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DEEL A

1.

INLEIDING

Inleiding

De gemeente Beverwijk heeft de ambitie om aan de westkant van Beverwijk een
woongebied te ontwikkelen met een eigen identiteit en waarin een overgang gemaakt
wordt tussen de stad en het buitengebied. In totaal worden er circa 230 woningen en
verschillende voorzieningen gerealiseerd. Ten behoeve van deze ontwikkeling is
onderhavig bestemmingsplan opgesteld.
1.1

Doel van het plan
Het doel van het bestemmingplan Woongebied Westelijk Beverwijk is het bieden van een
planologisch kader voor de genoemde ontwikkeling van een woongebied met circa 230
woningen aan de westkant van Beverwijk.

1.2

Plangrens
Het bestemmingsplangebied Woongebied Westelijk Beverwijk ligt ten westen van
Beverwijk. Globaal wordt het gebied begrensd door:
•
De bestaande woongebieden De Warande en Westertuinen in het oosten;
•
De Bankenlaan en De Lunetten in het noorden;
•
De Creutzberglaan in het westen;
•
De Zeestraat in het Zuiden.

Globale ligging van het plangebied.

Daarnaast is nog een perceel opgenomen dat is gelegen aan het Jacob Knegjespad
(voorheen de Lunetten 15). Voor dit perceel wordt vervangende nieuwbouw van één
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woning mogelijk gemaakt. Door de toevoeging van dit perceel aan het voorliggende
bestemmingsplan wordt recht gedaan aan een gemeentelijke toezegging.
De plangrenzen en de ligging van het plangebied in groter verband is ook op de
kaartaangegeven.
1.3

Vigerende bestemmingsplannen
In het plangebied Westelijk Beverwijk zijn meerdere plannen van kracht:
Bestemmingsplan
Westelijk Beverwijk
Warande 1972
Warande 1972 uitwerking
Westertuinen uitwerking fase C
Westertuinen en omgeving
Plan in hoofdzaak Westelijk
Beverwijk

Vaststelling
gemeenteraad
18-07-1963
10-05-1973
18-01-1975
17-12-1976
23-11-2006
PM

Goedkeuring GS
17-11-1964
02-04-1974
29-04-1975
15-03-1977
08-02-2007
17-11-1964

Hiernaast is voor een beperkt deel geldt geen bestemmingsplan maar is de
gemeenteljike Bouwverordening van toepassing.
1.4

Leeswijzer
Het bestemmingsplan Westelijk Beverwijk is vervat in een kaart en regels en gaat
vergezeld van een toelichting. De kaart en de regels vormen tezamen het juridisch
bindende deel van het bestemmingsplan.
In de toelichting wordt de opzet van het plan beschreven en zijn de aan het plan ten
grondslag liggende uitgangspunten en gedachten vermeld. Tevens wordt er verslag
gedaan van uitvoerbaarheid.
De toelichting bestaat uit vier delen: inleiding, planbeschrijving, uitvoerbaarheid en
deelonderzoek/verantwoording. Na de inleiding (deel A) wordt in deel B wordt ingegaan
op de bestaande en de toekomstige situatie van het plangebied. Hiernaast wordt een
toelichting gegeven op de bestemmingsplanregels. In het deel C wordt ingegaan op de
uitvoerbaarheid van het plan. Achtereenvolgens komen de maatschappelijke en
financiële uitvoerbaarheid aan de orde. Hierna wordt ingegaan op inspraak en overleg. In
deel D worden de verschillende deelonderzoeken die zijn uitgevoerd beschreven. Dit deel
vormt de verantwoording van het bestemmingsplan. Hierbij wordt ingegaan op het
vigerende beleid op verschillende schaalniveau’s (hoofdstuk 5), verschillende
milieuaspecten (hoofdstuk 6) , water (hoofdstuk 7), ecologie (hoofdstuk 8), duurzaamheid
(hoofdstuk 9), archeologie en cultuurhistorie (hoofdstuk 10) en beeldkwaliteit (hoofdstuk
11).
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DEEL B

PLANBESCHRIJVING

2.

Planbeschrijving

2.1

Bestaande situatie

2.1.1

Historische achtergrond
Het plangebied ligt tussen de duinen en de stedelijke bebouwing van Beverwijk. De
ondergrond van het gebied bestaat uit lage jonge duinen, oude stuifduinen en een
strandvlakte. Het plangebied kent een lange geschiedenis waarvan de landschappelijke
opbouw begon met kleine boerderijen of hofsteden. Door de eigenaren van de
buitenplaats Westerhout (ten zuiden van de Zeestraat) zijn deze samengevoegd tot een
omvangrijk landgoed.
Op de voor tuinbouw geschikte strandvlakte begon men met het telen van groenten. Dit
gebeurde op kleine percelen die waren omgeven door hagen en houtwallen. Om de
condities voor de teelt nog verder te verbeteren werd het reliëf afgevlakt en werden
waterloopjes (rellen) gegraven. De woningen en schuren van de tuinders stonden
verspreid in het teeltgebied. Ze werden ontsloten vanaf de Zeestraat en de Bankenlaan,
beide oost-west routes, en vanaf de noord-zuid lopende Creutzberglaan die zich
ontwikkelde tot ruggengraat van het tuinbouwgebied.
In de loop van de 20e eeuw vond een schaalvergroting plaats in de tuinbouw. Kavels
werden vergroot en daarbij werden veel beplanting en kavelgrenzen opgeruimd. Ook
werd grasland omgezet in akkers. In het huidige open tuinbouwgebied zijn toch meerdere
oude grenzen nog herkenbaar. Het lint van de Creutzberglaan heeft door de invulling met
woningen, waaronder rijwoningen, een steeds dichter en meer stedelijk karakter
gekregen. Ten opzichte van het stedelijk gebied van Beverwijk, dat geleidelijk naar het
westen is uitgebreid, is het niettemin een op zichzelf staand element gebleven.

2.1.2

Huidige situatie
Het gebied Westelijk Beverwijk is circa 18,6 hectare groot en voornamelijk als bouwland
in gebruik door tuinbouwbedrijven. De belangrijke ruimtelijke structuren (Creutzberglaan,
Zeestraat) liggen buiten het plangebied. Binnen het gebied liggen met uitzondering van
de Bankenlaan geen (openbare) wegen of straten. De belangrijkste watergang ligt langs
de oostgrens van het gebied en vormt de grens van de bestaande woonwijken (De
Warande en Westertuinen). De watergang sluit in het midden aan op de groenstructuur
van De Warande, ten noorden hiervan verbreedt deze watergang zich. Behalve enkele
bedrijfsgebouwen en tuinbouwkassen is er geen bebouwing in het gebied. Bij de
bedrijfsbebouwing is soms een bedrijfswoning aanwezig. De lintbebouwing langs de
Creutzberlaan en Zeestraat en de bebouwing aan de Brederodelaan grenzen aan het
plangebied maar maken hier geen deel van uit. Het gebied is ruimtelijk verrommeld en er
is een harde scheiding tussen de stedelijke bebouwing ten oosten van het gebied en het
landschap ontstaan.
Voor het perceel aan het Jacob Knegjespad (voorheen de Lunetten 15) is sprake van een
woonperceel waarbij de woning door een calamiteit is teniet gegaan. Voor dit perceel
geldt nog wel de woonbestemming.
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2.2

Toekomstige situatie

2.2.1

Algemeen
Voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied is de Stedenbouwkundige Visie
Westelijk Beverwijk opgesteld. Deze visie is als onderlegger gebruikt voor het opstellen
van dit bestemmingsplan en het exploitatieplan.
Met de ontwikkeling wordt beoogd van Westelijk Beverwijk een multifunctioneel gebied te
maken dat een overgang vormt tussen stad en buitengebied met een eigen identiteit die
past bij de locatie en bij Beverwijk. In het gebied zullen circa 230 woningen gerealiseerd
worden in diverse woontypologieën. in gevarieerde woonmilieus. Het betreft voornamelijk
duurdere woningen in een dichtheid van 10 tot 12 woningen per hectare. Naast de
hoofdfunctie wonen wordt in het gebied rekening gehouden met diverse recreatieve
routes waardoor de toegankelijkheid van het gebied gelegen ten westen van de
Creutzberglaan en de bestaande woongebieden Westertuinen en De Warande zoveel
mogelijk behouden blijft.
De historische landschappelijke onderlegger is de inspiratiebron geweest voor de
afbakening van woonvlekken en het vertalen van de ruimtelijke eigenschappen van
graslanden en verschillende tuinbouwverkavelingen, in diverse woonsferen en kwaliteiten
van het openbaar gebied.
De natuurlijke richting in het landschap, oost-west en noord-zuid, komen voort uit de
natuurlijke opbouw van de kust. Deze richtingen zijn in het plan gehandhaafd. Om echter
te voorkomen dat het woongebied een soort schil wordt die de ruimte tussen de
Creutzberglaan en de stadsrand opvult, is in de ruimtelijke opbouw van het plan de oostwestrichting benadrukt en zijn dominante noord- zuid structuren vermeden.
De hoofdontsluiting voor het verkeer loopt gedeeltelijk parallel aan de Creutzberglaan en
Warande. De Creutzberglaan die zich in de loop van de tijd tot ruggengraat van het
gebied heeft ontwikkeld is als zelfstandig lint opgevat. Langs de gehele lengte is een met
water ingerichte zone geprojecteerd tussen de lintbebouwing en de nieuwe
woonbebouwing.
Zoals eerder aangegeven is voor het perceel aan het Jacob Knegjespad (voorheen de
Lunetten 15) sprake van vervangende nieuwbouw van een woning.

2.2.2

Verkeerstructuur en parkeren
In verband met de lage dichtheid van het gebied zal er geen grote verkeersintensiteit
ontstaan. Verder is er sprake van een evenwichtige verdeling van het autoverkeer over
het hele gebied.
Een nieuwe hoofdroute ontsluit het gebied. Deze is aangesloten op het huidige einde van
de Baljuwslaan en de Plantage. Vanaf de hoofdroute worden de verschillende
woonclusters ontsloten. Omdat de hoofdroute niet aansluit op de Creutzberglaan zijn er
geen maatregelen nodig om doorgaand verkeer te weren. De clusters ten noorden van
de Bankenlaan worden niet via de hoofdroute maar via de Bankenlaan ontsloten. De
verkeersontsluiting is geïnspireerd op de historische ontsluiting van het tuinbouwgebied:
een enigszins slingerende weg van waaraf agrarische bedrijven, die op enige afstand zijn
gelegen, worden ontsloten. Het gehele plangebied wordt een 30 km/uur zone.
Voor langzaam verkeer is een zelfstandige noord-zuid lopende fietsroute gepland, deels
gekoppeld aan de hoofdroute en worden oost-west verbindingen gemaakt. Parkeren zal
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hoofdzakelijk op eigen erf, respectievelijk binnen de eigen wooncluster plaatsvinden.
Bezoekers parkeren in het openbare gebied.
Het parkeren in het woongebied Westelijk Beverwijk is hoofdzakelijk gesitueerd op eigen
erf. Bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen is uitgegaan van minimaal 2
parkeerplaatsen per woning, conform de nieuwste normen (CROW, Parkeerkencijfers,
juni 2003). Hierin is de norm van 0,3 parkeerplaatsen per woning voor bezoekers
opgenomen. De parkeerplaatsen voor bezoekers worden in het openbare gebied
gerealiseerd. Bij de rijwoningen is voor de goedkope categorie uitgegaan van een
parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per woning.
Voor het oplossen van bestaande parkeerproblemen van bestaande straten (Zeestraat,
Creutzberglaan en Bankenlaan) zijn extra parkeerterreinen opgenomen. Zes
parkeervoorzieningen op maaiveldniveau zijn apart opgenomen. Twee van de
parkeerterreinen zijn even buiten het plangebied voorzien.
2.2.3

Groen, water en voorzieningen
Tussen de stadsrand en de Creutzberglaan zijn verschillende groenblauwe verbindingen
geprojecteerd met wandelroutes. Centraal in het gebied is een visueel open gebied
geprojecteerd dat een belangrijk knooppunt vormt in de ruimtelijke en functionele
structuur van het plangebied. Hier komen de verschillende groene zones en belangrijkste
fiets- en wandelroutes samen. In het open groengebied zijn verschillende recreatieve
elementen geprojecteerd zoals een waterplan met speeloever. De school die nu aan de
rand van het stedelijk gebied ligt krijgt een centrale plek in het groengebied. Het centrale
groengebied vormt een schakel tussen het duingebied en het bestaande stedelijk gebied.

2.2.4

Wonen
In de ontwikkeling zullen woonclusters met een eigen sfeer en woningtypologie
gerealiseerd worden. In het gebied zullen verschillende woningtypen gebouwd worden:
vrijstaande, twee-onder-één-kap- en rijwoningen. Deze bebouwing mag twee lagen met
een kap bedragen. Tot slot is er binnen twee woonclusters ruimte voor gestapelde
appartementen van twee tot maximaal vier lagen. De vrijstaande woningen zullen deels
onder particulier opdrachtgeverschap gebouwd worden.

2.2.5

Inpassing wensen bewoners
Met bewoners en omwonenden is gesproken over de wijze waarop bestaande woningen
worden ingepast in de nieuwe wijk. In het noorden van het plangebied is ruimte gegeven
voor het toevoegen van maximaal 6 nieuwe woningen.
De bewoners langs de Creutzberglaan en Zeestraat hebben aangegeven te weinig
parkeerruimte te hebben. Om dit probleem op te lossen zijn aan weerszijde langs de
Creutzberglaan een aantal gebieden bestemd voor verkeer en verblijfsgebied met een
functieaanduiding voor parkeren.

