoring is gezien de leefwijze
van de Rugstreeppad bijna niet uit te sluiten. Uit onderzoek blijkt de
Rugstreeppad bijvoorbeeld met zandtransporten te worden verplaatst. De soort
kan anderzijds juist aanleiding zijn om een omgeving beter geschikt te maken
voor dit nuttige en bijzondere amfibie en daarmee een goede sier te maken.
In de brochure van LNV “Buiten aan het werk” houd tijdig rekening met
beschermde planten en dieren, staat beschreven hoe te handelen bij de
aanwezigheid van beschermde planten en diersoorten. De brochure is
‘downloadbaar’ van het internet en op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het
ministerie van LNV. Tijdig maatregelen nemen kan veel narigheid voor mens en
dier voorkomen.
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2.4 Algemene verspreiding van de soort
Europa
De Rugstreeppad komt, zoals op het
verspreidingkaartje links te zien is, in Europa op
het Siberische schiereiland tot Wit Rusland en
de Baltische staten voor. Zuidelijk van de Alpen
wordt de soort niet gezien. De grootte van de
populaties lopen uiteen.

Kaartje Europese verspreiding uit Tirion
Amfibieëngids voor Europa

Nederland
In Nederland komt de soort voor in West en
Midden Nederland. Op het verspreidingskaartje rechts is de witte vlek zichtbaar van
de Haarlemmermeer. Deze leegte vertoont
gelijkenis met de Wieringermeer polder en
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. In de
Noordoostpolder komt de soort wel
veelvuldig voor.

Kaartje Nederlandse verspreiding van
de website van de Stichting RAVON

Noord-Holland
In Noord-Holland Ligt het zwaartepunt
van de verspreiding in het duingebied,
Texel, het westelijke havengebied van
Amsterdam, Amstel en Vechtstreek en
in Waterland.
Opvallend is het geringe aantal
meldingen uit de Haarlemmermeer,
zowel recente als oudere meldingen.
Ten oosten, noorden en westen komen
populaties van de Rugstreeppad voor.
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Kaart van de website van Landschap Noord-Holland
Atlasproject amfibieën reptielen in Noord-Holland

2.5 Rugstreeppad in de
literatuur
Veldgidsen
De Rugstreeppad kent vooral beschrijvingen in de natuurgidsen. De beschrijvingen wijken nauwelijks van elkaar af. In de literatuur verwijzingen van de
natuurgidsen komen nauwelijks verwijzingen voor met als specifiek onderwerp
Rugstreeppad (Bufo calamita).
De drie gebruikelijke gidsen voor Nederland zijn de Tirion Amfibieëngids voor
Europa, KNNV Veldgids Amfibieën en Reptielen en de Handleiding van de
Stichting RAVON Herkenning Amfibieën en Reptielen.
Onderzoeksrapporten
Gezien de beschermde status van de Rugstreeppad zijn er tientallen rapporten
opgemaakt door diverse onderzoek- en ingenieursbureaus. De rapporten
beschrijven net als dit rapport een algemene inleiding over de Rugstreeppad.
Vervolgens wordt ingegaan op de juridische betekenis en worden soms
aanbevelingen gedaan over inrichting.
Een opvallend rapport betreft de een rapport van Alterra nr.1377 New Delta De
Antwerpse Haven natuurlijker. In het rapport is naast een inventarisatie nuttige
informatie beschreven toegespitst op het maken van een ecologische
infrastructuur voor Rugstreeppadden. Het rapport is als digitale bijlage bij dit
rapport opgenomen.
Een rapport van zeer recente datum van de stichting RAVON betreft Ecologisch
onderzoek aan de Rugstreeppad in de Noordoostpolder. Het rapport geeft
uitgebreid inzicht in het voorkomen van Rugstreeppadden in een nieuwe polder.
Telemetrisch onderzoek geeft veel inzicht in het gedrag en de leefwijze van de
Rugstreeppad. Zeer nuttige informatie die vooral voor toekomstig beheer en
inrichting in een poldergebied van belang zijn. In het rapport is bovendien een
zeer uitgebreide literatuurlijst opgenomen.
Voor deze rapportage is o.a. gebruik gemaakt van een Milieu-inventarisatie uit
1982 van de Provincie Noord-Holland in Zuid-Kennemerland. De Haarlemmermeer is toen vlakdekkend op amfibieën onderzocht. In het volgende hoofdstuk
wordt hierop nader ingegaan.
Brochures en Jurisdictie
Met het inwerking treden van de FF-wet zijn brochures verschenen en is er ook
jurisprudentie over Rugstreeppadden beschikbaar gekomen. De belangrijkste
brochures zijn digitaal opgenomen in pdf. formaat.
Digitaal
In de digitale bijlage van dit rapport zijn Engelstalige onderzoeken opgenomen
over leefwijze, voortplanting en biotoopverandering ten gunste van de Gewone
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pad. In deze digitale bijlage zijn ook de links naar websites over verspreiding en
leefwijze opgenomen.
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3 De Rugstreeppad in de Haarlemmermeer
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek. Allereerst
volgt een bespreking van oudere betrouwbare waarnemingen. In de bijlage
“Overzicht inventarisatie Rugstreeppadden Haarlemmermeer 2008”, is in een
grote tabel het totale overzicht inclusief de coördinaten van de kilometerhokken
opgenomen.

3.1 Voorkomen van de Rugstreeppad voor 2008
Waarnemingen in 1982
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Een belangrijk basisrapport betreft het milieu-inventarisatierapport 1982 van de
Provincie Noord-Holland in Zuid-Kennemerland. De inventarisatie zijn verricht
per ontwateringseenheid.
In kleine topografische kaartjes en een overzichtskaart zijn de waarnemingsplekken genoteerd. In de bijlage “Overzicht 1982” is de Overzichtskaart
opgenomen. In bovenstaande kaart zijn de 16 waarnemingen in groene stippen
betreft locaties waar ook voortplanting
aangegeven. De roodomrande stippen
is waargenomen.
In twee ontwateringseenheden werd de Rugstreeppad als algemeen aangeduid
(één voorplantingsplaats per 3KM2 ) en in drie eenheden als zeldzaam (één
voorplantingsplek per 6KM2 ). In twee ontwateringseenheden kwam de
Rugstreeppad niet voor.
Voortplantingsplekken betroffen opgespoten terrein nabij het Rottepolderplein
met één eisnoer en één amplex (parende dieren), één plek bij Lisserbroek met
één eisnoer, ruig gebied ten zuiden van Zwanenburg met twee ei-snoeren en drie
amplexen, opgespoten gebied zuidelijk van Badhoevedorp 2 ei-snoeren en twee
amplexen en bovendien vermelding van tientallen dieren, en tenslotte in het toen
nog jonge Haarlemmermeerse bos een populatie van meer dan 100 volwassen
dieren met 4 ei-snoeren en drie amplexen.
De overige waarnemingen betroffen enkele dieren. De waarneming nabij
Aalsmeerderbrug ligt t.o.v. van de andere waarnemingen ver weg. Het betrof
destijds de aanleg van nieuwe kantoren.
Conclusie is dat de Rugstreeppad in 1982 een weinig voorkomende soort is met
uitzondering van het Haarlemmermeerse bos. Mogelijk zijn de dieren hier via
zandtransport terecht gekomen.
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Waarnemingen tussen 1982 en 1992

Dit betreft waarnemingen zonder vermelding van voortplanting of anderszins. De
bronnen zijn kaarten van de websites van RAVON, Waarneming.nl en Landschap
Noord-Holland en mondelinge informatie van de Heimanshof. De vermelding is
per kilometerhok aangeven met een blauwe stip . In het totaal betreft het in
deze periode veertien waarnemingen. Vijf waarnemingen komen overeen met de
waarnemingen in 1982 en acht waarnemingen zijn nieuw. In afstand gemeten
liggen de waarnemingen, met uitzondering van de waarneming bij
Leimuiderbrug, dicht bij elkaar.
Conclusie is dat er weinig verandering is ten opzichte van het verspreidingsbeeld
uit 1982.
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Waarnemingen tussen 1992 en 2008

Het betreft zeven waarnemingen waarvan er twee uit 2007 op de bovenstaande
kaart met gele stippen
aangeduid. Vier meldingen komen overeen met
eerdere meldingen en drie ervan zijn nieuw waarvan twee in de nabijheid van
oude waarnemingen. De waarneming in de omgeving van Abbenes 2007, is een
nieuwe vindplaats.
Uit informatie van de Heimanshof, een natuurvereniging in de Haarlemmermeer,
is een populatie bekend die bij de Leimuiderbrug aanwezig was. Deze populatie
reikte via Burgerveen tot aan de grenzen van het kassengebied bij Rijsenhout.
Deze populatie zou honderden dieren groot zijn geweest, en heeft minimaal
bestaan van 1982 tot 2005.
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De laatste jaren zijn er geen dieren meer gezien of gehoord. Wel wordt het
mogelijk geacht dat binnen de kassen de dieren nog kunnen voorkomen!
Een groot deel van dit gebied is niet nader onderzocht omdat het bebouwde kom
betreft. Wel is zonder resultaat in een verdachte bermsloot bij Burgerveen bevist
naar larven en ei-snoeren.
Conclusie is dat er weinig meldingen zijn geweest in deze periode en dat levert
geen betrouwbaar beeld. Anderzijds blijken de meeste waarnemingen in de buurt
te liggen van oude waarnemingen hetgeen doet vermoeden dat hier nog redelijk
stabiele populaties voorkomen.

