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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
Gemeente Den Helder is voornemens het bedrijventerrein Kooypunt uit te breiden met een
fase 3,, om de beschikbaarheid van het bedrijventerrein te kunnen continueren. Het eerste deel
van het bedrijventerrein Kooypunt is geheel uitgegeven en de uitgifte van het tweede
twee deel is in
volle gang. Inclusief fase 1 en fase 2 zal bedrijventerrein Kooypunt 89,5 hectare beslaan.
Om de gronduitgifte mogelijk te maken en daarmee bedrijven de mogelijkheid zich hier te kunku
nen vestigen,
gen, wordt op dit moment een bestemmingsplan voor het hele bedrijventerrein KooyKoo
punt opgesteld dat de beoogde ontwikkelingen mogelijk maakt.
maakt
Het uit te breiden bedrijventerrein Kooypunt ligt in het zuiden van de gemeente Den Helder, ten
westen van de N9 en ten oosten van de spoorlijn Den Helder – Alkmaar.. Aan de noordzijde
wordt het plangebied begrensd door de N99.
N99 In onderstaande afbeelding wordt de ligging van
het plangebied Kooypunt weergeven.

Fase 3

Afbeelding 1.1: Plangebied Bestemmingsplan
Bestem
Kooypunt (bron: maps.google.com)
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Initiatiefnemer en bevoegd
gd gezag voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Kooypunt is de
gemeente Den Helder.
Adres initiatiefnemer:
Gemeente Den Helder
Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder
Postbus 36, 1780 AA Den Helder
1.2
Waarom een m.e.r.
.e.r.-beoordelingsplicht?
Het Besluit m.e.r. geeft aan of voor een project een m.e.r.(beoordelings)plicht van toepassing is.
Onderstaande tabel geeft het betreffende onderdeel uit Besluit m.e.r. weer.
Met de uitbreiding van het bedrijventerrein (fase 3) zal het totale bedrijventerrein Kooypunt 89,5
hectare beslaan.

D 11.3

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Activiteiten

Gevallen

Plannen

Besluiten

In gevallen waarin de
activiteit betrekking
heeft op een oppervlakte van 75 hectare of meer.

De structuurvisie,
bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3
van de Wet ruimtelijke ordening, en het
plan, bedoeld in
artikel 3.1, eerste lid,
van die wet.

De vaststelling van
het plan, bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b,
van de Wet ruimtelijke ordening dan wel
bij het ontbreken
daarvan van het
plan, bedoeld in
artikel 3.1, eerste lid,
van die wet.

De aanleg, wijziging
of uitbreiding van
een industrieterrein.

Tabel 1.1: Besluit m.e.r. onderdeel D 11.3 aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein

Het bestemmingsplan dat het bestaande bedrijventerrein (fase 1 en 2) en de uitbreiding (fase 3)
mogelijk maakt komt voor in kolom 4 van de bijlage
bij ge bij het Besluit milieueffectrapportage. Dit
betekent dat er sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplicht.
m.e.r.
1.3
Doel van de aanmeldingsnotitie
nmeldingsnotitie
Doel van deze aanmeldingsnotitie is om op objectieve wijze inzichtelijk te maken wat de mogelijk relevante milieugevolgen van de voorgenomen uitbreiding van Kooypunt zijn. Met deze informatie kan het bevoegd gezag een oordeel geven over de noodzaak van het doorlopen van
1
een m.e.r. -procedure.
Indien er sprake is van een dergelijke beoordelingsplicht dient het bevoegd gezag expliciet te
beoordelen of zij het noodzakelijk acht om de m.e.r.-procedure
m.e.r.
te doorlopen.
Het uitgangspunt bij deze beoordeling is:
Nee, tenzij ….
Dit uitgangspunt betekent dat er geen milieueffectrapport (MER) dient te worden opgesteld,
tenzij er sprake is van mogelijke ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu op basis waarwaa
van een MER wel noodzakelijk moet
moet worden geacht. Deze ‘belangrijke nadelige gevolgen’ moemo
ten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader van bijlage III van de Europese Richtlijn
Milieueffectrapportage. Bijlage III noemt drie hoofdthema’s:
• Kenmerken van de activiteit (hoofdstuk 2 van deze notitie).
• Plaats van de activiteit (hoofdstuk 3 van deze notitie).
• Kenmerken van het potentiële effect (hoofdstuk 4 van deze notitie).

1

M.e.r. is de procedure voor een milieueffectrapportage.
MER is het milieueffectrapport.
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1.4
Procedure m.e.r. beoordeling
Omdat in dit geval de initiatiefnemer hetzelfde is als het bevoegd gezag, overlegt
overlegt de gemeente
Den Helder met bestuursorganen en adviseurs over de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
m.e.r. beoordelingsbeslissing. Deze
beoordelingsnotitie is input voor het overleg met deze partijen en is informatie voor de gemeengemee
te Den Helder om de beslissing te kunnen nemen om al dan niet een MER uit te voeren. BeB
trokken partijen zijn onder andere de provincie Noord-Holland,
Noord Holland, Hoogheemraadschap Noord HolHo
lands Noorderkwartier en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.
Het bevoegd gezag neemt in een zo vroeg mogelijk stadium een m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
m.e.r.
ordelingsbeslissing.
In ieder geval vóór ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan.
Het bevoegd gezag doet mededeling van zijn m.e.r.-beoordelingsbeslissing
m.e.r. beoordelingsbeslissing door kennisgeving
in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen
huis
en terinzagelegging.
g. Indien beslist wordt
dat geen MER gemaakt hoeft te worden, moet een kennisgeving in de Staatscourant worden
geplaatst.
De procedure is wettelijk vastgelegd in paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer (Wm).
Schematisch ziet de procedure voor de m.e.r. beoordeling
be
er als volgt uit:

Procedure m.e.r.
.e.r. beoordeling (wanneer initiatiefnemer = bevoegd gezag)

Overleg betrokken bestuursorganen en
adviseurs over beslissing

B
Beslissing
bevoegd gezag motivering en
bekendmaking

Bezwaar en beroep (gekoppeld aan de
bestemmingsplanprocedure)
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2

Kenmerken van de activiteit

2.1
Aanleiding uitbreiding bedrijventerrein
In 2007 heeft de gemeente Den Helder een aantal percelen grond gekocht voor de uitbreiding
van bedrijventerrein Kooypunt. Kooypunt fase 1 is inmiddels geheel verkocht en de verkoop van
fase 2 is zover gevorderd dat het wenselijk is om fase 3 ook tot ontwikkeling te brengen. VoorVoo
dat tot verkoop kan worden overgegaan is het nodig het bestemmingplan te wijzigen zodat de
grond ook de bestemming
emming bedrijventerrein heeft en zodanig gebruikt kan worden. In het bestemmingsplan worden fase 1 en 2 conserverend opgenomen.

Afbeelding 2.1: Fasering
asering Kooypunt (bron: Stedenbouwkundig plan Kooypunt, 18 april 2011)

2.2
Wat houdt de uitbreiding van het bedrijventerrein
bedrijventerrein Kooypunt in?
Kooypunt is qua schaalgrootte en ontwikkelingsmogelijkheden de primaire bedrijvenlocatie van
Den Helder en ontwikkeld als regionaal bedrijventerrein. Het industrieterrein is gelegen aan het
kruispunt van de N9 en de N99 tussen het
he spoor en het Noord-Hollands
Hollands kanaal. Het biedt met
name ruimte aan de industrie, bouwnijverheid, groothandel en transporttransport en opslagbedrijven;
opslagbedrijven
veelal
eelal gerelateerd aan de offshore. De eerste fase van Kooypunt is geheel uitgegeven en in
beheer en onderhoud overgedragen
vergedragen aan stadsbeheer. Op dit moment wordt fase 2 uitgegeven.
Aangezien de uitgifte van fase 2 volop loopt en de gemeente op middellange termijn continuecontinu
ring wenst in de beschikbaarheid van de bedrijventerreinen is de ontwikkeling van Kooypunt 3
ter hand genomen.
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Begin 2013 zal een start worden gemaakt met de aanleg van Kooypunt fase 3.. De ontwikkeling
van Kooypunt fase 3 zal een uitbreiding van de werkgelegenheid in Den Helder tot stand brenbre
gen. Ook kunnen bedrijven die nu op andere plaatsen in Den
D Helder zitten kunnen worden verplaatst naar Kooypunt.
2.3
Beschrijving van het stedenbouwkundig plan
Voor fase 3 is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hieronder wordt een samenvatting gegegeg
ven van het stedenbouwkundig plan.
2.3.1
Stedenbouwkundig plan
De structuur
ctuur van de eerste twee fasen wordt in hoofdlijnen overgenomen. Lijnen worden doordoo
gezet en de wegen worden verlengd en profielen blijven gehandhaafd. Hierdoor wordt fase 3
aan de eerder gerealiseerde fasen gesmeed.. De verkaveling zet in op het optimaliseren
optimaliser van de
uitgeefbare gronden. Tevens wordt deze zo flexibel mogelijk gemaakt. Doodlopende wegen
worden vermeden. De ambitie is om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen ten opo
zicht van Kooypunt fase 1 en 2.