2.2.6

Plangeschiedenis
De eerste stap in de planvorming is geweest het opstellen van een Nota van
uitgangspunten voor Westelijk Beverwijk, waarin de doelen en randvoorwaarden zijn
vastgelegd. Deze nota, die ook aan het gemeentebestuur ter goedkeuring is voorgelegd,
vormt een belangrijke basis voor de stedenbouwkundige visie en het bestemmingsplan
Westelijk Beverwijk. Hierna is begonnen met het opstellen van een stedenbouwkundige
visie. Tijdens het planproces zijn aanvullende onderzoeken verricht naar de aspecten
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verkeer, milieu, hydrologie, eigendomsverhoudingen, woningmarktverkenning etc. In Juli
2008 is het 3e concept van de Stedenbouwkundige visie Westelijk Beverwijk opgesteld.
Deze visie vormt de basis voor het onderhavige bestemmingsplan. Ten opzichte van de
stedenbouwkundige visie zijn, in verband met marktontwikkelingen, de zogenaamde
minilandgoederen (clusters van drie woningen met gemeenschappelijke tuin) gewijzigd in
bebouwingsmogelijkheden voor vrijstaande of blokken van ten hoogste twee
aaneengesloten woningen.
2.2.7

Realisatieaspecten
Het ligt in de bedoeling het plan gefaseerd uit te voeren. In hoofdstuk 3.3 van deze
toelichting wordt hierop nader ingegaan. In verband met de realisatie van de 1e fase (in
het zuidelijk deel en het noordelijk deel) is dit gebied aangewezen als gebied waarbinnen
sprake is van een "verwerkelijking in de naaste toekomst" als bedoeld in artikel 3.4 van
de Wet ruimtelijke ordening. Op de gevolgen van deze aanwijzing wordt in hoofdstuk 3.3.
en 3.4 nader ingegaan.
De gronden zijn vrijwel geheel in eigendom van de gemeente. Ten aanzien van de
overige gronden wordt door de gemeente een actief grondbeleid voorgestaan. In
hoofdstuk 3.4 van de toelichting wordt hier nader op ingegaan.
Voor het perceel aan het Jacob Knegjespad (voorheen de Lunetten 15) is sprake van
realisatie van een nieuwe woning door de eigenaar van het perceel ter vervanging van de
teloor gegane woning.

2.3

Toelichting op de regels

2.3.1

Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de gewenste ruimtelijke en
functionele ontwikkelingen juridisch zijn vertaald in het bestemmingsplan.

2.3.2

De Wet ruimtelijke ordening
Per 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Daarbij
gelden nieuwe bepalingen zowel ten aanzien van de te volgen procedures als ook ten
aanzien van de te gebruiken terminologie. Voor wat betreft de terminologie is er een
aantal veranderingen doorgevoerd. Zo worden de "voorschriften" voortaan "regels"
genoemd en worden "vrijstellingen" voortaan "ontheffingen" genoemd. Daarnaast zijn
nieuwe standaarden ingevoerd met betrekking tot de opbouw van de regels en de wijze
waarop de (plan)kaart moet worden ingericht. Hierop wordt later nader ingegaan.
Een belangrijk nieuw element bij de Wro is de koppeling van een bestemmingsplan aan
een exploitatieplan. Een dergelijk plan is verplicht indien een kostenverhaal vooraf (dit is
vóór de vaststelling van het bestemmingsplan) niet is verzekerd via overeenkomsten.
Het exploitatieplan wordt vastgesteld parallel aan het voor het exploitatiegebied vast te
stellen bestemmingsplan. De procedure is vergelijkbaar met en gekoppeld aan de
bestemmingsplanprocedure.
Met de nieuwe regelgeving is bij de inrichting van het voorliggende bestemmingsplan
rekening gehouden.
Het bestemmingsplan bestaat uit de kaart en de regels en is voorzien van deze
toelichting. Na een uitleg over de algemene aspecten wordt verder ingegaan op de kaart
en de regels.
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2.3.3

Juridische methodiek
Bij de opzet van het plan is hoofdzakelijk gekozen voor een bestemmingsmethodiek
waarbij is gekozen voor eindbestemmingen. Op basis van de bestemmingsomschrijving
en de bouwregels kunnen direct bouwvergunningen worden afgegeven, indien deze
passen binnen de regels van het bestemmingsplan en het bij het bestemmingsplan
behorende exploitatieplan. In deze gevallen is sprake van een "directe bouwtitel". Mede
vanwege het ontwikkelingskarakter van het plan is sprake van een plan met een zekere
mate van flexibiliteit en globaliteit met name ten aanzien van het kaartbeeld. Daarnaast
bevatten de regels flexibiliteitsbepalingen waardoor kan worden ingespeeld op
toekomstige bouwplannen. Bij het toepassen van de flexibiliteitsbepalingen dienen deze
wel te worden getoetst aan de stedenbouwkundige kaders vanuit het stedenbouwkundige
plan. Daarbij zal, in het kader van de belangenafweging voorafgaand aan de toepassing
van de ontheffingsbepalingen dan wel de wijzigingsbepalingen, worden bezien of
toepassing van de flexibiliteitsbepaling:
•
een bijdrage levert aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit dan wel
•
geen onevenredige afbreuk doet aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit.

2.3.4

Plankaart
Analoog
De bij het bestemmingsplan behorende kaart is, schaal 1:1000, getekend op een
kadastrale ondergrond aangevuld met topografische gegevens. De kaart bestaat uit drie
bladen. Het Woongebied Westelijk Beverwijk is weergegeven op blad 1. In verband met
de ligging van het perceel aan het Jacob Knegjespad (voorheen de Lunetten 15) is dit
deel op een apart kaartblad aangegeven. Op het derde blad zijn de gronden opgenomen
die in aanmerking komen voor verwerkelijking in de naaste toekomst. Op dit kaartblad
zijn tevens kadastrale gegevens (sectie, perceelgrenzen en perceelnummers)
opgenomen.
Op de kaart (blad 1 en 2) worden, door middel van coderingen, kleur en
functieaanduidingen, de bestemmingen van de gronden aangegeven. De materiële
inhoud (bestemmingsomschrijving) van de bestemmingen is opgenomen in de leden 1
van hoofdstuk 2 van de regels. Daarnaast bevat de kaart meer technische aanduidingen
die verband houden met de gebruikte ondergrond en de toekomstige inrichting van het
plangebied. Bij de opzet van de (plan)kaart is rekening gehouden met de richtlijnen zoals
opgenomen in de Standaard Voorschriften Bouwkundige Plannen 2008 (SVBP 2008).
De kaart is volgens IMRO 2008 (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) getekend. Dit is
een eenduidige en technische methode voor het tekenen van kaarten. Hiermee kan
ruimtelijke informatie eenvoudig digitaal uitgewisseld worden met andere overheden en
samenwerkingspartners. Tevens maakt deze methode het mogelijk om het plan digitaal
te raadplegen.

2.3.5

Regels
Algemeen
De regels bevatten, samen met de kaart, regels omtrent de bestemmingen, het gebruik
van de gronden, de toegelaten bebouwing en het gebruik van de bebouwing.
De voorschriften zijn verdeeld in vier hoofdstukken, namelijk:
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Hoofdstuk 4 Overgangsrecht en slotregel.
In de volgende gedeelten worden deze hoofdstukken, artikelsgewijs, kort toegelicht.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat de volgende artikelen.
In het artikel "Begrippen" wordt een aantal in de regels voorkomende begrippen nader
omschreven. Door de omschrijving wordt de interpretatie van deze begrippen beperkt,
waarmee de duidelijkheid van het plan en daarmee de rechtszekerheid wordt vergroot.
In het artikel "Wijze van meten" wordt aangegeven hoe de in het plan voorgeschreven
maatvoeringen dienen te worden bepaald.
Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Dit bevat regels met betrekking tot de in het plan opgenomen bestemmingen. Bij de opzet
van de artikelen over de bestemmingen is een vaste indeling aangehouden teneinde het
overzicht en daarmee de duidelijkheid te vergroten.
De volgende onderdelen worden onderscheiden.

Bestemmingsomschrijving
In dit onderdeel worden de functies aangegeven waartoe de gronden zijn bestemd.

Bouwregels
In dit onderdeel zijn regels opgenomen ten aanzien van de toegelaten bebouwing.
Het eerste lid bevat in ieder geval regels omtrent toegestane bouwwerken welke
als "recht" kunnen worden opgericht. Voor zover van toepassing bevat dit
onderdeel tevens regels over het oprichten van bouwwerken welke slechts na een
door burgemeester en wethouders verleende ontheffing mogen worden gebouwd.

Nadere eisen
In de regels is een stelsel opgenomen waarbij door het college van burgemeester
en wethouders “nadere eisen kunnen worden gesteld aan de situering van
bouwwerken indien dit in verband met een doelmatige inrichting van het gebied
wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Ook kunnen nadere eisen worden gesteld
indien bebouwing zou leiden tot een onevenredige aantasting van de
gebruiksmogelijkheden op nabij gelegen erven.

Gebruiksregels
In dit lid worden bestemmingsspecifieke gebruiksregels opgenomen. Indien deze
er niet zijn wordt volstaan met een verwijzing naar de in hoofdstuk 3 opgenomen
(algemene) gebruiksregels
In bijgaande tekst wordt ingegaan op de belangrijkste binnen dit hoofdstuk opgenomen
bestemmingen.
Gemengd -GDBinnen deze bestemming is sprake van een dubbelbestemming waarbij naast woningen
ook een functie voor maatschappelijke voorzieningen is toegestaan. Voor de bebouwing
zijn de kaders aangegeven. Binnen de bestemming dient te worden voorzien in de
parkeerbehoefte.
Met de aanduiding “gevellijn” wordt aangegeven waar:
1.
bij de noordelijke aanduiding de (hoofd)entree voor de maatschappelijke
doeleinden worden gerealiseerd;
2.
bij de zuidelijke aanduiding de oriëntatie van de woongebouwen gericht
moet zijn op de bedoelde aanduiding.
Gemeente Beverwijk
Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk
Toelichting
14 mei 2009