3.2 Voorkomen van de Rugstreeppad in 2008
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In 2008 is er in 147 kilometerhokken geïnventariseerd. De waarnemingen zijn
aangegeven in de kaart op blz. 21.(zie ook bijlage Overzicht
met een rode stip
inventarisatie Rugstreeppad Haarlemmermeer 2008)

In het bijzonder zijn een aantal oude waarnemingslocaties bezocht. Tijdens
dagwaarnemingen zijn geen volwassen dieren aangetroffen. Ook werden geen eisnoeren, larven of juvenielen gevonden. In het Haarlemmermeerse bos is
speciaal op een zwoele avond met een aankomend onweer gezocht naar
Rugstreeppadden. Er werden geen Rugstreeppadden gevonden. Wel Gewone pad
en Meerkikker in flinke aantallen. Uiteindelijk leverde de avondbezoeken drie
roepende mannetjes op. Eén waarneming bij de Cruqius/Floriande betreft een
melding op de site van Waarneming.nl .
Twee waarnemingen betreffen oude bekende locaties bij Getsewoud en de
Toolenburgerplas. De vindplaats oostelijk van de Spieringweg en de snelweg
N205 , “de Boseilanden” , is een pas ingerichte locatie met waterpartijen en nu
nog sterk ruderaal terrein.
Ook de locatie bij de Cruqius, nabij de “meubelboulevard” betreft een gebied dat
recent op de schop is geweest.
Uit de gevonden waarnemingen in 2008 kan geen conclusie getrokken worden
dat er een levensvatbare populatie aanwezig is.

Uit het totaal van de waarnemingen blijken door de jaren
heen individuele dieren en kleine
populaties mogelijk te hebben
stand gehouden. In kaartje links
zijn deze locaties met een oranje
stip
aangegeven. Het is goed
mogelijk dat individuele dieren
van deze populaties nog steeds
overleven en dat een geschikt
biotoop snel kan leiden tot een
levensvatbare populatie. Het feit
dat er roepende mannetjes
blijken te zijn in een min of meer
geschikte omgeving, geeft aan
dat er vermoedelijk ook
vrouwelijke exemplaren hebben
overleefd en rondzwerven.

Bij een geschikt biotoop kan een populatie met enkele dieren al snel uitgroeien
tot een populatie die wel levensvatbaar kan worden. Het is daarom de moeite
waard om geschikte biotopen aan te leggen of reeds geschikte biotopen te
behouden door een gericht beheer.
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3.3 Voorkomen in vergelijking met andere amfibieën
Het aantal meldingen van amfibieën in de Haarlemmermeer in het afgelopen
decennia is zeer beperkt. Vergelijking is daardoor moeilijk te maken. Het pleit
echter wel voor een oproep om meldingen door te geven.
Tijdens het onderzoek zijn vrijwel vlakdekkend veel Meerkikkers aangetroffen.
Het betreft zowel roepende dieren als zichtwaarnemingen van adulten, juvenielen
en larven.
Gewone pad werd waargenomen als zichtwaarneming tijdens de nachtelijke uren
in het Haarlemmermeerse bos. Hier lijkt deze pad in een flinke populatie voor te
komen.
Bruine kikker werd slechts één maal waargenomen tijdens de bezoeken. Kleine
watersalamander is niet gezien.
Conclusie is dat de Haarlemmermeer voor de Meerkikker een zeer geschikt
biotoop is en dat nader onderzoek nodig is om ook de andere voorkomende
amfibieën in kaart te brengen.
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3.4 Geschikte biotopen in de Haarlemmermeer
Naast de inventarisatie van de dieren werd ook gelet op geschikte biotopen voor
Rugstreeppadden. Hierbij werd gelet op geschikte land- en waterbiotopen. In
onderstaande paragraaf wordt het water biotoop in combinatie met het geschikte
landbiotoop besproken. In de overzichtstabel van de waarnemingen in 2008
opgenomen in de bijlagen, is geselecteerd op waterbiotoop omdat dit cruciaal is
voor het voortbestaan van een populatie. Onderstaande locaties kwamen hieruit
naar voren.
Als meest geschikte plekken werden zanderige plaatsen zonder houtige opslag en
ondiep water aangemerkt en zijn in de inventarisatietabel als dubbel ++
vermeld.
In de geïnventariseerde km-hokken is slecht éénmaal zeer geschikt voor beide
biotopen aangegeven. Het betreft een groot zanddepot met ondiepe plassen in
de nabijheid van het Rottepolderplein. Er werden echter geen dieren gezien of
gehoord tijdens de bezoeken. Het terrein is afgesloten voor publiek i.v.m.
aanwezigheid van drijfzand en gevaar voor zandverschuiving. Onderstaande foto
geeft een beeld van dit zeer geschikte biotoop.

Een ander geschikt biotoop vormt de aanwezigheid van ondiep water zoals
plasoevers in recreatiegebieden, ondiepe bermsloten, en regenwaterplassen.
Nadeel van deze wateren is echter dat ze soms te snel droogvallen, verstoord
worden door spelende honden, ei-snoeren makkelijk gepredeerd kunnen door
vissen en gevoelig zijn door schoningswerkzaamheden of doorspoelen.
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Een combinatie met open enigszins ruig terrein met voldoende openheid als
landbiotoop werd in tien verschillende km-hokken gevonden. In drie van deze
hokken werden de roepende mannetjes aangetroffen.
Dit beeld past bij de bevindingen in de Noordoostpolder waaruit blijkt dat de
dieren zich om en in de nabijheid van hun voortplantingsbiotoop bevinden.
Op vier plaatsen is er bij het waterbiotoop ook een geschikt landbiotoop
aanwezig zoals braakliggend terrein, zandige ruiterpaden en pas ingericht
gebied.
Op zes plaatsen is het landbiotoop als plus minus aangegeven omdat hier sprake
is een veranderend biotoop door opgroeiende beplanting. Hierdoor neemt de
openheid van het terrein af en wordt de plek van de Rugstreeppad ingenomen
door de gewone pad.
Onderstaande foto toont een paardenhouderij in het veenweidegebied met
ondiepe plasjes en zanderige plekken nabij Vijfhuizen.

Een min of meer geschikt waterbiotoop werd in zesentwintig plekken gevonden.
Het gaat hier voornamelijk om veenweide gebied met ondiepe sloten, gebieden
die momenteel flink op de schop gaan, waterbassins bij boerderijen en kassen,
en enkele plekken waar mogelijkheden zijn voor eenvoudige verbetering van het
waterbiotoop. Op één plek nabij de meubelboulevard Cruqius waar momenteel
flink wordt heringericht werd een melding gedaan van een Rugstreeppad op
waarnemning.nl.
Op vijf plekken was een geschikte landbiotoop aanwezig zoals braakliggend
terrein bij een oud erf en veenweide gebied met veel openheid. Bij negentien
locaties was het landbiotoop min of meer geschikt . Het betrof braakliggend
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gebied dat wordt heringericht, een particuliere tuin, echter met binnen
afzienbare tijd veel opgaande beplanting, parkeerplaatsen of wegtaluds.

Onderstaande foto is genomen in de Groene Weelde waar opgaande beplanting
het landbiotoop uiteindelijk ongeschikt maakt.

Ongeschikte wateren zijn grote brede wateren en tochtsloten. Ongeschikte
landbiotopen zijn beboste gebieden en intensieve akkers op kleigrond.
In twee locaties werd een min of meer geschikt landbiotoop gevonden maar
ontbreekt het een geschikt water. In alle overige gevallen waren zowel land als
waterbiotoop ongeschikt voor de beschreven biotopen voor de Rugstreeppad.
Het is echter niet uitgesloten dat Rugstreeppadden hier wel voorkomen. Met
name boerenerven zijn in de literatuur en uit onderzoek geschikte biotopen
gebleken. Uit negen bekende waarnemingen van voor 2008 blijkt dit ook in de
Haarlemmermeer het geval te zijn. Voor een stabiele populatie is echter meer
nodig.
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3.5 Verspreiding en verbindingen in het landschap
Verspreiding
Uit onderzoek blijkt dat Rugstreeppadpopulaties vrijwel nooit homogeen
verspreid voorkomen. Het zijn veelal los van elkaar gelegen populaties van
enkele dieren of vele honderden dieren rondom een geschikt waterbiotoop.
In dit onderzoek van de Haarlemmermeer zijn echter zulke lage aantallen
waargenomen dat niet kan worden aangenomen dat er hier ook een dergelijk
beeld bestaat. Wel liggen de gevonden waarnemingen flink uit elkaar hetgeen
ook overeenkomt met de rapporten uit 1982.
Rugstreeppadden
blijken een voorkeur
te hebben voor
speciale biotopen. In
de tabel uit het
onderzoeksrapport in
de Noord-Oostpolder
rechts, blijkt echter en
dit wordt bevestigd uit
onderzoeken uit
Engeland, dat
Rugstreeppadden
naast openheid ook
dekking willen door
bijvoorbeeld een
houtwal. Opgaande
beplanting lijkt niet de
beperkende factor als
dit gecombineerd
wordt met voldoende
overzicht en uitzicht.

