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Bloemendaal, 8 februari 2021

Onderwerp: beroepschrift tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, verzonden op 12 januari
2021 aan Klooster Euphrasia, De Zusters van Onze Lieve
van Liefde van de Goede Herder, inzake de locatie
Dennenweg 4, 6, 8 en 10 en Krommelaan 4 te
Bloemendaal

Geacht college,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft, verzonden op 12 januari
2021, aan Klooster Euphrasia, De Zusters van Onze Lieve van Liefde van de
Goede Herder een vergunning verleend (hierna: ‘Besluit’) , inzake de locatie
Dennenweg 4, 6, 8 en 10 en Krommelaan 4 te Bloemendaal, zoals bedoeld
in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbeheer voor de renovatie van het
gebouw ‘De Terp’ aan de Dennenweg 4 en de sloop van de bestaande
gebouwen aan de Dennenweg 6,

8 en 10 en aan de Krommelaan 4 te

Bloemendaal en voor de nieuwbouw van 79 woningen en 650 m2
bedrijfsvoeroppervlak aan de Dennenweg 8 en 10 en voor de nieuwbouw
van 4 woningen aan de Krommelaan 4 te Bloemendaal. Een kopie van het
besluit gaat hierbij als Bijlage 1.
Buurtvereniging Bloemendaal-Noord
KvK 34345708
bestuur@bloemendaalnoord.nl
www.bloemendaalnoord.nl

De Buurtvereniging Bloemendaal-Noord (hierna: ‘de Vereniging’) tekent
hierbij beroep aan tegen het Beluit. In dat kader merken wij namens de
Vereniging het volgende op en geven wij de gronden weer het beroep.

Inleiding
1.

Volgens artikel 2 van haar statuten heeft de Vereniging tot doel:
a. het behartigen van de belangen van de leden als/en bewoners van de
woonbuurt in het meest noordelijke deel van Bloemendaal ten noorden van
maar inclusief de Krullenlaan, hierna genoemd Bloemendaal-Noord, en
directe omgeving;
b. het waken voor de instandhouding en waar mogelijk de versterking van de
cultuur-historische kwaliteiten van bebouwing en beeld van de woonbuurt
Bloemendaal-Noord en directe omgeving; en
c. het behouden en het zo mogelijk bevorderen van een optimaal woon- en
leefklimaat in de woonbuurt Bloemendaal-Noord en directe omgeving in de
meest ruime zin des woords. Daarbij wordt in het bijzonder nagestreefd het
behouden van de buurt als woonwijk en het voorkomen van het vestigen
van bedrijven en bedrijfsconcentraties.
2. zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het vertegenwoordigen van de leden als/en bewoners van de algemeen en
het woon- en leefklimaat in het bijzonder.(…)

2.

Gelet op de doelstellingen van de Vereniging, gehoord leden van de
Vereniging en de uitkomst van een enquête onder omwonenden van het
gebied waar een eerder ontwerpbestemmingsplan (dat op belangrijke
punten door de Raad van State is vernietigd) op van toepassing is over
dat eerdere ontwerp, heeft het bestuur van de Vereniging namens de
Vereniging een zienswijze op het ontwerp uitgebracht. Deze zienswijze
te lezen op de website van de vereniging ZIENSWIJZE Denneheuvel
Omgevingsdienst IJmond 17112020 def.pdf (bloemendaalnoord.nl)

3.

De zienswijze ziet met name (maar niet uitsluitend) op de voorgestelde
mogelijkheden op het gebied binnen het plan waarop thans nog
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gebouwen staan die in het spraakgebruik veelal worden aangeduid als
Klooster Euphrasia en/of Landgoed Dennenheuvel.
4. Het Plangebied sluit aan de oost- en noordzijde direct aan een Natura2000 gebied. Aan de westzijde sluit het bijna direct aan (zie Bijlage 2).
5. Een vergunning voor een project met mogelijk significante gevolgen voor
een Natura 2000-gebied kan uitsluitend worden vastgesteld als op grond
van een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de
natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet zal aantasten
(2.7, eerste lid en 2.8, derde lid van de Wet natuurbescherming).

Gronden van het beroep
Het besluit is genomen in strijd met artikel 2.8, derde lid van de Wet
natuurbescherming.

Toelichting inleiding
6.

Artikel 2.8, derde lid van de Wet natuurbescherming luidt:
“Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en
gedeputeerde staten verlenen voor het project, bedoeld in het
eerste lid, uitsluitend een vergunning, indien uit de passende
beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan,
onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het
gebied niet zal aantasten.”
(onderstrepingen: Buurtverenging Bloemendaal-Noord)

Toelichting ‘Gasloos bouwen’
7. In het hiervoor aangehaalde wetsartikel worden de woorden “zekerheid
is verkregen” gebruikt. Het plan biedt geen zekerheid, bijvoorbeeld
omdat niet als voorwaarde is opgenomen dat ‘gasloos’ zal worden
gebouwd.
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8. De mogelijkheden om niet gasloos te bouwen zijn er vele. Wij wijzen
hiervoor naar artikel 7 van de Gaswet en de Regeling gebiedsaanwijzing
gasaansluitplicht.
9. Voorbeelden van niet gasloos bouwen op grond van de onder 6 bedoelde
regels zijn:
-

wanneer de kenmerken van de fysieke omgeving of de functies
van het te bouwen bouwwerk met zich brengen dat realisatie van
het bouwwerk met een alternatief voor een voorziening voor gas
vanwege wettelijke voorschriften of om technische redenen
onmogelijk is en het te bouwen bouwwerk om zwaarwegende
redenen van algemeen belang gerealiseerd moet worden;

of
-

wanneer de kosten voor de realisatie van een of meer te bouwen
bouwwerken voorzien van een alternatief voor een voorziening
voor gas in vergelijking met realisatie van een of meer te bouwen
bouwwerken met een voorziening voor gas dusdanig hoog zijn dat

-

in andere situaties waarin aansluiting op het gastransportnet strikt
noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang.

10. Er zijn ook geen berekeningen gemaakt (althans die zijn niet bij het
Besluit gevoegd) wat de dispositie is van NH3 en NOx als toch met ‘gas’
zou worden gebouwd, noch voorwaarden zijn gesteld dat alleen mag
worden gebouwd als het gebouwde zonder gas wordt verwarmd. Er is
dus geen zekerheid, nu er vele uitzondering mogelijk zijn op het ‘gasloos’
bouwen.
11. Kortom, er is niet voldaan aan het bepaalde in artikel 2.8, derde lid van
de Wet natuurbescherming. Er ontbreekt de ‘zekerheid’ van ‘gasloos
bouwen’, dus ook de ‘zekerheid’ dat de dispositie van NH3 en NOx bij van
het gebruik (de verwarming) van te beogen gebouwen niet boven de
aanvaardbare grenzen uit komt.
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12.

Verder is opvallend de ‘disclaimer’ bij het Aerius-rapport dat als bijlage
bij het Besluit is gevoegd, die luidt:
“Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De
eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud
van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande
gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS
beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle
rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.”

13. Met andere woorden, er komt uit de ‘black box’ wat je erin stopt. Maar
over wat er wordt ingestopt wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Verder is het model blijkbaar in ontwikkeling, waarbij het mogelijk is
dat de uitkomsten van een nieuwe versie weer andere uitkomsten
geeft.
14. Niet bekend is wie verantwoordelijk is voor het LBP Sight B.V. - rapport
(naam is niet vermeld, noch de authenticiteit staat vast).
15. Door de onduidelijkheid over de ingevoerde gegevens in het
berekeningsmodel en de voorbehouden die worden gemaakt door de
maker van het model, kan aan het rapport van LBP Sight B.V. geen
betekenis in dit verband worden toegekend, noch geeft het de vereiste
‘zekerheid’.
16. Het besluit kan alleen om deze reden niet in stand blijven.

Toelichting ‘Uitstoot en dispositie door verkeer’
17. Er is geen zekerheid verkregen dat de bebouwing en het verkeer, welke
de realisatie mogelijk maken van het plan onderscheidenlijk het project,
de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Dit geldt
naast het ‘gasloos’ bouwen ook voor de dispositie van NH3 en NOx dat
voertuigen mogelijk zullen en kunnen veroorzaken tijdens de realisatie
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en na de realisatie van het plan/project vanwege toegenomen
gemotoriseerd verkeer.
18. Als bijlage bij het Besluit zijn 12 pagina’s met rekenresultaten gevoegd,
gemaakt met de ‘AERIUS Calculator’ door LPB Sight B.V. Dat gaat over
de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog
onbekend maar mogelijk wel relevante soort. De berekening op basis van
stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of
stikstofoxide (NOx).
19. Hoe de ingevoerde waarden zijn bepaald is onbekend. Op pagina 11 van
de hiervoor bedoelde bijlage staat vermeld dat is uitgegaan van 5001
voertuigen uit de categorie ‘Licht verkeer’ en 2.120 voertuigen uit de
categorie ‘Zwaar verkeer’, totaal 7121 per jaar in de bouwfase.
20. Het aantal verwachte voertuigbewegingen is niet bewezen, noch
aannemelijk gemaakt, noch is aangegeven hoe deze waarden zijn
bepaald.
21.