Afbeelding 2.2: Uitsnede Stedenbouwkundig
Stedenbouw
plan Kooypunt fase1, 2, en 3,, 18 april 2011

Zone aan de Rijksweg
Zichtlocatie, aparte zone met verhoogde beeldkwaliteit. Afwisseling van bestaand groen, water
en representatieve bedrijvigheid. Hierbij moet gedacht worden aan panden die een extra uitstraui
ling naar buiten toe hebben. De rijksweg zone wordt met riet ingericht en kan waar mogelijk een
deel van zijn uiterlijk behouden. Door de vele verschillende gebouwen wordt het groen gezien
als drager van het gebied. Deze kan waar mogelijk ook deel gaan
gaan uitmaken van het entreegeentreeg
bied van Den Helder. Door de rustieke uitstalling en het groene karakter is het ook mogelijk nan
tuur ontwikkeling te laten plaats vinden.
Noordrand
De noordrand zorgt voor een landschappelijke inpassing van het gebied. De noordrand
noordra wordt
een groen gebied met bomen en een fietspad. Deze zone is een overgang van Kooypunt naar
het naast gelegen open gebied. In deze rand bevindt zich ook een reservering voor een tweede
ontsluitingsweg.
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De spoorzone
Het dijklichaam aan het spoor wordt met bomen beplant. Vanuit de trein krijgt Kooypunt zo een
groenbeeld.
De middenzone
Dit gastrace wordt ingericht voor gebruik en eventueel verblijf mocht dit mogelijk zijn. De zone is
de entree van Kooypunt.
2.3.2
Verkaveling en zonering
De verkavelingsmaten sluiten aan op de zonering die nu aanwezig is. De verkaveling zet ook in
op het optimaliseren van de uitgeefbare gronden. Tevens worden deze zo flexibel mogelijk geg
maakt zodat makkelijk kan worden ingespeeld op toekomstige vragen vanuit de markt.
Op het bedrijventerrein
drijventerrein zijn bedrijven tot en met categorie 4.2 toegestaan. De zonering is beb
paald aan de hand van de bestaande woningen aan de oostrand van het bedrijventerrein: hoe
dichter bij een woning gelegen, hoe lagere milieucategorie is toegestaan.
2.3.3
Verkeersstructuur
sstructuur
De verkeerstructuur van fase 3 sluit aan op de aanwezige structuur en profielen. Op dit moment
wordt er onderzocht of het fietspad vanaf de middenvliet kan worden doorgezet richting de
rijksweg N9. Door deze verbinding te realiseren ontstaat een belangrijke oost-west
west verbinding in
dit deel van Den Helder. De optie van een noordelijke ontsluitingsweg blijft open,
open mocht in de
toekomst de verkeersdruk toenemen. Op dit moment is er geen verkeerskundige en stedenstede
bouwkundig reden om de extra ontsluitingsweg
ontsluitin
aan te leggen.
2.3.4
Water- en groenstructuur
De zone van het bedrijventerrein langs de N9 vormt de voorgevel van Kooypunt. In de huidige
situatie wordt daar echter niet op ingespeeld. Tussen de bospercelen en over de waterpartijen
is weliswaar bedrijvigheid
heid zichtbaar, maar deze gebouwen staan zeer ver van de weg en zijn
daarop ook niet gericht. De ambitie is om deze zone het gezicht te geven dat Kooypunt verve
dient: een
en evenwichtige mix van groen en water met daartussen 3 of 4 gezichtsbepalende, bedrijven. De Scheepmakersweg vormt de centrale ontsluitingsas van Kooypunt. Naast de
Scheepmakersweg is een zeer brede groenstrook open gehouden vanwege de onderliggende
leidingen van de Gasunie. De ambitie is om de groenstrook met bescheiden middelen een meer
representatieve en ecologisch waardevolle inrichting te geven. De zone van het bedrijventerrein
langs de spoorlijn biedt kavels aan grotere productieproductie en transportbedrijven.
De ambitie is om daar het zicht op Kooypunt vanuit het omliggende landschap zoveel mogelijk
mo
te beperken door middel van een groene omranding.
2.4

Wat zijn de kenmerken (van de uitbreiding) van het bedrijventerrein KooyKoo
punt?

Omvang van het project
Het bestaande bedrijventerrein Kooypunt wordt, om in de toekomstige vraag te voorzien, uitgeuitg
breid.
d. Fase 3 maakt de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk. Het bedrijventerrein zal in
totaal 89,5 hectare beslaan. Op het bedrijventerrein worden bedrijven tot en met categorie 4.2
toegestaan, maar de laatste alleen onder voorwaarden dat voldoende ruimte aanwezig is tustu
sen omliggende woningen en het bedrijf.
Op dit moment kan qua behoefte volstaan worden met de aanleg van fase 3 als invulling op
fase 1 en 2.
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Is er cumulatie met andere projecten?
De volgende projecten spelen een rol in de omgeving
omgevi van het bedrijventerrein Kooypunt te weten:
• De gebiedsontwikkeling binnenduinrandzone
In de Structuurvisie, aansluitend op de Structuurvisie Julianadorp aan Zee wordt voor de binbi
nenduinrand voor de komende jaren een zonering in toerisme en recreatie enerzijds
ene
en natuur
landschap anderzijds nagestreefd.
• Het motorcrossterrein
Uit gesprekken met de provincie Noord-Holland
Noord Holland is duidelijk geworden dat de gemeente Den
Helder rekening moeten houden met de realisatie van een motorsportvoorziening in Den HelHe
der. In intergemeentelijk overleg wordt hierover gesproken Op welke locatie deze ontwikkeling
wordt gerealiseerd is nog niet bekend. Het motorcrossterrein dat voorheen ten noordwesten van
het bedrijventerrein lag, is inmiddels gesloten.
• Regionaal havengebonden bedrijventerrein
be
Hollands Kroon
Buurgemeente Hollands Kroon werkt aan de ontwikkeling van een regionaal havengebonden
bedrijventerrein. Hiervoor zijn echter nog geen plannen vastgesteld.
Verontreiniging en hinder
De belangrijkste vormen van hinder die kunnen
kunne ontstaan zijn geluidshinder (verkeers(verkeers en industrielawaai) en verstoring. Deze hinder is met name toe te schrijven aan de toename van verve
voersbewegingen en eventuele toename van industrielawaai in het plangebied.
Uit onderzoek komt naar voren dat de wettelijke
wettelijke normen voor geluid en luchtkwaliteit niet worwo
den overschreden (paragraaf 4.3 en 4.4).
). Er is sprake van voldoende afstand tussen het planpla
gebied en nabijgelegen woningen (milieuzonering).
Tijdens de aanleg van de uitbreiding van het bedrijventerrein
bedrijventerrein kan hinder ontstaan door het
bouwverkeer, geluid, licht en trillingen.
Risico van ongevallen
Het risico van ongevallen wordt vaak bestempeld als externe veiligheid. Met externe veiligheid
wordt gedoeld op de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval van een calamiteit.
calamiteit
In het plangebied is sprake van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Ook is er
LPG tankstation aanwezig in het plangebied. De uitbreiding van het bedrijventerrein in het planpla
gebied zal geen vergroting van de kans op ongevallen met zich meebrengen. Gezien de toe te
voegen bedrijven en daarmee de toename van het aantal personen in het gebied kan het aantal
slachtoffers bij een eventueel ongeval wel toenemen ten opzichte van de huidige situatie (toe(to
name van het groepsrisico).
srisico). Op het aspect externe veiligheid wordt in paragraaf 4.5
4. nader ingegaan.
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3

Omgevingsanalyse

3.1
Algemeen
In deze omgevingsanalyse wordt aangegeven hoe de omgeving van het plangebied eruit ziet.
Hieruit blijkt of gebieden in de omgeving kwetsbaar kunnen
kunnen zijn voor de beoogde ontwikkelinontwikkeli
gen van het bedrijventerrein Kooypunt.
3.2
Beschermde gebieden
Bekeken is of het projectgebied in één
n van de volgende gebieden ligt (EU richtlijn m.e.r. bijlage
III):
a) wetlands;
b) kustgebieden;
c) berg- en bosgebieden;
natuurparken
d) reservaten en natuurparken;
e) gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden
beschermd; speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn
79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG;
92/43/EEG
f) gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit
reeds worden overschreden;
g) gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
bevolkingsdichtheid
h) landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.
Natuur
Het gebied ligt niet in één van de volgende natuurgebieden: Natura 2000, Beschermd NatuurNatuu
monument, Wetlands, Nationaal Landschap, Nationaal Park, Ecologische Hoofdstructuur.

Natura 2000 gebied Waddenzee

Afbeelding 3.1 Ligging plangebied t.o.v. het Natura 2000 gebied Waddenzee
Wadden
(bron: www.synbiosys.alterra.nl/natura2000)
nl/natura2000)
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Het dichtstbijzijnde natuurgebied is het Natura 2000-gebied
2000
“Waddenzee” en dat ligt op ongeong
veer 1 kilometer van het plangebied. Binnen een straal van 10 kilometer van het plangebied
liggen de Natura 2000- gebieden “Duinen en Lage Land Texel”,
Texel”, “Duinen Den HelderHelder
Callantsoog”, “Noordzeekustzone” en het “IJsselmeergebied.
Landschap
Het plangebied maakte deel uit van het gebied Koegras, dit is een van oudsher agrarisch geg
bied. Met het realiseren van het Noord-Hollands
Noord
kanaal en het Balgzandkanaal
al is het buurtbuur
schap Kooypunt ontstaan.
Eind jaren ‘80 van de vorige eeuw is het knooppunt Rijkswegen N9 en N99 in zijn huidige vorm
gerealiseerd. De toenmalige brug gelegen ten zuiden van het buurtschap Kooypunt werd verve
vangen door een viaduct. Ook werd de
de Rijksweg N99 doorgetrokken naar het spoor met de beb
doeling deze over het spoor door te trekken naar de Nieuweweg als hoofdontsluitingsroute van
Den Helder. Dit plan is tot op heden niet uitgevoerd.
Gezien de gunstige aansluiting op de Rijkswegen N9 en N99
N99 evenals de nabijheid van de HaH
ven is eind jaren ‘70 van de vorige eeuw besloten om ten zuiden van de N99 een industrieterindustriete
rein aan te leggen en ten noorden van de N99 een kantorenpark, mede gericht op de bedrijvigbedrijvi
heid voortkomend uit de luchthaven de Kooy.
Kooy
Cultuurhistorie en archeologie
Op de kaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland is geen sprake van
archeologische verwachtingen.