9

Binnen de bestemming zijn nader bepalingen opgenomen met betrekking tot de situering
van de maatschappelijke functies (noordzijde van het bestemmingsvlak) en de gootbouwhoogten
In de bestemmingsregeling is rekening gehouden met een gehele of gedeeltelijke
functieverschuiving van maatschappelijke functies naar woonfuncties.
Groen -GDeze bestemming is opgenomen voor gebieden ten behoeve van (openbare)
groenvoorzieningen die binnen de structuur van het plangebied van belang zijn. Binnen
de bestemming is de aanleg van fiets- en/of voetpaden, speelvoorzieningen, water
alsmede ontsluitingspaden ten behoeve van aangrenzende (woon)percelen mogelijk.
Binnen de bestemming is ook de aanleg van water, waterduikers en speelvoorzieningen
mogelijk.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel en noordelijk deel
(het gebied gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel
aan het Jacob Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Maatschappelijk -MDe bestemming is opgenomen voor in het plangebied aanwezige maatschappelijke
voorzieningen, zoals scholen en buitenschoolse opvang. Binnen de gegeven
doeleindenomschrijving is een functiewisseling of uitbreiding ten behoeve van een
andere maatschappelijke functie mogelijk. De gebouwen dienen te worden geplaatst
binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak. De bouwregels bevatten bepalingen ten
aanzien van de goothoogte, hoogte en /of dakhelling.
In het bouwvlak is een gevellijn opgenomen. De als zondanig aangeduide gevels van de
bebouwing vormen de belangrijkste gevels van de hoofdbebouwing. Hoofdbebouwing is
op deze zijden georiënteerd.
Tuin -TDe bestemming is opgenomen voor gronden die mede vanwege de toekomstige
inrichting onbebouwd dienen te blijven. De bestemming biedt de mogelijkheid voor het
realiseren van paden voor de aangrenzende (woon)percelen.
Verkeer -VDe bestemming is alleen opgenomen voor de Bankenlaan en een klein gedeelte van de
Creutzberglaan inclusief de verbinding met Het Zandgat / Bankenlaan. Binnen de
aangeven bestemming is de stroomfunctie van belang. De bestemming heeft een globaal
karakter en maakt herprofilering en/of reconstructie van de wegen mogelijk.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat bij reconstructie van de wegen wel dient
te worden voldaan aan de regels uit of krachtens de Wet geluidhinder.
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Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het noordelijk deel (het gebied
gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel aan het Jacob
Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de verwerkelijking in
de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Verkeer - Verblijf -V-Vb- parkeerterrein (p)
- langzaamverkeer (sv-lvz)
- achterpad (sv-ach)
De bestemming is opgenomen voor gebieden met een overwegende verblijfsfunctie. De
nieuwe aan te leggen verkeersverbindingen waaronder de hoofdroute zijn als zodanig
bestemd. Er is hier sprake van een bestemming met een globaal karakter waarbij niet
exact de rijwegen, voetpaden, parkeervoorzieningen, bermen en andere voorzieningen
zijn vastgelegd. Binnen de bestemming is middels een functieaanduiding aangegeven
welke gronden specifiek bedoeld zijn voor langzaamverkeer en/of parkeren.
In verband met het bieden van enige duidelijkheid ten aanzien van de inrichting van deze
gebieden is voor een aantal wegen een wegprofiel aangegeven. Van de gegeven
maatvoering kan door burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.
Het achterpad, ter plaatse van de achterzijde van de percelen langs de Zeestraat, heeft
een specifieke functieaanduiding achterpad gekregen. De regeling komt voor uit
afspraken met bewoners over de ontsluiting van de aangrenzende achtertuinen.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel en noordelijk deel
(het gebied gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel
aan het Jacob Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Water -WA- oeverzone (oe)
Deze bestemming is opgenomen voor bestaande en nieuw te realiseren
watergangen/vijvers binnen het plangebied. De gronden met deze bestemming maken
deel uit van de hoofdstructuur van het plan en zijn tevens noodzakelijk in het kader van
de waterberging in het plangebied. De bestemming bestaat uit een watergang en de
bijbehorende oeverzone.
Met de aanduiding oeverzone (oe) wordt aangegeven waar de gronden mede bestemd
zijn voor oevers. Bij langdurige en/of hevige neerslag biedt de oeverzone de mogelijkheid
op de (tijdelijke) peilstijging in het gebied op te vangen; daarbij is het mogelijk dat
tengevolge van deze tijdelijke hogere waterstand de oeverzone gedeeltelijk onder water
komt te staan.
Ter bescherming van het talud van deze oevers is een aanlegvergunningenstelsel
opgenomen. Het ophogen van deze gronden, al dan niet in combinatie van het plaatsen
van damwanden is daarbij niet toegestaan zonder een vergunning van burgemeester en
wethouders. Het handhaven van de taluds is onder meer gewenst vanwege de
waterhuishouding (extra mogelijkheden voor waterberging) als ook vanuit
milieu/ecologische overwegingen. Wel kan medewerking worden verleend aan de bouw
van vlonders binnen deze strook.
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Ook voor het plaatsen van oeverbeschoeiingen hoger dan 0.20 m gemeten vanaf het
(gemiddelde) waterpeil, voor zover dit geen bouwwerken zijn is een aanlegvergunning
nodig.
Bij de herinrichting van het gebied worden de gronden voor zover zij grenzen aan
bestaande percelen en nieuw in te richten percelen geheel of gedeeltelijk uitgegeven. De
nieuwe kadastrale grens kan daarbij komen te lopen op de grens van de oeverzone of in
het water. Zoals hierboven aangegeven gelden ten aanzien van de watergangen en
oeverzone beperkingen ten aanzien van de inrichting. In bijlage 2 bij deze toelichting is
een aantal voorbeelden opgenomen met betrekking tot mogelijke inrichting van deze
zones.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel en noordelijk deel
(het gebied gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel
aan het Jacob Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Wonen -WDeze bestemming is opgenomen voor de in het plangebied opgenomen woonpercelen.
Voor de regeling van deze woningen is gekozen voor een eindbestemming. Bij een
aantal percelen is een specifieke regeling opgenomen met betrekking tot te realiseren en
te handhaven parkeervoorzieningen op uit te geven percelen.
Binnen deze bestemming zal er voor ten minste 15 % van de te realiseren woningen c.q.
uit te geven percelen sprake zijn van particulier opdrachtgeverschap. Deze taakstelling is
verwoord in de regels bij deze bestemming. Daarbij zullen bij de uitvoering van het plan
een aantal percelen specifiek worden aangewezen.
Hoofdgebouwen
Binnen de bestemmingen zijn bouwvlakken aangegeven waarbinnen de hoofdgebouwen
dienen te worden gesitueerd. Daarnaast is per bouwvlak een bebouwingsmatrix
opgenomen. Hierin is aangegeven:
o
het minimum en maximum aantal woningen;
o
het aantal op eigen erf te realiseren parkeerplaatsen;
o
de bebouwingsklasse.
In de regels zijn per bebouwingsklasse specifieke bebouwingscategorieën (vrijstaande
eengezinswoningen, eengezinswoningen als twee-onder-een-kap, blokken aaneengesloten eengezinswoningen en gestapelde woningen) alsmede de voor dat bouwveld
specifieke bouwregels bepaald.
Voor de maatvoering van de hoofdgebouwen is een standaard bouwregeling
aangehouden waarbij wordt uitgegaan van bebouwing met een standaard goothoogte en
bouwhoogte en een maximale dakhelling. Met betrekking tot de bouwregels zijn
flexibiliteitsbepalingen opgenomen waarbij kan worden ingespeeld op specifieke situaties.
In de bouwregels zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de situering van
gebouwen en overkappingen, de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, het maximum
bebouwingsoppervlak (in m2 en in % ten opzichte van het perceelsgedeelte achter de
woning.
Voor een aantal bouwblokken is op de kaart een gevellijn aangegeven. Over het
algemeen is hier sprake van "diepere" bouwblokken. Binnen deze bouwblokken is de
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maximale diepte van de woning bepaald en de marge van de voorgevel tot aan de naar
de weg toegekeerde perceelsgrens (max. 3 m achter de naar de weg toegekeerde
perceelsgrens. Voor een drietal bouwvlakken in het zuidwesten is daarnaast nog gebaad
dat de gevels ten opzichte van elkaar met ten minste 2 m dienen te verspringen. Dit
verkleint de mogelijkheden voor situering van de woningen in de bouwstrook maar komt
wel tegemoet aan een stedenbouwkundige wens om aan die zijde van de weg een meer
levendige / rafelige gevellijn te creëren.
Erfbebouwing
Naast het hoofdgebouw is bij de woningen erfbebouwing mogelijk. Ook voor de
erfbebouwing zijn zoveel mogelijk standaard regels opgenomen. Daarbij is gebruik
gemaakt van een verdeling van het perceel:
o
het gedeelte van het perceel gelegen vóór de voorgevel van de woning;
o
het gedeelte van het perceel gelegen naast de woning
o
het perceelsgedeelte gelegen achter de woning.
Voor het gebied gelegen vóór hoofdbebouwing wordt ervan uitgegaan dat deze gebieden
onbebouwd en onoverdekt dienen te blijven.
Voor het resterende deel van het perceel is erfbebouwing in de vorm van uitbreidingen
van het hoofdgebouw, bijgebouwen en overkappingen toegestaan. De opgenomen
erfbebouwingsregeling kent, binnen de aangegeven marges een keuzevrijheid toe aan de
bewoners.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat in verband met de realisatie van het plan
een aantal percelen gelegen buiten het plangebied kunnen worden vergroot binnen het
plangebied. Voor deze perceelsgedeelten is een woonbestemming (erf) opgenomen.
Voor een aantal zones achter woningen die gebruikt kunnen worden voor zogenoemde
’brandgangen’ of achterpaden is de bestemming ‘Verkeer – Verblijf’ opgenomen
opgenomen.
Beroeps- en bedrijfsmatige werkruimten.
In het verlengde van de jurisprudentie is een regeling opgenomen waarbij het gebruik van
een deel van de woning ten behoeve van de uitoefening van een (aan huis gebonden)
beroep mogelijk is. Daarnaast is een regeling opgenomen waarbij, na een door
burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, een beroepsmatige werkruimte als
erfbebouwing kan worden opgericht. Daarbij dient wel te worden gebleven binnen de
gegevens kaders voor de op te richten erfbebouwing. Ten aanzien van de vestiging van
een bedrijfsmatige werkruimte is een ontheffingsbepaling opgenomen.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel van het plangebied
de gronden zijn aangewezen voor de verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook
hoofdstuk 3.3 en 3.4).
Specifieke situatie woning Jacob Knegjespad (voorheen de Lunetten 15)
Voor één woning aan het Jacob Knegjespad is op basis van een eerder vergunde situatie
een specifieke regeling opgenomen. Deze woning is opgenomen op een apart kaartblad.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel en noordelijk deel
(het gebied gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel
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aan het Jacob Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Wonen, gestapeld -W (gs)Voor de gestapelde woningen is een aparte bestemming opgenomen. Middels een
bebouwingsmatrix wordt het minimaal en maximaal aantal woningen geregeld en is het
minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein vastgelegd. Middels een
tabel met bebouwingsklassen wordt de maximale bouwhoogte geregeld.
Hoofdstuk 3

Aanvullende regels

Dit hoofdstuk bestaat uit meerdere artikelen.
Het artikel "Anti dubbeltelbepaling" bevat een regel om te voorkomen dat met het
bestemmingsplan strijdige situaties ontstaan of worden vergroot.
In het artikel "Algemene gebruiksregels" zijn de algemene gebruiksregels opgenomen.
Het artikel bestaat uit drie leden. In het algemeen kan worden gesteld dat het verboden is
de gronden en bouwwerken te gebruiken voor doeleinden in strijd met de
bestemmingsomschrijving. In lid 1 van dit artikel betreft het gebruik van onbebouwde
gronden. Lid 2 handelt over het gebruik van bouwwerken. In lid 3 van dit artikel is een
algemene ontheffingsbepaling opgenomen. Het opnemen van deze bepaling is
noodzakelijk op basis van de jurisprudentie. De toepassing van deze ontheffing is geen
volledig vrije bevoegdheid. De ontheffingsbevoegdheid kan namelijk uitsluitend worden
toegepast indien vaststaat dat een zinvol gebruik van de betreffende gebouwen of
opstallen conform de geldende bestemming naar objectieve maatstaven niet meer
mogelijk is. In dat geval dient de ontheffing in principe verleend te worden behalve
wanneer de strikte toepassing van het gebruiksverbod door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd. Toepassing van de ontheffing zal over het algemeen niet mogen leiden
tot een feitelijke wijziging van de bestemming.
Het artikel “Algemene ontheffingsregels” bevat een aantal algemene
ontheffingsmogelijkheden. De regeling maakt het onder meer mogelijk nutsvoorzieningen
te realiseren en op onderdelen af te wijken van bebouwingsregels.
Het
artikel
“Algemene
wijzigingsregels”
bevat
een
aantal
algemene
wijzigingsbepalingen. De regeling maakt het onder meer mogelijk van de bepalingen van
het plan af te wijken onder meer ten behoeve van het wijzigen van bestemmingen.
Het artikel "Procedureregels" geeft aan welke procedure dient te worden gevolgd,
indien burgemeester en wethouders de aan hen toegekende ontheffingsbevoegdheden
(willen) effectueren. Het geeft belanghebbenden de mogelijkheid gedurende nader
aangegeven periodes zienswijzen in te dienen tegen een ontwerpbesluit. Voor zover de
procedureregels van toepassing zijn, is er in de desbetreffende artikelen naar verwezen.
Volledigheidshalve wordt hierbij nog opgemerkt dat bij de in het plan opgenomen
wijzigingsbevoegdheden al;s bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke
ordening wordt verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Hoofdstuk 4 Overgangsrecht en slotregel
Het laatste hoofdstuk van de voorschriften bevat twee artikelen.
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Het artikel “Overgangsrecht” regelt de bestaande (legale) situaties die afwijken van de
regels van het bestemmingsplan. In lid 1 zijn regels opgenomen voor bouwwerken die
onder het overgangsrecht vallen en is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen worden
vernieuwd of veranderd mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele
vernieuwing is in principe uitgesloten waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een
bouwwerk wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande
bouwwerk in de bestaande staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het
tenietgaan van het bouwwerk door een calamiteit, waarmee onder andere brand en
extreme weersomstandigheden worden bedoeld, is onder voorwaarden gehele
vernieuwing toegestaan. Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn
opgericht kunnen door overgangsrecht niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder
vergunning is immers een overtreding van de Woningwet die niet door een regeling in
een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt. In lid 2 zijn regels opgenomen ten
aanzien van het gebruik van bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen; daarbij is
bepaald dat dat gebruik mag worden voortgezet. Het gebruik mag eveneens worden
gewijzigd voor zover de afwijking ten opzichte van het toegestane gebruik niet vergroot
wordt. Evenals bij illegale bouwwerken geldt dat illegaal gebruik niet door het
overgangsrecht wordt gedekt. Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog
handhavend worden opgetreden tegen gebruik dat reeds in strijd was met het
voorgaande bestemmingsplan.
De “Slotregel” bepaalt hoe het bestemmingsplan aangehaald kan worden.
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DEEL C
3.

UITVOERBAARHEID

Uitvoerbaarheid
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal uitvoeringsaspecten.

3.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Gezien het verloop van de planontwikkeling en het vergevorderde stadium waarin de
planontwikkeling zich momenteel bevindt, wordt de maatschappelijke haalbaarheid van
het plan uitvoerbaar geacht. In de gemeente worden diverse informatie- en inspraakavonden gehouden waarbij de burger zijn wensen en bedenkingen op de plannen kan
uiten. Zie verder hoofdstuk 4: inspraak en overleg.

3.2

Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de
economische uitvoerbaarheid. Met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid is een
grondexploitatie opgesteld. Het exploitatieplan bevat een overzicht van uitgaven en
inkomsten. In grote lijnen bevat de grondexploitatie de volgende onderdelen:
Uitgaven
•
verwervingskosten (incl. planschade)
•
sloop- en milieukosten
•
planontwikkelingskosten
•
kosten bouw- en woonrijp maken
•
aanleg voorzieningen
•
advies-, notaris en makelaarskosten
Inkomsten
•
uitgifte van bouwrijpe kavels
•
subsidiebijdrage(n)
•
exploitatiebijdragen
Met betrekking tot het resultaat van de grondexploitatie wordt uitgegaan van een positief
resultaat.

3.3

Fasering
Binnen het plangebied wordt ten aanzien van de fasering uitgegaan van een driedeling:
het noordelijk deel, het middengedeelte en het zuidelijk deel. Voor de realisatie van het
plan wordt een fasering aangehouden die ervan uitgaat dat voor de 1e fase wordt gestart
met het noordelijk deel (globaal het gebied ter weerzijden van de Bankenlaan en het
gebied ten noorden daarvan) en het zuidelijk deel (zone onder de centrale waterpartij).
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat op een zo kort mogelijke termijn kan worden begonnen
met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden (bouwrijp maken). Een en
ander zou ertoe moeten leiden dat de eerste fase binnen een tijdsbestek van 3 jaar
woonrijp kan worden gemaakt en de woningen kunnen worden opgeleverd. De ontsluiting
van het bouwterrein voor het noordelijk deel kan plaatsvinden via de bestaande wegen;
voor het zuidelijk deel wordt uitgegaan van een ontsluiting vanuit het zuiden.
Voor het noordelijk deel kan op korte termijn worden begonnen met de werkzaamheden
voor het bouwrijp maken omdat de gemeente vrijwel het gehele gebied in eigendom heeft
of dat er overeenkomsten bestaan met eigenaren van de in dit deel gelegen gronden. In
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dit gebied ligt een aantal percelen waar sprake kan zijn van zelfrealisatie ter uitvoering
van met partijen gesloten (anterieure) overeenkomsten.
Voor het zuidelijk deel is er sprake van een aantal percelen die nog in eigendom zijn bij
particuliere eigenaren. Tot op heden heeft overleg met de eigenaren (nog) niet geleid tot
overeenstemming over de verwerving van de voor de uitvoering van het plan benodigde
percelen. Omdat in het kader van de leniging van de woningbehoefte uitvoering van het
plan op korte termijn gewenst geacht wordt is toepassing gegeven aan de mogelijkheden
voor “verwerkelijking in de naaste toekomst”; hierdoor wordt een versnelde
onteigeningsprocedure mogelijk (zie ook hoofdstuk 3.4).
Voor de derde fase is het resterende (midden) gebied aangewezen. In deze situatie zal,
nadat fase 1 en fase 2 zijn gerealiseerd het bouwverkeer worden geleid via de Plantage;
voordeel hiervan is dat bouwverkeer en het overige verkeer in het plangebied (voor de
fase 1 en 2) kunnen worden gescheiden.
3.4