In het Besluit wordt verwezen wordt naar een rapport van Goudappel
Coffeng, in een reactie op de door de Vereniging gegeven ‘zienswijze’.
Dat zou een onafhankelijk bureau zijn met veel ervaring. Dat is een
zogenoemd ‘autoriteitsargument’. Opvallend is echter dat niet blijkt wie
het rapport heeft opgesteld. Het is een anoniem stuk, waar noch de
intensiteit, noch de auteur kan worden vastgesteld.

22.

De AERIUS Calculator-berekeningen die als bijlage bij het besluit zijn
gevoegd is vervaardigd door LPB Sight B.V. Het is niet ondertekend, nog
is de naam bekend van de persoon die verantwoordlijk is voor het
rapport. Uit de bij de vergunning gevoegde 12 pagina’s (Aerius
Calculator, Berekening Bestaand gebruik en Aanlegfase 2022) blijkt niet
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welke waarden zijn ingevoerd en ook dus niet waar die waarden
vandaan komen. Eenieder kan in deze ‘Aerius Calculator’ waarden
invoeren, zodanig dat geen enkele ‘emissiewaarde’ wordt overschreden.
Niet bekend is wie deze bijlage heeft gemaakt. De authenticiteit, noch
de auteur van het stuk is bekend.
23.

Aan de Dennenweg (dat oorspronkelijk een doodlopende weg was) zijn
thans gelegen een basisschool met circa 210 leerlingen, een
buitenschoolse kinderopvang, een centrum voor jeugd en gezin,
huisartsencentrum Bloemendaal, een begraafplaats, een kleine kapel en
een aantal woningen.

24.

In het bij ‘overige bijlagen bij zaaknummer 321205’ gevoegde
‘Actualisering verkeerseffecten Dennenweg Goudappel 1692020’
(Bijlage 3) zijn meerdere regels ‘zwartgelakt’.
Er wordt in vermeld dat gebruik is gemaakt de ‘adressendichtheid van
de gemeente Bloemendaal’. Onbekend is de bron en ook wat hieronder
moet worden verstaan. Als daaronder moet worden verstaan het aantal
adressen per bepaalde oppervlakte-eenheid, dan is het project
‘Dennenheuvel’ absoluut qua adressendichtheid niet representatief aan
de ‘ gemiddelde adressendichtheid’ voor hele gemeente Bloemendaal
(met vele grote alleenstaande huizen en vele landgoederen).

25.

In het stuk van Goudappel staat dat er op de Dennenweg in 2014 (dat is
7 jaar geleden) een telling is gehouden en dat daaruit naar voren is
gekomen dat er 450 motorvoertuigen per etmaal rijden. Het rapport
over die telling in 2014 is onbekend (thans niet bij het Besluit gevoegd).

26.

In het Goudappel-rapport wordt geen rekening gehouden met alle
bijzondere omstandigheden aan de Dennenweg, te weten de
aanwezigheid van een school met circa 210 leerlingen, een
buitenschoolse kinderopvang, een centrum voor Jeugd en Gezin, een
Huisartsenpost) met meerdere behandelkamers, huisartsen anders
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medische dienstverleners. Die bijzondere omstandigheden brengen met
zich mee (door aanvang- sluitingstijden en spreekuren) dat verkeer zich
rond bepaalde tijdstippen concentreert. Dat brengt met zich mee dat nu
al rond die ‘spitstijden’ verkeer vaak stilstaat, met draaiende motoren.
Met deze bijzondere omstandigheden is geen rekening gehouden.
27.

In het Goudappel-rapport komt de volgende passage voor:
“In het drukste uur (8:00 – 9:00) komen er circa 803 (10% van het
totaal) ritten bij, wat neer komt op 1 á 2 ritten per minuut. 30 van deze
ritten worden gegenereerd door de woningen op Dennenheuvel. Het
merendeel daarvan (91%) vertrekt op dit tijdstip. 47 ritten worden
gegenereerd door de zorgfunctie van Dennenheuvel, waarvan 91%
aankomend. Aangezien het bewoners en werknemers zijn, is men
bekend met de situatie en de daarbij horende schoolgaande kinderen op
dit tijdstip. Daarnaast gaat het om een relatief laag aantal ritten (1 á 2
per minuut), dat er geen problemen zijn voorzien. Deze menging van
school- en woon-werkverkeer geldt voornamelijk tijdens de ochtendspits.
De middagspits van de school en de avondspits van de woningen en de
zorg vallen niet samen.

28.

Deze schets is volstrekt niet aanvaardbaar. Uit niets blijkt dat op het
drukste uur ongeveer 10% van het totale verkeer wordt gegenereerd.
Het is maar een stelling. Verder is geen rekening gehouden met het
effect van geparkeerde auto’s (ook op plaatsen die daar niet mogen
staan. Er wordt niet gecontroleerd op naleving van parkeer- en
stopverboden waardoor de effectieve breedte van de Dennenweg kleiner
is dan de breedte van de weg zelf. Verder is het zo dat in de ochtend nu
al vaak de verkeerssituatie ‘onhoudbaar is’, omdat er niet alleen
motorvoertuigen op de Dennenweg komen, maar ook (mede gelet op de
aanwezigheid van de school en kinderopvang) veel fietsen en
bakfietsen. Met de aanwezigheid van fietsen en bakfietsen, die met
name op de spitstijden voorkomen, is in het rapport geen rekening
gehouden. Het is ook volstrek ongeloofwaardig dat er 1 á 2 ritten per
minuut ‘bij zouden komen’ en dat er daardoor geen problemen zijn te
voorzien. Door die opmerking is het Goudappel-rapport volstrekt
ongeloofwaardig en kan er in dit kader geen betekenis aan worden
toegekend.

Buurtvereniging Bloemendaal-Noord
8 februari 2021

pagina 8 van 9

Samenvatting, conclusie en verzoek
Het Besluit is genomen in strijd met artikel 2.8, derde lid van de Wet
natuurbescherming, omdat niet de zekerheid is verkregen dat het plan,
onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het Natura-2000
gebied in de directe omgeving niet zal aantasten.
Het Besluit kan daarom niet in stand blijven.
Wij verzoeken u daarom het Besluit te vernietigen.

Graag tot een nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,
het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord

w.g.

Michiel Oosterhoff

Rob Vermeulen

voorzitter

secretaris
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BESlUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORP-HOLLAND
Betreft
Zaaknummer
Vergunninghouder
Locatie

-.VIRZONU~

1 2 JAN. 2021

WnbG definitief besluit
OD.321205
Klooster Euphrasia, De Zusters van Onz.e Lieve Vrouw van Liefde van
de Goede Herder
Dennenweg 4, 6, 8 en 10 en Krommelaan 4 te Bloemendaal

A. Besluit
1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedureel
4. Ingekomen reacties
5. Wijzigingen ten opzichte van het besluit.

8. Voorschriften

c. Overwegingen en toetsingen
L Wet natuurbescherming
2. Conclusie

A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD·
HOLLAND

1. Onderwerp aanvraag
Partners RO heeft op 23 juli 2020 namens Oe Zusters van Onze Lieve Vrouw van liefde van de
Goede Herder (hierna: Klooster Euphrasia) een vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de
Wet natuurbescherming aangevraagd voor sloop en nieuwbouw op landgoed Dennenheuvel te
Bloemendaal.
Klooster Euphrasia is eigenaar van landgoed Pennenheuvel in Bloemendaal. De zusters hebben hun
landgoed in 2014 verlaten en zich in een verzorgîngshuis in Heemstede gevestigd . Zij willen hun
eigendom herontwikkelen. Men is voornemens om het huidige klooster- en verzorgingsgebouw te
vervangen door nieuwbouw (deelgebied 1: Oennenheuvei/Euphrasia aan de Dennenweg 4, 6, 8 en
10). Tevens wordt een oud pand van Klooster Euphrasia aan de nabijgelegen Krommelaan 4 te
Bloemendaal, vervangen door vier vrijstaande woningen (deelgebied 2: Pelletier).
In de huidige situatie (2020) zijn de panden van deelgebied 1 (de locatie Oennenheuvel/
Euphrasia) in gebruik door bewoners die economisch dakloos zijn geworden en mensen die er
tijdelijke huisvesting vinden op basis van anti·kraak. Het pand in deelgebied 2 (Pelletier) is in de
huidige situatie (sinds 2017) tijdelijk în gebruik als woonhuis voor de Arkgemeenschap: een groep
van 8 bewoners waarvan een deel een (verstandelijke) beperking heeft. Zij zullen zich na de
nieuwbouw aan de Pennenweg daar vestigen .
Oe huidige bebouwing, met uitzondering van het gebouw 'de Terp' aan de Dennenweg 4, zal
gesloopt worden en plaatsmaken voor nieuwbouw. De nieuwbouw zal gasloos ontwikkeld worden
en ook de Terp wordt aangepast, zodat deze gasloos wordt. De nieuwbouw op Dennenheuvel/
Euphrasia en Pelletier bestaat uit een combinatie van appartementen en grondgebonden woningen,
in totaal 79 woningen. Daarnaast wordt er 650m 2 aan bedrijfsoppervlak gebouwd voor
maatschappelijke voorzieningen. Onder de binnentuin komt een gemeenschappelijke
parkeergarage. Aan de Krommelaan 4 worden 4 vrijstaande woningen gebouwd .
De sloop- en aanlegwerkzaamheden staan gepland voor de periode 2022-2024.

