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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Buro SRO is door de gemeente Hillegom verzocht om een bezonningsstudie op te 

stellen om de gevolgen van de uitbreiding van het bedrijf Plasthill ten aanzien van 

het naastgelegen Aardappelgroothandel aan de Weerlaan 15/Voltstraat 3 

inzichtelijk te krijgen. Het bedrijf Plasthill is voornemens om uit te breiden. De 

gemeente heeft hierin gefaciliteerd door een nieuw bestemmingsplan op te stellen 

met een ruimere bebouwingscontour. De bezonningstudie maakt inzichtelijk of en 

hoeveel beperking van directe zonlicht de bebouwingsmogelijkheid oplevert voor de 

ramen van het belendende pand. Het gaat hierbij om een planologische vergelijking. 

De bestaande bebouwingsmogelijkheden worden vergeleken met de nieuwe. Het 

gaat dus niet om een vergelijking van het bestaande pand en de uitbreiding.  

1.2 LANDELIJKE NORMEN 

Bezonningstudie 

Voor bezonningstudies gelden geen wettelijk vastgestelde normen. In het kader van 

de Wet ruimtelijke ordening dient bij wijziging van een planologische situatie, 

bijvoorbeeld ten behoeve van nieuwbouw, in het besluit gemotiveerd te worden of 

de wijziging ruimtelijk acceptabel is. De wet gebruikt hiervoor de term goede 

ruimtelijke onderbouwing. Een planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan of 

een omgevingsvergunning, dient voorzien te zijn van een dergelijke onderbouwing. 

Afhankelijk van de opgave kan het wenselijk zijn om een bezonningstudie toe te 

voegen aan een bestemmingsplan of omgevingsvergunning waarmee gemotiveerd 

kan worden dat sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

Voor zowel de toepassing als de inhoud van een bezonningstudie bestaat derhalve 

geen directe wettelijke basis. Bezonningstudies worden echter veel toegepast om 

inzicht te krijgen op de bezonningseffecten en vormen ook de basis voor 

planschaderisicoanalyses.  

Voor de inhoud wordt landelijk veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘TNO-

norm’. In hoofdstuk 3 zijn de algemene uitgangspunten van een bezonningsstudie 

en de ‘TNO-norm’ toegelicht. 

 

1.3 TE ONDERZOEKEN ONDERDELEN 

De studie wordt uitgevoerd ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf Plasthill. 

In de studie worden de effecten op de ramen van de naastgelegen ‘Johan van 

Kampen Aardappelgroothandel’. In deze studie is niet ingegaan op het onbebouwd 

omliggende terrein aangezien dit enkel voor opslag en expeditie ingericht is. De 

nadelige effecten zoals bedoeld in de TNO norm worden hier niet wezenlijk relevant 

geacht. Er is geen sprake van beperking van de gebruiksmogelijkheden voor het 

onbebouwd terrein.  

Luchtfoto bedrijf Plasthill en Aardappelgroothandel J. van Kampen 

 

In de luchtfoto is het bedrijf Plasthill rood omkaderd. Dit is de grens van het perceel 

en ook de grens van het opgestelde bestemmingsplan. De bebouwingscontour ligt 

binnen deze plangrens.  In de bezonningstudie is uitgegaan van een maximale 

invulling van de bebouwingscontour. 
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 Te onderzoeken ramen van pand ‘Aardappelgroothandel Johan van Kampen’ 

 

In onderhavig plan gaat het om veertien ramen. Het gaat om één raam in de zijgevel 

georiënteerd op het bedrijf Plasthill. Twee lichtstraten, waarbij de lichtstraten tot aan 

de begane grond doorlopen, georiënteerd zijn op de Weerlaan. De overige elf ramen 

betreffen dakramen.  

In bovenstaande afbeelding is in lichtbruin het huidig bouwvolume van bedrijf 

Plasthill weergegeven. De genummerde rode vakken betreffende onderzochte 

ramen. In de bezonningstudie wordt niet het huidig bouwvolume als uitgangspunt 

genomen maar de bebouwingsmogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan. In 

nevenstaande afbeelding staan de bestaande en nieuwe planologische situaties 

afgebeeld. 