Ecologische verbindingen
Voor de aanleg van een ecologische verbindingszone die geschikt is voor deze
soort betekent dit een combinatie van ruig open terrein met een houtwal als
dekking. Als er ook geschikte wateren zoals ondiepe poelen met waterplanten
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zijn dan is de biotoop compleet. Voor een levensvatbare populatie is een
aaneengeschakelde oppervlakte van 7 hectaren nodig.
In een bebouwde en intensief gebruikte omgeving is zo’n verbindingmogelijk in
combinatie met een brede kabel en leidingenstrook. De grond gaat hier
regelmatig op de schop hetgeen zorgt voor de nodige dynamiek.
Brede waterbarrières worden door de Rugstreeppad vermeden. Kennelijk maakt
de Rugstreeppad wel gebruik van bruggen gezien het voorkomen bij en rondom
brughoofden in de Haarlemmermeer. Tijdens de nachtelijke speurtocht bleek ook
Gewone pad gebruik te maken van een brug over de snelweg. Op de brug lag
aan de zijkant een zandig ruiterpad waarlangs de dieren zich langs verplaatsten.
Bij bruggen over bredere wateren in de Haarlemmermeer zou aanleg van een
zandig pad als een brede rand langs de zijkant van de bruggen, als faunapassage
ook voor de Rugstreeppad dienst kunnen doen.
Om te voorkomen dat de dieren in breder water niet tegen de steile beschoeide
kanten kunnen klimmen, zijn fauna-uitstapplaatsen op regelmatige afstanden
mogelijk voldoende. De Rugstreeppad zal echter het grote water eerder
vermijden en proberen over te steken bij bruggen.
Mogelijk maken ook Rugstreeppadden net als de Gewone pad gebruik van
paddentunnels. Onder drukke wegen zou dit een geschikt middel zijn om aan te
leggen.
Herintroductie
Bij inrichting van een nieuw gebied
is het goed mogelijk om Rugstreeppadden te herintro-duceren. De
soort weet als geen ander uit
eigen beweging, geschikte biotopen
te vinden. Overzetten van eisnoeren leidt dikwijls tot
verschimmeling van de eieren, is
verboden en kan beter achterwege
blijven.
Op de foto staat min of meer
geschikt water met een open
zandige kant en een houtwal.
Door het water af te scheiden van
het grotere wateroppervlak, met
een dam of rietkraag, zou dit
geschikt kunnen zijn voor de
Rugstreeppad.
Belangrijk is om het water tijdens
de voortplantingsperiode vrij te houden
van honden die te water gaan.
Dit verstoort het geschikte biotoop.

3.6 Toekomstplannen in de
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Haarlemmermeer en Rugstreeppadden
Plannen
De toekomstplannen van de gemeente omhelzen de komende jaren het onder
andere het volgende:
- Aanleg van een nieuw park ten oosten van Zwanenburg. Een plek waar in het
verleden duidelijk rugstreeppadden zijn geweest.
- In later jaren aanleg van de groene as onder Badhoevedorp langs, mede in het
kader van de verlegging van de A9. Dit biedt kansen voor koppeling van de
populatie bij Zwanenburg met de mogelijke populatie bij het toekomstige
golfterrein in de oostpunt van de Haarlemmermeer.
- Verdere ontwikkeling van de hele westflank tot natuur/recreatie/woongebied,
maar ook seizoensopvang voor water. hier kan een goede koppeling worden
gemaakt tussen verschillende leefgebieden.
- Aanleg van het Park van de 21e eeuw tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. tot
aan de A4 voor natuur en recreatie.
- Aanleg van een nieuw kantorenterrein ACT tussen Beukenhorst en de A4.
- Aanleg van het Geniepark in een lange strook langs de buitenkant van de
Geniedijk ten zuidoosten van Hoofddorp.
- Aanleg van een ecologische moeraszone aan weerszijden van de A4 tussen
Hoofddorp en Nieuw Vennep.
- Aanleg van een groot kassengebied ten oosten van de A4 vanaf de Geniedijk
tot aan de brug naar Leimuiden.
Aandachtspunten bij aanleg
Bij de aanleg van parken en verbindingen zouden poelen met voldoende ondiep
water aangelegd kunnen worden. De onderlinge afstand tussen de poelen kan
meer dan een kilometer zijn indien er geen barrières tussen liggen. Langs
breder water kunnen in geleidelijk oplopende oevers ondiepe randen die
afgesloten zijn van het grotere water aangelegd kunnen worden. Voor de aanleg
van poelen wordt verwezen naar het boekje “Poelen en andere kleine wateren”
van Landschapsbeheer Nederland. Hierin staan geschikte tips voor aanleg en
beheer.
Open velden, zandige (ruiter)paden als corridor met voldoende breedte
(>15mtr.) gecombineerd met ruige delen maakt een geschikt biotoop. Een
puinberg met oude klinkers of een houtwal met stobben o.i.d. in de nabijheid van
de poel zou een aantrekkelijke winter verblijfplaats kunnen worden.
Combinatie met verbindende recreatieve routes als ruiterpaden bijvoorbeeld
afgezet met stammen en bij brede wateren doorlopend of als een loopgoot bij
oversteekplaatsen onder drukke wegen, zou ook voor de Rugstreeppad ruimte
moeten bieden.
De locatie Beukenhorst ligt geïsoleerd door de dubbele grachten van de Geniedijk
en ingesloten door snelwegen. In de natuurvriendelijke oever van Beukenhorst
zuid zijn daarom geen Rugstreeppadden aangetroffen.
Het lijkt niet raadzaam gezien het intensieve gebruik in deze omgeving hier
speciale voorzieningen te treffen. Voor de ontwikkeling van deze gebieden is het
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raadzaam om tijdig te inventariseren en niet te lange tijd te laten verstrijken
tussen bouwrijp maken en aanleg.
Inundatiegebieden zoals bij de Stelling van Amsterdam kunnen geschikt zijn voor
Rugstreeppadden indien er geen direct contact met groter water is en voldoende
ondiepte zijn. Begroeien deze stroken met riet en lisdodde dan werkt dat contra
productief voor het voorkomen van de Rugstreeppad. Ook hier zijn geschikte
combinaties mogelijk met afgesloten poelen en ondiepe oevers. De Rugstreeppad
zal zich langs de randen ophouden indien het landbiotoop ook geschikt is.
Rugstreeppadden zijn echter randbewoners van moerassen. Ze houden meer van
droge grond waarin gegraven kan worden. Om de moerasstroken langs de A4
geschikt te maken voor padden zouden aan de landzijden ( niet aan de zijden
van de snelweg want dit geeft te grote kans op verkeersslachtoffers) ondiep
water aangelegd moeten worden in combinatie met een zandig oplopend talud.
Ook hier is openhouden van een dergelijke strook belangrijk. Soms is dit ook te
combineren met een kabel- en leidingenstrook. Aan de snelwegzijde zou een
steile oever verkeersslachtoffers kunnen vermijden.
Het zou een uitdaging voor glastuinbouwers kunnen zijn om Rugstreeppaden een
plek te gunnen. Rugstreeppadden eten veel en ook schadelijke insecten. Bij de
aanleg van kassencomplexen kunnen bijvoorbeeld waterbassins zo ingericht
worden dat de Rugstreeppad hier zonder probleem ei-snoeren kan afzetten en de
larven kunnen opgroeien. De dieren vinden vanzelf hun weg in het
kassencomplex.
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4 Conclusies en aanbevelingen
Uit de inventarisatie van 1982 blijkt dat op een aantal plekken in de
Haarlemmermeer voortplanting van de Rugstreeppad plaatsvond. Op enkele
plekken was sprake van een levensvatbare populatie. Uit de meldingen die na
deze periode zijn gedaan, kunnen geen conclusies over voortplanting worden
gemaakt. Tijdens dit onderzoek is ook geen voortplanting waargenomen en ook
geen grotere concentraties met Rugstreeppadden.
Geconcludeerd kan worden dat de populatie Rugstreeppadden in 1982 sterk
verbonden was met aanleg van het Haarlemmermeerse bos, Floriade en
industriegebied. Hier is het biotoop verloren gegaan door nieuwbouw en
opgroeiend bos en heeft de Rugstreeppad geen nieuwe locaties kunnen vinden.
Een belangrijke rol speelt de doorsnijding van de Haarlemmermeer met
snelwegen, landingsbanen en brede wateren. Dit zijn onoverkomelijke barrières
voor trekkende Rugstreeppadden.
Bij verlies van een biotoop zal de populatie ter plekke uitsterven. Bij aanleg van
een geschikt biotoop kan de populatie met enkele dieren die zijn overgebleven
ook snel uitgroeien. Rugstreeppadden zijn pioniers en op grote dynamiek
aangepast.
In de recreatieterreinen bij Getsewoud en Toolenburgerplas maar ook de pas
aangelegde strook ten westen van de N205, vinden de dieren een geschikt
biotoop. Van hier uit bestaan er mogelijkheden om langs de snelweg in
zuidwaartse richting een goede verbinding aan te leggen met geschikte biotopen.
Zo kan er een ecologische zone tussen het Haarlemmmerse Bos ,
Toolenburgerplas en Getsewoud gerealiseerd worden. Indien de plek geschikt
blijft, bestaat er een geringe kans dat de dieren zich zullen verspreiden naar
gebieden waar dat voor ontwikkeling ongewenst is. Beheer van de zone is
noodzakelijk om het biotoop te behouden.
Herpopulatie van buitenaf verloopt moeizaam omdat ook de Ringvaart een te
grote barrière vormt. Opvallend is het voorkomen in 1982 van Rugstreeppadden
in de omgeving van de brughoofden zoals bij uitzondering bij de
Aalsmeerderbrug en de Leimuiderbrug. Kennelijk hebben trekkende dieren hier
een aanlandpunt gevonden of zijn bij de brug overgestoken. Overige dieren
zitten vrijwel allemaal in het westen en mogelijk afkomstig van duinpopulaties.
Dit onderzoek is laat gestart na een al warme periode. Hierdoor zijn mogelijk
voortplantingsplekken gemist. Juni en juli van 2008 zijn qua weerbeeld sterk
wisselvallig geweest. Warme tot benauwd hete dagen wisselden af met dagen
met forse afkoeling en winderig weer. Dit heeft er mogelijk toe bijgedragen dat
er weinig waarnemingen zijn geweest. De wind maakte het bovendien soms
moeilijk maar ook verkeerslawaai op de weg en in de lucht, om goed te luisteren.
Aangeraden wordt om komend jaar in enkele ronden op “hotspots” nogmaals te
luisteren. Ook zou een oproep voor het doorgeven van waarnemingen zinvol
kunnen zijn.
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De indruk bestaat dat de Rugstreeppad zich om en nabij de bebouwde kom
bevind. Het zou goed mogelijk zijn dat juist in de nieuwbouwwijken die niet
ouder zijn dan tien jaar, er nog een redelijke populatie van Rugstreeppadden
bestaat. Ook in de kassencomplexen kunnen ze een goed heenkomen vinden.
Nader onderzoek lijkt hier op zijn plaats.
In samenwerking met de agrarische natuurvereniging zou een project over
amfibieën op en rond de erven succesvol kunnen zijn. Kleine aanpassingen en
soms alertheid van de boer biedt mogelijkheden voor deze paddensoort.
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Inleiding