Afbeelding 3.2: Uitsnede LandschapLandschap en Cultuurhistorie kaart Noord-Holland
(bron: http://gis.noord-holland.nl/chi/start.html
holland.nl/chi/start.html)

Wel is in de nota Cultuurhistorie van de gemeente Den Helder de noordoostelijke hoek van het
plan (het gebied gelegen tussen de noordelijke plangrens, de Rijksweg N9,
N9, de SchrijnwerkersSchrijnwerker
weg en de Scheepmakersweg) aangewezen als gebied met mogelijke archeologische waarden
(zie afbeelding 3.3),, maar dit is gelegen ter plaatse van Kooypunt fase 1.
1
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Het gebied, dat in de cultuurhistorische nota de aanduiding DH4-6a
DH4
Kooy heeft, wordt als volgt
omschreven: Op het terrein van vliegveld de Kooy bevond zich tot de aanleg van het vliegveld
een duingebied zoals de Nollen en de Garst. In het begin van de 18e eeuw is op dit terrein een
hoeve, De Kwelderbeek, met een eendenkooi aangelegd.
aangelegd. De naam De Kooy is hier dan ook
van afgeleid. Het huis en de eendenkooi hebben tot 1858 bestaan. In de oorlog is op het terrein
een groot aantal bunkers neergezet.

Afbeelding 3.3: Ligging van het plangebied ten opzichte van het archeologiegebied DH4-6
DH4
(bron: Den Breejen, Alders en Vaars, 2002)

Overige gebieden
De bevolkingsdichtheid is in de omgeving van het plangebied zeer laag. Hiermee hebben de
activiteiten geen belangrijk nadelig effect voor de bevolking in dit gebied. De bij wetgeving vastvas
gestelde normen inzake milieukwaliteit worden niet overschreden als gevolg van de activiteiten
in dit project.
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4.1
Algemeen
De milieuthema’s die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn: verkeer, lucht, geluid, externe veiligveil
heid, natuur, landschap en cultuurhistorie, archeologie, bodem en water. Bij het beoordelen van
de effecten is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeken:
• Notitie Verkeer Kooypunt Den Helder, Grontmij, 4 mei 2012
• Kooypunt Den Helder, onderzoek luchtkwaliteit
luchtkwaliteit in het kader van het bestemmingsplan,
Grontmij Nederland BV, 19 oktober 2012
• Kooypunt Den Helder, akoestisch onderzoek in het kader van het Bestemmingsplan, GrontGron
mij Nederland BV,, 6 juni 2012
• Akoestisch Onderzoek, Uitbreiding en geluidverkaveling industrieterrein
industrieterrein Kooypunt, Buro ApA
pel, 23 november 2011
• Risicoanalyse hogedruk aardgastransportleidingen gemeente Den Helder, Adviesgroep
AVIV BV, 26 januari 2011
• Risicoanalyse LPG-tankstation,
tankstation, toetsing aan normering voor het plaatsgevonden risico en
het groepsrisico
epsrisico in het Bevi/Revi, locatie Touwslagerweg 1a, Den Helder, Prevent AdviesAdvie
groep B.V., 26 januari 2009
• Natuuronderzoek Kooypunt fase 3, Den Helder. BK groep, januari 2012
• Natuuronderzoek Kooypunt fase 3 Den Helder, BK groep, juli 2012
• Notitie stikstofdepositie
depositie bedrijventerrein Kooypunt, Grontmij, 26 oktober 2012,
2012
• Bureauonderzoek
zoek Industrieterrein Kooypunt te Den Helder, Synthegra bv, 2 februari 2012
• Verkennend bodemonderzoek percelen Kooypunt fase 3 Den Helder, Verhoeve Advies &
Realisatie bv, 22-8-2012
4.2
Verkeer
Kooypunt ligt zuidelijk van Den Helder en wordt begrensd door de spoorlijn aan de westzijde,
aan de oostkant ligt de N9 en ten noorden ligt de luchthaven. Het terrein heeft een goede exterexte
ne ontsluiting op de N9. De hoofdontsluitingsroute van het
het terrein is de Scheepmakersweg.
Daarnaast kan ook via de Touwslagersweg de N9 bereikt worden.
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e
ontsluitingsroute

b
a

c
ontsluitingsroute

i

d

g
h
f

Afbeelding 4.1: Verkeersituatie Kooypunt

4.2.1
Resultaten op wegvakniveau
De verkeerseffecten zijn in beeld gebracht. Onderstaande
Ondersta
tabel geeft de toe- of afname van
intensiteiten voor de relevante wegvakken. Het betreft uurwaarden (drukste uur binnen de
spitsperiode); deze waarden zijn maatgevend voor de beoordeling van de verkeersafwikkeling.
In de gegevens is zowel de autonome ontwikkeling als het effect van de voorgenomen ontwikontwi
keling opgenomen. De autonome ontwikkeling is circa 6% (namelijk 0,5% per jaar) ten opzichte
van het basisjaar.
Tabel 4.1: Toe- of afname van intensiteiten voor de relevante wegvakken
Ochtendspits (uurwaarde)
Wegvak/ motorvoertuigen
2009
2020
*verschil
**waarvan
autonoom
a. Scheepmakersweg
270
360
+80
+16
b. Ontsluitingsweg-1
220
300
+70
+13
c. Ontsluitingsweg-2
1210
1300
+90
+73
d. N9 ten zuiden van aan1260
1410
+150
+76
sluiting
e. N250 ten noorden van
1470
1620
+150
+88
aansluiting
f. Luchthavenweg-1
160
210
+60
+10
g. Luchthavenweg-2
150
190
+50
+9
h. Parallelweg Rijksweg-1
470
480
+20
nb
i. Parallelweg Rijksweg-2
560
620
+60
+34

2009
240
240
1490
1430

Avondspits (uurwaarde)
2020
*verschil
**waarvan
autonoom
290
+70
+14
330
+100
+14
1620
+130
+89
1610
+180
+86

1750

1830

+80

nb

210
160
480
670

290
240
520
770

+80
+70
+30
+110

+13
+10
nb
+40

* Het verschil is bepaald tussen basisjaar en planjaar (autonome ontwikkeling en voorgenomen ontwikkeling).
ontwikkel
Het aangegeven verschil is overgenomen vanuit de verschilplots. Door afronding op tientallen is op een aantal locaties sprake
van een verschil met een te berekenen waarde vanuit de tabel.
** Om de effecten van de ontwikkeling van fase 1, 2 en 3 is bepaald
bepaald hoe groot de bijdrage is van de autonome ontwikontwi
keling aan het berekende verschil.

De toename van verkeersintensiteiten in het maatgevende uur (drukste uur) is beperkt. De toeto
name blijft beperkt tot onder de 100 motorvoertuigen extra in het drukste uur. Op de N9 en
N250 is sprake van hogere toename, maar dit wordt vooral verklaard door het feit dat de autoaut
nome ontwikkeling op de verkeersintensiteiten meegenomen is. De autonome ontwikkeling
geeft hier een toename van circa 76 à 88 motorvoertuigen in het drukste uur.
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Daarnaast geldt dat op de N9 sprake is van een toename van verkeer door de ontwikkeling van
het havengebied in Den Helder.
De verkeersintensiteiten op de wegvakken liggen relatief laag waardoor zich naar verwachting
geen knelpunten voordoen
doen op de betreffende wegen.
4.2.2
Resultaten op kruispuntniveau
Met het dynamisch verkeersmodel Den Helder is ingezoomd op de verkeersafwikkeling op
kruispuntniveau. Op kruispuntniveau komt een beperkt aantal knelpunten in het studiegebied
naar voren. Het betreft
reft de kruising Rijksweg N250 - N9 - Ontsluitingsweg en de kruising DogDo
gersvaart - Torplaan. De knelpunten zijn echter beperkt en met eventuele aanpassingen in de
verkeersregelinstallatie zijn er geen effecten op de doorstroming te verwachten.
4.3
Lucht
Ontwikkelingen
wikkelingen die niet in betekenende mate bijdragen aan (verslechtering van) de luchtkwaliluchtkwal
teit, hoeven niet nader onderzocht te worden. Projecten die minder bijdragen dan 3% van de
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes of stikstofdioxide
sti
worden geacht niet in betekenende mate bij te dragen. Voor dergelijke projecten hoeft geen
luchtkwaliteitonderzoek te worden uitgevoerd. Ook is toetsing aan de normen niet nodig.
In de regeling NIBM is voor diverse categorieën aangegeven bij welke omvang van een initiatief
de 3% grens bereikt is. De realisatie van het plan valt niet binnen één van de categorieën zoals
genoemd in de regeling NIBM. Eén van de categorieën betreft een ontwikkeling met maximaal
1.500 woningen.
De verkeersaantrekkende
ende werking van het bedrijventerrein is aanzienlijk lager dan van de onton
wikkeling van 1.500 woningen. Omdat de ontwikkeling van een bedrijventerrein niet is opgenoopgen
men in één van de categorieën en er niet kan worden uitgegaan van standaarden, is een toets
2
naar de effecten op de luchtkwaliteit uitgevoerd .
Uit de berekeningen die zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu versie V2.11, blijkt dat er
in 2012, 2013 en 2023 geen overschrijdingen plaatsvinden van de NO2 (stikstof), PM10 (fijnstof)
grenswaarden.. Dit geldt voor posities dichtbij het bedrijventerrein, langs de wegen en bij de
dichtstbijzijnde woningen. De verschillen tussen de plansituatie en de autonome situatie zijn
zeer klein. Ten opzichte van de huidige situatie is er een dalende trend in zowel
zowe de concentratie
NO2 als de concentratie PM10.
Conclusie lucht
Gebaseerd op de resultaten van het onderzoek zijn geen knelpunten op het gebied van lucht te
verwachten. Er worden geen overschrijdingen van grenswaarden berekend.
4.4
Geluid
4.4.1
Verkeerslawaai
3
Het uitgevoerde onderzoek geeft aan dat het gecumuleerde geluidniveau van alle wegen sas
men zonder aftrek volgens artikel 110 g Wgh maximaal 68 dB bedraagt. De autonome groei en
de planbijdrage van het verkeer leidt ertoe dat er sprake is van 1 dB toename op sommige
s
beoordelingspunten binnen het plangebied.
Aangezien de voorgenomen ontwikkeling geen zorg draagt voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen,
bestemmingen, en er ook geen nieuwe wegen worden aangelegd waarbij binnen
de zone bestaande woningen zijn
zijn gelegen, bestaat er geen noodzaak voor een onderzoek in
het kader van de Wet geluidhinder. Toetsing aan grenswaarden hoeft dan ook niet plaats te
vinden.