2. Besluit
Wij verlenen Klooster Euphrasia hierbij een vergunning conform artikel 2 .7, tweede lîd Wnb voor de
renovatie van het gebouw 'De Terp' aan de Dennenweg 4 en de sloop van de bestaande gebouwen
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aan de Dennenweg 6, 8 en 10 en aan de Krommelaan 4 te Bloemendaal en voor de nieuwbouw van
79 woningen en 650m 2 bedrijfsvloeroppervlak aan de Dennenweg 8 en 10 te Bloemendaal en voor
de nieuwbouw van 4 woningen aan de Krommelaan 4 te Bloemendaal. De beschrij ving van het
project in de aanvraag, inclusief de aangeleverde AERIUS calculator berekeningen 1 maakt
onderdeel uit van deze vergunning .
Het besluit treedt op de datum van verzending in werking
3. Procedure
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Uw aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
Deze aanvraag is door ons ontvangen op 23 juli 2020 en geregistreerd onder kenmerk OD.321205.
De ontvangst van deze aanvraag is door ons bevestigd bij brief van 25 augustus 2020. Op 10
september 2020 en 12 oktober 2020 hebben wij een verzoek om aanvullende gegevens verstuurd
en de behandelingstermijn opgeschort. De gevraagde gegevens zijn ingediend op 24 september
2020 en 19 oktober 2020.
De vergunningaanvraag en het ontwerpbesluit hebben gedurende een termijn van 6 weken (4
november 2020 tot en met 17 december 2020) ter inzage gelegen en een ieder is in de
gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken.
4. Ingekomen reacties
Gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerp van dit besluit hebben heeft eenieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen over het besluit naar voren kunnen brengen.
Gedurende de periode van terinzagelegging heeft een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen
over het ontwerpbesluit naar voren kunnen brengen . Buurtvereniging Bloemendaal-Noord heeft
gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze In te dienen. Hieronder volgt een opsomming
en de beantwoording van de zienswijzen.
Zienswijzen Buurtvereniging Bloemendaal-Noord
1. De Ingevoerde waa rden en berekeningen in het gebruikte rekenmodel AERIUS·Calculator
en de conclusies daaruit zijn onnavolgbaar noch controleerbaar. In feite is er sprake van
uitkomsten uit een 'blacl<: box'. Een beginsel van behoorlij k bestuur is dat aan een besluit
ten grondslag liggende redeneri ngen, gegevens en conclusies te volgen moeten zijn. Dat is
hier niet het geval. Verder is het model blijkbaar in ontwikkeling, waarbij het mogelijk is
dat de uitkomsten van een nieuwe versie weer andere uitkomsten geeft.
Reactie GS: In de bijlage van het rapport LBP!Sight is de export van de Aerius Calculator
toegevoegd. Ook bevat het rapport (en de bijlagen) een uitleg over de Invoergegevens.
Hierdoor zijn de berekeningen inzichtelijk en controleerbaar. Het Aerlus rekenmodel is niet
in ontwikkeling, maar er vindt wel regelmatig een actualisatie van het model plaats op
basis van de laatste gegevens. Er is gerekend met het meest actuele Aeriusmodel (versie
2020) zoals artike/2.1 van de Regeling natuurbescherming (Rnb) voorschrijft.
2 . Er wordt in het ontwerpbesluit van uitgegaan dat de locatle 'aardgasloos• zal worden
ontwikkeld, zodat geen sprake zal zijn van stikstofemissies vanwege
verwarmingsinstallaties. Nergens is echter iets· bepaald over de soort
verwarmingsinstallaties die in het nieuw te bouwen complex zullen worden aangebracht,
noch of de verwarming van hetgeen mogelijk wordt gemaakt geen stikstofemissie zal
geven. Het zijn geen voorwaarden, noch zijn er garanties op dat punt.
Reactie GS: Sinds 1 juli 2018 is het wettelijk verplicht dat nieuwbouw aardgasloos wordt
gerealiseerd. Dennenheuvel vormt hierop geen uitzondering.
De aanvraag om een vergunning ziet op een aardgasloos project. Zoals in het beslult Is
opgenomen levert het gebruik van de nieuwe woningen geen emissie van NO" of NHJ op
omdat deze aardgasloos worden gebouwd. Indien na het verlenen van de vergunning zou
blijken dat toch geen sprake is van een aardgasloos project dan dient het project opnieuw
getoetst te worden aan de Wnb.
3.

Een (onafhankelijk) verkeersonderzoek zal naar mening van de indiener eerst moeten
worden uitgevoerd, op basis van recente meetgegevens, rekening houdend met de
werkelijke situatie ter plaatse zoals (foutief) geparkeerde auto's, het effect van fietsen,
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bakfietsen en wandelaars, waarbij tevens zal moeten worden aangegeven wat het effect is
van voertuigen met draaiende motoren, die stil staan. Dat onderzoek zal antwoord moeten
geven op de vraag of dat maatschappelijk aanvaardbaar is, voordat tot een verantwoorde
besluitvorming over het voorliggende plan kan worden overgegaan.
Reactie GS: De getallen in de rapportage (tabel 1.2) geven aan dat de ontwikkeling op de
locatie Dennenheuvel/ Euphrasia ca. 800 verkeersbewegingen genereerd. Aangezien de
bestaande situatie leidt tot 115 verkeersbewegingen is er sprake van een toename van 685
verkeersbewegingen (800-115). Dit blijkt wel degelijk uit het verkeersonderzoek. Het
onderzoek is uitgevoerd door het bureau Goudappel Coffeng. Dit is een onafhankelijk
verkeersonderzoeksbureau met veel ervaring. En het onderzoek is getoetst door de
verkeerskundlge van de gemeente. Het gebruik van CROW-kentallen voor
woningtypologieën en gebouwgebruik is algemeen aanvaard en gebruikelijk. Voor het
afgeven van een vergunning op grond van artike/2.7 van de Wnb wordt alleen gekeken
naar mogelijk significante gevolgen voor de inst:andhoudingsdoe/en van Natura 2000gebieden. Daarom wordt alleen gekeken naar mogelijke effecten van een toename van de
stikstofdepositie als gevolg van extra verkeersbewegingen die samenhangen met de
realisatie van het getoetste project. Er is, zoals hiervoor aangegeven, geen aanleiding om
te twijfelen aan de aangeleverde gegevens over het aantal extra verkeersbewegingen. Een
nieuw/ onafhankelijk, verkeersonderzoek is daarom niet nodig. Voor zover uw zienswijze
ziet op de maatschappelijke onaanvaardbaarheld van het project, behoort het niet tot het
afwegingskader van de Wnb en daarom wordt daar niet in deze zienswijzebeantwoording
op ingegaan.
4 . De indiener van de zienswijze geeft aan dat niet is voldaan aan de voorwaarde opgenomen
in artikel 2.8, onderdeel 3, van de Wet natuurbescherming, met name is uit de Passende
Beoordeling geen zekerheid verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het
(aangrenzende Natura-2000) gebied niet zal aantasten, De gevraagde vergunning kan
daarom niet worden verleend.
Reactie GS: Zoals uit het Onderzoek stikstofdepositie (rapport LBPISight) en de Toetsing in
het kader van de Wet natuurbescherming (rapport Bureau Waardenburg) blijkt, is er geen
sprake van significante effecten op aanwezige beschermde soorten en natuurgebieden. Een
passende beoordeling is dan ook niet aan de orde.
Oe zienswijze leidt niet tot aanpassing van het besluit.

s. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit. Wel is de
tekst op een aantal punten aangepast/Verduidelijkt.
B. Voor.s chrlften
Op grond van artikel 5.3 Wnb verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften en
beperkingen.

1. Oe start van de werkzaamheden aan de Dennenweg 4, 6, 8 en 10 en de Krommelaan 4 te

2.

3.

4.

5.
6.