De gemeente Haarlemmermeer heeft Adviesbureau E.C.O. Logisch ingeschakeld voor het
ontwikkelen van habitatkaarten voor beschermde vissoorten in de Haarlemmermeerpolder. Hierbij zijn
door middel van een literatuuronderzoek bestaande gegevens verzameld en is door middel van
veldbezoeken en visuele beoordeling van de wateren een inschatting gemaakt van de geschikte
habitats voor beschermde vissoorten die in het projectgebied te verwachten zijn. De habitatkaarten
zijn ontwikkeld in ArcView 9.3.

2

Methode

Watertypen
Inschatting watergangen
Gedurende twee dagen is de gehele Haarlemmermeerpolder geïnventariseerd op potentiële habitat
voor beschermde vissoorten. Hierbij is een inschatting gemaakt van de geschiktheid van de habitat
voor de diverse soorten en de wijze waarop deze wateren bemonsterd kunnen worden. Hierbij zijn
bepaalde watertypen geschikt bevonden voor meerdere soorten en als zodanig verwerkt in de
habitatkartering. Tevens zijn in de kartering bekende waarnemingen van beschermde soorten
verwerkt. Hierbij is de volgende onderverdeling in categorieën gemaakt en wordt weergegeven in de
kleur tussen haakjes:
1

Potentiële habitat voor de Kleine modderkruiper en Bittervoorn ( kaart 1: groen)

2

Potentiële habitat voor de Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Meerval en Rivierdonderpad
( kaart 7: rood)

3

Bekende gebieden waar de Kleine modderkruiper voorkomt (kaart 2 : geel, kaart 3 : paars)

4

Losse waarnemingen van beschermde vissoorten (Kaart 4, 5, 6 en 8)

Methoden van bemonstering voor verschillende watertypen
Bij het toekomstige veldwerk wordt voor verschillende watertypen een keuze gemaakt uit de
onderstaande technieken. Een combinatie van deze technieken kan voor de gehele
Haarlemmermeerpolder een betrouwbaar beeld van de visstand weergeven.
Schepnet
De kleinere watergangen in het plangebied kunnen steekproefsgewijs worden bemonsterd. Hierbij
wordt geschikt habitat met een hiervoor bedoeld schepnet bemonsterd op het voorkomen van door de
Flora- en faunawet beschermde vissoorten als de Kleine modderkruiper, Grote modderkruiper en de
Bittervoorn. Grofweg zal men om elke 50 meter 5 meter oever intensief afvissen. Hierbij zullen met
name de voor beschermde soorten geschikte biotopen worden afgevist.
Elektrovisserij
Een elektrovisapparaat is een methode waarbij een aggregaat, speciaal voor het vissen ontwikkeld,
wordt gebruikt. Hierbij wordt een elektrisch veld gemaakt in het water, waarbij het schepnet de
positieve pool is en een permanent in het water hangende kabel de negatieve pool. De vis bij de
positieve pool wordt verdoofd en kan worden opgeschept. Hierbij wordt geen schade aan de visstand
aangedaan. Deze methode zal worden gebruikt op de gemiddeld grote wateren. Dit gaat voornamelijk
over redelijk ondiepe wateren met een groot wateroppervlak. Deze methode geeft een zeer compleet
beeld van de visstand.
Zegenvisserij
Het principe van een zegen is een rechtopstaand net in de waterkolom waarvan de onderkant is
verzwaard en de bovenkant is voorzien van drijvers. In het midden van het net bevindt zich een
verzamelzak. De zegen wordt uitgevaren waarna deze weer wordt binnengetrokken waarbij de
aanwezige vis wordt omsloten. Bij het binnenhalen van de zegen wordt de vis gedwongen zich in de
verzamelzak te begeven. Vervolgens kan de vis met behulp van een speciale zegenbeugel uit de
zegenzak worden geschept. Deze methode wordt gebruikt op grotere wateroppervlakken.
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Beschermde vissoorten

Met betrekking tot de habitatkartering is rekening gehouden met het mogelijke voorkomen van de
volgende vissoorten:
Vissoort
Bittervoorn (Rhodeus amarus)
Europese Meerval (Silurus glanis)

Tabel FF / Rode lijst
Tabel 3 / kwetsbaar
Tabel 2 / Thans niet
bedreigd

Grote modderkruiper (Misgurnus
fossilis)
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)

Tabel 3 / kwetsbaar

Waarneming Haarlemmermeer
Hoofddorp, langs A9
Tolenburgerplas,
Haarlemmerringvaart,
Westeinderplassen, Kagerplas,
Hoofdvaart
Onbekend/ niet verwacht

Tabel 2 / Thans niet
bedreigd
Tabel 2 / Thans niet
bedreigd
Tabel 3

Hoofddorp, Schiphol-rijk, Cruquius,
N207, N201
Rivierdonderpad (Cottus perifretum)
Burgerveen, Haarlemmerringvaart,
Hoofdvaart
Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
Zwaneburg-Halfweg,
Haarlemmerringvaart
Tabel 1: Mogelijk voorkomende beschermde vissoorten in de Haarlemmermeer
Van deze soorten is van de Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Meerval en Rivierdonderpad bekend
dat ze binnen de Haarlemmermeerpolder voorkomen. Van de Grote modderkruiper zijn geen
waarnemingen bekend. Van de Rivierprik zijn waarnemingen bekend uit de Haarlemmerringvaart bij
Zwanenburg en Halfweg.
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Beschermde vissoorten opgenomen in de habitatkartering.