2

Kooypunt Den Helder, onderzoek luchtkwaliteit in het kader van het bestemmingsplan, Grontmij Nederland BV, 19
oktober 2012
3
Kooypunt Den Helder, akoestisch onderzoek
onderzoek in het kader van het Bestemmingsplan, Grontmij Nederland BV, 6 juni
2012
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4.4.2
Industrielawaai
4
In opdracht van de gemeente Den Helder is door Buro Appel een akoestisch onderzoek
onderzoe verricht naar de akoestische gevolgen van de uitbereiding van het gezoneerd industrieterrein
Kooypunt. In het onderzoek is in kaart gebracht op welke wijze de nieuwe zonegrens zal komen
te liggen, waarbij rekening wordt gehouden met een optimale inrichting
inrichting van het industrieterrein
en een aanvaardbare geluidbelasting van de gevels van de woningen die binnen de zone ligli
gen. Hieronder worden de resultaten van het onderzoek weergegeven.
Uitgangspunten onderzoek
Voor de uitbreiding van het industrieterrein en
en de bepaling van de nieuwe geluidzone zijn van
de volgende uitgangspunten aangehouden:
• De geluidruimte op basis van de vigerende vergunningen en toelaatbare geluidruimte; (Activiteitenbesluit) van de bestaande bedrijven;
• Een geluidbelasting van de gevels van de woningen (inclusief MTG-woningen)
woningen) in de zone
van ten hoogste 55 dB(A);
• Een invulling van de nieuwe braakliggende terreindelen met een geluidkental van ten minste
60 dB(A)/m2, maar bij voorkeur 65 dB(A)/m2, waardoor vestiging van bedrijven tot milieucategorie 4 mogelijk
gelijk is (NB hierna is besloten een deel tot cat. 4.1 terug te brengen naar cat.
3.2).
De geluidszone
Op de zonekaart welke in afbeelding 4.2 is opgenomen is de toekomstige 55 dB(A) en 50 dB(A)
contour geplot evenals de voorgestelde ligging van de zonegrens, waarbij gecorrigeerd is voor
de soms wat grillige interpolaties van het rekenmodel. Hierbij opgemerkt dat de ligging van de
zonegrens ruimer is gekozen dan de 50dB(A) contour.

Afbeelding 4.2: Berekende 50 en 55 dB(A)-contouren
dB(A)
en voorgestelde zonewijziging

De contouren zijn berekend op grond van het uitgevoerde onderzoek. De zonegrens is slechts
een voorstel. De definitief door de gemeente vast te stellen zonegrens kan in geringe mate af-

4

Akoestisch Onderzoek, Uitbreiding en geluidverkaveling industrieterrein Kooypunt, Buro Appel, 23 november 2011
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wijken van het voorstel in het onderzoek. De uiteindelijke
uiteindelijke vast te stellen zonegrens dient in ieder
geval de 50 dB(A) contour te omvatten.
Woningen
In de volgende tabel is de geluidbelasting van de woningen binnen de zone weergegeven.
Voor de woningen Middenvliet 14b en Middenvliet 16 bedraagt de geluidbelasting
geluidbelasting meer dan 50
dB(A), maar hiervoor is reeds een hogere waarde vastgesteld. Op alle woningen kan worden
voldaan aan MTG-waarde.
waarde. Voor de bestaande MTG-woningen
MTG woningen betekent dit dat er geen nadere
besluitvorming hoeft plaats te vinden.
Tabel 4.2 Geluidbelasting
belasting in dB(A) voor woningen met hogere waarde

Maatregelen bij de bron zijn nog niet mogelijk voor de braakliggende terreinen omdat daar nog
geen concrete invulling bekend is. Voor de bestaande bedrijven is rekening gehouden met toeto
passing van Best Beschikbare Technieken (BBT) en zijn maatregelen in een aantal vergunninvergunni
gen vastgelegd, zoals de verplichting tot het in stand houden van aaneengesloten aarden walwa
len voor de afscherming van geluid. Voor nieuwe bedrijven zal ook, conform de wet, BBT voorvoo
geschreven
schreven worden. Afwegingen ten aanzien van BBT vinden plaats in het kader van de milieumilie
regelgeving Wet milieubeheer (Wm), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Gezien de opzet tot invulling van laagwaardige industrie zal het treffen van maatregelen
maatrege
in de
overdrachtsweg niet voor de hand liggen, mede gezien de ruime opzet van het bedrijfsterrein en
het karakter van de omgeving. Ten aanzien van maatregelen aan de gevels van de woningen is
hoofdstuk VIIIb van de Wet geluidhinder van toepassing. De maximaal
maximaal toelaatbare geluidbelasgeluidbela
ting binnen woningen bedraagt, voor zover het geen saneringswoningen betreft, volgens de
Wet geluidhinder 35 dB(A). Op grond van het Bouwbesluit 2003 en zijn voorlopers dient de geg
luidwering van de uitwendige scheidingsconstructie
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten minste 20 dB te
bedragen. Dit is ook een algemeen aanvaard uitgangspunt voor goed onderhouden woningen.
Het is derhalve niet de verwachting dat de maximaal toelaatbare geluidsbelasting binnen wow
ningen zal worden overschreden
overschreden bij een geluidbelasting van de gevel van ten hoogste 55 dB(A).
Nader onderzoek naar de gevelgeluidwering van de woningen is dan ook in het kader van de
hogere waarde industrielawaai niet noodzakelijk.
Conclusie geluid
Het effect op geluidsbelasting als gevolg van verkeer is minimaal. Door de voorgenomen onton
wikkeling op sommige beoordelingspunten met 1dB toe. Een verschil van 1 dB(A) is voor het
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menselijke oor niet of nauwelijks hoorbaar. Het is echter ter overweging van het bevoegd gezag
of het plan hiermee
rmee ruimtelijk inpasbaar is.
De uiteindelijke vast te stellen zonegrens van het industrielawaai dient in ieder geval de 50
dB(A) contour te omvatten. Nader onderzoek naar de gevelgeluidwering van de woningen is in
het kader van de hogere waarde industrielawaai
industri
niet noodzakelijk.
4.5
Externe Veiligheid
In het kader van ruimtelijke procedures conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient het asa
pect externe veiligheid in acht te worden genomen. Het gaat hierbij om risico's ten aanzien van
het vervoer, de opslag
lag en het bewerken van gevaarlijke stoffen. De risico's met betrekking tot
gevaarlijke stoffen worden geduid in het zogenaamde Plaatsgebonden risico (PR) en het
Groepsrisico (GR). Een toename van het groepsrisico dient verantwoord te worden. De verantveran
woording
ding is erop gericht om een weloverwogen besluit te nemen over situaties waarin sprake is
van een (toename) van het groepsrisico. Het uiteindelijke besluit is aan het bevoegd bezag.
Plaatsgebonden risico (PR)
De kans per jaar dat een persoon komt te overlijden
overlijden door een ongeval met (het transport van)
gevaarlijke stoffen, indien deze persoon zich permanent (vierentwintig uur per dag, gedurende
het gehele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden.
Groepsrisico (GR)
De kans per jaar dat in één
n keer een groep mensen komt te overlijden bij een ongeval met geg
vaarlijke stoffen.
Onderzoek
In en nabij het plangebied zijn risicobronnen aanwezig. In het plangebied liggen diverse buisleibuisle
dingen. Het betreft een leidingstraat met 7 hogedruk aardgasstransportleidingen.
aardgasstransportleidingen.
Ten zuidoosten, direct langs het plangebied ligt een spoorlijn en de Rijksweg N9 en N99.
N99 In het
westen van het plangebied ligt een LPG-tankstation.
LPG
-8
Over het plangebied heen liggen 10 -contouren
contouren van NAM. De vergunning van NAM wordt binbi
nenkort vernieuwd.
In het kader van de externe veiligheid moeten de gevolgen van de relevante risicobronnen worwo
den beoordeeld en waar nodig verantwoord.
Transport gevaarlijke stoffen
De Rijksweg N9 en N99 zijn routes voor het transport van gevaarlijke stoffen. Verschuivingen in
het transport van gevaarlijke stoffen vinden niet plaats door de uitbreiding van het bedrijventerbedrijvente
rein Kooypunt. Ten aanzien van risicocontouren voor het transport van gevaarlijke stoffen over
de N9 en N99 gelden standaard afstandseisen voor bepaalde ontwikkelingen, waar in de planpla
vorming voor Kooypunt rekening mee is gehouden.
Het spoortraject Alkmaar-Den
Den Helder wordt voornamelijk gebruikt voor personenvervoer. VolVo
gens de risicoatlas spoor vindt er in de huidige situatie geen vervoer van gevaarlijke stoffen
over het spoor plaats.
Hogedruk aardgastransportleidingen
5
Door Adviesgroep AVIV BV is een risicoanalyse uitgevoerd voor de hoge aardgastransportleiaardgastransportle
dingen in het plangebied. De belangrijkste conclusies naar aanleiding van de resultaten
resultate worden
hieronder benoemd.
Plaatsgebonden risico
Ter hoogte van het plangebied wordt geen plaatsgebonden risicocontour berekend voor de
6
grenswaarde van 1.0 10- per jaar. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmebelemm
ring voor de ontwikkeling van gebied
g
Kooypunt in de gemeente Den Helder.
Groepsrisico
5