Bloemendaal dient u uiterlijk een week van tevoren te melden met gebruik van het
meldingsformulier, dat u kunt downloaden via onderstaande link:
!:ltm$.:/Lwww.odnhn .ni!Wgt natu b!r~gperm ing/Gebiedsbeschermi ng/Meld i ngsformulier sta
rt wer:lszaamhegen gebieden
Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats met STAGE-kJasse IV werktuigen. Inzet van
werktuigen met een hogere STAGE klasse dan de voor het betreffende werktuig opgegeven
STAGE klasse IV is toegestaan . Inzet van werktuigen met een lagere STAGE klasse dan de
opgegeven werktuigen met STAGE klasse IV is niet toegestaan.
Op de grens van het Natura 2000-gebled 'Kennemerland-Zuid', die direct buiten de
planlocaties ligt, dient gedurende de aanlegwerkzaamheden een afscherming geplaatst te
worden, bijv. hekken, om te voorkomen dat de kwetsbare natuur wordt beschadigd of
vernield door de geplande werkzaamheden.
Voor zover de werkzaamheden buiten daglicht worden uitgevoerd, dient de verlichting bij
de werkzaamheden zodanig opgesteld en ingericht te zijn en zijn de lampen zodanig laag
opgehangen en naar buiten afgeschermd, dat hinderlijke lichtuitstraling door direct licht op
het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' wordt voorkomen.
Er dient rekening gehouden te worden met geluid. Negatieve effecten van externe
geluidsbronnen, zoals radio's, dienen te worden voorkomen.
Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij
onbedoeld schadelijk stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan het
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Natura 2000-gebied ' Kennemerland- Zuid' kan worden toegebracht, dient onverwijld aan
ons melding te worden gedaan onder overlegging van alle relevante gegevens.
7. Het project dient binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning, te zijn
gerealiseerd.
Wij wijzen u erop dat als u werkzaamheden niet conform de aanvraag uitvoert u mogelijk in
overtreding bent van de Wnb. Wij kunnen dan door middel van de oplegging van een last onder
dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie
beêindigen. Dit kan In uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van
bovengenoemd project geheel of gedeeltelîjk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan
het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties) . Ook kunnen
strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

C. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN
Cl. Wet natuurbescherming
Bevoegdheld tot vergunningverlening
Op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb, In samenhang met artikel 2.7, tweede lid Wnb zijn
Gedeputeerde Staten van de provincie met betrekking tot projecten of handelingen, tenzij anders
bepaald, waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheldenlijk verricht het
bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als bedoeld In
artikel 2.71 tweede lid Wnb.
l n uitzondering hierop is de Minister van LNV bevoegd om te beslulten op een vergunningaanvraag
die betrekking heeft op handelingen die zijn opgenomen in artikel 1.3 Besluit Natuurbescherming.
Omdat de door u aangevraagde vergunning geen betrekking heeft op een zodanige activiteit, is ons
College het bevoegd gezag voor de beslissing op uw aanvraag .
Beoordeling aanvraag
Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunn ing vereist voor het uitvoeren van
projecten die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habltats van soorten in een Natura
2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen . Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die
de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. Indien de wijziging
en/of uitbreiding wel leidt tot een toename van effecten, dient de wijziging en/of uitbreiding
passend te worden beoordeeld als bedoeld in artikel 2.8 Wnb.
Vergunningplicht
In het kader van de Wnb en de Natuurbeschermingswet 1998 is nog niet eerder een vergunning
verleend voor de gebouwen gelegen aan de Dennenweg en Krommelaan te Bloemendaal. Het
projecteffect is daarmee de stikstofdepositie welke wordt veroorzaakt door de gehele beoogde
situatie. Op basis van de bij de aanvraag gevoegde AERIUS-berekening hebben wij vastgesteld dat
voor het Natura 2000-gebied 'Kennemerland- Zuid' sprake is van een toename van de
stikstofdepositie. Hierdoor is er sprake van een vergunningplicht voor de gevraagde activiteit .
Artikel 2.12 eerste lid van het Besluit natuurbescherming bepaalt dat deze vergunn ingplicht dan
ook geldt voor de overige Natura :wao-gebieden met stikstofgevoelige habitats waar deze
vergunning betrekking op heeft. In de AERIUS berekening in bijlage 1 zijn alle gebieden waar deze
vergunning betrekking op heeft, opgenomen.
Instemming
De vergunningaanvraag heeft betrekking ook op een Natura 2000-gebied of Natura 2000-gebieden
welke deels of geheel zijn gelegen in andere provincies. Overeenkomstig het bepaalde in artikel
1.3, derde lid Wnb Is dit besluit tot stand gekomen in overeenstemming met de provincie ZuidHolland.
Inhoudelijke beoordeling aanvraag
Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de volgende bij de
vergunningaanvraag ingediende gegevens :
•

Aanvraagformulier WnbG voor sloop en herbouw gebouwen Dennenheuvel te Bloemendaal
per e-mail, Partners RO, 20 augustus 2020;
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•

Handtekeningenformulier WnbG Oennenheuvel, Partners RO, 23 juli 2020;
Ingevulde checklist aanvraag WnbG woningbouw, Partners RO, 20 augustus 2020 ;
Machtigingsformutler aanvraag WnbG Partners RO, Klooster Euphrasia, 1 april 2020;
E-mail aanvulling aanvraag WnbG Oennenheuvel, Partners RO, 24 september 2020;
Memo gasgebruik Oennenheuvel, Partners RO, 21 september 2020;
Natuurtoets Nieuwbouw landgoed Dennenheuvel, Bureau Waardenburg, 17 september
2020;
Actualisering Verkeerseffecten Oennenheuvel, Goudappel, 16 september 2020;
Aerius-berekening aanlegfase Dennenheuvel 2022, RQshYnBMDrfe, 15 oktober 2020;
Aeri~:.~s- berekening bestaand gebruik Dennenheuvel, RiqNXQCURP6C, 15 oktober 2020;
Aerius-berekenlng gebruiksfase 2025, RvahNShYVZau, 17 september 2020;
Aerius-verschilberekening gebruiksfase, SSnSbJqsxMCC, 15 oktober 2020;
Aerius-verschilberekening aanlegfase 2022, RRdVGXMSyYRL, 15 oktober 2020 ;
Aerius-verschilberekening aanlegfase 2023, RpXoTpYGop6G, 15 oktober 2020;
Aerius-verschilberekening aanlegfase 2024, RvYSWdfrYMEh, 15 oktober 2020;
Onderzoek Stikstofdepositie nieuwbouw Dennenheuvel, LBP Sight, 15 oktober 2020.

Daarnaast
•
•
•
•

hebben wij ook gebruik gemaakt van :
Profielendocumenten Natura 2000 (Min LNV, 2008);
Definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 'Kennemerland- Zuid' (Mln E&L);
Natura 2000 Beheerplan Kennemerland -Zuid 2016-2022;
Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland (Provinciaal Blad 2019, 8021 en
PB 2020).

De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.3 en 2.7 t/m 2.9 Wnb en aan de Beleidsregel intern en
extern salderen Noord-Holland .
Beschermde gebleden
De aanvraag heeft betrekking op de in de bijlage 1 genoemde Natura 2000-gebieden met
stikstofgevoel ige habitats.
Natuurlijke kenmerken van de gebieden
Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de
gebiedendatabase (www .natura2000.nl).
Identificeren mogelijke negatieve effecten
Omdat er geen werkzaamheden plaatsvinden binnen het Natura :wao-gebied 'Kennemerland-Zuid'
kan er uitsluitend sprake zijn van externe effecten. In de uitgevoerde Natuurtoets voor het project
(Bureau Waardenburg, 17/9/20) zijn effecten met betrekking tot verdroging, vernatting,
verandering populatiedynamiek en verstoring door mechanische effecten en trillingen uitgesloten.
Conform de natuurtoets bestaan de mogelijk negatieve effecten uit:
a. Stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen, leefgebieden en natuurwaarden;
b. Verstoring door geluid;
c. Verstoring door verlichting;
d. Beschadiging of vern ieling beschermde natuurwaarden .
Ad a. Stikstofdepositie
Beleidsregel intern en extern salderen
Bij het beoordelen van aanvragen om een natuurvergunning, waarbij gebruik is gemaakt van intern
salderen voor projecten die een effect kunnen hebben op N-deposities op relevante hexagonen in
Natura 2000-gebleden, passen wij het beleid toe zoals is opgenomen in de Beteidsregel intern en
extern salderen (Provinciaal Blad 2019, 8021, gewijzigd op 23 juni 2020). De Beleidsregel bepaalt
dat wij bij de beoordeling van de N-depositie uitgaan van de op het moment van beslissing op de
aanvraag voor de natuurvergunning uitgaan van de meest recente versie van de AERIUScalculator.
De initiatiefnemer wenst gebruik te maken van intern salderen . Uit artikel 3 van de Beleidsregel
volgt dat wij slechts toestemming kunnen verlenen in gevallen waarbij gebruik is gemaakt van
intern salderen, indien vooraf zekerheid is verkregen dat de stikstofdepositie op de relevante
hexagonen in de aangevraagde situatie niet toeneemt ten opzichte van de stikstofdepositie In de
referentiesituatie en wordt voldaan aan de in de Beleidsregel opgenomen voorwaarden.
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Bij het intern salderen wordt voor dit project uitgegaan van de bestaande gebouwen aan de
Dennenweg 4, 6, 8, 10 en de Krommelaan 4 te Bloemendaal, die gesloopt of gerenoveerd gaan
worden. Voor het gebruik van de gasketels en voor de verkeersbeweglngen vanuit de gebouwen
was geen toestemming vereist en daarom kan deze toestemming ook nfet worden ingetrokken.
Volgens artikel 5 tweede lid van de Beleidsregel mag in dit geval toch intern salderen worden
toegepast, zolang de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat deze activiteit
wordt ingezet voor salderen. Hieraan wordt voldaan omdat de bestaande gebouwen worden
gesloopt, voordat met de bouw van de nieuwe woningen op dezelfde locatie wordt gestart.