Grondbeleid
Ten behoeve van de realisatie van het plan is door de gemeente een actief grondbeleid
gevoerd. Dit houdt in dat de gemeente actief zal pogen de gronden via minnelijke weg te
verwerven op basis van de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten ten aanzien
van prijsstelling en tempo, op zodanige wijze, dat de voorgenomen uitvoering van het
bestemmingsplan hierdoor niet wordt belemmerd. Daarbij is door de gemeente
toepassing gegeven aan de mogelijkheden die geboden worden door de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Om te voorkomen dat particuliere gronden in het
plangebied onderwerp zouden worden van speculatie, is toepassing gegeven aan de
mogelijkheden van deze wet. In dat kader zullen de nodige procedures worden gevolgd.
Een en ander heeft ertoe geleid dat het merendeel van de gronden benodigd voor de
uitvoering van het plan door de gemeente zijn verworven. In het zuidelijk deel is nog
sprake van een aantal percelen, die, ondanks pogingen tot minnelijke verwerving sinds
2006, nog niet door de gemeente is verworven. De betrokken percelen zijn aangegeven
op de afbeelding die in de bijlage bij deze toelichting is opgenomen.
Mede gezien het feit dat deze gronden nodig zijn voorde uitvoering van de eerste fase is
het zuidelijk deel aangewezen als gebied als bedoeld in artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke
ordening "verwerkelijking in de naaste toekomst". Bij de verder planvoorbereiding zal, in
vervolg op het laatste bod dat door de gemeente is gedaan, toch nog worden gepoogd
om te komen tot minnelijke verwerving. De aanwijzing van de gronden voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst betekent wel dat voldaan dient te worden over een
aantal procedurevoorschriften. Deze voorzien onder meer in een berichtgeving van de ter
inzage legging van het ontwerpplan aan zakelijk gerechtigden, zoals eigenaren, van het in
de aanwijzing begrepen gebied.
Als het niet mogelijk is om particuliere percelen minnelijk te verwerven en als gebleken is
van voldoende noodzaak en urgentie om tijdig over de betreffende gronden te
beschikken voor de uitvoering van het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om
over te gaan tot onteigening en het toepassen van de mogelijkheden die de
Onteigeningswet biedt. Hierbij zullen de wettelijke procedures in acht worden genomen
Ten aanzien van een aantal percelen in het noordelijk deel is de gemeente in overleg met
eigenaren over zelfrealisatie. Gepoogd wordt met deze eigenaren een overeenkomst te
sluiten met betrekking tot het in exploitatie brengen van deze gronden voordat het
bestemmingsplan (en het exploitatieplan) wordt vastgesteld (een zogenoemde anterieure
overeenkomst.
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3.3

Kostenverhaalbeleid
Verplichting exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is het verplicht om voor het
bestemmingsplan Het Nieuwe Water een exploitatieplan op te stellen. Op grond van
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is een exploitatieplan namelijk verplicht
bij de bouw van één woning of meer.
Ten behoeve van de realisatie van het voorliggende bestemmingsplan is een
exploitatieplan opgesteld. De procedure van het exploitatieplan is gelijk aan die van het
bestemmingsplan. Een verbijzondering is dat de binnen het exploitatieplan geregistreerde
eigenaren een kennisgeving ontvangen van de ter inzage legging van het (ontwerp)
exploitatieplan. Gedurende de termijn van de ter inzage legging ( 6 weken) kunnen deze
eigenaren / zakelijk gerechtigden zienswijzen indienen tegen het exploitatieplan bij de
gemeenteraad.
In het exploitatieplan (opgenomen als afzonderlijke bijlage bij dit bestemmingsplan) is
bepaald op welke wijze de kosten, verband houdende met de realisatie van het plan
worden verrekend.
Het merendeel van de gronden is in eigendom van de gemeente. Kosten die
samenhangen met de realisatie van het plan kunnen daarbij deels worden verrekend via
de uitgifte van gronden als bouwgrond.
Niet alle gronden die binnen het plangebied waarop gebouwd kan worden zijn echter
eigendom van de gemeente. Dit houdt in dat binnen het plangebied ook mogelijkheden
zijn voor zogenoemde "zelfrealisatie". Op deze percelen kan door de eigenaren een
eigen bouwplan worden ontwikkeld. In het kader van de realisatie van het plan bestaat
voor deze eigenaren de mogelijkheid met de gemeente, voordat het bestemmingsplan
wordt vastgesteld een overeenkomst te sluiten met betrekking tot het realiseren van een
bouwplan en het verhaal van de kosten van het bestemmingsplan. Dit wordt een
"anterieure" overeenkomst genoemd (een overeenkomst die wordt gesloten voordat het
exploitatieplan wordt vastgesteld).
Nadat het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn vastgesteld, dient de overeenkomst
met eigenaren die tot zelfrealisatie wensen over te gaan te worden gebaseerd op het
exploitatieplan. Bij de toetsing van deze bouwplannen wordt bezien of de bouwplannen
passen binnen het bestemmingsplan en het exploitatieplan.

3.4

Handhavingsaspecten
Het vastgestelde en in werking getreden bestemmingsplan is bindend voor zowel de
(gemeentelijke) overheid als de burger. De primaire verantwoordelijkheid voor
daadwerkelijke controle en handhaving ligt bij de gemeente.
De grondslag voor een goedwerkend handhavingsbeleid wordt gevormd door een
grondige inventarisatie van de feitelijke situatie (grondgebruik, aanwezige flora en
bebouwing) van het plangebied tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan en
een deugdelijk mutatiesysteem bij de uitvoering van het bestemmingsplan. Onderdeel
van dit mutatiesysteem is een goede registratie van verleende vergunningen.
Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft een grondige inventarisatie plaats
gevonden van de feitelijke situatie. Daarnaast vindt registratie plaats van verleende
vergunningen.
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Handhaving kan plaatsvinden via publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en strafrechtelijke
weg. Dit laatste is afhankelijk van het Openbaar Ministerie. In de Wet op de ruimtelijke
ordening is een bepaling opgenomen (art. 7.10, lid 3) waarbij overtreding van de diverse
regels van het bestemmingspan wordt aangemerkt als een “economisch delict” waardoor
strafrechtelijke handhaving eveneens mogelijk is.
In het ruimtelijk bestuursrecht is de gemeente op grond van de Gemeentewet bevoegd
tot het toepassen van bestuursdwang ten aanzien van ontwikkelingen die strijdig zijn met
de bepalingen van het bestemmingsplan. Deze vormen van handhaving vallen onder de
zogenoemde repressieve handhaving. Hiermee wordt gedoeld op de middelen en/of het
instrumentarium waarmee de gemeente naleving kan afdwingen, dan wel tegen
normafwijkend gedrag correctief kan optreden.
Daarnaast wordt onderscheiden de preventieve handhaving. Deze komt voornamelijk tot
uitdrukking in het toezicht op het gebruik van gronden en gebouwen. Preventieve
handhaving geschiedt over het algemeen door informele middelen, waaronder
bijvoorbeeld informeel contact tussen de met handhaving belaste personen en de
grondgebruikers. Hoewel het effect van dergelijke middelen niet goed meetbaar is, wordt
aan deze middelen toch zeker betekenis toegekend.
Tenslotte zijn in het plan instrumenten van toezicht opgenomen. Genoemd worden de
ontheffingsbevoegdheden, wijzigingsbevoegdheden, de bevoegdheid nadere eisen te
stellen en de mogelijkheid aanlegvergunningen te verlenen.
Deze instrumenten maken een toetsing mogelijk voordat met de beoogde activiteit
(bouwen, gebruiken, het verrichten van werken en/of werkzaamheden) een aanvang
wordt gemaakt. De te nemen besluiten op basis van de genoemde bevoegdheden dienen
te berusten op een deugdelijke motivering.
4.

Inspraak en overleg

4.1

Inspraak
Burgers zijn in een vroegtijdig stadium betrokken bij de planvorming. Bij de
totstandkoming van de stedenbouwkundige visie is een wijkavond gehouden voor
omwonenden, waarbij wensen, ideeën en voorstellen m.b.t. de toekomstige inrichting van
het gebied worden gedaan. Ook is er een presentatie van het plan gegeven aan
bewoners en belanghebbenden.
Overeenkomstig de regels van de gemeentelijke inspraakverordening is het voorontwerpbestemmingsplan onderwerp geweest van een gemeentelijke inspraakprocedure. Het
voorontwerp-bestemmingsplan heeft in dat kader met ingang vrijdag 7 november 2008
gedurende 6 weken ter inzage gelegen waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld te
reageren op het voorontwerp bij burgemeester en wethouders.
In het kader van de inspraakprocedure is op 24 november 2008 in de aula van het
Kennemercollege een informatie-/inspraakavond gehouden. Deze avond is eveneens
vooraf op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Het verslag van deze
avond is in de bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen.
In het kader van de gehouden inspraakprocedures is een aantal reacties ontvangen.
Deze reacties zijn (ambtshalve) kort samengevat en voorzien van een gemeentelijk
commentaar. De samenvatting en het commentaar zijn opgenomen in een afzonderlijke
bijlage "Overzicht van ingediende reacties uit het vooroverleg en de inspraak bij het
voorontwerpbestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk".
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De ontvangen inspraakreacties hebben op een aantal onderdelen geleid tot een
bijstelling van het voorontwerp-bestemmingsplan. Voor zover de inspraakreacties
aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen is dat bij de reacties aangegeven.
4.2

Overleg
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan heeft het college van burgemeester en
wethouders overleg gevoerd met een aantal diensten van rijk en provincie die betrokken
zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening alsmede met een aantal andere instanties die
belast zijn met de behartiging van belangen, welke in het plan in het geding zijn.
In dat kader is het voorontwerp-bestemmingsplan aan onderstaande instanties
toegezonden of is medegedeeld dat het plan kon worden gedownload van de
gemeentelijke website:
1.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
2.
VROM-inspectie Regio Noord-West.
3.
De Provincie Noord-Holland Directie SHV / vergunningen / omgeving.
4.
Kamer van Koophandel voor Amsterdam Afdeling Regiostimulering.
5.
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
6.
De N.V. Nederlandse Gasunie.
7.
Gemeente Velsen.
8.
VRK/ veiligheidsbureau.
9.
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.
10. VRK / Brandweer Kennemerland / post Beverwijk.
11. Corus.
12. De gemeente Heemskerk.
13. Stichting Noord-Hollands Landschap.
14. Politie Regio Kennemerland District IJmond, Basisteam IJmond Noord.
15. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
16. De Milieudienst IJmond.
In het kader van dit overleg is een aantal reacties ontvangen. Deze reacties zijn
(ambtshalve) kort samengevat en voorzien van een gemeentelijk commentaar. De
samenvatting en het commentaar zijn opgenomen in een afzonderlijke bijlage bij deze
toelichting bij deze toelichting "Overzicht van ingediende reacties uit het vooroverleg en
de inspraak bij het voorontwerpbestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk".Voor
zover de overlegreacties aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen is dat bij de
reacties aangegeven.
De ontvangen overlegreacties hebben op een aantal onderdelen geleid tot een bijstelling
van het voorontwerp-bestemmingsplan. Ten aanzien van de belangrijkste bijstellingen
wordt verwezen naar de eerder genoemde bijlage.

4.3

Van voorontwerp naar ontwerp-bestemmingsplan
Naast bijstellingen / aanpassingen ten gevolge van de ontvangen inspraak- en
overlegreacties is er vanwege gegevens uit de naïnventarisatie en gewijzigde inzichten
met betrekking tot de stedenbouwkundige inrichting van het gebied aanleiding het
bestemmingsplan op een aantal onderdelen bij te stellen. De belangrijkste aanpassingen
bijstellingen van het bestemmingsplan zijn verwoord aan het slot van de afzonderlijke
bijlage "Overzicht van ingediende reacties uit het vooroverleg en de inspraak bij het
voorontwerpbestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk".
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4.4

Van ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan
Gedurende de termijn van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan is een
aantal zienswijzen ingediend. Op grond van een nadere belangenafweging heeft een
aantal onderdelen van ingediende zienswijzen geleid tot een gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan. Daarnaast hebben de ingediende zienswijzen, overleg met
belanghebbenden, een naïnventarisatie en ambtshalve overwegingen aanleiding
gegeven tot een aantal bijstellingen van het ontwerp bestemmingsplan. De te wijzigen
onderdelen zijn samengevat in een zogenoemde “Staat van wijzigingen” die als bijlage bij
het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is opgenomen.
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DEEL D ONDERZOEK / VERANTWOORDING

5.

Beleidskaders
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op een aantal beleidskaders van rijk, provincie en
gemeente.