Risicoanalyse
yse hogedruk aardgastransportleidingen gemeente Den Helder, Adviesgroep AVIV BV, 26 januari 2011
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Het groepsrisico is berekend voor de bestaande situatie en de toekomstige bebouwingssituatie
van het gebied Kooypunt. Tevens is de hoogte van het groepsrisico berekend voor de aardgasaardga
leidingen in het noorden van Den Helder. Voor een aantal leidingen geldt dat het groepsrisico
toeneemt als gevolg van de herontwikkeling van het gebied Kooypunt. Echter blijft het groepsrigroepsr
sico in alle situaties kleiner dan de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico van de aardgastransportaard
leiding ten noorden van het gebied Kooypunt ligt een factor 200 onder de oriëntatiewaarde.
LPG-tankstation
6
Door Prevent Adviesgroep B.V. is een risicoanalyse uitgevoerd voor het LPG--tankstation. Total, gevestigd aan de Touwslagerweg 1a in Den Helder.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek concludeert de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord
Noord
ten aanzien van dit tankstation dat:
• de doorzet aan LPG in de milieuvergunning niet is gelimiteerd. Volgens de werkafspraken
tussen het Ministerie van VROM en de LPG-branche
branche en gezien de ligging van het LPGLPG
3
tankstation kan de doorzet worden gelimiteerd tot 1.000 m per jaar.
• er voor het plaatsgebonden risico (PR) op 1 januari 2010, na limitering van de LPG-doorzet
LPG
3
tot 1.000 m per jaar, geen sprake is van een
een saneringssituatie op grond van het Besluit exe
terne veiligheid inrichtingen (Bevi).
• na het treffen van maatregelen door de LPG-branche
LPG branche (toepassing van Best Beschikbare
Technieken) het groepsrisico op 1 januari 2010 onder de oriëntatiewaarde blijft.
• het tankstation
ankstation is opgenomen op de Risicokaart. Aandachtspunt hier is de tenaamstelling
van het tankstation in het RRGS.
• er ten aanzien van het bestemmingsplan "Kooypunt 2004" geen nadere acties noodzakelijk
zijn.
Conclusie
Er bestaan wat betreft het aspect externe
externe veiligheid geen belemmeringen voor de voorgenomen
ontwikkeling.
4.6
Natuur
Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein (fase 3) is een natuuronderzoek uitgevoerd naar
7
natuurwaarden . Fase 1 en 2 van het bedrijventerrein zijn immers al in gebruik als bedrijventerb
rein. Ter plaatse van fase 3 wordt de grond momenteel gebruikt als bollengrond, waar zeer rer
gelmatig grondkerende werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder volgen de uitkomsten van het
onderzoek.
Natuurbeschermingswet
Het plangebied maakt geen onderdeel
onderdeel uit van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), BeB
schermd Natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of Natura 2000 geg
bied. Ten oosten van het plangebied, op ongeveer 1 km afstand, ligt de Waddenzee, welke valt
onder Natura 2000-gebied,, Wetland en EHS. Binnen een straal van 10 kilometer van het planpla
gebied liggen de Natura 20002000 gebieden “Duinen en Lage Land Texel”, “Duinen Den HelderHelder
Callantsoog”, “Noordzeekustzone” en het “IJsselmeergebied.
Vanuit het literatuuronderzoek (Witteveen + Bos, www.synbiosys.alterra.nl) kan het volgende
gesteld worden: Omdat het plangebied op 1-2
1 2 kilometer van het meest nabijgelegen deel, het
8
Balgzand , is gelegen zijn indirecte effecten op de Waddenzee op voorhand niet uit te sluiten.
Een aantal storingsfactoren
actoren zullen door de voorgenomen ontwikkelingen niet plaatsvinden
doordat de voorgenomen ontwikkeling niet plaatsvindt in het Natura 2000-gebied
2000 gebied zelf, zoals opo
pervlakteverlies, versnippering, verandering stroomsnelheid, overstromingsfrequentie, dydy
namiek substraat of populatiedynamiek.

6

Risicoanalyse LPG-tankstation,
tankstation, toetsing aan normering voor het plaatsgevonden risico en het groepsrisico in het BeB
vi/Revi, locatie Touwslagerweg 1a, Den Helder,
Held Prevent Adviesgroep B.V., 26 januari 2009
7
Natuuronderzoek Kooypunt fase 3, Den Helder. Projectnummer 11.576, BK groep, juli 2012, versienummer
11.576_R_001.04
8
Balgzand is de wadplaat tussen Den Helder en Wieringen
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Verdroging door verlaging grondwaterpeil zal door de aanleg van het bedrijventerrein naar verve
wachting alleen lokaal en in geringe mate worden beïnvloed.
Optische verstoring kan toenemen door de toename van verkeer door de uitbreiding van het
bedrijventerrein. De omvang van dit effect is naar verwachting gering en lokaal, omdat er voorvoo
namelijk gebruik zal worden gemaakt door reeds verstoorde routes.
Storingsfactoren die mogelijk kunnen voorkomen en een indirect effect kunnen
kunnen hebben op de
Waddenzee zijn:
• Stikstofeffecten onder invloed van eventuele vestiging van bedrijven met een omvangrijke
uitstoot van N-verbindingen
verbindingen zijn tot op grote afstand (enkele tientallen kilometers) van de
bron mogelijk. Ook duinhabitattypen op de Waddeneilanden zouden hierdoor kunnen worwo
den beïnvloed. Mocht vestiging van dergelijke bedrijvigheid aan de orde komen dan dienen
de effecten hiervan op Natura 2000-gebieden
2000 gebieden in de wijde omgeving alsnog te worden onderonde
zocht en beoordeeld. Indien dit tot onaanvaardbare
onaanvaardbare schade zou leiden kunnen op het bedrijbedri
venterrein andere, minder stikstofuitstoot veroorzakende bedrijven worden gevestigd. Indien
dit het geval zou zijn dienen deze bedrijven op dit aspect beoordeeld te worden. Om de stikstofuitstoot als gevolg
g van de uitbreiding van het bedrijventerrein te kunnen beoordelen is
een onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie van de ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek naar stikstofstiksto
depositie worden in de volgende alinea toegelicht.
• Geluidseffecten op vogels in de Waddenzee zijn op voorhand niet uit te sluiten. Vooral eveneve
tuele bouwwerkzaamheden zoals heien kunnen tot grote afstand (meerdere kilometers) van
de bron tot hoge geluidsniveaus leiden. Dit
Dit kan leiden tot een tijdelijke (bouwperiode) en - op
de schaal van de Waddenzee - lokale verstoring van broedvogels en/of niet-broedvogels.
niet
Na
de bouwperiode kan een relatief snel herstel worden verwacht omdat geen (blijvende) verve
anderingen optreden in het
he ecosysteem.
De effecten van geluidbelasting in de Waddenzee kunnen worden beperkt (mitigerende
maatregelen) door inzet van geluidarme technieken (bij bouwactiviteiten), werken in voor
vogels minder belangrijke perioden en inzet van geluidwerende middelen.
middele Een permanente
toename van geluidniveaus is mogelijk onder invloed van nieuwe bedrijvigheid en van toename van het verkeer. Zoals in paragraaf 4.4 wordt geconcludeerd zijn deze geluidseffecten
zeer beperkt.
Stikstofdepositie
Artikel 19j, eerste lid, Natuurbeschermingswet
atuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) bepaalt dat bij de vaststelling van
een plan, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden,
2000 gebieden, moet worden
gekeken of het plan significante gevolgen voor die gebieden kan hebben. Als dat het geval is,
moet
oet volgens het tweede lid een Passende beoordeling van die gevolgen worden opgesteld.
Voor een wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan)
bestemmingsplan moet een
plan-MER
MER worden opgesteld als voor dit plan een Passende beoordeling moet worden gemaakt
(art. 7.2a, eerste lid, Wet milieubeheer).
milieubeheer
In de omgeving van het plangebied liggen enkele Natura 2000-gebieden.
2000 gebieden. Effecten als gevolg
van stikstofdepositie kunnen op relatief grote afstand optreden. Derhalve zijn stikstofberekeninstikstofberekeni
9
gen uitgevoerd
oerd om de effecten op Natura 2000-gebieden
2000
in beeld te brengen. In een notitie zijn
de uitkomsten van de depositieberekeningen en de ecologische analyse in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) beschreven. Hieronder worden de conclusies weergewee
geven.
Uitgaande van een maximale effectafstand van 10 km en gevoeligheid van kwalificerende habihab
tattypen en soorten, zijn de volgende Natura 2000-gebieden
2000 gebieden beschouwd ten aanzien van stiksti
stofdepositie:
• Waddenzee
• Duinen en Lage Land Texel
• Duinen Den Helder-Callantsoog
Callantsoog