Wij stellen vast dat de gebruikte methode om de effecten van stikstof in beeld te brengen en bij de
onderbouwing gebruik te maken van intern salderen voldoet aan de voorwaarden uit de
Beleidsregel intern en extern salderen. Op grond van artikel 5, eerste lid van de Seleidsregel mag
een activiteit voor intern salderen worden ingezet voor zover de stikstofemissie was toegestaan in
de referentiesituatie en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn zonder dat
voor hervatting van de activiteit een natuurvergunning voor de realisering van het project is
vereist. Uit bovenstaande beschrijving van de capaciteit waarmee de stikstofemissie en depositie is
berekend, blijkt dat.
Effecten door stl kstofdeoositi~
Referentiesituatie
Het Natura 2000 ~gebied ' Kennemerland· Zuid' is op 7 december 2004 geplaatst op de
communautaire lijst op grond van de Habitatrichtlijn. De bestaande gebouwen aan de Dennenweg
4, 6, 8, 10 en de Krommelaan 4 te Bloemendaal :zijn gebouwd in het begin van de vorige eeuw
(informatie gemeente Bloemendaal) en zijn sindsdien onafgebroken in gebruik geweest tot op
heden . Er is derhalve sprake van een toegestane activiteit op de Europese referentiedatum.
Voor het bepalen van de stikstofdepositie in de referentiesituatie is het van belang om inzichtelijk
te maken welke activiteiten stikstofemissie veroorzaken. De emissiebronnen in de referentiesituatie
bestaan uit 1) het verwarmen van de gebouwen en 2) het verkeer van en naar de gebouwen.
Alle gebouwen van Klooster Euphrasia worden sinds 2004 verwarmd met gasgestookte CV-ketels.
Uit de overzichten van het gasverbruik per gebouw sinds 2004 blijkt dat het gasverbruik en
daarmee ook de emissie van NOx de afgelopen jaren lager is dan in de jaren vanaf 2004 tot 2010.
Omdat als referentiesituatie gebruikt moet worden de situatie met de laagste emissie en depositie
van NOx, wordt voor dit project de situatie in de afgelopen jaren als referentiesituatie beschouwd.
Het gemiddelde gasverbruik van alle vijf gebouwen bedroeg in de periode 2016- 2019 gezamenlijk
154.913 m 3 aardgas, met een emissie van in totaal 28 1,39 kg NO./j r.
Voor de verkeersbewegîngen die met het gebruik van de gebouwen te maken hebben, is op basis
van de CROW publicatie uitgegaan van gemiddeld 142 verkeersbewegingen met licht verkeer per
dag, wat een totale emissie betekent van 3, 19 kg NO./jr.
Emissie
<1

319
28458

<1

Uit de AERIUS·berekenlng van de referentiesituatie (RiqNXQCURP6C, 15 oktober 2020) blijkt dat
de emissie in de referentiesituatie maximaal 284,58 kg NOx/jr bedraagt.
Aanlegfase
De sloop van de bestaande gebouwen en de aanleg van de nieuwe woningen nemen ongeveer drie
jaar in beslag (2022·2024). Tij dens deze fase worden emissies van NOx en NH3 veroorzaakt door
bouwverkeer en door het gebruik van mobiele werktu igen. Per jaar Is ingeschat welke
werkzaamheden er plaats gaan vinden en hoeveel emissies van NOx en NHJ dat zal betekenen,

Voor het bouwverkeer wordt voor 2022, het jaar met de meeste geplande werkzaamheden,
uitgegaan van 5.001 verveersbewegingen per jaar yoor licht verkeer en 2.120 vervoersbewegingen
per jaar met zware voertuigen; dit levert een emissie op van maximaal 2,22 kg NOx.
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De werkzaamheden in de aanlegfase bestaan uit het slopen van bestaande gebouwen, het bouwrijp
maken van het terrein, het bouwen van nieuwe woningen, het renoveren van het gebouw Oe Terp,.
het woonrijp maken van het terrein en het asfalteren van 130 meter weg. Er wordt gebruik
gemaakt van mobiele werktuigen van Stageklasse lV. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld
vermogen van 100 kW per werktuig en van een emissie van 0,4 g NO,JkWh. In 2022 wordt een
inzet van mobiele werktuigen ingeschat van in totaal1536 uur, wat een totale emissie van NO,..
oplevert van 61,40 kg .
Tijdens de sloop wordt gebruik gemaakt van rupskranen en shovels. Voor de bouw van de
woningen wordt gebruik gemaakt van graafmachines, shovels, betonmixwagens, heistellingen,
mobiele kranen, generatoren, etc. Voor het bouwrijp en woonrijp maken van het terrein worden
rupskranen, tractoren, dumper trucks en triplaten gebruikt.
Emissiebron type werktuig
Emissie (kg NHJ)
Aanlegfase. 2022. (sloop):
Mobiele werktuigen(rupskranen en shovels)
Aanlegfase 2022 {bouwrijp maken)
Mobiele werktuigen (rupskranen, tractoren, dumper
<1
trucks en triplaten)
Aanlegfase 2022 (bouw van woningen):
Mobiele werktuigen (graafmachines, shovels,
betonmixwagens, heistellingen, mobiele kranen,
generatoren etc.}
Aanlegfase 2022 (woonrijp maken)
Mobiele werktulgen (rupskranen, graafmachines,
tractoren en trilplaten)
<1
~anlegfase 2022: wegverkeer buitenwegen {licht
erkeer en zwaar vrachtverkeer)
<1
Totaal
Tabel 2. Geschatte matenaalinzet sloop en bouw m maatgevende jaar 2022

-

Emissie (kg NO,..)

61,40

·2,22

63,62

Uit de AERIUS -berekening van de aanlegfase in 202.2 (RQshYnBMDrfe, 15 oktober 2020) blijkt dat
de emissie in de aanlegfase leidt tot een maximale stikstofdepositie van 4,08 mol/ha/jaar op het
Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuld'.
Gebruiksfase
De emissies van stikstof In de gebruiksfase zijn afkomstig van de verkeersbewegingen. In de
nieuwe situatie wordt uitgegaan van 889 vervoersbewegingen per dag van lichte voertuigen, wat
een emissie oplevert van 15,00 kg NOx. Omdat de nieuwe woningen aardgasloos wordt gebouwd,
levert het gebruik van de nieuwe woningen geen emissie van NO,. of NH3 op.

Emissiebronnen
Bebouwing (verwarming)
licht personenver'keer
Totaal
Tabel 3. Beoogde gebruik

Emissie (kg. NH3)

-

<1

.

Emissie (kg NOx)"

-

15 00

15 00

Uit de AERIUS-berekening van de gebruiksfase (RvahNShYVZau, 17 september 2020) blijkt dat de
emissie in de beoogde situatie leidt tot een maximale stikstofdepositie van maximaal 1,28 mol
N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid'.
Interne saldering
Uit de aanvraag blijkt dat de aanlegfase in het eerste jaar 2022 de hoogste stikstofdepositie
veroorzaakt en daarmee bepalend is. Uit de AERIUS-verschllberekening (RRdVGXMSyYRL, 15
oktober 2020) blijkt dat de stikstofemissie afneemt van 284,58 kg/j NO,Jjaar in de
referentiesituatie naar 63,62 kg NOx/jaar in de aanlegfase. Dit heeft tot gevolg dat er op geen
enkel relevant hexagoon (hexagoon waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijk habitat of
habitat voor soorten voorkomt, en waarbij tevens sprake is van een overbelasting of een
naderende overbelasting van N-depositie vanaf 70 mol/ha/jaar onder de Kritische Deposltiewaarde)
sprake is van een toename van stikstofdepositie.
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Conclusie stikstofdepositie
In de verschilberekening is er per saldo geen sprake van een toename van stikstofdepositie op het
betreffende Natura 2000-gebied en is er geen sprake van significante gevolgen voor het
betreffende Natura 2000-gebied. Wij stellen vast dat de zekerheid is verkregen dat de
stikstofdepositie op alle relevante hexagonen niet toeneemt ten opzichte van de stikstofdepositie in
de referentlesituatie, voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.
Realisatle beoogde actlvitelt
Gelet op artikel 8 van de. Beleidsregel dient de activiteit waarvoor de natuurvergunning is verleend
binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de natuurvergunning te zijn gerealiseerd . Omdat
de uitvoering van het project vier jaar in beslag neemt, wordt voor dit project een termijn van vijf
j aar gehanteerd, waar binnen het project moet zijn gerealiseerd. Dit is in voorschrift 7 van de
voorschriften vastgelegd. Indien de vergunning niet binnen vijf jaar in gebruik is genomen, kunnen
wij de vergunning intrekken of wijzigen .