5.1

Rijksbeleid
Nota Ruimte
Op 23 april 2004 is de Nota Ruimte vastgesteld. Hierin is het nationaal ruimtelijk beleid
voor de periode 2004 tot 2020 met een doorkijk naar 2030 op hoofdlijnen vastgelegd dat
in de afzonderlijke nota’s - Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en het Tweede
Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) - was opgenomen. De Nota Ruimte keert terug
naar het uitgangspunt van de RO: het is een structuurvisie (onder de oude WRO
strategische PKB) op hoofdlijnen met een duidelijk onderscheid naar wat des Rijks en
wat voor anderen is. De Nota is gericht op ontwikkeling in plaats van ordening
(ontwikkelingsplanologie), waarbij de internationale concurrentiepositie bepalend is. De
Nota Ruimte betekent daarmee vooral een wijziging in de manier waarop beleid moet
worden vormgegeven en worden geïmplementeerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen
ontwikkelingen van nationaal belang (de ruimtelijke hoofdstructuur) waar het Rijk aan zet
is, en de basisgebieden, waar het rijk basisregels stelt en de invulling overlaat aan
provincie en gemeente.
De Nota Ruimte bevat geen concrete beleidsbeslissingen, maar stelt een aantal
beleidsdoelen als leidraad voor de ontwikkelingen in de komende periode. Hoofddoel is
om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Specifiek richt het
Rijksbeleid zich op:
•
versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; met name
door voldoende ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van bedrijven in
(groot)stedelijk gebied;
•
krachtige steden en een vitaal platteland; investeren in leefbaarheid en veiligheid;
•
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke (natuur,
landschappelijke en cultuurhistorische) waarden;
•
borging van de veiligheid; aandacht voor de waterproblematiek en externe
veiligheidsaspecten.
De Nota Ruimte legt accenten op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de economie en
op het waarborgen van waardevolle groengebieden. In de nota wordt gekozen voor het
uitgangspunt: decentraal wat kan, centraal wat moet. De uitvoeringsagenda van de Nota
Ruimte biedt tot 2014 inzicht in de uitvoering van het rijksbeleid.
Het nationaal ruimtelijk beleid richt zich primair op het realiseren van voldoende ruimte
voor wonen, werken en mobiliteit en de daarbij behorende voorzieningen, groen,
recreatie, sport en water. Het rijk kiest voor versterking van de internationale
concurrentiepositie, bevordering van krachtige steden, een vitaal platteland en het
ontwikkelen van (inter-) nationale ruimtelijke waarden. Het rijk heeft zes nationale
stedelijke netwerken benoemd en dertien, grotendeels binnen deze netwerken gelegen,
economische kerngebieden. Een van de zes netwerken is de Randstad Holland, met drie
economische kerngebieden (de Noordvleugel, de Zuidvleugel en de regio Utrecht). Het
ontwikkelingsperspectief voor de Randstad is gericht op het behouden en versterken van
de ruimtelijke, culturele en economische diversiteit. Daarnaast zal de eigen ruimtevraag
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binnen het gebied moeten worden geaccommodeerd. De Noordvleugel, waarbinnen
Beverwijk is gesitueerd, wordt gekenmerkt door een grote economische dynamiek en
diversiteit.
Verdrag van Malta
Nederland heeft in 1992 op internationaal niveau het Verdrag van Malta (Valletta)
ondertekend en in 1998 geratificeerd. Doel van dit verdrag is om op een verantwoorde
wijze om te gaan met archeologische belangen in de ruimtelijke ordening door, onder
meer, de zorg voor het archeologisch erfgoed te verbeteren en archeologen eerder bij de
planvorming te betrekken.
Een belangrijk uitgangspunt van het Verdrag van Malta en het rijksbeleid is dat het
behoud in situ (op de oorspronkelijke plaats) voorgaat op het behoud ex situ (opgraven
en bewaren in depot). Van belang is dat bij ontwikkelingen, door middel van
(veld)onderzoek vroegtijdig inzicht wordt gegeven in de archeologische en
cultuurhistorische waarden in het gebied. Op deze manier kunnen de aanwezige
waarden bij de planontwikkeling voldoende worden gewaarborgd.
Het Verdrag van Malta heeft zijn weerslag gevonden in de nieuwe “Wet op de
archeologische monumentenzorg”. Belangrijke onderdelen van deze wet zijn:
•
Het behoud in situ (op de oorspronkelijke plaats) gaat voor behoud ex situ
(opgraven en bewaren in depot).
•
Zorgplicht voor alle overheidslagen, zo ook gemeenten.
•
Het bestemmingsplan is het instrument waarbinnen de archeologische
monumentenzorg kan worden geregeld. Via het bestemmingsplan kunnen
voorwaarden
en
voorschriften
worden
verbonden
aan
bouwen
aanlegvergunningen en ontheffingsbesluiten. In het belang van de archeologische
monumentenzorg kan een vergunning ook niet verleend worden.
•
De veroorzaker is financieel en operationeel verantwoordelijk voor de
archeologische monumentenzorg.
•
De nieuwe wet bevat geen regeling voor onevenredige (excessieve) kosten. Voor
een regeling hiervan zal een AMvB worden opgesteld.
•
Expliciete verplichting voor overheden en uitvoerende instanties tot terugmelden
van resultaten van het archeologisch (voor-)onderzoek.
Voor het uitvoeren van onderzoek zijn afspraken gemaakt. In samenspraak met allerlei
betrokkenen zijn daarom kwaliteitsnormen in het leven geroepen. Een rijksinspectie voor
de archeologie ziet sinds 2003 toe op het hanteren van de normen door gemeenten,
bedrijven en universiteiten.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat ook provincies de laatste jaren bij de
beoordeling van bestemmingsplannen veel strikter toetsen op archeologische en
cultuurhistorische aspecten. Deze scherpere toetsing maakt deel uit van convenanten
tussen het rijk en de provincies. Dit impliceert dat in het plan de archeologische waarden
geïnventariseerd moeten worden. Aangegeven moet worden hoe eventuele
verwachtingen worden omgezet in waarden, hoe wordt omgegaan met mogelijke
verstoringen van het archeologisch bodemarchief en hoe in de financiering wordt
voorzien van de archeologische onderzoeken. De bescherming van de bekende en te
verwachte waarden dienen geregeld te worden in de voorschriften.
Belangrijke toetsings- en referentiekaders op rijks- en provinciaal niveau zijn de
volgende.
•
Monumentenwet 1988/Wet op de archeologische monumentenzorg
•
IKAW-Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
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•
•
•

Nota Belvedere
Archeologische Monumentenkaart van de provincie Noord-Holland
Beleidskader Cultuurhistorische Hoofdstructuur provincie Noord-Holland

Vierde Nota Waterhuishouding
De Vierde Nota Waterhuishouding geeft het kader voor het waterbeheer voor Nederland,
nu en in de toekomst. De hoofddoelstelling is “een veilig en goed bewoonbaar land en het
instandhouden/versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een
duurzaam gebruik blijft gegarandeerd”. Om de veerkracht van de watersystemen te
vergroten dient de waterconservering en -buffering te worden bevorderd en de
afwenteling van (water-) problemen op naastgelegen gebieden te worden beperkt.
Leidraad daarbij is:
•
(met betrekking tot de waterkwantiteit) het volgen van de voorkeursvolgorde
vasthouden, bergen en afvoeren;
•
het stimuleren van de afkoppeling van water vanaf het verhard oppervlak en
infiltratie in de bodem;
•
aandacht
voor
de
waterketen
(drinkwaterleverantie,
riolering,
afvalwaterbehandeling) in relatie tot duurzaam bouwen;
•
(met betrekking tot waterkwaliteit) het volgen van de voorkeursvolgorde
schoonhouden, scheiden en zuiveren;
•
in voldoende mate aandacht schenken aan de ecologische betekenis van
stadswateren.
Kaderrichtlijn Water
Veel wateren in Nederland zijn vervuild met bijvoorbeeld zware metalen, PAK's en
andere gevaarlijke stoffen. In vrijwel alle gevallen is de mens daarvan de oorzaak. De
Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. In het verleden zijn vele
Europese richtlijnen op het gebied van water verschenen. De Kaderrichtlijn water, die in
2000 van kracht is geworden, moet in deze verschillende soorten regels meer eenheid
brengen.
Nationaal Bestuursakkoord Water
Belangrijke doelstelling is:
“het water moet worden opgevangen waar het valt en vervuiling van water dient te
worden voorkomen.”
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het
waterbeleid in de 21e eeuw vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van
het veiligheidsniveau bij overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Daarbij
wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen.
In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het
proces van vroegtijdig informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van dit nieuwe instrument is
waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing worden
genomen als het gaat om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en
besluiten. Uitvoering van de watertoets betekent in feite dat de gemeente en het
waterschap samenwerken bij het uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen
(bijvoorbeeld wateroverlast of verdroging) in het gebied zelf en de omgeving worden
voorkomen. De watertoets is sinds 2003 verankerd in het Besluit op de ruimtelijke
ordening en met de invoering van de nieuwe Wro opgenomen in het Bro (2008). Hiermee
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is de watertoets verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten.
Watertoets
In oktober 2001 is de “Handreiking Watertoets 1” uitgekomen. Hierin werd de basis
gelegd voor een duidelijke waterparagraaf in ruimtelijke plannen. Eind 2003 is de
“Handreiking Watertoets 2; samenwerken aan water in ruimtelijke plannen” verschenen,
die de eerste handreiking volledig vervangt. In deze tweede handreiking is per type plan
een concrete uitwerking van de watertoets vermeld. Voor bestemmingsplannen geldt het
volgende.
Vanuit het oogpunt van toelatingsplanologie (de benadering die inmiddels in het nieuwe
nationale ruimtelijke beleid is losgelaten maar nog wel als uitgangspunt voor de
handreiking geldt) bepaalt het bestemmingsplan welke ruimtelijke ontwikkelingen
mogelijk zijn en welke niet. Het plan geeft de ruimtelijke en functionele randvoorwaarden
en mogelijkheden. Om de gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk te realiseren is
overleg tussen de initiatiefnemer en de betrokken waterbeheerder(s) noodzakelijk.
In het geval van ontwikkelingsplannen, zoals onderliggend plan, is het structuurniveau
bepalend voor de waterinbreng. Op dit niveau worden, binnen de vastgestelde
begrenzing, keuzen op hoofdlijnen gemaakt over onder meer de waterstructuur,
afkoppeling, infiltratievoorzieningen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het
bestaande nationale, provinciale en gemeentelijke beleid met betrekking tot de
waterhuishouding dient altijd als uitgangspunt. Het bestemmingsplan mag geen slechtere
waterhuishoudkundige situatie creëren dan in dat beleid is vastgelegd.
5.2

Provinciaal beleid
Ontwikkelingsvisie Noord-Holland 2030 (18 juni 2002)
De "Ontwikkelingsvisie Noord-Holland 2030; Agenda voor omgevingsbeleid" is de inzet
voor (en dus niet de uitkomst van) een discussie over mogelijkheden voor toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Tal van sociale veranderingen (demografisch,
sociaal-economisch, sociaal-cultureel, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, multiculturaliteit,
vergrijzing, emancipatie) spelen in op het gebruik van de ruimte. Noord-Holland voert nu
nog geen omgevingsbeleid dat expliciet op die maatschappelijke ontwikkelingen inspeelt.
De provincie zal de uitkomsten van de "agenda voor omgevingsbeleid" als regionale
ruimtelijke component van die veranderingen inventariseren en de mogelijkheden
verkennen om op grond daarvan gericht omgevingsbeleid te ontwikkelen.
Oplossingen voor stedelijke vraagstukken moeten niet alleen op lokaal niveau en binnen
het stadsgewest gevonden worden, maar meer en meer ook op het niveau van de
Noordvleugel van de Randstad. In de opgave voor de steden gaat het om
binnenstedelijke bedrijvigheid, centrale voorzieningen en reconstructie van de naoorlogse
wijken.
De economie van Noord-Holland wordt versterkt door verbetering van de bereikbaarheid
van de economische centra, het gericht versterken van transport en distributie en het
verbreden van de economische basis voor kennisintensieve bedrijvigheid.
In het IJmondgebied blijven de havenactiviteiten en de bedrijvigheid van Corus een
belangrijke rol spelen in de economie van Noord-Holland. Tussen Corus en Beverwijk (de
locatie van het bestemmingsplan gebied) kan een interessant nieuw woon-, werk- en
parkgebied worden ontwikkeld dat past bij het karakter van de binnenduinrand.
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Streekplan Noord-Holland-zuid, 2003
Het toekomstgerichte beleid van de provincie is gericht op het versterken van de
"economische motor" met gelijktijdige zorg voor leefbaarheid, waterhuishouding en
bereikbaarheid. Hierbij wordt maximaal ingezet op zuinig en efficiënt ruimtegebruik. In dit
kader heeft de provincie Noord-Holland voor het zuidelijke deel van haar grondgebied
een zevental opgaven geformuleerd. Van belang zijn de volgende vijf.
•

Ruimte voor wonen; Het provinciaal woningbouwbeleid is gericht op versterking en
concentratie van woningbouw in stedelijke gebieden waarbij het eigen karakter van
de kern zo goed mogelijk moet worden gehandhaafd. Daarnaast dienen vraag en
aanbod op de woningmarkt beter op elkaar aan te sluiten, zowel kwalitatief als
kwantitatief. En tenslotte zullen de blauwe, de groene en de rode ontwikkelingen
als gelijkwaardig moeten worden beschouwd en zoveel mogelijk gelijktijdig en in
onderlinge samenhang moeten worden ontwikkeld. Er moet gerekend worden met
een toename van de woningvoorraad met 166.000 woningen in de
streekplanperiode ongeveer tot 2013.

•

Een bereikbare netwerkstad; Om woon-, werk- en recreatiegebieden bereikbaar te
houden en de toenemende mobiliteit het hoofd te bieden, is de opgave enerzijds
om bestaande wegen en openbaarvervoersverbindingen beter te benutten en
anderzijds om (nieuwe) verstedelijking en infrastructuur (inclusief telecommunicatie) goed op elkaar af te stemmen.

•

Ruimte voor water; De opgave is te zorgen voor veiligheid en te beschikken over
voldoende mogelijkheden voor waterberging ter voorkoming van wateroverlast,
watertekort en het verslechteren van de waterkwaliteit.

•

Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden; De opgave is de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden te respecteren en te gebruiken als
inspiratiebron voor de versterking van ruimtelijke identiteiten.

•

Ruimte voor werken; De opgave is een veelzijdige structuur te bereiken die de
concurrentiekracht van Noord-Holland Zuid ten opzichte van andere gebieden in
Nederland en Europa versterkt.

Uitsnede uit het Streekplan Noord-Holland-Zuid uit 2003
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Het nieuwe woongebied Westelijk Beverwijk is op de kaart van het streekplan (thans de
structuurvisie) niet aangeduid als ”Nieuwe Woningbouwlocatie” maar is getekend binnen
het stedelijk gebied. De locatie van het plangebied ligt binnen de rode contour van de
structuurplan. Binnen deze contour is woningbouw mogelijk. Aangegeven wordt dat de
tuinbouwfunctie (ter plaatse van het plangebied) ter zijner tijd zal verdwijnen. Het gebied
direct ten westen en noorden van het plangebied is aangeduid als agrarisch gebied met
de aanduiding van bijzondere betekenis voor natuur, landschap en bodem. De gebieden
ten westen en zuiden van het plangebied zijn in het streekplan aangewezen als natuuren recreatie gebied.
5.3