Bittervoorn
Habitat & leefwijze
Bittervoorns leven in kleine scholen in stilstaand of zwakstromend water met een zandige tot
modderachtige bodem. Ze prefereren relatief brede en diepe (minimaal 0,5 meter) wateren met een
goed ontwikkelde (onder)watervegetatie waarin ze kunnen schuilen tegen predatoren. Essentieel voor
het voorkomen van de bittervoorn is de aanwezigheid van zoetwatermosselen. Bittervoorns gebruiken
deze mosselen voor hun voortplanting. Het vrouwtje van de bittervoorn ontwikkeld in de paartijd (begin
april tot eind juni) een legbuis waarmee ze haar eitjes in de mossel afzet. De eitjes komen na vijf tot
zeven dagen uit waarna de larven nog twee tot drie weken in de mossel blijven. Bittervoorns voeden
zich met klein plantaardig en dierlijk materiaal. Op het menu staan o.a. algen, wormpjes, slakjes,
insecten en hun larven. (Kuijsten, C.W., J. Herder & J. Kranenbarg, 2008. Bijzondere vissoorten in
Noord-Holland. Stichting RAVON, Nijmegen.)
De geschikte habitats voor de Bittervoorn zijn terug te zien op Kaart 1. Hierbij is aan te merken
dat de Bittervoorn in vrijwel alle wateren in de Haarlemmermeerpolder een geschikt onderkomen zou
kunnen vinden. Aanvullend veldwerk zal moeten uitwijzen of de soort ook daadwerkelijk voorkomt
Waarnemingen
- Een algemene waarneming van de Bittervoorn komt uit een kilometerhok waarneming uit het
RAVON verslag “Bijzondere vissoorten in Noord-Holland”. Deze waarneming bevindt zich net
ten noorden van Hoofddorp en is te vinden op Kaart 4.
- Uit informatie van de gemeente Haarlemmermeer wordt duidelijk dat de Bittervoorn is
aangetroffen in de vijver ten zuidoosten van de kruising A9 – A4.
Europese Meerval
Habitat & leefwijze
Europese meervallen zijn nachtactieve solitair levende bodemvissen. Ze prefereren groot diep
water met een modderige bodem. Schuilplaatsen zoals uitgeholde oevers, in het water
gevallen bomen, stroomkommen en diepe kolken dienen aanwezig te zijn in het leefgebied.
Watervegetatie is van belang om als nestmateriaal te dienen. In de periode eind mei tot half
juli, bij een watertemperatuur hoger dan 18°C vindt de voortplanting plaats. Het mannetje
bouwt in ondiep water (tot 60 cm) een nest van planten. Het vrouwtje legt in het nest de
eieren, die aan het nestmateriaal blijven plakken. Het mannetje bewaakt het nest en het jonge broed.
De Europese meerval is een warmteminnende soort, bij watertemperaturen onder de 12°C nemen ze
geen voedsel meer tot zich. Europese meervallen zijn roofvissen, ze voeden zich voornamelijk met vis
maar jagen ook op andere gewervelden zoals watervogels, kikkers en kleine zoogdieren. Jonge
Europese meervallen voeden zich met dierlijk plankton en als ze iets groter zijn met muggenlarven,
kreeftachtigen etc voordat ze overschakelen op een dieet van vis. (Kuijsten, C.W., J. Herder & J.
Kranenbarg, 2008. Bijzondere vissoorten in Noord-Holland. Stichting RAVON, Nijmegen.)
Waarnemingen
Er zijn verschillende locaties bekend waar de Europese meerval voorkomt in de Haarlemmermeer.
Zo is van waarnemingen van duikers en sportvissers bekend dat de Europese meerval voorkomt in de
Toolenburgerplas, de plas in het Haarlemmermeerse bos en in de Hoofdvaart. Ook komt uit informatie
van de gemeente naar voren dat er jonge individuen van de Europese meerval zijn aangetroffen nabij
inlaten bij Burgerveen deze waarneming is terug te vinden op kaart nummer 8. Deze waarnemingen
zijn echter niet terug te leiden naar een officieel document. De geschikte habitats voor de Europese
meerval zijn terug te zien in de rood gemarkeerde gebieden op Kaart 7. Hierbij moet vermeld worden
dat slechts een klein deel van de Hoofdvaart zichtbaar is op de kaart en deze wel in zijn geheel tot de
geschikte habitat van de Europese meerval behoort.
Grote modderkruiper
Habitat & leefwijze
Grote modderkruipers zijn nachtactieve solitair levende vissen. In de schemering en ’s nachts
zoeken ze hun voedsel, overdag leven ze verscholen in de bodem of dichte vegetatie. Grote
modderkruipers prefereren stilstaande tot langzaam stromende ondiepe wateren met een weelderige
plantengroei. De bodem dient een modderlaag van ten minste 10 cm dik te bevatten en daarnaast
structuur in de vorm van plantenwortels, veenkluiten, etc. Zandige bodems worden gemeden. De grote
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modderkruiper is aangepast aan zuurstofarme omstandigheden, naast de kieuwademhaling kunnen
grote modderkuipers ook adem halen door hun huid en uit de lucht via hun maagdarmkanaal. Grote
modderkruipers vertonen een activiteitspiek in het voorjaar (maart - juni), daarna kan afhankelijk voor
de omstandigheden een periode van zomerrust intreden. Indien slootjes bijna droogvallen graaft de
grote modderkuiper zich in en kan zo maanden overleven zonder water boven zich. In de winter
overwinteren grote modderkruipers ongeveer 30 cm diep ingegraven in de modderbodem.
Grote modderkruipers voeden zich met klein dierlijk voedsel zoals muggenlarven, wormpjes,
slakken, waterpissebedden etc. Ze vinden hun voedsel in en nabij de bodem met behulp van
hun baardraden. (Kuijsten, C.W., J. Herder & J. Kranenbarg, 2008. Bijzondere vissoorten in NoordHolland. Stichting RAVON, Nijmegen.)
Waarnemingen
Er zijn geen waarnemingen bekend van de Grote modderkruiper in de Haarlemmermeerpolder.
Gezien de over het algemeen zandige- en kleibodem die zich binnen de polder bevindt waarbij geen
dikke modderlaag voorkomt is er naar verwachting geen geschikte habitat voor de Grote
modderkruiper.
Kleine Modderkruiper
Habitat & leefwijze
Kleine modderkruipers zijn nachtactieve, solitair of in kleine groepjes bij elkaar levende
vissen. In de schemering en ’s nachts zoeken ze hun voedsel, overdag leven ze verscholen in de
bodem, tussen dichte vegetatie of onder stenen, stronken etc. Kleine modderkruipers
hebben een voorkeur voor stilstaande tot langzaam stromende wateren met een zandige tot
licht modderige bodem. Wateren met een kiezelbodem of sterk modderige bodems worden
gemeden. De voortplanting vindt plaats in april-juli waarbij de eitjes in groepjes worden
afgezet aan zand, stenen of waterplanten. In de winter (november – februari) worden kleine
modderkruipers inactief als de watertemperatuur onder de 6°C zakt. Ze verblijven dan veelal
in kleine groepjes op stromingsarme plaatsen. Kleine modderkruipers voeden zich met klein
dierlijk voedsel en organische resten die ze met hun kleine bek van de bodem oppikken. Niet
eetbare delen worden via de kieuwen weer afgevoerd. (Kuijsten, C.W., J. Herder & J. Kranenbarg,
2008. Bijzondere vissoorten in Noord-Holland. Stichting RAVON, Nijmegen.)
De geschikte habitats voor de Kleine modderkruiper zijn terug te zien op Kaart 1. Hierbij is aan te
merken dat de Kleine modderkruiper in vrijwel alle wateren in de Haarlemmermeerpolder een geschikt
onderkomen zou kunnen vinden. Aanvullend veldwerk zal moeten uitwijzen of de soort ook
daadwerkelijk voorkomt.
Waarnemingen
De kleine Modderkruiper is op verschillende locaties waargenomen in de Haarlemmermeerpolder.
Hieronder vindt men een overzicht van plaatsen waar de Kleine modderkruiper is waargenomen. Deze
waarnemingen zijn gebaseerd op het literatuuronderzoek en uit de database van E.C.O. Logisch.
-

-

-

De Kleine modderkruiper is waargenomen bij de ecologische begeleiding langs de N207.
Tussen de Kagertocht en de Hoofdweg, net ten zuiden van Nieuw-Vennep is in verband met
verbreding van de N207 ecologische begeleiding uitgevoerd door bureau BK Ruimte & milieu
bv. Hierbij zijn 42 individuen van de Kleine modderkruiper aangetroffen en overgeplaatst. De
locatie waar de ecologische begeleiding plaats heeft gevonden is terug te zien in Kaart 2. Het
feit dat de deze waarneming zich tot een zo klein gebied beperkt is te wijten aan het feit dat
alleen hier werkzaamheden plaats hebben gevonden. Het is dan ook aannemelijk dat de
Kleine modderkruiper in de gehele polder rondom deze locatie voorkomt.
Een algemene waarneming van de Kleine modderkruiper komt uit een kilometerhok
waarneming uit het RAVON verslag “Bijzondere vissoorten in Noord-Holland”. Deze
waarneming bevindt zich net ten noorden van Hoofddorp en is te vinden op Kaart 4.
In de polders rondom Cruquius is de Kleine modderkruiper aangetroffen. Deze waarneming
komt uit ontheffingsaanvraag nummer ff75c.06.toek.0199.ck en is terug te zien op Kaart 3
Langs de N201 is de Kleine modderkruiper aangetroffen tegenover Schiphol-rijk. Deze
informatie komt naar voren uit de ontheffingsaanvraag nummer ff75c.05.toek.459.sh en uit de
E.C.O. Logisch database. Deze waarnemingen zijn te zien op Kaart 6.
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Rivierdonderpad
Habitat & leefwijze
Recent heeft genetisch onderzoek aangetoond dat er in Nederland twee soorten
rivierdonderpadden zijn (voorheen Cottus gobio). Het betreft de rivierdonderpad (Cottus
perifretum) en de beekdonderpad (Cottus rhenanus). Laats genoemde is een soort van
zuurstofrijke, koele, snelstromende beken. De rivierdonderpad (Cottus perifretum) komt voor
in grote wateren zoals rivieren, meren en kanalen maar ook in en polderwateren waarin op de
bodem schuilplaatsen in de vorm van steenstort en/of veenkluiten aanwezig zijn. In NoordHolland komt alleen de rivierdonderpad (Cottus perifretum) voor. In Noord-Holland stortten boeren
vroeger vaak stenen langs de oevers waar de wind op stond tegen de afkalving van deze oevers.
Deze plekken zijn veelal geschikt voor rivierdonderpadden. De belangrijkste habitateisen zijn
voldoende zuurstof en schuilmogelijkheden. Rivierdonderpadden hebben een klein leefgebied en zijn
zeer honkvast, ze zijn nachtactief en leven solitair. Tijdens de voortplantingsperiode graven mannetjes
rivierdonderpadden een nest onder een steen, het vrouwtjes zet hierin haar eitjes af waarna ze door
het mannetje worden bevrucht. Een mannetje kan tot wel tien vrouwtjes in zijn nest toelaten. Het
mannetje zorgt voor de eitjes door met zijn borstvinnen zuurstofrijk water over te eitjes te waaieren.
Rivierdonderpadden voeden zich met dierlijk voedsel, ze hebben een uitgesproken voorkeur voor
zoetwaterpissebedden. (Kuijsten, C.W., J. Herder & J. Kranenbarg, 2008. Bijzondere vissoorten in
Noord-Holland. Stichting RAVON, Nijmegen.)
Waarnemingen
Er bevindt zich geschikte habitat voor de Rivierdonderpad langs de oevers van de Hoofdvaart en
langs de oevers van de Toolenburgse plas en de plas in het Haarlemmermeerse bos. De geschikte
habitats voor de Rivierdonderpad zijn terug te zien in de rood gemarkeerde gebieden op Kaart 7.
Hierbij moet vermeld worden dat slechts een klein deel van de Hoofdvaart zichtbaar is op de kaart en
deze wel in zijn geheel tot de geschikte habitat van de Rivierdonderpad behoort. Uit gegevens van de
gemeente Haarlemmermeer blijkt dat er waarnemingen bekend zijn van de Rivierdonderpad die bij
Burgerveen via inlaten uit de Ringvaart de polder ingestroomd zijn. Deze waarneming is terug te
vinden op kaart nummer 8.
Rivierprik
Habitat & leefwijze
Rivierprikken zijn anadrome trekvissen. Volwassen rivierprikken leven in de estuaria en ondiepe
kustwateren. In de herfst trekken de paairijpe rivierprikken stroomopwaarts naar de midden- en
bovenlopen van rivieren en beken. Hier paaien ze boven een bodem van zand en grind. Voor het
opgroeien van de larven zijn slibrijke beddingen cruciaal. De larven graven zich hierin in en filteren
organisch materiaal uit het water. Na drie tot vijf jaar metamorfoseren de larven tot volwassen
rivierprikken die zich laten afzakken richting de zee. De paaiplaatsen moeten in open verbinding staan
(zonder barrières) met de zee. Volwassen rivierprikken zijn parasitair en voeden zich door zich vast te
zuigen op het lichaam van hun prooi. Vervolgens raspen ze stukjes huid, weefsel en lichaamsappen af
van hun slachtoffer. Vissoorten die ten prooi vallen aan rivierprikken zijn onder andere haring, makreel
en kabeljauwachtigen. (Kuijsten, C.W., J. Herder & J. Kranenbarg, 2008. Bijzondere vissoorten in
Noord-Holland. Stichting RAVON, Nijmegen.)
Waarnemingen
Er zijn enkel waarnemingen van de Rivierprik bekend uit de Haarlemmerringvaart. Er is echter een
kleine mogelijkheid dat enkele individuen via het gemaal bij Lijnden de Hoofdvaart ingekomen zijn.
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Kaarten