Ad b. Verstoring door geluid
Doordat de uit te voeren werkzaamheden vlak naast het Natura 2000· gebied ' Kennemerland-Zuid'
plaatsvinden, kunnen de aanwezige soorten vogels, vleermuizen en zoogdieren verstoord worden
door geluiden vanaf de planlocatle. Volgens voorschrift 5 van dit besluit moet het produceren van
onnodig geluid, zoals vanuit een radio, voorkomen worden. Door dit voorschrift worden significante
gevolgen als gevolg van verstoring door geluid uitgesloten .
Ad c. Verstoring door verlichting
Ook de verlichting van de planlocatie vlak naast Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' kan
dieren verstoren. Door in voorsch rift 4 van dit besluit op te nemen dat de toegepaste verlichting op
de planlocatie laag opgehangen en naar buiten afgeschermd moet worden, wordt hinderlijke
uitstraling van het licht richting het N2000-gebied voorkomen. Significante gevolgen als gevolg van
verstoring door verlichting worden daarom uitgesloten.
Ad d. Vernieling of beschadiging van natuurwaarden
Omdat de planlocatie op verschillende plaatsen grenst aan het Natura 2000-gebied ' KennemerlandZuid' bestaat de kans dat natuurwaarden in het N2000-gebied worden beschadigd of vernield als
men toch het N2000-gebied gebruikt als opslagplaats voor materialen of als plaats waar mobiele
werktuigen komen om bijv. sloopwerkzaamheden uit te voeren. Door In voorschrift 3 van dit besluit
voor te schrijven dat de grens van het Natura 2000-gebfed moet worden afgezet met bijv. hekken,
wordt beschadigingen/of vernieling van natuurwaarden in het N2000-gebied voorkomen .
Significante gevolgen als gevolg hiervan worden daarom uitgesloten.
C2. Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat een vergunning op grond van
artikel 2.7, tweede lid Wnb kan worden verleend aan Klooster Euphrasia aan de Dennenweg 4 te
Bloemendaal.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.
Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een actlvitelt waarvoor mogelijk ook op
grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige
belemmeringen zijn in het kader van r uimtelijke belangen.

Kermisgeving
Van dit besluit zal conform artikel 3 :44 Awb door ons kennis worden gegeven middels publicatie in
huis-aan -huis bladen en de website van de OD Noord-Holland-Noord .
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD
NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Leefomgeving
Noord (OD NHN)
Rechtsbescherming
U en andere belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) hebben ingediend, kunnen
binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een
beroepschrift lnd enen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem .
Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten :
•
uw naam, adres, postcode en woonplaats ;
•
de datum;
•
over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
•
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•
uw handtekening .
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via
http ://loket.rechtspraak .nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.ni.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde
spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank
vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep
wordt griffierecht geheven.
Bijlage :

AERIUS Calculator verschilberekening aanlegfase 2022, RRdVGXMSyYRL, 15
oktober 2020

Kopie aan:

- Gemeente Bloemendaal
- Partners RO
- Afdeling Toezicht en Handhavtng OD NHN

~nhn.nl
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bijlage 2

Landgoed Dennenheuvel Bloemendaal
zusters van O.L.V. van Liefde van de Goede Herder

'Actualisatie Verkeerseffecten Dennenheuvel Bloemendaal'

16 september 2020
007907.20200916.N1.01

Aanleiding en uw vraag
Op de locatie Dennenheuvel te Bloemendaal is men voornemens om woningen te
realiseren . Dit zal worden gedaan door het huidige klooster- en verzorgingsgebouw te
vervangen door nieuwbouw. Tevens wordt een oud pand verder op het perceel
(Pelletier) vervangen door vier vrijstaande woningen.

Figuur 1: Locatie Dennenheuvel en Pelletier (roze gearceerd) te Bloemendaal
De locatie Dennenheuvel is via de Dennenweg ontsloten. Dit is een erftoegangsweg
waar 30 km/u is toegestaan . De Dennenweg sluit aan op de Kennemerweg middels een
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ongeregeld voorrangskruispunt. Locatie Pelletier is via de Johan Verhulstweg ontsloten.
Ook dit is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u .
Deze herontwikkeling zorgt naar verwachting voor extra verkeer ten opzichte van de
huidige situatie. Tot 4 jaar geleden was er een verpleeg - en verzorgingstehuis
gehuisvest, nu is dit niet-zelfstandige kamerverhuur en een viertal appartementen.
Landgoed Dennenheuvel Bloemendaal (Zusters van O.L.V. van Liefde van de Goede
Herder) heeft Goudappel Coffeng gevraagd om onderzoek te doen naar de toename van
het verkeer en de verkeersafwikkeling op het wegennet rondom de ontwikkeling bij
Dennenheuvel in Bloemendaal. Daarbij is ook ingegaan op de ligging van de ingang van
het terrein en de omliggende verkeersstructuur. Deze notitie beschrijft de uitkomsten
hiervan.

1

Verkeersgeneratie

De verkeersgeneratie is berekend op basis van de 'Toekomstbestendig parkeren: van
parkeerkencijfers naar parkeernormen' van het CROW (publicatie 381). Op basis van de
adressendichtheid van de gemeente Bloemendaal is uitgegaan van de categorie 'matig
stedelijk'. Door de ligging van het plangebied, aan de rand van de gemeente
Bloemendaal binnen de bebouwde kom, is uitgegaan van 'rest bebouwde kom'. Voor de
verkeersgeneratie hanteert het CROW een bandbreedte met minimale en maximale
kencijfers. Voor de eenduidigheid is in deze stud ie, in overleg met de opdrachtgever,
uitgegaan van de maximale kencijfers met betrekking tot de verkeersgeneratie.
Voor de verkeersberekening is uitgegaan van maatgevende werkdagcijfers. Om deze
vanuit de weekdagcijfers om te rekenen, is conform het CROW gebruik gemaakt van een
omrekenfactor van 1,11. Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van de
planontwikkeling is zowel de huidige als de toekomstige situatie in beeld gebracht. Het
verschil tussen beide is namelijk het planeffect In de berekening is een vergelijking
gemaakt met een eerdere berekening van Rho Adviseurs voor leefruimte
(Verkeersgeneratie en parkeren Dennenheuvel).

1.1

Huidige situatie

Tabel 1.1: Verkeersgeneratie huidige situatie Dennenheuvel 1
1
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Door de afronding is het mogelijk dat er optel verschillen ontstaan. Dit wordt veroorzaakt omdat de
getallen eerst bij elkaar zijn opgesteld en daarna zijn afgerond .
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Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat in de huidige situatie gemiddeld 135 ritten
per etmaal op een werkdag plaats vinden.

1.2

Verkeersgeneratie planontwikkeling

Voor het berekenen van de verkeersgeneratie voor de toekomstige situatie van
Dennenheuvel zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als hierboven benoemd. Voor
het berekenen van de verkeersgeneratie voor de bewoners met een beperking die enige
hulp behoeven in hun woonsituatie, is geen duidelijke categorie qua kencijfers in
publicatie 381 van het CROW. Deze woonfunctie komt het meest overeen met de
categorie aanleunwoning I serviceflat, daarom is voor de verkeersgeneratie met deze
kencijfers gerekend. In tabel1 .2 zijn de resultaten van de berekening weergegeven.

Tabel 1.2: Verkeersgeneratie toekomstige situatie oennenheuvel, afgerond op s-tallen 1

Uit de vergelijking tussen de hierboven weergegeven tabellen 1.1 en 1.2 is op te maken
dat de nieuwe ontwikkeling van Dennenheuvel extra verkeer genereert ten opzichte van
de huidige situatie. Oe maximale verkeersgeneratie in de toekomstige situatie op een
werkdag is 940 motorvoertuigen per etmaal. In de huidige situatie van Dennenheuvel is
dit respectievelijk 135 ritten per etmaal (tabel1 .1). Dat betekent een toename van
ongeveer 805 motorovertuigen per etmaal. Doordat met maximale kengetallen is
gerekend, is dit iets hoger dan de berekeningen die zijn uitgevoerd door Rho adviseurs
2
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Door de afrond ing is het mogelijk dat er optel verschillen ontstaan . Dit wordt veroorzaakt omdat de
geta llen eerst bij elkaar zijn opgesteld en daarna zijn afgerond.
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voor leefruimte (Verkeersgeneratie en parkeren Dennenheuvel), zij rekenden voor de
verkeersgeneratie met gemiddelde kengetallen .