Regionaal beleid
Groen- en Waterplan binnenduinrand Heemskerk, Beverwijk, Velsen- Noord, 2001
Het Groen- en Waterplan bevat een groen-recreatief programma dat integraal deel
uitmaakt van de stedelijke uitbreidings- en herstructureringsplannen in het gewest
IJmond. Doel van het programma is om het gewest aantrekkelijk te houden en te maken
voor wonen, werken en recreëren. Dat wordt bereikt door gelijktijdig met investeringen in
stedelijke functies ook te investeren in de kwaliteit van het buitengebied. Verschillende
stedelijke projecten, waaronder de aanleg van de Westelijke Randweg, maken een plan
voor de verhoging van de ruimtelijke, ecologische en recreatieve waarden van het
onbebouwde binnenduinrandgebied niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.
De nadruk in het programma ligt op het realiseren van waterrijke groene verbindingen
waarvan de planvorming en uitvoering geïntegreerd kan worden in stedelijke projecten.
Het Groen- en Waterplan kan beschouwd worden als een ‘cascoplan’. Het behelst
namelijk de realisatie van een groen-blauw raamwerk dat de landschapstructuur
duurzaam versterkt, terwijl buiten het raamwerk wijzigingen mogelijk zijn in het gebruik
van de ruimte. In het raamwerk zijn de gewenste ecologische en recreatieve functies en
verbindingen ondergebracht. En zowel het oppervlaktewatersysteem als het
grondwatersysteem zijn erin meegenomen.
Met de opzet van de groen- en waterstructuur wordt niet alleen beoogd de ruimtelijke en
ecologische kwaliteiten van het plangebied te verhogen, maar ook de recreatieve
gebruiksmogelijkheden. Zo moet het landschap zoveel mogelijk ‘ontsnipperd’ worden
voor dieren en voor mensen. De aanwezige doodlopende paden en fragmenten van
routes worden met elkaar verbonden tot een samenhangend recreatief netwerk dat
aansluit op het stedelijk gebied. Bij de uitwerking van dit netwerk moet veel aandacht
besteed worden aan de vormgeving van de tunneltjes en bruggen.
De belevingswaarde van het landschap wordt vergroot door een betere herkenbaarheid
van de verschillende landschapszones en de zichtbaarheid van bijzondere elementen
zoals de duinrellen en de lunetten. De belevingswaarde wordt ook vergroot door de
mogelijkheid elementen te volgen. Zo kan in de toekomst de Scheybeeck gevolgd
worden van het meertje in de duinen, via Westerhout, Vondelkwartier, Scheybeeck,
Stationszone en het Wijkeroogplantsoen tot aan het Noordzeekanaal. Ook loopt er een
route langs de Lunetten.
Het woongebied Westelijk Beverwijk is als een van de deelgebieden opgenomen in het
Groen- en Waterplan. Voor het deelgebied tussen de Creutzberglaan en de bestaande
stadsrand gaat het Groen en Waterplan uit van de ontwikkeling van een harmonieus
stadsrandgebied, met recreatieve voorzieningen en wonen in een groene setting. Het
Groen- en Waterplan biedt voor deze ontwikkeling een basisinrichting die is geënt op het
landschap.
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Het voorgestelde groene raamwerk bestaat uit hagen en paden in oostwestrichting die de
stadsrand verbinden met de Creutzberglaan. Parallel hieraan worden lijnvormige laagtes
gegraven, die beheerd worden als grasvelden. In deze laagtes kan regenwater zich
verzamelen en geleidelijk wegstromen.
Het woongebied Westelijk Beverwijk ligt op een plaats waar de grondwaterstanden
fluctueren (oostelijk in de orde van 0,5 m, westelijk in de orde van 1 m). Voor de afvoer
en berging van water dat vanaf dakvlakken en wegen komt zijn afvoer en
bergingsvoorzieningen nodig. Gezien de sterk fluctuerende grondwaterstanden komen
hier open waterpartijen niet voor in aanmerking. Aangeraden wordt om hier van west
naar oost greppels en/of laagtes (wadi’s) aan te leggen, waarin het water zich kan
verzamelen. Via deze greppels/laagtes kan het eventueel infiltreren en/of vertraagd in
oostelijke richting worden afgevoerd. De vrijkomende grond kan gebruikt worden om de
bebouwing op verhoogde stroken te zetten.
Voor vormen van openluchtrecreatie die ruimte gebruiken, maar die niet specifiek gericht
zijn op de beleving van het landschap (zoals fietscrossen, paardrijden in een ‘bak’,
tuinieren in een volkstuintje enz.) kan ruimte gezocht worden in de stadsrand. Bij de
studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor Westelijk Beverwijk dienen recreatieve
programma’s te worden meegenomen.
Ook het gebied ten westen van de Creutzberglaan is opgenomen in het Groen en
Waterplan hier wordt voorgesteld de bestaande openheid naar de rand van de duinen te
behouden. Ten behoeve van dieren en mensen worden, in aanvulling op de bestaande
hagen, enkele nieuwe hagen en een pad in oostwestrichting voorgesteld.
Masterplan IJmond-Noord (november 2005)
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2004 een "Actieplan Bedrijventerreinen
2004 - 2008" opgesteld. Dit actieplan vormt een uitwerkingsnotitie van de Nota Ruimte
waarin het rijk spreekt over het streven naar een duurzame economische groei en
versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland door met name
voldoende ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van bedrijven in (groot)stedelijk
gebied. In het actieplan geeft het kabinet voor de jaren 2004 tot en met 2008 aan welke
acties zij neemt om aan het streven van het rijk tegemoet te komen.
De nationale opgave voor herstructurering is ruim 21.000 hectare, ruim 20% van het
huidige areaal. Naast generiek beleid is specifiek beleid geformuleerd voor ongeveer
vijftig grote en complexe bedrijventerreinen, de zogenoemde "Topperprojecten". De
"Topperregeling" is een subsidieregeling waarmee het Ministerie van Economische
Zaken een financiële impuls geeft aan de ontwikkeling en herstructurering van
(boven)regionale bedrijventerreinen die een nationaal-economische meerwaarde hebben.
De Topperprojecten hebben een minimale omvang van 150 hectare en bieden ruimte aan
bedrijven in milieucategorie 4 en hoger.
Het gebied IJmond-Noord is aangewezen als Topperproject. In dit kader is dan ook het
"Masterplan
IJmond-Noord"
opgesteld.
Het
masterplan
beschrijft
de
herstructureringsactiviteiten, geeft een opsomming van de knelpunten die de
herstructurering belemmeren en biedt inzicht in de mogelijkheden voor optimalisatie van
het economisch gebruik van zeven aaneengesloten bedrijventerreinen in IJmond-Noord.
Het gaat hierbij specifiek om terreinen in de gemeenten Beverwijk en Velsen, namelijk:
de Rijksbinnenhavens, het NUON-terrein, de Grote Hout (voormalig NAM-terrein), het
Noordwijkermeer, de Oostoever Zijkanaal A, De Pijp en de Kagerweg.
Ten aanzien van deze terreinen is een profielschets opgesteld en een SWOT (strengths,
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weaknesses, opportunities en threats) -analyse uitgevoerd. Hieruit bleek, enerzijds, dat
de aanwezigheid van de bedrijventerreinen van groot belang is voor de werkgelegenheid
in de regio, maar, anderzijds, dat juist deze regio door de relatief eenzijdige
samenstelling van de werkgelegenheidsstructuur met een (bovengemiddelde)
vertegenwoordiging van de industriële sector (zware industrie in de milieucategorieën 4
en hoger) zeer gevoelig is voor conjuncturele schommelingen.
Hoofddoelstelling van het masterplan is
"Het behouden en verder uitbreiden van de werkgelegenheidsfunctie in IJmondNoord, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor samenhang, complementariteit en het
benutten van de verschillende typen vestigingsmilieus- en mogelijkheden van de
bedrijventerreinen in de regio IJmond-Noord, waarbij herstructurering én het
intensiever benutten van de beschikbare ruimte (kwantitatief en kwalitatief)
centrale aandachtspunten én uitgangspunten zijn."
Andere (sub)doelstellingen zijn:
•
het opvangen van de autonome groei van de reeds gevestigde bedrijven, waarbij
als uitgangspunt geldt dat het juiste bedrijf op de juiste plek terecht komt en waarbij
aandacht wordt besteed aan profilering en ontsluiting van de terreinen;
•
het bieden van ruimte aan de speerpuntsectoren metaal, logistiek en toeleverende
industrie, ofwel het versterken van de diversiteit door het stimuleren van een
"gezonde mix" van bedrijven die actief zijn in deze sectoren;
•
het uitbouwen van de logistieke knooppuntfunctie door middel van versterking van
multimodale overslagpunten c.q. terminals op de terreinen;
•
behoud van de unieke positie van IJmond-Noord binnen de regio, waarbij het met
name gaat om het blijvend kunnen huisvesten van milieuhinderlijke bedrijven en
daarmee het realiseren van extra milieuruimte voor zware bedrijvigheid;
•
behoud van de economische basis door middel van een vernieuwingsslag binnen
de sterke vertegenwoordiging van de industriële sector;
•
intensivering van het ruimtegebruik waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor
de onderwerpen milieukwaliteit en parkmanagement.
Intentieverklaring Wonen en Werken in de IJmond (4 oktober 2006)
Op 4 oktober 2006 hebben overheid (waaronder de gemeente Beverwijk) en bedrijfsleven
een akkoord voor de IJmond ondertekend. In deze intentieverklaring is overeenstemming
bereikt over enerzijds 5 woningbouwlocaties en anderzijds ruimte voor het bedrijfsleven,
inclusief de revisievergunning voor Corus. Tevens is afgesproken de leefbaarheid in de
IJmond een flinke impuls te geven. Woongebied Westelijk Beverwijk past binnen de
kaders van deze intentieverklaring.
5.4

Gemeentelijk beleid.
Structuurplan Westelijk Beverwijk (11 april 2006)
Door de gemeente Beverwijk is in 2006 het structuurplan Westelijk Beverwijk vastgesteld.
In het structuurplan staat aangegeven wat op hoofdlijnen de ambities zijn voor het
plangebied van dit bestemmingsplan.
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Plankaart uit het structuurplan Westelijk Beverwijk

Het plan gaat uit van een nieuwe ontwikkeling waarin woningbouw, groen en water
centraal staan. Het gebied moet een volwaardig onderdeel worden van Beverwijk en
aansluiten bij de bestaande structuren van de stad.
Het gebied zal als hoofdfunctie wonen krijgen. Uitgegaan wordt van het realiseren van
ongeveer 230 woningen. De ambitie is een bijzonder woongebied te maken waar ruimte
wordt geboden voor recreatief medegebruik, verschillende openbare voorzieningen
(onder andere speelplaatsen en volkstuinen) en waterberging. Zo zal een aantrekkelijke
overgangszone ontstaan tussen de bestaande woonbebouwing van Beverwijk en het
gebied ten westen van de Creutzberglaan. De groen- en waterstructuur zal aansluiten op
het strandvlaktelandschap en op het groen van het bestaande stedelijk gebied waarmee
een duidelijk doorgaande groenstructuur ontstaat die zowel voor bewoners als passanten
aantrekkelijk is.
In het plan wordt uitgegaan van een ontsluiting die plaatsvindt vanaf de bestaande
wegen. Voor het noordelijk plandeel vormt de Bankenlaan de ontsluitingsroute, voor de
rest van het gebied wordt een nieuwe hoofdroute gerealiseerd die aansluit op de
Plantage en de Baljuwslaan. De verkeersontsluiting is geïnspireerd op de historische
Gemeente Beverwijk
Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk
Toelichting
14 mei 2009

30

ontsluiting van het tuinbouwgebied: een enigszins slingerende weg van waar af
agrarische bedrijven, die op enige afstand zijn gelegen, worden ontsloten. Verder zijn op
de kaart enkele langzaamverkeerroutes aangegeven. Deze routes bieden snelle en
logische verbindingen voor werk- en schoolverkeer naar de diverse bestemmingen in de
omgeving, waarmee een reëel alternatief voor de auto ontstaat. Parkeren zal
hoofdzakelijk op eigen erf, respectievelijk binnen de eigen wooncluster plaatsvinden.
Bezoekers parkeren in het openbare gebied.
Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2010
Heemskerk en Beverwijk vormen binnen de IJmond één stedelijk gebied met een hechte
woningmarktrelatie. Woningzoekenden oriënteren zich op het stedelijk gebied Heemskerk
- Beverwijk en veelal niet op de afzonderlijke gemeenten. Ontwikkelingen in de
woningvoorraad in de ene gemeente beïnvloeden ook de vraag-/aanbodverhouding in de
andere gemeente. Reden waarom door beide gemeenten één “Woonvisie” is opgesteld
om zodoende het gemeentelijk beleid van beiden gemeenten op elkaar af te stemmen.
De woonvisie moet worden gezien als een Beverwijks-Heemskerks document waarin op
de onderscheiden deelterreinen een visie wordt weergegeven, in een aantal gevallen
aangevuld met meer concrete doelstellingen. Het is geen uitgewerkt “gemeentelijk
activiteitenprogramma” maar fungeert als toetsingskader voor eigen beleidsvoering op
het terrein van de leefbaarheid binnen het stedelijk gebied waarin de lokale ingezetene
zijn of haar (woon)plekje kan vinden. Het dient als basis voor het aangaan van meetbare
prestatieafspraken met de beide woningcorporaties. De woonvisie mag deels worden
beschouwd als een nadere uitwerking van regionaal vastgesteld beleid: De regiovisie
wonen en de strategische visie IJmond, onderdeel wonen en de in beide gemeenten
vastgestelde ontwikkelingsprogramma’s stedelijke vernieuwing 2005-2009 (ISV nota’s).
Hoofddoelstelling van beleid is het in voorwaardenscheppende zin stimuleren van partijen
op de woningmarkt om te komen tot een aanbod van voldoende en kwalitatief adequate
woonmogelijkheden voor de inwoners van het stedelijk gebied Beverwijk-Heemskerk.
Gestreefd wordt naar optimale keuzemogelijkheden in woningen en woonmilieus voor de
te onderscheiden woonwensen van woonconsumenten. Bijzondere aandacht wordt
hierbij besteed aan die woningzoekenden die om financiële of andere redenen niet zelf in
staat zijn woonruimte te verwerven.
In het gemeentelijk streven naar een evenwichtige woningmarkt waarin alle woningtypologieën en prijsklassen vertegenwoordigd zijn en doorstroomketens ongehinderd
kunnen ontstaan, zal de nadruk dus moeten liggen op die woningen waarin de tekorten
het grootst zijn of waarvan het grootste doorstroomeffect mag worden verwacht.
Aangezien na 2010 capaciteitsproblemen worden verwacht op uitleglocaties zal vanaf
dan binnenstedelijk moeten worden verdicht (ruimtelijke intensivering, concentratie en
transformatie, kortweg ICT). Beverwijk en Heemskerk stellen zich tot doel in de komende
jaren (2005-2009) hun aandeel te leveren. Zie ook de volgende tabel.
Tabel: Woningbouwplannen Beverwijk en Heemskerk tot 2010
Gemeente