9

Notitie stikstofdepositie bedrijventerrein
venterrein Kooypunt, 26 oktober 2012, Grontmij
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Natura 2000-gebieden
gebieden als Noordzeekustzone en IJsselmeergebied liggen weliswaar ook binnen
10 km van het plangebied, maar binnen het deel van het gebied dat binnen 10 km van het planpla
gebied ligt liggen geen voor stikstof gevoelige habitats en/of
e
soorten.
De onderzochte toetsjaren zijn: de referentiesituatie (feitelijke situatie in 2012), de plansituatie in
2013 en 2023, de autonome situatie in 2013 en 2023.
Geconcludeerd wordt dat voor alle drie de Natura 2000-gebieden
2000 gebieden in 2013 sprake is van
va een
(zeer) beperkte toename aan stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie.
De grootste toename vindt plaats in het Natura 2000-gebied
2000 gebied Duinen Den Helder-Callantsoog
Helder
op
het habitattype Duinheiden met kraaihei, droog (H2140B), met een toename van 0,35 mol
N/ha/jr ten opzichte van de huidige situatie. Voor alle habitattypen geldt dat het slechts een tijti
delijke toename van stikstofdepositie betreft, in 2023 is op alle habitattypen namelijk een afnaafn
me berekend ten opzichte van de huidige situatie. Er is dus sprake van een zeer beperkte tijdetijd
lijke toename aan stikstofdepositie als gevolg van het plan op de habitattypen van de Natura
2000-gebieden.
De berekende toenames zijn zodanig klein, dat deze in ecologisch opzicht geen merkbare ini
vloed hebben op de kwaliteit van de betreffende habitattypen, zeker omdat het gaat om een
tijdelijke toename. Derhalve kunnen significant negatieve effecten met zekerheid worden uitgeuitg
sloten en is het plan uitvoerbaar in het kader van artikel 19j Nbwet.
Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet is bedoeld om zorgzaam om te gaan met beschermde planten en dieren.
Dit geldt zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het ontwerp.
Tevens houdt dit in dat gedurende de werkzaamheden rekening gehouden wordt met de beb
schermde soorten om schade aan deze soorten te voorkomen of de effecten zoveel mogelijk te
beperken.
Tijdens het veldonderzoek zijn naast rietorchis, kleine modderkruiper, bittervoorn en de groep
van vogels, enkele algemeen voorkomende beschermde
beschermde soorten aangetroffen binnen het ono
derzoeksgebied (deels plangebied).
Voor algemeen voorkomende beschermde soorten geldt dat ze niet ontheffingsplichtig zijn, mits
de zorgplicht in acht wordt gehouden.
Vogels
Voor alle beschermde inheemse (ook de
de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de
Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren.
10
In de praktijk betekent dit dat storende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen
broedse
uitgevoerd mogen worden. Handelingen die een vaste rustrust of verblijfplaats van beschermde vogels
verstoren zijn eveneens niet toegestaan. Nestlocaties van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote
gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer,
sp
steenuil, wespendief en zwarte wouw worden gezien als jaarrond beschermde vaste rustrust en
verblijfplaats. Voor de verstoring van deze verblijfplaatsen en belangrijk leefleef of foerageergebied
is ook buiten het broedseizoen een ontheffing noodzakelijk. Met uitzondering van huismus zijn
geen jaarrond beschermde soorten aangetroffen. De aanwezigheid van huismus concentreert
zich in het buurtschap De Kooij. Aangezien het buurtschap in zijn huidige vorm blijft bestaan,
wordt met de voorgenomen ontwikkeling geen
geen jaarrond beschermde nestlocaties verstoord of
verwijderd. Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag voor vogelsoorten met een jaarrond
beschermde rust- en verblijfplaats is dan ook niet aan de orde.
Vleermuizen
Met betrekking tot de groep van vleermuizen
vleermuizen worden geen belangrijke vliegroutes of verblijfverblij
plaatsen verstoord of zullen verdwijnen met de verdere ontwikkeling van het industrieterrein.
Echter zal met name het Noordhollandsch Kanaal een vliegroute/foerageergebied vormen voor
10

In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang

is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Doorgaans gaat het hierbij om de periode van 15 maart t/m
15 juli.

, revisie D.1
Pagina 22 van 29

Analyse van de voorgenomen activiteit

onder andere meer- en/of watervleermuis. Verder is ook de bebouwing van het buurtschap De
Kooy mogelijk geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. In de huidige voornemens zal het
buurtschap gehandhaafd blijven, waarmee nader onderzoek thans niet aan de orde is.
Flora
Met betrekking tot beschermde flora is uitsluitend bij de afslag van de N99 - N9 een tweetal
exemplaren van de rietorchis aangetroffen. Naar verwachting zal deze groeiplaatsen niet ono
derhevig zijn aan de verdere ontwikkeling van het industrieterrein en is een ontheffing in het
kader van de Flora- en faunawet niet aan de orde.
Vissen
Voor het vergraven en/of dempen van watergangen binnen het plangebied is een ontheffing in
het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk voor het verstoren en (tijdelijk) ongeschikt
maken van het leefgebied van kleine modderkuiper en bittervoorn. In verband met het voorkovoork
men van deze soorten dienen de werkzaamheden aan de watergangen (uitdiepen /dempen) in
de minst kwetsbare periode te worden uitgevoerd, namelijk na de voortplantingsperiode
voortplantingsperiode (april
t/m juli) en voordat genoemde soorten in winterrust (november/december t/m maart) gaan.
Amfibieën
Ook met betrekking tot algemeen voorkomende beschermde amfibieën is in het kader van de
zorgplicht aan te bevelen om het dempen en
en vergraven van watergangen plaats te laten vinden
wanneer de larven zijn volgroeid (augustus) en voordat de volwassen exemplaren zich ingraven
voor de winterslaap (november).
Uit het nader onderzoek naar het voorkomen van rugstreeppad is gebleken dat de soort nu niet
voorkomt binnen de planlocatie. Vooralsnog is een ontheffingsaanvraag met betrekking tot rugru
streeppad dan ook niet aan de orde. Echter is de rugstreeppad een pionierssoort bij uitstek en
kan nieuw ontstane leefgebieden (zoals een bouwterrein)
bouwterrein) in korte tijd bevolken. Het is dan ook
wel noodzaak dat met het voorkomen van rugstreeppad in de directe omgeving rekening wordt
gehouden. Het is zeer goed mogelijk dat gedurende de uitvoering zich rugstreeppad alsnog
gaat vestigen. Bij constatering van rugstreeppad binnen het plangebied dient vervolgens alsnog
een ontheffing te worden aangevraagd. Om te voorkomen dat de beschermde rugstreeppad
zich op de locatie gaat vestigen wordt aanbevolen het werkgebied uit voorzorg af te schermen
door middel van een amfibieraster. Een amfibieraster bestaat uit een fijnmazig of (bij voorkeur)
glad scherm dat rondom de projectlocatie wordt geplaatst.
Het ophogen van het plangebied staat momenteel gepland voor september 2012. Dat is een
minder gevoelige periode voor de rugstreeppad en om die reden een goede planning vanuit
ecologisch standpunt. Indien de rugstreeppad het terrein dan gaat bevolken is er een kans dat
zij zich gaan ingraven voor de winterperiode. Werkzaamheden zijn dan niet meer mogelijk binbi
nen het plangebied.
Overige soorten
Verder wordt niet verwacht dat andere strikt beschermde soorten voor zullen komen binnen de
projectlocatie, nader onderzoek naar het voorkomen van andere soorten is dan ook niet noodnoo
zakelijk. Echter kunnen veranderingen in de situatie
situatie binnen het plangebied of in de planvorming
altijd leiden tot andere inzichten en daarmee tot wijziging van deze conclusies.
Bij constatering van dergelijke beschermde soorten tijdens de werkzaamheden is het alsnog
noodzaak om het werk stil te leggen, ontheffing
ontheffing aan te vragen voor deze soort of contact op te
nemen met de Algemene Inspectie Dienst. Dergelijke acties, vaak met grote financiële consecons
quenties kunnen voorkomen worden door de aanbevelingen over te nemen.
Conclusie natuur
Met betrekking tot de
e Natuurbeschermingswet kan wordt geconcludeerd dat significante effeceffe
ten door toekomstige bedrijven op het bedrijventerrein Kooypunt kunnen worden uitgesloten.
Met het flora en fauna onderzoek is aangetoond dat het gebied geschikt is voor verschillende
beschermde
eschermde soorten, maar uit het nader onderzoek is gebleken dat alleen de Bittervoorn en de
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Modderkruiper in het plangebied aanwezig zijn. Omdat sloten worden gedempt is ontheffing van
de Flora- en faunawet voor deze soorten noodzakelijk.
4.7
Landschap en cultuurhistorie
c
In paragraaf 3.2 van deze notitie is de landschap en cultuurhistorie van het plangebied beb
schreven. Het oudste deel (fase 1) is rommelig en verouderd ogend, met veel achterkanten en
buitenopslag zichtbaar vanaf de openbare weg. Fase 2 is intern
intern qua opzet en aanzicht al duideduid
lijk beter, met ruimere straten, consequente rooilijnen en betere bebouwing. De nu geplande
ontwikkeling van Kooypunt 3 biedt aanleiding de beeldkwaliteit verder te verbeteren en ook de
zichtbaarheid vanaf de N9 te vergroten.
vergroten. Uitgangspunt voor fase 3 is handhaven van de beb
staande structuren en goed aansluiten op fase 1 en 2.
Conclusie Landschap en cultuurhistorie
Effecten op landschap zijn beperkt. De uitbreiding van het bedrijventerrein wordt landschappelijk optimaal ingepast.
st. Lijnen worden doorgezet en de wegen worden verlengd en profielen blijbli
ven gehandhaafd.
Er zijn geen effecten op cultuurhistorie, de huidige cultuurhistorische waarde in het plangebied
is zeer beperkt.
4.8
Archeologie
11
Synthegra heeft een archeologisch bureauonderzoek
bur
uitgevoerd voor een terrein aan de
Rijksweg (N9) in Den Helder. Hieronder worden de bevindingen van het onderzoek weergegeweergeg
ven.
Opbouw ondergrond
De diepere ondergrond van het plangebied bestaat uit dekzand (Laagpakket van Wierden van
de Formatie
matie van Boxtel). De top van het dekzand is naar verwachting nog intact en ligt op circa
6 m beneden maaiveld. Het dekzand is bedekt met (mogelijk) een laag Basisveen (Formatie
van Nieuwkoop), waarop wadafzettingen liggen (Laagpakket van Wormer van de Formatie
For
van
Naaldwijk) De ondiepe ondergrond van het plangebied bestaat uit zeezand (en –klei) dat tot het
Laagpakket van Walcheren van de Formatie van Naaldwijk wordt gerekend. De ondergrond in
het plangebied is plaatselijk tot op aanzienlijke diepte omgezet.
omgezet. Binnen het plangebied komen
kalkhoudende vlakvaaggronden voor.
Archeologische vindplaatsen
Binnen 6,0 m beneden maaiveld worden geen archeologische vindplaatsen verwacht. Voor de
dieper gelegen pleistocene ondergrond geldt een onbekende verwachting.
Effecten
Naar verwachting zullen eventuele graafwerkzaamheden geen bedreiging vormen voor het
bodemarchief. Indien werkzaamheden dieper dan 5,0 m beneden maaiveld uitgevoerd zullen
worden bestaat de kans dat eventuele resten uit de periode laat-paleolithicum
laat
um tot en met het
vroegneolithicum bedreigd worden.
Conclusie archeologie
De effecten op archeologie zijn beperkt. Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt
voor het plangebied enkel vervolgonderzoek geadviseerd indien de graafwerkzaamheden diedi
perr dan 5,0 m beneden maaiveld zullen worden uitgevoerd. In dat geval dient op de deellocatie
voorafgaand aan de werkzaamheden een verkennend booronderzoek uitgevoerd te worden.
Indien de graafwerkzaamheden niet dieper dan 5,0 m beneden maaiveld zullen worden
worde uitgevoerd wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