In zowel het vigerende als het nieuwe bestemmingsplan zijn maximale 

bebouwingspercentages opgenomen. Dit betekent dat niet het gehele plangebied 

volgebouwd mag worden. Dit dient echter voor een bezonningstudie op de meest 

nadelige manier ingevuld te worden. Derhalve is voor de studie uitgegaan van een 

volgebouwd perceel. Eventuele afname van bebouwing kan namelijk zodanig 

opgelost wordend dat de nadelige effecten van schaduwwerking gelijk blijven.   

 

 

bestaande planologische bouwmogelijkheden 

toekomstige planologische bouwmogelijkheden 
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2 BEZONNINSTUDIE 

2.1 OPZET 3D-MODEL 

Voor deze studie is een 3D-model opgesteld. Het model is gebaseerd op de 

gemeentelijke kadastrale kaart geleverd door de gemeente. De 3D-omgeving is 

gegenereerd in het programma SketchUp. De bouwmassa’s zijn op basis van het 

ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van Plasthill en voor de  

Aardappelgroothandel op basis van kopieën van het bouwplan.  

2.2 BEOORDELINGSMOMENTEN  (TIJDSTIPPEN) 

Voor de vergelijking van de schaduwwerking in de bestaande en de toekomstige 

situatie is gekeken op de dagen 21 maart en 21 september (gelijke zonnestand) en 

op 21 juni (hoogste zonnestand) en 21 december (laagste zonnestand). Op deze 

dagen is bepaald hoeveel zon in de huidige situatie aanwezig is en hoeveel zon in de 

toekomstige situatie nog aanwezig zal zijn. Bij de afbeeldingen van het 3D-model is 

telkens per datum voor iedere twee uur, voor zover relevant, een weergave van de 

bezonning gegeven. De feitelijke bezonningsuren zijn in het computermodel continu 

gemeten. De afbeeldingen vormen zodoende een illustratie voor de uitkomsten 

weergegeven in paragraaf 2.4. 

N.B. de gehanteerde tijden 21 maart en 21 september zijn ondanks de gelijke 

zonnestand niet gelijk omdat rekening is gehouden met zomer- en wintertijd. 

2.3 TNO-NORM 

Landelijk wordt veel gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘TNO-norm’. Middels 

deze norm is getracht om tot een objectief afwegingskader te komen en zo een 

uniforme standaard te krijgen. Hoewel deze norm nooit als NEN-norm is 

vastgesteld, dat wel beoogd werd, worden de uitgangspunten vaak toegepast. 

De ‘TNO-norm’ kwantificeert wanneer sprake is van ‘voldoende’ en van ‘goede’ 

bezonning en geeft de tijdstippen waarneer het best gemeten kan worden. 

 

 

 

 

 

Er is een lichte en een strenge ‘TNO-norm’ geformuleerd. Landelijk wordt enkel de 

lichte norm gehanteerd (Gemeente Den-Haag heeft een eigen aangepaste norm 

opgesteld, welke in deze studie niet relevant is). De ‘TNO-normen’ geven een richtlijn 

of er sprake is van voldoende bezonning en of er sprake is van goede bezonning.  

De norm is in principe gericht op de bezonning door een raam in de woonkamer. De 

norm is echter ook te gebruiken om te bepalen of er voldoende bezonning is op 

balkons, tuinen en/of andere buitenruimtes, en in dit geval de ramen van 

bedrijfspanden.  

In deze studie wordt geen onderscheid gemaakt tussen een raam van een woonhuis 

en een bedrijfspand. Tevens wordt voor de berekening geen onderscheid gemaakt 

tussen een staand en een liggend raam.  

 

De TNO-norm: 

 

Voldoende bezonning (lichte norm): Ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag 

in de periode van 19 februari tot 21 oktober (gedurende 8 maanden) in het midden 

vensterbank binnenkant raam. 

 

Goede bezonning (strenge norm): Ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in 

de periode 21 januari tot en met 22 november (gedurende 10 maanden) in het 

midden vensterbank binnenkant raam. 
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2.4 BEZONNINGSMODEL 

Op de navolgende pagina’s is het model weergegeven waarmee de bezonningsuren 

zijn gecalculeerd. Zoals eerder aangegeven gaat het hier om een vergelijking van de 

bestaande bouwmogelijkheden t.o.v. de toekomstige bouwmogelijkheden. 