Kaart 1: De geschikte habitat voor zowel Kleine modderkruiper en Bittervoorn is met groen weergegeven
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Kaart 2: Bekende locatie van het voorkomen van de Kleine modderkruiper langs de N207 tussen
Kagertocht en Hoofdweg.

Kaart 3: Bekende plaatsen waar de Kleine modderkruiper voorkomt in de buurt van Cruquius (paars).
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Kaart 4: Losse waarnemingen van de Kleine modderkruiper (blauw) en de Bittervoorn (roze) ten
noorden van Hoofddorp.

Kaart 5: Losse waarneming van de Bittervoorn vlakbij de kruising A9-A4.
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Kaart 6: Losse waarnemingen van de Kleine modderkruiper bij Schiphol-rijk.

Kaart 7 : Potentiële habitat voor Meerval, Rivierdonderpad, Bittervoorn en Kleine Modderkruiper rondom
Hoofddorp.
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Kaart 8: Bekende locatie waar de Europese meerval (rood) en de Rivierdonderpad (groen) bij de inlaat bij
Burgerveen de polder inspoelen.
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1 Inleiding
.....................................................................................................................................................................................

1.1 Aanleiding
De gemeente Haarlemmermeer wil graag over betere kennis beschikken met
betrekking tot de verspreiding van (beschermde) amfibieën binnen haar grenzen
om zo een beter beleid te kunnen voeren ten aanzien van deze soorten. Dit
rapport is Deel 2 van het onderzoek naar amfibieen binnen de Haarlemmermeer.
In Deel 1 zijn er 8 karakteristieke habitat-typen vastgesteld en beoordeeld op
kwaliteit voor amfibieen. Op basis hiervan is een habitatkaart vervaardigd. In deel
2 worden de resultaten van de uitgevoerde veldinventarisaties op kaart
gepresenteerd. De gegevens van dit rapport dienen ondermeer ter ondersteuning
en verifcatie van de habitatkaart.
1.2 Afbakening
Het projectgebied omvat de gehele Haarlemmermeer, met uitzondering van de
Ringvaart en het Schipholterrein. Het veldwerk gebeurt vanaf openbaar
toegankelijke terreinen. Privéterreinen, terreinen afgesloten door hekken en
verpachte terreinen worden voor zover mogelijk vanaf de de openbare weg
bekeken.
1.3 Onderzoeksmethode
Trekinventarisatie: tijdens de voorjaarstrek is er vier keer een nachtelijke
inventarisatieronde uitgevoerd. Op het moment dat amfibieen hun
winterschuilplaats verlaten en op weg gaan naar de voorplantingswateren is het
een goed moment om 's nachts de wegen af te rijden en waarnemingen te
noteren.
Nachtronde 15 maart 2010, eerste inventarisatieronde. De amfibieëntrek bleek
echter nog niet op gang gekomen zodat het inventariseren na bezoek aan een
aantal kansrijke locaties in het noordwestelijk deel van de polder is gestaakt.
Nachtronde van 19 op 20 maart 2010
(In de betreffende nacht was er landelijk een piek in de amfibieëntrek (bron:
paddentrek.nu) )
Nachtronde van 25 op 26 maart 2010, nachtronde van 3 op 4 april 2010
Bemonstering met schepnet: gedurende de onderzoeksperiode zijn
representatieve wateren twee keer bemonsterd op aanwezigheid van amfibieen.
Eerste ronde: 4 mei 2010, tweede ronde: 6 juli 2010
Luisterrondes: er worden 2 luisterrondes uitgevoerd waarbij 's nachts wordt
geluisterd waar amfibieen roepen. Alle soorten waarop dit onderzoek zich op richt
kunnen worden geinventariseerd op gehoor, met uitzondering van de kleine
watersalamander.
Eerste ronde: 20 op 21 mei 2010, tweede ronde: 7 op 8 juni 2010
EGV-metingen: Om inzicht te krijgen in het zoutgehalte van de betreffende
wateren is dit tijdens de laatste waterbemonsteringsronde op 6 juli met behulp van
een EGV-meter vastgesteld.
___________________________________________________________
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2 Waarnemingen
.....................................................................................................................................................................................

De kaarten in dit hoofdstuk tonen waarnemingen per soort. Een punt op de kaart
geeft aan dat de betreffende soort is waargenomen. Een punt op de kaart geeft
geen informatie over de hoeveelheid dieren die op dat punt zijn waargenomen zijn
De informatie over aantal aangetroffen dieren op één locatie is opgenomen in de
bij dit rapport horende GIS-bestanden.
2.1 Kleine watersalamander

kaart 1: waarnemingen van kleine watersalamander. Hoe groter de cirkel des te meer
exemplaren.

De kleine watersalamander is op 55 plaatsten in de polder waargenomen. Tijdens
de trekinventarisatie werden grote dichtheden kleine watersalamanders gevonden
op het fietspad langs de Geniedijk, tussen de A4 en de Aalsmeerderweg. De
dieren overwinteren hoogst waarschijnlijk in de Geniedijk (Schoorl, J.1987).
Tijdens bemonsteringsrondes met het schepnet zijn de dieren niet in dergelijke
___________________________________________________________
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grote dichtheden aangetroffen in de wateren naast de dijk. Een mogelijke
verklaring is dat de concentratie overwinteraars uit de dijk zich verpreid hebben
over het Voor- en Achterkanaal, of dat ze verder de polder in zijn getrokken, naar
smallere wateren. Maar daar hebben we tijdens het onderzoek geen duidelijkheid
over gekregen.
2.2 Gewone pad

kaart 2: waarnemingen van gewone pad. Hoe groter de cirkel, des te meer exemplaren.
De gewone pad is op 82 locaties in de polder waargenomen. De soort wordt over
het algemeen aangetroffen in kleinschalige weide en tuinbouwgebieden, bij
dijken, boerderijen en kassen. In de grootschalige akkerbouwgebieden komt de
soort amper voor. Tijdens de voorjaarstrek-inventarisatie werd de soort in grote
getale waargenomen langs de Geniedijk (bij fort Aalsmeer) en bij de fortgracht bij
fort Aalsmeer. In het afgedamde deel van de fortgracht aan de keelzijde van het
fort werden later veel larven aangetroffen. Op de Ringvaartdijk tussen Vijfhuizen
en Nieuwebrug werden tijdens de trekinventarisatie veel gewone padden
aangetroffen die verkeersslachtoffer waren geworden. Het is tijdens het
onderzoek niet duidelijk geworden waar deze dieren zich voortplanten maar
___________________________________________________________
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vermoedelijk in de sloten in het achterliggende deel van de polder, een oude
landtong die binnen de polder is komen te liggen, overwegend bestaand uit
weiland.
2.3 Rugstreeppad

kaart 3: Waarnemingen van rugstreeppad. Hoe groter de cirkel, des te meer exemplaren.