11

Bureauonderzoek Industrieterrein Kooypunt te Den Helder, Synthegra bv, 2 februari 2012
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4.9
Bodem
Bodemopbouw
Door sterk wisselende afzettingsomstandigheden vanwege de ligging nabij de kustlijn en de
opeenvolgende koude en warme perioden tijdens het pleistoceen is de geologische opbouw
van
an het gebied wisselend van karakter.
Globaal kan het volgende beeld ten aanzien van de lokale bodemopbouw worden afgeleid:
1. De bovenste 2 á 3 meter van het profiel bestaat in hoofdzaak uit zeer fijn tot matig fijn
zand. In de profielen kunnen kleilensjes voorkomen van enkele decimeters dik. Lokaal kan
er sprake zijn van afwijkingen op het algemene beeld: in sommige profielen is bijvoorbeeld
sprake van nagenoeg geheel kleiige of venige toplaag. Ook kan dit ondiepe zandige pakket
tot diepten van meer dan 2 á 3 m -mv
mv voorkomen, bijvoorbeeld wordt op diverse locaties
het “ondiepe zand” tot circa 6 m -mv wordt aangetroffen.
2. vanaf circa 2 á 3 m -mv
mv tot circa 5 á 7 m -mv
mv bevindt zich een heterogeen pakket waarin
klei- en veenlagen de overhand hebben. Zandige inschakelingen
inschakelingen en bijmengingen komen
in deze laag in meer of mindere mate eveneens voor, waardoor de doorlatendheid lokaal
sterk kan variëren.
3. Onder de bovengenoemde kleiige en venige afzettingen wordt tot circa 10 á 13 m -mv
voornamelijk fijn zandige afzettingen
afzettingen aangetroffen. Bij enkele van de dieper uitgevoerde
boringen wordt op circa 10 á 13 m -mv
mv een veenlaag van enkele decimeters aangetroffen.
Deze veenlaag komt evenwel niet overal voor.
Uit de grondwaterkaart van DGV-TNO
DGV
blijkt dat het gebied een hoogteligging
eligging heeft van 0,4 m +
NAP. De stijghoogte van het grondwaterniveau van het eerste watervoerend pakket bevindt
zich op circa 0,5 m – NAP.
Bodemkwaliteit
Het plangebied heeft oorspronkelijk een agrarische functie. Momenteel is het noordelijk deel
van het
et plangebied in gebruik als bedrijventerrein. Het bedrijventerrein breidt zich naar het zuizu
den uit.
TNO-NITG
NITG heeft op 6 november 2000 een “slechte grondengronden kaart” van Den Helder gemaakt.
Deze kaart is van belang in verband met de bepaling van de draagkracht
draagkracht van de bodem binnen
het gebied. Op basis van deze kaart kan worden gesteld dat het onderhavige plangebied grogr
tendeels bestaat uit zandgrond (“goede” grond, geel op afbeelding 4.3)) en voor een klein geg
deelte uit klei-// veengebied (“slechte” grond, rood op afbeelding 4.3).

Afbeelding 4.3: Slechte gronden--kaart, gemeente Den Helder (TNO-NITG 06-11-2000)