 

 
Nieuwe situatie, 21 maart, 09:00 uur 

 

 
Nieuwe situatie, 21 maart, 11:00 uur 

  

 

 

 

 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 maart, 09:00 uur 

 

 
Bestaande situatie, 21 maart, 11:00 uur 



7 

 

 
Nieuwe situatie, 21 maart, 13:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 maart, 15:00 uur 

 

 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 maart, 13:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 maart, 15:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 maart, 17:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 maart, 19:00 uur 

 

 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 maart, 17:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 maart, 19:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 juni, 09:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 juni, 11:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 juni, 09:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 juni, 11:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 juni, 13:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 juni, 15:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 juni, 13:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 juni, 15:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 juni, 17:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 juni, 19:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 juni, 17:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 juni, 19:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 september, 9:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 september,11:00 uur 

 

 
Bestaande situatie, 21 september, 9:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 september, 11:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 september, 13:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 september, 15:00 uur 

 

 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 september, 13:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 september, 15:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 september, 17:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 september, 19:00 uur 

 

 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 september, 17:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 september, 19:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 december, 09:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 december, 11:00 uur 

 

 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 december, 09:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 december, 11:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 december, 13:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 december, 15:00 uur 

 

 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 december, 13:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 december, 15:00 uur 
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Nieuwe situatie, 21 december, 17:00 uur 

 

 

 
Nieuwe situatie, 21 december, 19:00 uur 

 

 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 december, 17:00 uur 

 

 

 
Bestaande situatie, 21 december, 19:00 uur 
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2.5 UITKOMSTEN BEZONNINGSSTUDIE 

Punt 1 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 15:40-15:50 0:10 

  nieuw  15:40-15:50 0:10 

21 juni  bestaand 15:00-16:40 1:40 

  nieuw  15:00-16:40 1:40 

21 september bestaand 16:00-16:20 0:20 

  nieuw  16:00-16:20 0:20 

21 december n.v.t. 

 

 

Punt 2 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 12:30-18:50 6:20 

  nieuw  12:30-18:50 6:20 

21 juni  bestaand 15:30-22:00 6:30 

  nieuw  15:30-22:00 6:30 

21 september bestaand 16:30-19:30 3:00 

  nieuw  16:30-19:30 3:00 

21 december bestaand 15:20-16:20 1:00 

  nieuw  15:20-15:50 1:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt 3 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:20 11:20 

  nieuw  7:00-18:20 11:20 

21 juni  bestaand 6:00-21:10 15:10 

  nieuw  6:00-21:10 15:10 

21 september bestaand 7:50-19:00 11:10 

  nieuw  7:50-19:00 11:10 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 

 

Punt 4 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-18:50 11:50 

21 juni  bestaand 6:00-21:40 15:40 

  nieuw  6:00-21:40 15:40 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-19:30 11:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 
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Punt 5 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-18:50 11:50 

21 juni  bestaand 6:00-21:40 15:40 

  nieuw  6:00-21:40 15:40 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-19:30 11:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 

 

Punt 6 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 15:20-18:50 3:30 

  nieuw  15:20-18:50 3:30 

21 juni  bestaand 15:00-22:00 7:00 

  nieuw  15:00-22:00 7:00 

21 september bestaand 15:50-19:30 3:40 

  nieuw  15:50-19:30 3:40 

21 december bestaand 15:30-16:20 0:50 

    15:30-16:20 0:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt 7 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-18:50 11:50 

21 juni  bestaand 6:00-22:00 16:00 

  nieuw  6:00-22:00 16:00 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-19:30 11:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 

 

Punt 8 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-18:50 11:50 

21 juni  bestaand 6:00-22:00 16:00 

  nieuw  6:00-22:00 16:00 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-19:30 11:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Punt 9 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-18:50 11:50 

21 juni  bestaand 6:00-21:20 15:20 

  nieuw  6:00-21:10 15:10 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-19:30 11:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 

 

Punt 10 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-18:50 11:50 

21 juni  bestaand 6:00-21:20 15:20 

  nieuw  6:00-21:10 15:10 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-19:30 11:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