1.3

Verkeersgeneratie spitsperioden

Verkeerskundig zijn de spitsperioden maatgevend, omdat het in de ochtend- en
avondspits het drukst is. De totale verkeersgeneratie voor de toekomstige situatie is
daarom omgerekend naar de hoeveelheid verkeer dat in de spitsen naar verwachting
van en naar Dennenheuvel rijdt. Conform CROW-publicatie 256 (Verkeersgeneratie woonen werkgebieden) genereren de ochtend- en avondspits 9% á 10% van het verkeer voor
zowel de functie wonen als maatschappelijk (zie tabel1.3).

Tabe/1.3: Percentage motorvoertuigbewegingen in de spitsen in de toekomstige situatie

De functies die onder de categorie wonen vallen genereren tussen 8:00 en 9:00 naar
verwachting 9% van het totale aantal motorvoertuigen op een werkdag. Dit komt neer
op circa 32 motorvoertuigen, waarvan 91 % vertrekkend en 9% aankomend. In de
avondspits is het aandeel verkeer ook 9% van het totaal. Dit komt dus neer op dezelfde
intensiteiten . Echter, van deze intensiteiten is in dit geval15% vertrekkend, tegenover
85% aankomend.
De functies die onder de categorie maatschappelijk vallen genereren ongeveer dezelfde
percentages qua verkeer in de spitsen . Het drukste uur in de ochtendspits zorgt voor 10%
van het totaal aanta l motorvoertuigen. Dit komt neer op circa 58 motorvoertuigen,
waarvan 9% vertrekkend en 91 % aankomend . Tussen 17:00 en 18:00 trekken de functies
onder de categorie zorg 9% van de totale verkeersgeneratie. Dit betekent gemiddeld 52
motorvoertuigen, waarvan 90% vertrekkend en 10% aankomend .
Indien alle ontwikkel ingen van Dennenheuvel bij elkaar worden genomen, zorgt dit in
het drukste uur van de ochtendspits (8:00 - 9:00) voor ongeveer 90 ritten, tegenover
circa 85 ritten in het drukste uur van de avondspits (17:00 -18:00).
Zoals eerder is benoemd, genereert de locatie Dennenheuvel in de huidige situatie
ongeveer 135 ritten per etmaal. Beide spitsperioden bevatten ongeveer 10% van dit
totaal. Dit betekent dat er in de huidige situatie in het drukste spitsuur ongeveer 14 ritten
plaatsvinden. Voor de toekomstige situatie is dit 80 (8:00- 9:00), wat neer komt op 1 á 2
motorvoertuigen per minuut.
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om de verkeerseffecten op de omgeving goed in kaart te brengen, zou men normaliter
het aantal ritten in het drukste spitsuur in de nieuwe situatie (90) moeten verminderen
met het huidige aantal ritten in het drukste spitsuur (14). Zowel de nieuwe als de huidige
situatie blijft echter een benadering. Daarom is uitgegaan van het worst case scenario
door de toekomstige prognose volledig op het kruispunt te zetten, zonder rekening te
houden met de bestaande situatie. Alle andere scenario's vallen daarmee automatisch
lager uit.

1.4

Pelletier

1.4.1
Huidige situatie
In de huidige situatie is dit pand, wat ontsloten is op de Johan Verhulstweg, in gebruik
door de Arkgemeenschap. De acht wooneenheden zijn in gebruik ten behoeve van een
verpleeg- en verzorgingstehuis. Aangezien voor deze functie geen kencijfers beschikbaar
zijn voor de verkeersgeneratie, wordt gerekend met de kencijfers van een
aanleunwoning 1 serviceflat, welke overeenkomstig zijn.
Deze genereren maximaal 2,8 ritten per weekdag per woning. Voor de 8 wooneenheden
komt dit neer op 22 ritten per weekdag . Conform het CROW is de omrekenfactor van
weekdag naar werkdag 1,1. De huidige verkeersgeneratie komt daarmee op maximaal 25
ritten per werkdag.
1.4.2
Nieuwe situatie
Op deze locatie worden vier vrijstaande woningen gebouwd. Dit zorgt voor een toename
van het verkeer in het gebied. Uitgaande van het maximale kencijfer voor een
vrijstaande woning van (8,6), komt de totale verkeersgeneratie uit op circa 34
motorovertuigen per weekdag en ongeveer 38 motorvoertuigen per werkdag . Dit komt
neer op een toename van circa 13 motorvoertuigen per etmaal, oftewel1 rit per uur.
Deze verkeersgeneratie is dusdanig laag dat dit geen problemen oplevert in combinatie
met de huidige verkeersintensiteiten (600 motorvoertuigen per etmaal) op de Johan
Verhulstweg.
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Verkeerseffecten op omgeving

Oe verkeersgeneratie is getoetst om in beeld te brengen of het omliggende wegennet
het verkeer kan verwerken . De basis voor de weginrichting ligt bij Duurzaam Veilig. Dit
houdt in dat weginrichting aansluit bij de functionaliteit, zodat de weg wordt gebruikt op
de manier waarvoor deze bedoeld is. Er wordt onderscheid gemaakt in
erftoegangswegen (ETW}, gebiedsontsluitingswegen (GOW} en stroomwegen. Naast de
inrichting van het dwarsprofiel van de wegen is de verkeerafwikkeling van de aansluiting
van het plangebied op de Kennemerweg in beeld gebracht.

2.1

Verkeersintensiteiten versus weginrichting

Er is onderzocht of de intensiteiten aansluiten bij de functie van de weg en de
bijbehorende inrichting I wegprofielen. Oe wegen die hiervoor zijn onderzocht zijn de
Kennemerweg en de Dennenweg. Aan de basis van dit onderzoek liggen tellingen uit het
geactualiseerde verkeerscirculatieplan van de gemeente Bloemendaal (12 maart 2018},
en verkeersmodel van de gemeente (Noord-Holland Zuid, versie 2.3}.
2.1 .1
Kennemerweg
Oe Kennemerweg is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg. Oe maximaal toegestane
snelheid op dit gedeelte van de Kennemerweg is 30 km/u. Er zijn op een etmaal 3.845
motorovertuigen en 1.393 fietsers geregistreerd. Een gebiedsontsluitingsweg moet een
minimale breedte van 5.90 meter hebben. Oe Kennemerweg is ongeveer 6,30 meter
breed, en voldoet daarmee aan de minimale eisen. Daarbij zijn intensiteiten tot 20.000
motorvoertuigen per etmaal mogelijk. Uit de tellingen blijkt dat de werkelijke
intensiteiten lager liggen (3.845 motorvoertuigen per etmaal).

Figuur 2.2: Kruising Kennemerweg met
Dennen weg, 30 km/u zone

figuur 2.3: Kennemerweg ten noorden van
de Dennen weg, 30 km/u zone

2.1.2
Dennenweg
De Dennenweg is ingericht als erftoegangsweg. De maximum toegestane snelheid is hier
30 km/u. Oe minimale breedte voor een erftoegangsweg (tweerichtingsverkeer auto en
tweerichtingsverkeer fiets) is 4.80 meter. Dit is mogelijk tot 2.500 motorvoertuigen per
etmaal. De Dennenweg (zie figuur 2.4) is aan het begin ongeveer 4.90 breed. Aan de
zuidzijde van de Dennenweg is aan het begin parkeergelegenheid in de vorm van
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langsparkeren gerealiseerd. Daarnaast is parkeren op straat toegestaan. Aan de
noordzijde is parkeren op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 16:00 verbooen.
Op de Dennenweg is in 2014 een telling gehouden, en daaruit is naar voren gekomen dat
er 450 motovoertuigen per etmaal rijden. Gezamenlijk met de toename van verkeer door
de herontwikkeling van Dennenheuvel (circa 805 motorvoertuigen) komen de
intensiteiten op ongeveer 1.255 motorovertuigen per etmaal. Dit is onder de 2.500, wat
met de huidige inrichting en breedte het maximum is. Aangezien het drukste uur
ongeveer 10% van het totale verkeer genereert, houdt dit in dat er dan circa 125
motorovertuigen per uur rijden. Dit komt neer op ± 2 auto's per minuut.
Met bovenstaande gegevens is de Wegenscan ingevuld. Oit is een tooi, ontwikkeld door
Goudappel Coffeng, waarin onderzocht wordt of er sprake is van een capaciteits- en/ of
verkeersveiligheidsprobleem voor een wegvak. In de wegenscan worden
verkeersintensiteiten en wegvakinrichting (breedte, type verharding, maximumsnelheid,
type ondergrond, positie parkeren, etc.) ingevoerd. Hieruit komt naar voren dat de
Dennenweg met de nieuwe verkeersintensiteiten geen problemen oplevert met
betrekking tot de verkeersveiligheid. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het profiel
van de weg ook in de toekomstige situatie overeenkomt met de functie van de weg .