, revisie D.1
Pagina 25 van 29

Analyse van de voorgenomen activiteit

De Gemeente Den Helder beschikt over een bodembeheersplan en een bodemkwaliteitskaart,
vastgesteld in 2007. Hierin worden de voorwaarden vermeld voor verantwoord
verantwoord en duurzaam
hergebruik van grond. Het plangebied Kooypunt
Koo
ligt in de zone ‘Kooypunt’.
punt’. Voor deze zone
geldt dat de achtergrondkwaliteit van zowel bovenboven als ondergrond als schoon (voldoet aan de
achtergrondwaarde) wordt beschouwd. Dit heeft consequenties
consequenties voor de kwaliteit van hergeherg
bruiksgrond,
ruiksgrond, afkomstig van buiten de genoemde zones. Volgens het generieke beleid van het
Besluit bodemkwaliteit kan in de zone ‘Kooypunt’
‘Koo punt’ alleen schone grond worden toegepast. Voor
het gebied dat is/wordt bestemd als bedrijventerrein
bedrijventerrein wordt momenteel bezien of door middel
van het toepassen van gebiedsspecifiek beleid hergebruik van grond in de klasse ‘wonen’ en
‘industrie’ mogelijk kan worden gemaakt. In 2012 wordt een nieuwe Nota bodembeheer vastgevastg
steld waarin het gebiedsspecifieke
specifieke beleid mogelijk wordt meegenomen.
In het plangebied zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Dit geldt dan met name voor het
bedrijventerrein (fase 1 en 2) waar in het verleden veel onderzocht is.
is In het uit te breiden geg
deelte van het bedrijventerrein
enterrein (fase 3) is in 2012 verkennend bodemonderzoek verricht.
Verkennend bodemonderzoek fase 3
In 2012 is door Verhoeve Advies & Realisatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter
plaatse van de uitbreiding van Kooypunt, fase 3.
Tijdens de veldwerkzaamheden
werkzaamheden zijn geen waarnemingen gedaan, die op de aanwezigheid van
bodemverontreinigingen zouden kunnen duiden. Ook is geen puin en/of asbestverdacht materimater
aal aangetroffen.
Het plangebied voor fase 3 is in het bodemonderzoek verdeeld in het bovenste deel (deel A)
van fase 3 en het onderste deel (deel B) van fase 3.
In het beide delen zijn
ijn plaatselijk in de bovengrond
bovengrond enkele (zeer) licht verhoogde waarden geg
meten, die echter dermate laag zijn, dat een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk wordt geg
acht.
Uit het waterbodemonderzoek volgt, dat het slib in de onderzochte sloottrajecten voor verspreiverspre
ding op aangrenzende percelen in aanmerking komt.
In deel A zijn in het grondwater plaatselijk licht verhoogde concentraties van molybeen aangeaang
troffen, die waarschijnlijk
arschijnlijk een natuurlijke oorsprong hebben. De concentraties zijn daarnaast
dermate laag, dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
Provinciaal beschermde gebieden
De provincie Noord- Holland heeft in het provinciaal Milieubeleidsplan aangegeven
aangegeven dat bijzonbijzo
dere milieu- en bodemkwaliteiten in grondwatergrondwater en bodembeschermingsgebieden beschermd
moeten worden. Deze gebieden zijn door de provincie op kaart aangegeven.
Het onderhavige plangebied maakt geen deel uit van een dergelijk gebied.
Hett beschermen van aardkundige waarden is ook een van de speerpunten van het provinciale
landschaps- en bodembeschermingsbeleid. Aardkundige waarden hebben betrekking op geologeol
gische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen en processen (niet-levende
(niet
natuur)
en vormen ons aardkundig erfgoed. Bij de ruimtelijke ontwikkeling mag geen sprake zijn van de
aantasting van de aardkundige waarde. In 2004 zijn in totaal 17 gebieden aangewezen als
aardkundig monument voor de provinciale Aardkundige Monumentenlijst.
Monumentenlijs
Binnen het plangebied zijn geen locaties aangewezen als aardkundig waardevol gebied.
Conclusie bodem
Op basis van de onderzoeksresultaten worden geen belemmeringen verwacht ten aanzien van
de voorgenomen herontwikkeling van het gebied,
gebied ook zijn binnen het plangebied geen bodembode
beschermingswaarden aanwezig.
aanwezig
Wel dient rekening te worden gehouden met het gegeven, dat bij eventuele toekomstige grondgron
werkzaamheden mogelijk aanvullende analyses noodzakelijk zijn en de grond niet zonder rer
stricties buiten de locatie
catie kan worden toegepast. Het Besluit Bodemkwaliteit zal dan van kracht
kunnen worden.
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4.10
Water
Het bedrijventerrein Kooypunt grenst aan de west-,
west , en noordzijde aan de polder Het Koegras.
Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de rijksweg N9 die tevens
tevens een functie heeft als
boezemkade van het Noord-Hollands
Hollands Kanaal, als onderdeel van de Schermerboezem.
De polder Het Koegras heeft slechts een beperkt
rkt percentage oppervlaktewater van ca. 3,5%.
Dit betekent dat de waterhuishouding van bedrijventerrein Kooypunt
Kooypunt geen verdere negatieve
effecten op het waterbergend vermogen van de polder mag veroorzaken. De waterkwaliteit in
het poldergebied mag niet negatief worden beïnvloed door het functioneren van het oppervlakoppervla
tewaterstelsel van bedrijventerrein Kooypunt.
4.10.1
Waterhuishouding
In overleg met het Hoogheemraadschap is het waterhuishoudingsplan voor bedrijventerrein
Kooypunt ontwikkeld. De waterpartijen in dit plangebied zijn van de omgeving afgescheiden
door dammen of stuwen met overlaatconstructies. Hiermee wordtt gewaarborgd dat bij vervuivervu
lende calamiteiten, bijvoorbeeld bij het blussen van branden, geen vervuild bluswater in het omo
ringende poldergebied komt. In normaal bedrijf wordt overtollig water geloosd naar het NoordNoord
Hollands Kanaal met behulp van een gemaal
gemaal juist te noorden van perceel Rijksweg 56. Dit geg
maal kan ook in tijden van langdurige droogte voor waterverversing dienst doen. In het noordnoor
westen van Kooypunt bevindt zich een inlaatconstructie waardoor water uit de polder Het KoeKo
gras kan worden betrokken.
en. Voor situaties van overvloedige regenval is voorzien in een eigen
waterbergend vermogen. Voor het waterbergend vermogen is 16 % van het verhard oppervlak
van het bedrijventerrein beschikbaar in de vorm van oppervlaktewater of overstroombare
groenoppervlakten.
lakten. Waterhoeveelheden die groter zijn dan het eigen bergend vermogen worwo
den overgestort naar de omringende wateren.
4.10.2
Riolering
Door het plangebied loopt een riooltransportleiding van het Hoogheemraadschap. Via deze leile
ding wordt afvalwater van Julianadorp
Julianadorp en Anna Paulowna naar de rioolwaterzuivering aan de
Oostoeverweg getransporteerd. De transportcapaciteit van die leiding is niet toereikend om grogr
te hoeveelheden afvalwater extra te kunnen transporteren. Daarom is het rioolstelsel van KooyKoo
punt zodanig gescheiden dat er geen regenwater met het afvalwater mee naar de zuivering
wordt getransporteerd. De scheiding is bereikt met een drievoudig rioolstelsel, behalve in het
gebied ten noorden van de Schrijnwerkersweg, dat is nog met een tweevoudig rioolstelsel
rioolstels uitgevoerd.
Het drievoudig stelsel is als volgt te omschrijven:
1. een vuilwaterriool, bestemd voor zwart en grijs rioolwater, via een gemaal met persleipersle
ding aangesloten op de rioolwaterzuivering;
2. een vuil regenwater riool, bestemd voor de aansluiting van vervuilde terrein-,
terrein en wegverharding, aangesloten op een lokale coaliscentie afscheider, waarvan het gezuiverde
water wordt geloosd op het oppervlaktewater;
oppervlaktewater het residu wordt geloosd in het vuilwatervuilwate
riool onder 1;
3. een drainerend regenwaterriool, bestemd voor
voor de aansluiting van schone verharde opo
pervlakken (daken) en met de mogelijkheid om hierop drainages van terreinen en wew
gen aan te sluiten, rechtstreeks lozend op het oppervlaktewater.
De bestaande woningen aan de rand van het bedrijventerrein langs de rijksweg
jksweg N9 hebben een
plaatselijke eigen zuivering in de vorm van een (verbeterde) septictank. Indien
I dien noodzakelijk
kunnen deze woningen in de toekomst aangesloten worden op het rioolsysteem van het bedrijbedri
venterrein.
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Conclusie

In deze notitie zijn, op basiss van de beschikbare informatie uit diverse onderzoeken, de milieumilie
effecten beschreven
en van de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Kooypunt.
Kooypunt
De notitie is opgesteld voor het bevoegd gezag, te weten de gemeente Den Helder.
Helder Het bevoegd gezag beslist op basis van deze notitie en het overleg met betrokken bestuursorganen
en adviseurs of belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. De m.e.r.m.e.r.
beoordeling kent een nee, tenzij principe. Dit betekent dat er geen MER opgesteld hoeft te worwo
den tenzij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn als gevolg van het
project.
Ter beoordeling van de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn de volgende
deelaspecten bekeken: verkeer, geluid, lucht, externe veiligheid, natuur, landschap en cultuurhistorie, archeologie, bodem en water. De belangrijkste bevindingen zijn:
Verkeer
Door de uitbreiding van het bedrijventerrein nemen de verkeersintensiteiten toe De verkeersinverkeersi
tensiteiten op de wegvakken liggen relatief laag waardoor zich naar verwachting geen knelpunknelpu
ten voordoen op de betreffende wegen.
De toename van verkeersintensiteiten in het maatgevende uur (drukste uur) is beperkt. Op de
N9 en N250 is sprake van hogere toename, maar dit wordt vooral verklaard door het feit dat de
autonome ontwikkeling op de verkeersintensiteiten meegenomen is. Daarnaast geldt dat op de
N9 sprake is van een toename van verkeer door de ontwikkeling van het havengebied in Den
Helder. De verkeersintensiteiten op de wegvakken liggen relatief
relatief laag waardoor zich naar verve
wachting geen knelpunten voordoen op de betreffende wegen.
De effecten op de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau zijn minimaal. Knelpunten doen zich
voor op de kruising Rijksweg N250 - N9 - Ontsluitingsweg en de kruising Doggersvaart
oggersvaart - Torplaan. Deze knelpunten zijn echter beperkt en met eventuele aanpassingen in de verkeersreverkeersr
gelinstallatie
installatie zijn er geen effecten op de doorstroming te verwachten.
Geluid, lucht en externe veiligheid
De uitbreiding bedrijventerrein Kooypunt heeft een beperkt effect op geluid, lucht en externe
veiligheid. Nader onderzoek naar externe veiligheid is niet nodig.
Natuur
Omdat sloten worden gedempt is ontheffing van de FloraFlora en faunawet voor de bittervoorn en
modderkruiper noodzakelijk.
Ten aanzien
en van de gevoelige gebieden wordt opgemerkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op de omliggende Natura 2000-gebieden.
Landschap en cultuurhistorie
Effecten
n op landschap zijn beperkt. De uitbreiding van het bedrijventerrein landschappelijk opo
timaal ingepast. Lijnen worden doorgezet en de wegen worden verlengd en profielen blijven
gehandhaafd.
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Conclusie

Er zijn geen effecten op cultuurhistorie, de verwachtingswaarde in het plangebied
gebied is zeer beperkt.
Archeologie
De effecten op archeologie zijn beperkt.
beperk Voor het plangebied wordt enkel vervolgonderzoek geg
adviseerd indien de graafwerkzaamheden dieper dan 5,0 m beneden maaiveld zullen worden
uitgevoerd. In dat geval dient op de deellocatie voorafgaand aan de werkzaamheden een verve
kennend booronderzoek uitgevoerd
evoerd te worden. Indien de graafwerkzaamheden niet dieper dan
5,0 m beneden maaiveld zullen worden uitgevoerd wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.
Bodem
Op basis van de onderzoeksresultaten worden geen belemmeringen verwacht ten aanzien van
de voorgenomen
nomen herontwikkeling van het gebied.
Wel dient rekening te worden gehouden met het gegeven, dat bij eventuele toekomstige grondgron
werkzaamheden mogelijk aanvullende analyses noodzakelijk zijn en de grond niet zonder rer
stricties buiten de locatie kan worden toegepast.
toegepast. Het Besluit Bodemkwaliteit zal dan van kracht
kunnen worden.
Water
De effecten op water zijn beperkt. De toename aan verhard oppervlak dient gecompenseerd te
worden. Dit gebeurt in overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Noorderkwartier Deze
compensatie wordt in het bestemmingsplan
bestemmi
vastgelegd.
Samengevat:
• De ingreep kent geen specifieke milieurisico’s en de effecten zijn beheersbaar (zie hoofdhoof
stuk 4).
• De milieueffecten zijn over het algemeen lokaal en beperkt (zie hoofdstuk 2,
2 3 en 4). Significante effecten op het naastgelegen Natura 2000-gebied
2000
en omliggende Natura 20002000
gebieden worden uitgesloten.
uitgesloten
Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat er geen relevante effecten zijn die het doorlopen
doo
van de
m.e.r.-procedure zinvol maken.
maken Het doorlopen van een m.e.r.-procedure
procedure is daarom niet noodzanoodz
kelijk.
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