    9:00-16:20 7:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt 11 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-17:00 10:00 

21 juni  bestaand 6:00-21:10 15:10 

  nieuw  6:00-18:00 12:00 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-17:50 10:00 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 

 

Punt 12 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-17:50 10:50 

21 juni  bestaand 6:00-21:10 15:10 

  nieuw  6:00-18:40 12:40 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-18:30 10:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 
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Punt 13 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-18:50 11:50 

21 juni  bestaand 6:00-21:20 15:20 

  nieuw  6:00-19:20 13:20 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-19:30 11:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 

 

Punt 14 

datum  situatie  tijden zon totale 

    aanwezig duur 

21 maart  bestaand 7:00-18:50 11:50 

  nieuw  7:00-18:50 11:50 

21 juni  bestaand 6:00-21:20 15:20 

  nieuw  6:00-19:50 13:50 

21 september bestaand 7:50-19:30 11:40 

  nieuw  7:50-19:30 11:40 

21 december bestaand 9:00-16:20 7:20 

  nieuw  9:00-16:20 7:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermindering van zonlicht per raam per tien minuten 

Enkel de veranderingen in bezonning zijn weergegeven. Wanneer – is 

opgenomen gaat het dus om een verruiming van het aantal uren van 

zonlichttoetreding.  

 

Punt 9 en 10 

21 juni  0 uur en 10 minuten 

 

Punt 11 

21 maart 1 uur en 50 minuten 

21 juni  3 uur en 10 minuten 

21 september 1 uur en 40 minuten 

 

Punt 12 

21 maart 1 uur en 00 minuten 

21 juni  2 uur en 30 minuten 

21 september 1 uur en 00 minuten 

 

Punt 13 

21 juni  2  uur en 00 minuten 

 

Punt 14 

21 juni  1 uur en 30 minuten 

 

 

 



22 

 

2.6 CONCLUSIE BEZONNINGSSTUDIE 

Voor de beoordeling in hoeverre de bezonning afneemt op de ramen van het 

bedrijfspand van ‘Aardappelgroothandel Johan van Kampen’ aan de Weerlaan 17 te 

Hillgeom is de uitbreiding van het naastgelegen bedrijf Plasthill en de omgeving in 

SketchUp gemodelleerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de veel toegepaste 

TNO-norm.  

 

De gevolgen voor de bezonning als gevolg van de uitbreiding van Plasthill op het 

belendende pand van Aardappelgroothandel Johan van Kampen zijn vooral 

merkbaar aan de westgevel en op de dakramen aan de achterzijde van het pand. 

Het gaat Specifiek om de bezonning voor het zijraam met nummer 1 en de 

dakramen met nummers 9 tot 14. 

 

Voor het raam in de zijgevel (punt 1) treed geen verandering op. Dit lijkt 

tegenstrijdig, maar het gaat om een vergelijking van de bestaande en de nieuwe 

planologische situatie. In de nieuwe situatie blijft de bebouwingsmogelijkheid direct 

op de erfgrens liggen waardoor planologische geen verandering optreed.  

De afname van de bezonning van de dakramen 9 en 10 is verwaarloosbaar. De 

bezonning neemt met tien minuten af.  

 

De bezonning van de ramen 11 tot en met 14 neemt het gehele jaar door af tussen 

de één en drie uur en tien minuten. De benadeling vindt plaats aan het eind van de 

middag (na vijf uur) en de avond. Het gaat hier om dakramen die veel zonlicht 

krijgen. De bezonningsduur ligt in de bestaande situatie ver boven de ondergrens 

van een goede bezonning. In de nieuwe situatie neemt het af maar is eveneens nog 

sprake van een bezonningsduur die zeer ruim boven de ondergrens ligt.  

 

 

 

 

 

Onderzochte ramen van pand ‘Aardappelgroothandel Johan van Kampen’ 

 

Geconcludeerd kan worden dat in de huidige situatie alle dakramen zeer veel 

zonlicht ontvangen. In de toekomstige situatie treed er voor de dakramen een 

verslechtering op. Dit vindt echter in de middag en avond plaats. Voor de 

werkruimtes achter de dakramen zal het effect van het bouwplan derhalve zeer 

beperkt merkbaar zijn. 

 

 