Er zijn tijdens de inventarisaties weinig waarnemingen van rugstreeppadden
gedaan. Er werden tijdens de luisterrondes 's nachts roepende rugstreeppadden
gehoord langs de ringdijk tussen Zwanenburg en Lijnden (buiten de polder).
Verder zijn er waarnemingen van rugstreeppadden gedaan op diverse locaties in
het oude veenweide gebied boven Vijfhuizen (niet op kaart). Verder is er een
exemplaar gevonden op de Akerdijk bij Lijnden.
Het rapport "rugstreeppadden in de Haarlemmermeer" (Deamen, N. 2008) geeft
een beter en vollediger beeld van de verspreiding van rugstreeppad binnen de
Haarlemmermeerpolder.
De waarnemingen van rugstreeppad aan de noordrand ( zie kaart 3) zijn van
buiten de polder en hebben ook geen connectie met de Haarlemmermeer, het
gaat om de populatie in de Lutkemeerpolder.
___________________________________________________________
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2.4 Bruine kikker
De bruine kikker is een algemene, wijdverbreide soort binnen Nederland. In de
Haarlemmermeerpolder komt de bruine kikker plaatselijk voor. De grootste
dichtheden werden aangetroffen in de bebouwde kom van Hoofddorp en

kaart 4: Waarnemingen van bruine kikker. Hoe groter de cirkel, des te meer exemplaren.
Vijfhuizen. De bruine kikker heeft als voorwaarde voor het landbiotoop de
aanwezigheid van begroeiing en een strooisellaag of andere vochtige plekjes
waar hij overdag kan schuilen. Het open agrarisch gebied is hierdoor dus minder
aantrekkelijk voor de bruine kikker.
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2.5 Groene kikker-complex

kaart 5: waarnemingen van groene kikkers. Hoe groter de cirkel, des te meer
exemplaren.
Het groene kikker-complex vormt een bijzondere groep binnen de amfibieeën
bestaande uit 2 soorten (meerkikker en poelkikker) en een hybride, de bastaard
kikker. Bovenstaande kaart geven de vindplaatsen van het groene kikker-complex
weer. De groene kikker is redelijk algemeen in de polder, al lijkt de soort minder
voor te komen in de bebouwde kom.
Bastaardkikker en meerkikker zijn de meest
algemeen voorkomende soorten van het
groene kikkercomplex. Er zijn drie locaties
waar de poelkikker is waargenomen. Alle
drie vlak bij elkaar( kaart 6 geeft een
detailoverzicht).

kaart 6: Er zijn 3 locaties waar poelkikkers is
waargenomen.
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2.6 Verificatie Habitatkaart

kaart 7: habitatkaart met alle veldwaarnemingen.

De veldwaarnemingen komen in grote lijnen overeen met wat op basis van de
habitatkaart te verwachten is. De gebieden die aangegeven zijn als ongeschikt
habitat zijn arm aan amfibieen. In de gebieden die op de kaart zijn aangegeven
als geschikt habitat voor amfibieën zijn relatief meer waarnemingen.
Een aantal gebieden wijken af van de verwachting. In de (groene) gebieden ten
noordoosten van het schipholgebied en de groene zone ten zuidwesten van
Hoofddorp werden minder waarnemingen gedaan dan verwacht. Wat de redenen
hiervoor zijn is tijdens het onderzoek niet duidelijk geworden.
In het gemengde kassengebied tussen Rijsenhout en fort Aalsmeer zijn meer
waarnemingen van amfibieën gedaan dan verwacht. Wat opviel tijdens de
veldbezoeken was dat er een aantal kassen half afgebroken en open zijn.
Mogelijk draagt dit bij tot betere overwinteringsplekken voor amfibieën.
Doordat gebieden steeksproefsgewijs zijn gecontroleerd valt niet uit te sluiten dat
er lokaal amfibierijke plekken zijn in gebieden die als ongeschikt zijn aangeven.
___________________________________________________________
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2.7 Verdeling van de waargenomen aantallen per soort

verdeling van waarnemingen over soorten (totaal 452
waarnemingen)

8%

3%

1%

groene kikker
gewone pad

16%
47%

kleine watersalamander
rugstreeppad
bruine kikker
poelkikker

25%

afbeelding 2.1: Verdeling van de waargenomen aantallen per soort in de Haarlemmermeerpolder.

2.8 Opvallende of bijzondere elementen
1 Geniedijk: Tijdens de trekinventarisatie 's nachts viel de grote hoeveelheid
kleine watersalamanders en gewone padden op, die op het fietspad langs de
Geniedijk kropen. De Geniedijk is waarschijnlijk een belangerijke
overwinteringsplek voor deze dieren. (Hoge) dijken vormen vaak een
overwinteringsbiotoop voor kleine watersalamanders. Vaak planten ze zich voort
in de dijksloot. Wanneer de dijksloot minder geschikt is vindt voorplanting vaak
plaats in sloten verder van de dijk (Schoorl.1987).
2 Fort Aalsmeer: In het afgedamde gedeelte van de fortgracht bij de toegangsweg
tot het fort werden hoge dichtheden gewone padden aangetroffen. Bij de
nachtelijke inspecties werden grote hoeveelheden padden op de weg en op de
parkeerplaatsen rond het fort aangetroffen. Hieronder waren veel
verkeersslachtoffers.
3 Het oude veenweide gebied rond de eendekooi in het noordwesten van de
Haarlemmermeer is door zijn kleinschalige sloten met laag tallud en kronkelige
dijken een geschikt gebied voor amfibieën. Hier zijn de meeste soorten bijeen
gevonden (poging tot) voortplanting van rugstreeppad, groene kikker ) en kl. w.
Salam. Van de gewone padden die op de Ringvaartdijk zijn gevonden wordt
verondersteld dat ze zich voortplanten in sloten in dit weidegebied of in de
eendenkooi (in 2010 niet onderzocht)

2.9 Aanbevelingen
Naast een indicatie over het voorkomen van amfibieen bieden de habitatkaart en
veldwaarnemingen de mogelijkheid voor het verbeteren van de amfibieënstand en
het treffen van plaatselijke beschermingsmaatregelen binnen de polder. Een
directe, concrete maatregel is het plaatsen van amfibieënschermen op plaatsen
waar veel verkeersslachtoffers vallen tijdens de voorjaarstrek.
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Kaart 8 en 9 geeft weer waar
relatief veel verkeersslachtoffers
zijn waargenomen tijdens de
voorjaarstrek. De dieren bij de
vijfhuizerweg trekken hoogst
waarschijnlijk naar het oude weideenclave gebied om zich voort te
planten. Tijdens de inventarisatie
werden hier veel platgereden
dieren aangetroffen.

Het stadsbiotoop binnen de polder
kan worden verbeterd door meer
natuurvriendelijke oevers aan te
leggen. Het verbeteren van de
situatie voor amfibieeën binnen de kaart 8: Verkeerslachtoffers langs de
bebouwde komt brengt wel het
vijfhuizerweg
risico van meer
verkeersslachtoffers onder
amfibieeën met zich mee. Amfibieën vinden vaak wel een overwinterplek in
overhoekjes in tuinen en dergelijke maar de wateren binnen de bebouwde kom
hebben vaak een beschoeiing waardoor ze niet geschikt zijn voor amfibieën.

kaart 9: overzicht verkeerslachtoffers amfibieen Haarlemmermeer
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3 Bijlage
Omdat het vermoeden bestaat dat het voorkomen van amfibieen gerelateerd is
aan het zoutgehalte zijn EGV meting uitgevoerd.
3.1 zoutgehalte
Hoge zoutconcentraties in het oppervlaktewater is nadelig voor de voortplanting
van amfibieën (Creemer et al. 2009). Het is mogelijk dat het zoutgehalte van
invloed is op de verspreiding van amfibieën binnen de Haarlemmermeer. In grote
delen van de Haarlemmermeerpolder komt brak water omhoog (kwel) door de
intensieve bemaling. De kwel komt niet terecht in het maaiveld maar wordt
afgevoerd naar de sloten. Hierdoor zijn veel sloten in de polder licht brak.
Tegelijkertijd blijken er vaak (delen van) wateren in een als brak gedefinieerd
gebied zoet water te bevatten waardoor er toch een amfibieënpopulatie kan
bestaan. Het is te verwachten dat de verhoogde zoutconcentraties binnen de
Haarlemmermeer van invloed is op de verspreiding van amfibieën in de polder.
EGV-metingen die gedaan zijn tijdens het veldwerk toonden aan dat er lokaal
grote verschillen zijn in zoutconcentraties.

afbeelding 3.1: Overzicht van EGV metingen. Er werd een vrij grote variatie gemeten in de hele polder. Daarnaast
verschilden de EGV-waarden van sloten die dicht bij elkaar lagen soms sterk.
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1. Inleiding
De gemeente Haarlemmermeer wenst inzicht in de GR-niveaus en PR-contouren van de
wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen wordt vervoerd. Op basis hiervan
kunnen ten behoeve van het externe veiligheidsbeleid eventuele PR knelpunten en GR
aandachtspunten worden vastgesteld.
Deze rapportage met de bijbehorende kaarten en de opgestelde GIS-databestanden
vormen gezamenlijk het eindresultaat. De GIS-databestanden kunnen gebruikt worden in
een eigen GIS-omgeving en zijn digitaal aangeleverd. Deze rapportage bevat de
rekenresultaten en de totstandkoming daarvan.

2. Werkwijze
2.1. LPG en propaan zijn bepalend
Voor de ruimtelijke ordening langs de wegen is het transport van brandbare tot vloeistof
verdichte gassen (zeg LPG en propaan) in tankwagens bepalend voor het risico. De
circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen [1] geeft voor de rijkswegen de
vervoersaantallen waarmee het groepsrisico van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet
worden berekend. Voor het onderliggend wegennet is een schatting van de vervoerde
aantallen nodig. Daartoe is inzicht nodig in de herkomsten en bestemmingen van LPG en
propaan.