aantal nieuw te

aantal te slopen

aantal nieuw

Netto

waarvan

Waarvan

bouwen

woningen in

te bouwen

toename

nultreden-

nultreden-

woningen in

bestaand

woningen in

aantal

woningen

woningen met

uitleggebieden

stedelijk gebied

bestaand

woningen

zorg-

stedelijk

component

gebied
Beverwijk

1.277

639

1.546

2184

790

500

Heemskerk

1.069

549

940

1460

700

400

Totaal

2.346

1188

2.486

3644

1490

900
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Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat bij het streven naar meer evenwicht op de
woningmarkt een zekere terughoudendheid op z’n plaats is voor wat betreft het realiseren
van dure eengezinskoopwoningen. Het bouwen van middeldure en dure huurwoningen,
vooral in de appartementensfeer, moet extra gestimuleerd worden.
In het stedelijk gebied Heemskerk - Beverwijk wordt een aantal woonmilieus
onderscheiden ieder met hun eigen kenmerk en dynamiek. Het beleid is in algemene zin
erop gericht de gewaardeerde eigenschappen per woonmilieu te handhaven en waar
mogelijk te versterken.
Discussienota Woningbouwprogramma, 2005
Het gemeentelijk bouwprogramma zoals neergelegd in de Discussienota
Woningbouwprogramma 2005, wordt voor alle te ontwikkelen woongebieden ingegaan op
de woningtypen en woningaantallen. Hierin is aangegeven dat de woningen in het
Woongebied Westelijk Beverwijk binnen de volgende woonsegmenten moeten vallen:
o
middeldure segment grondgebonden koopwoningen: 20%;
o
dure grondgebonden koopwoningen: 60%;
o
dure koopappartementen: 20 %.
De beleidsintenties worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geëvalueerd en
zo nodig bijgesteld of aangevuld.
Stedelijk Verkeer- en Vervoersplan, gemeente Beverwijk (29 november 1999)
Het SVVP is een integraal plan en kaderstellend voor uitwerkings- en uitvoeringsplannen
op het gebied van verkeer en vervoer. Een van de uitgangspunten is het verbeteren van
de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het centrum voor het zakelijke verkeer en
het weren van sluipverkeer uit het centrum. Dit kan worden bereikt door de aanleg van
een verbinding tussen de Laan der Nederlanden en de A9 (de Oostelijke Doorverbinding)
en door de aanleg van de Westelijke Randweg.
Om het fietsverkeer te bevorderen dienen er korte rechtstreekse routes naar
winkelcentra, scholen, dienstverlenende instanties, werkgebieden en het centrum te zijn.
Hoofdfietsroutes dienen een snelle en veilige verbinding tussen de verschillende delen
van de stad te bieden. Omdat voetgangers in het verkeer tot de kwetsbare groepen
behoren, dient ook aandacht besteed te worden aan de veiligheid van voetgangers.
Wat betreft de verkeersveiligheid hebben de vervoerregio Haarlem/IJmond, en daarna de
provincie, de taakstelling van het rijk overgenomen. Het beleid van de vervoerregio kent
de volgende drie hoofdlijnen:
•
het saneren van black spots;
•
uitwerken van een duurzaam veilig wegennet;
•
gedragsbeïnvloeding.
Parkeerbeleidsplan "Ruimte voor Kwaliteit" (18 oktober 2001)
Het parkeren in Beverwijk wordt gereguleerd. Eén van de belangrijkste motieven
daarvoor is de bevordering van de leefbaarheid. Doel- of bestemmingsgericht parkeren
(centrum, woonwijken of aan de rand van de stad) vindt in beginsel bij de bestemming
plaats. Centrumbezoekers worden momenteel door middel van dubbele tarifering
geweerd uit de woongebieden.
In geval van nieuwe bouwontwikkelingen wordt zoveel mogelijk door de ontwikkelaar zelf
parkeerruimte gerealiseerd conform de in het parkeerbeleidsplan vastgestelde
parkeernormen. Indien er ter plaatse van de ontwikkelingslocatie geen ruimte
beschikbaar is om parkeerplaatsen aan te leggen, dienen deze door de ontwikkelaar te
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worden afgekocht van de gemeente zodat de gemeente de verplichting tot realisatie van
parkeerplaatsen van de ontwikkelaar overneemt. Het parkeerbeleid wordt in 2008
geactualiseerd.
Parkeernormen (23 november 2006)
Op 23 november 2006 zijn door de gemeenteraad nieuwe parkeernormen vastgesteld.
Deze parkeernormen zijn een actualisatie van de oude normen uit het parkeerbeleidsplan
‘Ruimte voor Kwaliteit’. Deze parkeernormen zijn gebaseerd op de kengetallen uit de
Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV II 2004).
Alle bouwplannen die bij de gemeente Beverwijk worden ingediend worden getoetst aan
deze parkeernormen.
Groenbeleidsplan Beverwijk (2005)
Het Groenbeleidsplan uit 1992 is geactualiseerd. Het nieuwe Groenbeleidsplan is in juli
2005 door het college behandeld en is eind 2005 door de gemeenteraad vastgesteld.
Het nieuwe Groenbeleidsplan bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het
Groenstructuurplan en bevat een visie met een wensbeeld. In dit deel wordt een
wensbeeld geschetst van de belangrijkste groene gebieden, groene lijnen (routes) en
groene plekken. Dit wordt per stadsdeel uitgewerkt. Met name dit deel van het
beleidsstuk (de visie) is van belang voor het maken van evenwichtige afwegingen bij
(her)inrichtingsplannen, beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
In het tweede deel staat aangegeven hoe het wensbeeld is te behalen en zijn concrete
voorbeelden uitgewerkt. Deel drie bevat de aangepaste onderhoudsplannen. Deel twee
en drie zijn op dit moment in ontwikkeling.
Beleidsnota archeologie gemeente Beverwijk 2004 (juli 2004)
Vooruitlopend op de implementatie van het Verdrag van Malta in de Monumentenwet en
vanuit de gedachte dat het cultureel en archeologisch erfgoed mede de cultuurhistorische
identiteit van de gemeente bepaalt en met het versterken ervan de kwaliteit van de
dagelijkse leefomgeving wordt verhoogd, is de gemeentelijke beleidsnota archeologie
opgesteld. Doel van de nota is op een effectieve, controleerbare en klantvriendelijke wijze
om te gaan met het gemeentelijk archeologisch erfgoed.
Insteek is enerzijds behoud, het conserveren van belangrijk archeologisch erfgoed voor
de toekomst, maar ook ontwikkeling, archeologische waarden een plaats geven in het
dynamische proces van de ruimtelijke ordening. De beleidsnota maakt dan ook deel uit
van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente.
Een van de uitgangspunten van de nota is een gebiedsgerichte differentiatie. Daarnaast
wordt archeologie, met het vaststellen van de beleidsnota, meegenomen in ruimtelijke
ordeningsprocessen en ruimtelijke visieontwikkeling. Dat betekent enerzijds dat
initiatiefnemers daardoor in staat zouden moeten zijn in een vroeg stadium van
planvorming te kunnen anticiperen op de mogelijke aanwezigheid van archeologische
waarden. Anderzijds kan via de beleidsnota maatschappelijk draagvlak worden gevraagd
en verkregen als het gaat om besluiten ten aanzien van de vergunningverlening in het
kader van archeologie.
Vanuit het oogpunt van behoud én ontwikkeling is het noodzakelijk om zowel bekende als
nog niet of weinig bekende archeologische vindplaatsen een plaats te geven in het
ruimtelijke ordeningsproces. Bij het beheer van het gemeentelijk bodemarchief wordt
prioriteit gegeven aan die soorten archeologische vindplaatsen die de gemeentelijke
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cultuurhistorische identiteit kunnen versterken. Om die reden zijn de historische kernen
van Beverwijk en Wijk aan Zee, maar ook de prehistorische nederzettingen, de kastelen,
de buitenplaatsen en de Linie van Beverwijk archeologisch speerpunt.
Voor zover mogelijk wordt geprobeerd om nieuwe ontwikkelingen in archeologische
risicogebieden niet te veel aan te moedigen. Binnen de historische kernen van Beverwijk
en Wijk aan Zee zullen vanwege het belang van behoud van archeologische waarden
beperkingen worden gesteld aan het aanleggen of uitbreiden van ondergrondse ruimtes.
Voor werken en werkzaamheden waarvan bij voorbaat vaststaat dat deze in strijd zijn
met de aan de desbetreffende gronden gegeven bestemming, moet in de regels een
gebruiksverbod worden opgenomen.
Welstandsnota Beverwijk (vastgesteld 28 juni 2004)
De gemeentelijke Welstandsnota formuleert algemene welstandscriteria. Zij richten zich
op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en hebben
als doel een bijdrage te leveren aan het realiseren van een samenhangend geheel van
de huidige veelheid in vormen, functies en materialen.
In de Welstandsnota zijn gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria
geformuleerd welke (een deel van) het (kwaliteits)toetsingskader vormen voor nieuwe
bouwplannen.
Dit toetsingskader baseert zich op:
•
de relatie tussen vorm, gebruik en constructie: de verschijningsvorm heeft een
relatie met het gebruik van het gebouw terwijl daarnaast de vormgeving ook zijn
eigen samenhang en logica heeft;
•
de relatie tussen bouwwerk en omgeving: van een gebouw mag verwacht worden
dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
Bij de planontwikkeling zal rekening worden gehouden met de toekomstig gewenste
beeldkwaliteit in het plangebied. Ten behoeve hiervan is ondermeer een paragraaf over
beeldkwaliteit opgenomen in de stedenbouwkundige visie. De huidige Welstandsnota laat
zich niet uit over ontwikkelingslocaties. Alleen over de bestaande bebouwing in het
gebied zijn criteria in de nota opgenomen.
Milieuvisie (2007)
De gemeente Beverwijk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2007 heeft de
gemeente de “Milieuvisie 2008-2012” vastgesteld, waarin duurzaamheid en met name
duurzaam bouwen een belangrijke rol speelt. In dit document zijn ambities op het gebied
van duurzaam bouwen vastgelegd. Duurzaam bouwen (dubo) is het op dusdanige wijze
bouwen, dat gedurende de gehele levensloop van het gebouw en de gebouwde
omgeving zo min mogelijk (milieu-)belasting ontstaat.
De uitwerking van de ambities en hoe deze te realiseren, zijn vastgelegd in het
beleidsdocument “Kwaliteit en duurzaam bouwen (nieuwbouw), regio IJmond, 2007”.
Tevens heeft de gemeente Beverwijk een Klimaatplan opgesteld, waar
energiebesparende bouwprojecten en doelstellingen in zijn opgenomen.
Het is de ambitie van de gemeente om, in navolging van de bovenstaande beleidskaders,
Woongebied Westelijk Beverwijk op duurzame wijze te realiseren. Hierbij wordt gestreefd
naar een GPR-score (Gemeentelijke PrestatieRichtlijn) van een 8 voor het thema energie
en een gemiddelde score van 7,5 voor de thema’s materialen, water, afval, gezondheid
en woonkwaliteit. Bij de gronduitgifte zullen bovengenoemde streefwaarden worden
voorgesteld aan de ontwikkelende partijen.
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Volgens het klimaatbeleid dient voor grootschalige bouwlocaties een energievisie te
worden opgesteld. Doel van het opstellen van de energievisie is te onderzoeken welke
energieconcepten zowel technisch als financieel haalbaar zijn en hoe een comfortabel
woon- en werkklimaat gerealiseerd kan worden. Voor Woongebied Westelijk Beverwijk is
in 2003 een Energievisie Beverwijk West opgesteld door bureau W/E adviseurs
duurzaam bouwen (zie hoofdstuk 11 Duurzaamheid).
De ambitie is Westelijk Beverwijk te ontwikkelen als een duurzaam woon- en
recreatiegebied. Dit streven vertaalt zich in de volgende punten:
•
werk met werk maken;
•
gebruik van milieuvriendelijke materialen;
•
minimaliseren van verhard oppervlak;
•
vasthouden van regenwater;
•
gebruik van niet uitloogbare dakbedekking, dakgoten en regenpijpen;
•
aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel met maximale afkoppeling van
verharde oppervlakken;
•
vertraging van de afvoer van water;
•
veel aandacht voor langzaam verkeer.
6.

Milieu

6.1

Externe veiligheid:

6.1.2

Kader
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de
omgeving kunnen opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen
optreden bij de productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen.
Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de
ruimtelijke (on)mogelijkheden.
Met betrekking tot risico’s wordt onderscheid gemaakt in twee risicomaten: het
groepsrisico (GR) en het plaatsgebonden risico (PR). Het groepsrisico is de kans op het
gelijktijdig overlijden van een bepaald aantal mensen als gevolg van een ramp. De
normstelling heeft de status van een oriënterende waarde. Deze waarde is geen
vastgestelde wettelijke norm. Desondanks hebben overheden en betrokken private
instellingen een inspanningsverplichting om te voldoen aan deze oriënterende waarde.
Het plaatsgebonden risico is de kans op het overlijden van een individu als gevolg van
een calamiteit indien die persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde
locatie zou bevinden. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet
overschreden mag worden. Voor bestaande situaties wordt het niveau van 10-5 per jaar
als grenswaarde gehanteerd, 10-6 per jaar geldt als richtwaarde. Voor nieuwe situaties
geldt een grenswaarde van 10-6 per jaar. Een richtwaarde is daarbij niet van toepassing.

6.1.2

Onderzoek
In het kader van het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is door de Milieudienst
IJmond onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheid. Hieruit blijkt dat er diverse
risicobronnen in en rondom het plangebied zijn gelegen.
Transport gevaarlijke stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water en door buisleidingen
vormt geen belemmering voor het plangebied. De afstand van het plangebied is meer
dan de toetsingszone van 200 meter van de transportas. Ook het vervoer van gevaarlijke
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stoffen over de weg vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. De route
voor gevaarlijke stoffen loopt via Spoorsingel en de Alkmaarseweg.
Inrichtingen
Het plangebied ligt in het invloedsgebied van DSM Agro, Linde Gas en Corus.
DSM Agro
Plaatsgebonden risico:
de 10-6 PR-contour van DSM Agro ligt op het bedrijventerrein van Corus;
een deel van deze contour ligt over de Noordersluisweg in Velsen-noord, binnen
de planontwikkeling is hier rekening mee gehouden;
de Hoogovengasleiding ligt eveneens op het bedrijventerrein van Corus;
Groepsrisico:
Door de planontwikkeling is sprake van toename van het groepsrisico binnen het
invloedsgebied DSM Agro. DSM Agro zal echter in 2009 verdwijnen. Na vertrek van DSM
Agro zal geen sprake meer zijn van significante verhoging van het groepsrisico. Het
groepsrisico blijft onder de oriëntatiewaarde.
Linde Gas en Corus
Plaatsgebonden risico:
Het plaatsgebonden risico met de 10-6 contour ligt voor beide inrichtingen binnen de
bedrijfsgrenzen van Corus <QRA uit 2001>.
Groepsrisico:
De toevoeging van het aantal personen aan het invloedsgebied van de bedrijven is
relatief gering. De fN-curve voor groepsrisico zal niet of nauwelijks opschuiven richting
oriëntatiewaarde.
6.1.3

Conclusie
Op basis van het rapport van de Milieudienst IJmond kunnen een aantal conclusies
worden getrokken. In het plangebied Westelijk Beverwijk komen er geen kwetsbare
objecten (zoals woningen en scholen) binnen een 10-6 contour van inrichtingen of
transportassen.
Het groepsrisico van DSM Agro, Linde Gas en Corus is en blijft onder de
oriëntatiewaarde. Wel is er sprake van geringe toename van het groepsrisico.
In het kader van het te voeren vooroverleg zal aan de regionale brandweer nog advies
worden gevraagd over de aspecten "zelfredzaamheid" en "bestrijdbaarheid”.
Volledigheidshalve wordt hierbij nog opgemerkt dat een revisie van de milieuvergunning
Corus is nog in behandeling is. Nu de bestaande milieuvergunning geen problemen met
zich brengt voor de realisatie van het voorliggende bestemmingsplan zal ook de revisie
naar verwachting geen belemmeringen voor het project opleveren.