Figuur 2.1: Dennenweg oostzijde

2.1.3
Verkeersafwikkeling
Naast de dwarsprofielen van de wegen is onderzocht of de herontwikkeling voor
problemen zorgt op het kruispunt nabij DennenheuveL Het effect van de
verkeersgeneratie op het kruispunt Kennemerweg -Johan Verhulstweg I Dennenweg is
bepaald met behulp van het regionale verkeersmodel (Noord-Holland Zuid, versie 2.3).
Deze intensiteiten zijn opgehoogd op basis van de telling die in 2018 in het kader van het
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VCP op de Kennemerweg is uitgevoerd. Deze tellingen liggen namelijk hoger dan de
verkeersintensiteiten op de Kennemerweg . Door deze methode wordt uitgegaan van de
meest actuele en drukste situatie op het kruispunt.
Voor de maatgevende momenten (ochtend- en avondspits) is de verkeersafwikkeling in
beeld gebracht met en zonder ontwikkeling van DennenheuveL Het genoemde kruispunt
is een voorrangskruispunt. Hier hanteren wij bepaalde grenswaarden met betrekking tot
de gemiddelde verliestijden, zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Grenswaarden gemiddelde verliestijd op voorrangskruispunten en rotondes

Huidig OS
Huidig AS
Met ontwikkeling .
Met ontwikkelinQ AS

Kennemerweg NO

Kennemerweg ZW

Dennenweg

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

Tabel 2.2: Gemtddelde verliestijd auto'S in de ochtendspits .

en avondspits (AS}

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het extra verkeer dat door de herontwikkeling van
Dennenheuvel gegenereerd wordt niet voor problemen zorgt op het kruispunt van de
Kennemerweg met de Dennenweg I Johan Verhulstweg. Zowel met als zonder
ontwikkeling is de gemiddelde verliestijd in de ochtend - en avondspits nooit meer dan 5
seconden op alle richtingen. Het omliggende wegennet kan het verkeer dus goed
afwikkelen.
2.1.4
Toekomstige situatie
Het verkeersmodellaat voor de toekomstige situatie (2030) een beperkte groei zien van
de verkeersintensiteiten. Voor het gebied rondom het kruispunt Kennemerweg Dennenweg I Johan Verhulstweg is dit ongeveer 100 motorvoertuigen per etmaal extra
(bovenop de huidige intensiteiten). Gezien het huidige verkeersafwikkelingsniveau en de
daarbij behorende lage verliestijden is deze toename geen probleem voor de
verkeersafwikkeling .
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Ontsluiting Dennenheuvel

De locatie Dennenheuvel is nu ontsloten op de Dennenweg nabij de St. Theresiaschool en
Partou Kinderopvang . De verwachting is dat in het drukste uur van de ochtendspits
{08:00-09:00} zowel de school als de herontwikkeling van Dennenheuvel een piek qua
verkeersintensiteiten zal hebben. Er ontstaat in dat geval menging van het schoolverkeer
('s morgens inrijdend vanaf de Kennemerweg) en woon-werk verkeer van Dennenheuvel
('s morgens voornamelijk uitrijdend naar de Kennemerweg). De school zorgt daarbij
voornamelijk ook voor fietsverkeer richting de school.
Tot aan de huidige in- en uitrit van de ontwikkellocatie is verkeer in twee richtingen
toegestaan . Verder westwaarts tot aan de Sint Adelbertkapel is het éénrichtingsverkeer,
zie figuur 3.1. Fietsers en bromfietsers zijn uitgezonderd van deze maatregel.

Figuur 3.7: Huidige verkeerssituatie nabij Dennenheuvel, met daarbij de huidige (paars)
en toekomstige ontsluiting (blauw) van Dennenheuvel aangegeven

Met de herontwikkeling van Dennenheuvel wordt de in- en uitrit verplaatst naar waar nu
de toegang tot Tuinderij de Ark is gelegen. Hiermee komt de in- en uitrit verder weg te
liggen van de St. Theresiaschool en Partou kinderopvang . Dit komt de verkeersveiligheid
ten goede, aangezien er op een minder groot gedeelte van de Dennenweg menging van
school- en woon-werkverkeer zal plaatsvinden.
Uit de verkeersintensiteiten en de verkeersafwikkeling is gebleken dat de
herontwikkeling van Dennenheuvel niet voor problemen zorgt. In de nieuwe situatie
komen er maximaal 805 ritten per etmaal bij aan het begin van de Dennenweg. Uit de
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meest recente tellingen is gebleken dat er 450 motorovertuigen per etmaal op de
Dennenweg rijden . De totale verkeersintensiteit komt daarmee maximaal op 1.255
motorvoertuigen per etmaal. Aangezien met de huidige inrichting op de Dennenweg tot
2.500 motorvoertuigen mogelijk zijn, levert dit geen problemen op.
In het drukste uur {8:00- 9:00) komen er circa 90 3 {10% van het totaal) ritten bij, wat
neer komt op 1 á 2 ritten per minuut. 32 van deze ritten worden gegenereerd door de
woningen op DennenheuveL Het merendeel daarvan (91%) vertrekt op dit tijdstip. 58
ritten worden gegenereerd door de zorgfunctie van Oennenheuvel, waarvan 91%
aankomend. Aangezien het bewoners en werknemers zijn, is men bekend met de
situatie en de daarbij horende schoolgaande kinderen op dit tijdstip. Daarnaast gaat het
om een relatief laag aantal ritten (1 á 2 per minuut), dat er geen problemen zijn voorzien .
Deze menging van school- en woon-werkverkeer geldt voornamelijk tijdens de
ochtendspits. De middagspits van de school en de avondspits van de woningen en de
zorg vallen niet samen.

3
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'Actualisatie Verkeerseffecten Dennenheuvel Bloemendaal'

10

bijlage 3

4

Conclusie

Op de locatie Dennenheuvel te Bloemendaal is men voornemens om woningen te
realiseren. Dit zal worden gedaan door het huidige klooster- en verzorgingsgebouw te
vervangen door nieuwbouw. Aan de hand van de verkeersgeneratie van de nieuwe
ontwikkeling is onderzocht wat het effect is op de omgeving en de omliggende wegen.
De herontwikkeling van Dennenheuvel genereert extra verkeer ten opzichte van de
huidige situatie. Er komen naar verwachting circa 805 motorvoertuigen per etmaal bij op
de Dennenweg in de nieuwe situatie. Aangezien de huidige intensiteiten van de
Dennenweg I Johan Verhulstweg en de Kennemerweg relatief laag zijn in combinatie
met de inrichting van de betreffende wegen, zorgt dit niet voor problemen.
Oe ochtend- en avondspits zijn het drukst, met in het drukste uur (08:00- 09:00)
ongeveer 10% van het totale verkeer (circa 940 motorovertuigen per etmaal). Dit komt
neer op circa 90 extra ritten door de herontwikkeling van Dennenheuvel, oftewel1 á 2
motorvoertuigen per minuut. Dit geeft geen problemen met betrekking tot de ontsluiting
en de verkeersveiligheid van het plangebied.
Oe in- en uitrit van Dennenheuvel wordt verschoven bij de herontwikkeling, en komt
meer naar het oosten te liggen. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid, aangezien
op een kleiner gedeelte van de Dennenweg menging van schoolverkeer en woonwerkverkeer zal plaatsvinden.
Tevens is onderzocht of het voorrangskruispunt van de Kennemerweg en de Dennenweg
blijkt dat de
gemiddelde verliestijd zowel in de ochtend- als avondspits maximaal 5 seconden
bedraagt. Daarmee is de verkeersafwikkeling van het kruispunt als goed te classificeren
en zorgt de toename van verkeer door de herontwikkeling naar verwachting niet voor
congestie. Dit geldt zowel voor de situatie met en zonder de planontwikkeling. Door de
beperkte toekomstige groei is dit naar verwacht ook het geval voor de toekomstige
situatie.

I Johan Verhulstweg het verkeer goed kan afwikkelen. Uit de resultaten

Hiermee kan geconcludeerd worden dat het extra verkeer dat door de herontwikkeling
van Dennenheuvel wordt geregenereerd, opgevangen kan worden met de huidige
inrichting en bijbehorende intensiteiten van de omliggende wegen . Daarnaast komt ook
de verkeersafwikkeling op het kruispunt niet onder druk te staan.

www.qoudappel.nl
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