2.2. Herkomsten en bestemmingen
De herkomsten en bestemmingen van LPG en propaan bestaan uit de LPG-tankstations
en de propaantanks bij bedrijven en particulieren.
Propaantanks
De gemeente Haarlemmermeer heeft een overzicht aangeleverd met adressen van de
propaantanks binnen de gemeente (171) en het aantal bevoorradingen op jaarbasis.
Middels de adresgegevens zijn globaal de locaties van de tanks bepaald.
LPG-tankstations
De locaties van de LPG-tankstations zijn overgenomen uit het RRGS. Het aantal
3
bevoorradingen is gebaseerd op de vergunde doorzet. Voor een doorzet van 1000 m is
een aantal bevoorradingen van 70 aangehouden. Door gemeente Haarlemmermeer is de
route voor de bevoorrading van de LPG-tankstations aangegeven op basis van
kaartinspectie en enkele interviews.Het resultaat is weergegeven in Kaart 1.
Een aantal bestemmingen zijn niet verwerkt in de routetoekenning, dit gaat overigens
alleen op voor de bestemmingen propaantanks. De redenen hiervoor zijn:
de bestemming ligt niet nabij een relevante weg (zei par. 2.3) en er zijn meerdere
aanrijroutes mogelijk
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de bestemming ligt nabij een snelweg waardoor de bevoorrading het onderliggende
wegennet niet of nauwelijks gebruikt
het gaat om enkele bestemmingen in het betreffende gebied, het aanwijzen van een
relevante weg is niet zinvol
Kaart 2 geeft aan welke herkomsten/bestemmingen in de routetoekenning zijn verwerkt.

2.3. Selectie relevante wegen
De snelwegen en de wegen waarover de LPG-tankstations worden bevoorraad zijn
geselecteerd voor dit onderzoek. Daarnaast zijn die wegen geselecteerd waarover meer
dan 5 propaantanks worden bevoorraad. Met een gemiddelde bevoorradingsfrequentie
van drie maal per jaar komt dit neer op een drempelwaarde van ca. 30 passages per jaar
(transport heen en terug).
De provinciale weg N205 (Drie Merenweg) is niet opgenomen in de selectie relevante
wegen. Uit het onderzoek is niet gebleken dat over de Drie Merenweg in significante
hoeveelheden transport plaatsvindt van propaan of LPG.

2.4. Toekennen aantal transporten
Voor de rijkswegen (A4, A44, A5 en A9) zijn de transportaantallen brandbaar gas (GF3)
gehanteerd uit bijlage 5 van circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Dit zijn
“toekomstvaste” aantallen, gebaseerd op anderhalf maal de aantallen uit 2007.
Voor de geselecteerde provinciale en gemeentelijke wegen is het transport afgeleid van
de bestemmingen voor brandbaar gas. De bestemmingen betreffen propaantanks binnen
de gemeente Haarlemmermeer of LPG-tankstations binnen en in de omgeving van de
gemeente Haarlemmermeer.
Om de bevoorradingen toe te kunnen kennen aan de wegen zijn deze opgedeeld in
wegvakken. Voor alle bestemmingen is aangenomen dat elke bevoorrading af én
aanrijdt. Het aantal bevoorradingen telt hierdoor dubbel op de aangewezen wegvakken.
Van een LPG-tankstation dat 35 keer wordt bevoorraad zullen aan de betreffende
bevoorradingsroute(s) 70 transporten worden toegekend.
Figuur 1 toont een voorbeeld voor de indeling in wegvakken en de toekenning van een
vervoersaantal. Elk wegvak heeft een eigen vervoerintensiteit. Uitleg op de toekenning
van de vervoersaantallen:
Transport propaantanks aan wegvak 22 en 25
De bevoorrading van propaantanks gelegen aan wegvak 25 wordt alleen toegekend aan
wegvakken 25. Hetzelfde geld voor wegvak 22.
Transport propaantanks aan wegvak 20
De bevoorrading van propaantanks gelegen aan wegvak 20 wordt toegekend aan
wegvakken 20 en 22.
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Transport propaantanks aan wegvak 21
Het transport van propaantanks aan wegvak 21 is toegekend aan wegvak 21 zelf en
zowel aan wegvak 25 als 22. Het is namelijk mogelijk dat de bevoorrading via wegvak 25
of 22 verloopt. Wanneer de gereden route voor de bevoorrading onbekend is, wordt het
transport toegekend aan de wegvakken die mogelijk een aanrijroute kunnen zijn vanaf
een snelweg of provinciale weg. Hierbij wordt gehanteerd dat de transporten zo lang
mogelijk de snelwegen en provinciale wegen blijven volgen.
Het aantal transporten per jaar wordt conservatief vastgesteld door de bevoorradingen
als onafhankelijk te beschouwen. Bevoorrading van meer dan één tank aan een zelfde
wegvak per rit wordt niet verondersteld.

wegvaknummer

wegvak
20
21

snelweg
25

22

01

Figuur 1.

Voorbeeld toekenning aantal transporten

Het resultaat van de toekenning is weergegevens op Kaart 3.

2.5. Aanwezige bevolking
Voor de bevolkingsgegevens binnen een zone van 325 meter van de weg is gebruik
gemaakt van het Populatiebestand groepsrisicoberekeningen aangevuld met
bevolkingsgegevens uit een aantal recente projecten [2], [3], [4]. Het gaat in dit project
om de huidige bevolking (1-1-2010).

2.6. Risicoberekening
De risico‟s zijn berekend met RBM II, versei 1.3, build 247. Op een wegvak, dat langer is
dan 1 kilometer, bepaalt het rekenpakket de kilometer met het hoogste groepsrisco in
verhouding tot de oriëntatiewaarde. Welke kilometer dat is, hangt af van de ruimtelijke
ontwikkeling. Een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling kan de hoogste kilometer sterk doen
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verschuiven en in sommige gevallen zelfs over twee wegvakken verdelen. Voor een
presentatie op een overzichtskaart is dat niet praktisch.
Voor de berekening van het groepsrisico in dit project zijn de wegvakken ingedeeld in
vaste kilometers. De resultaten van de berekeningen kunnen hierdoor per kilometer weg
worden toegekend en aangepast. Voor de indeling in kilometers zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
provinciale wegen en snelwegen volgens kilometrering
overige wegen/wegvakken indeling in kilometers vanaf het begin/einde van de weg
wegen/wegvakken korter dan 2 kilometer worden niet opgesplitst in afzonderlijke
kilometers
de laatste „kilometer‟ weg kan een lengte hebben van 1000 tot 1999 meter

3. Resultaten
Plaatsgebonden risico
De berekeningen voor de gehanteerde transporten brandbaar gas (GF3) over de
-6
relevante wegen hebben niet geleid tot een plaatsgebonden risicocontour 10 per jaar.
Conform bijlage 5 bij de Circulaire RnVGS mag het plaatsgebonden risico vanwege het
vervoer van gevaarlijke stoffen op het midden van de A4, A5, A9 en A44 ter hoogte van
Haarlemmermeer niet meer bedragen dan 10-6 per jaar.
Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor ruimtelijke
ontwikkelingen langs de relevante wegen.

Groepsrisico
In eerste instantie zijn de in 2.3 geselecteerde wegvakken doorgerekend waarlangs
binnen 325 m van de weg significante aanwezigheidsdichtheden voorkomen. De overige
wegvakken zullen een laag groepsrisico hebben, in elk geval kleiner dan 10% van de
oriëntatiewaarde. De doorgerekende wegvakken zijn in groen op kaart 4 aangegeven.
Kaart 5 toont de berekende groepsrisiconiveaus. Het resultaat is per weg en per
kilometer beschikbaar in een RBM II file en als afbeelding. Figuur 2 laat een voorbeeld
zien.
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4. Aanbevelingen
De aantallen transporten berusten op interviews en kaartinspectie. De cijfers met de
grootste betrouwbaarheid zijn de cameratellingen van Rijkswaterstaat uit 2006/7. Dit
betreft met name de autosnelwegen. Hiervoor dienen overigens de vervoersaantallen
gehanteerd te worden uit bijlage 5 van de circulaire Rnvgs. Voor de transporten op het
onderliggend wegennet zijn plausibele veronderstellingen gedaan. De betrouwbaarheid
kan worden verhoogd door op strategisch gekozen punten een telling uit te voeren. Dit
geldt tenminste voor de splitsing Fokkerweg, Bosrandweg, Schipholdijk. Het groepsrisico
langs de Schipholdijk is al vrij hoog en het bestemmingsplan Schiphol maakt
persoonsintensieve ruimtelijke ontwikkeling langs de wegen mogelijk. Bovendien zal het
vervoer kunnen wijzigen i.v.m. de verlegging van de N201.
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Kaart 1.

LPG tankstations ( ) en Propaantanks ( )
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Kaart 2.

Herkomsten en bestemmingen LPG/propaan
Verwerkt in routetoekenning
Niet verwerkt in routetoekenning
Locatie direct aan een snelweg
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Kaart 3.

Geschatte maximale aantallen transporten LPG plus propaan op jaarbasis
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Kaart 4.

Doorgerekende wegvakken (blauw) en wegvallen met een laag groepsrisico (paars)
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Kaart 5.

Groepsrisiconiveaus
Tussen 0.1 en 1 maal de oriëntatiewaarde
Kleiner dan 0.1 maal de oriëntatiewaarde
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