6.2

Luchtkwaliteit

6.2.1

Wettelijk kader
Op 15 november 2007 is de volgende regelgeving in werking getreden:
a.
Wet luchtkwaliteit (vervanging van het Besluit luchtkwaliteit 2005 en aanpassing
van hoofdstuk 5 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer)
b.
Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (ook genoemd:
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c.
d.
d.

Besluit NIBM)
Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (ook genoemd:
Regeling NIBM)
Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 (vervanging Regeling projectsaldering
van 2006)
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (vervanging Meetregeling luchtkwaliteit
2005).

Bij de beoordeling van luchtkwaliteit worden bovengenoemde regelingen betrokken.
Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer geeft aan onder welke voorwaarden
bestuursorganen bevoegdheden uit mogen oefenen. Luchtkwaliteitseisen vormen –
samengevat - geen belemmeringen voor ruimtelijke ontwikkelingen indien:
a.
er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een
grenswaarde;
b.
een project – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit leidt;
c.
een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan luchtverontreiniging;
d.
een project past binnen een regionaal programma van maatregelen of binnen het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL, dat mogelijk in 2009 in
werking treedt).
(Niet) in betekenende mate bijdragen
Met de Wet luchtkwaliteit is het onderscheid geïntroduceerd tussen projecten die “niet in
betekenende mate” bijdragen aan (de verslechtering van) de luchtkwaliteit en projecten
die dit wel doen. Het onderscheid is – kort samengevat – van groot belang voor de vraag
of projecten al dan niet aan de wettelijke grenswaarden moeten worden getoetst of niet.
Pas indien een project IBM is, wordt getoetst aan grenswaarden.
Bij ruimtelijke planvorming speelt de motivering van het beginsel “goede ruimtelijke
ordening” een grote rol. Luchtkwaliteit is één van de aspecten die hierbij moet worden
betrokken. Elementen die worden gemotiveerd zijn bijvoorbeeld de mate van blootstelling
van kwetsbare groepen, de mogelijkheden eventuele alternatieve locaties te realiseren of
het gegeven of een project al dan niet “in betekenende mate” van invloed is op de
luchtkwaliteit. Voor wat betreft de bescherming van kwetsbare groepen zal medio 2008
nog aanvullende regelgeving (Besluit gevoelige bestemmingen) van kracht worden.
Voorafgaande aan inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit, NSL is het begrip “niet in betekenende mate” gedefinieerd als een bijdrage
(toename) die maximaal 1% bedraagt van de grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie van stikstofdioxide en fijn stof. Na inwerkingtreding van het NSL geldt de 3%
grens.
De mate van schaalgrootte waaronder niet aan de grenswaarden hoeft te worden
getoetst - de vertaling van bovengenoemde 1% norm naar concrete bouwprojecten - ,
bedraagt 500 woningen bij één ontsluitingsweg. Voor het ontwikkelen van kantoorlocaties
geldt een schaalgrootte van 33.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij één ontsluitingsweg. De
Regeling NIBM benoemt tevens categorieën van gevallen die niet in betekenende mate
bijdragen aan luchtverontreiniging. Als een project in één van deze categorieën valt of
voldoet aan de gestelde criteria voor de schaalgrootte van het plan (500 woningen of
33.000 m2 kantooroppervlakte) dan hoeft er niet te worden getoetst aan de
luchtkwaliteitsnormen. Woonwijk Westelijk Beverwijk valt, met circa 230 woningen, onder
de categorie van projecten die niet in betekende mate bijdragen aan verslechtering van
de luchtkwaliteit.
Inmiddels is ook de nieuwe Europese luchtkwaliteitsrichtlijn bekend. De bestaande
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normen blijven ongewijzigd van kracht. In 2015 volgt een aanvullende norm voor PM2,5,
de fijnere fractie van PM10. Deze norm zal in de IJmond regio vrijwel zeker niet tot
problemen leiden. De 24 uurs norm voor PM10 blijft in de praktijk de strengste fijn stof
norm.
6.2.2.

Onderzoek
Hoewel er geen verplichting is op basis van de Wet luchtkwaliteit is er in verband met een
goede ruimtelijk ordening onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in het plangebied
(onderzoek Milieudienst IJmond, d.d. 13 januari 2009). Het uitgangspunt voor het
realiseren van het woningbouwplan in Beverwijk is om te voldoen aan de norme voor fijn
stof (PM10) zoals opgenomen in de Wet luchtkwaliteit. Voor fijn stof gelden twee
grenswaarden:
o
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 mg/m3;
o
grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie van 50mg/m3 maximaal 35
dagen per jaar.
Uit luchtkwaliteitsmetingen in het plangebied komt het volgende naar voren:
o
De jaargemiddelde concentratie fijn stof bedraagt 27 µg/m3 in 2006 en 24 µg/m3 in
2007. De grenswaarde is 40 µg/m3. Er wordt voldaan aan de grenswaarde.
o
Het aantal dagen dat de dagnorm van 50 µg/m3 wordt overschreden bedraagt 35
dagen in 2006 en 24 dagen in 2007. Er wordt aan de grenswaarde van 35 dagen
voldaan.
Conclusie van het onderzoek naar fijn stof is dat in de meetjaren is voldaan aan de
jaargemiddelde en daggemiddelde normen voor fijn stof. De meetresultaten zijn
geëvalueerd. Zowel de gemeente Beverwijk, provincie Noord Holland als Corus kan
instemmen met de resultaten.
Partijen zijn tevens van mening dat naar de toekomst toe de luchtkwaliteit in het beoogde
plangebied zal verbeteren. Partijen baseren zich op de landelijke, provinciale en
gemeentelijke ontwikkeling op het gebied van het terugdringen van het
achtergrondniveau voor fijn stof. Daarnaast neemt Corus op basis van de door GS
verleende milieuvergunning een aantal maatregelen die er mede toe zullen leiden dat het
niveau voor fijn stof in de IJmond zal dalen. De conclusie is dan ook dat op basis van de
metingen en het ingezette beleid er geen belemmeringen meer zijn voor het realiseren
van plus minus 230 woningen in het plangebied.

6.2.3

Conclusie
Er zijn geen belemmeringen met betrekking tot luchtkwaliteit. Het project kan worden
aangemerkt als een project dat niet in betekende mate bijdraagt aan verslechtering van
de luchtkwaliteit. Bovendien worden in het plangebied de wettelijke normen voor fijn stof
niet overschreden.

6.3

Geluid

6.3.1

Kader
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh, 1 januari 2007) moet bij de voorbereiding van
een bestemmingsplan, waarbinnen nieuwbouw van woningen en/of andere
geluidsgevoelige bestemmingen die binnen zones van zoneplichtige bronnen
(gezoneerde industrieterreinen en wegen) worden gerealiseerd, onderzoek verricht
worden naar de geluidhinderaspecten in het gebied. In eerste instantie moet aan de hand
van akoestisch onderzoek, overeenkomstig de meet- en berekeningsvoorschriften Wet
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geluidhinder, worden nagegaan of de voorkeurswaarden uit de Wet geluidhinder niet
worden overschreden. Onder geluidsgevoelige bestemmingen wordt onder meer
verstaan: woningen, scholen, gezondheidsinstellingen en gebouwen voor sociaalcultureel of maatschappelijk gebruik zoals bijvoorbeeld een bibliotheek. De
voorkeurswaarde voor industrielawaai is 50 dB(A). De wet sluit nieuw te projecteren
geluidgevoelige bestemmingen in zones niet uit. Dit betekent dat ook ontheffing kan
worden verleend tot een hogere waarde, uitgezonderd speciale gevallen is de maximale
ontheffingswaarde 50 dB(A)-Etmaalwaarde.
Voor wegverkeerslawaai is de voorkeurswaarde Lden 48 dB1 in stedelijk gebied kan
uitgezonderd speciale gevallen ontheffing verleend worden tot Lden 63 dB.
6.3.2

Onderzoek
Bedrijventerrein IJmond
Het plangebied is geprojecteerd in de geluidszone, artikel 53 van de Wet geluidhinder die
rond het industrieterrein IJmond is vastgesteld. Omdat ten tijde van het zonebesluit er
woningen een hogere geluidsbelasting ondervonden dan 55 dB(A), hebben
gedeputeerde staten van Noord-Holland een geluidsaneringsprogramma (en aan
aanvullend saneringsprogramma) vastgesteld, op basis van Bronmaatregelen. Na de
sanering van het bedrijventerrein IJmond ligt de geluidsbelasting van het plangebied
tussen de 50 en 55 dB(A). Dit betekent dat woningbouw alleen mogelijk is met ontheffing.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen de ontheffingsruimte die de wet biedt
om hogere waarden vast te stellen bij opstelling van Bestemmingsplannen(ook in het
geval van een industrieterrein van regionale betekenis(aan te wijzen bij Provinciale Milieu
verordening).
De geluidsbelasting industrielawaai is in het plangebied vastgesteld met behulp van het
zonebeheersmodel Industrieterrein IJmond van de provincie Noord-Holland. De
uitgangspunten en berekeningsresultaten, tezamen met de motivering voor een
ontheffingsgrond, zijn opgenomen in de notitie “Geluidsbelasting hogere waarde
vaststelling Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Beverwijk West”, van 21 januari 2009.
Conform het bouwbesluit moet de geluidswering van de gevel zodanig zijn, dat een
binnenniveau van 35 dB(A) niet wordt overschreden. Negatieve invloeden van de
geluidsbelasting kunnen worden gecompenseerd door een hoogwaardig woonmilieu.
Wegverkeerslawaai
Verkeerslawaai van de Randweg is onderzocht hieruit zijn geen beperkingen gebleken
met betrekking tot geluidhinder voor het plangebied.
In de voorgestane ontwikkeling in het plangebied komt een klein aantal woningen binnen
de toetsingszone van 200 m van de Zeestraat te liggen. Naar het wegverkeerslawaai op
de woningen binnen de toetsingsafstand van de Zeestraat is onderzoek verricht
(Geluidsbelasting hogere waarde vaststelling Wet geluidhinder, Bestemmingsplan
Beverwijk West”, van 21 januari 2009). Hieruit blijkt dat de geluidsbelasting lager is dan
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
De Creutzberglaan en de wegen in het plangebied zijn/worden aangemerkt als 30 km/u
zones zodat voor deze wegen geen aanvullend akoestisch onderzoek behoeft te worden
gedaan.

1

Voor (spoor)verkeerslawaai geldt thans de Europese dosismaat Lden in dB.
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Luchtvaartlawaai
Ter beperking van de overlast zijn rond de luchthaven Schiphol gebieden aangewezen
waar nieuwbouw van geluidgevoelige bestemmingen ongewenst wordt geacht. In de
Nota Ruimte is opgenomen dat er - behoudens de in de verstedelijkingsafspraken
vastgelegde locaties en buiten de stedelijke herstructurering en intensivering - geen
nieuwe woningbouwlocaties mogen worden ontwikkeld binnen de zogenoemde 20 KEcontour.
Er wordt in de Nota een nadrukkelijke koppeling gelegd met vastgestelde streekplannen,
waarbij wordt gesteld dat de daarin aangegeven bouwmogelijkheden onverkort overeind
blijven staan. Het plangebied Westelijk Beverwijk is gedeeltelijk binnen de 20 KE-contour
gesitueerd maar valt volgens het vigerende streekplan Noord-Holland Zuid binnen de
rode contour. Dit betekent dat de 20 KE-contour geen belemmering is voor het bouwen
van woningen in het plangebied.
Door de ligging binnen de 20 KE-contour is er een verhoogde kans dat (nieuwe)
bewoners geluidsoverlast vanwege luchtvaartlawaai ervaren. Om deze reden zullen de
nieuwe bewoners van het plangebied worden geïnformeerd over deze 20 KE
contour. Voor de woningen in het plangebied zullen hogere waarden vanwege
industrielawaai worden verleend. In de onderbouwing van het besluit hogere waarden zal
tevens aandacht worden besteedt aan de cumulatie van luchtvaartlawaai met
industrielawaai.
6.3.3

Conclusie
Voor de geluidsbelasting van het bedrijventerrein IJmond is ontheffing aangevraagd. Met
betrekking tot luchtvaartlawaai is er geen belemmering. Ook het wegverkeerslawaai
vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. Het besluit tot verlenen van
hogere waarden is bijgevoegd bij de toelichting (zie bijlage 3 Besluit hogere waarden Wet
Geluidhinder).

6.4

Bodem

6.4.1

Wettelijk kader
Het is wettelijk geregeld dat ontwikkelingen pas kunnen plaatsvinden als de bodem
waarop deze ontwikkelingen gaan plaatsvinden geschikt is of geschikt is gemaakt voor
het beoogde doel. Bij iedere nieuwbouwactiviteit of bestemmingswijziging dient de
bodemkwaliteit door middel van onderzoek voor vaststelling van het bestemmingsplan in
beeld te zijn gebracht. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op een schone bodem
te worden gerealiseerd.
Conform de “Regeling locatiespecifieke omstandigheden” wordt gewerkt met een viertal
bodemgebruiksvormen:
categorie 1: wonen en intensief gebruikt openbaar groen;
categorie 2: extensief gebruikt openbaar groen;
categorie 3: bebouwing en verharding (inclusief bedrijven);
categorie 4: landbouw en natuur.
De kwaliteit van verontreinigde bodem moet ten behoeve van realisatie van de nieuwe
bestemming voldoen aan doelstellingen uit het BEVER beleid (beleidsvernieuwing
bodemsanering). Uitgangspunt is dat functioneel wordt omgegaan met eventueel
aanwezige verontreinigingen. Tevens introduceerde de commissie Welschen in het begin
van de jaren negentig het begrip “actief bodembeheer”. Het doel hiervan is om op
verstandige, doelmatige wijze om te gaan met de structurele aanwezigheid van
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bodemverontreiniging.
Op grond van artikel 8 vierde lid van de Woningwet en artikel 2.15 Bouwverordeningen
dient voor elke individuele bouwlocatie aangetoond te worden dat de bodem geschikt is
voor de beoogde bebouwing, alvorens een bouwvergunning verleend kan worden.
6.4.2

Onderzoek
In opdracht van de Milieudienst IJmond heeft BK- Ingenieursbureau Velserbroek in 2004
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de aangetroffen
verontreinigingen in een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd in 2005. Op basis van
de resultaten kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn die de realisatie
van de plannen in de weg staan. Vrijwel het gehele plangebied is geschikt voor woningen
en moestuinen. Ter plaatse van het perceel Laan van Blois 502 moet nader onderzoek
worden uitgevoerd. Verder is er sprake van twee kleine saneringsgevallen die bij het
bouwrijp maken kunnen worden uitgevoerd.

6.4.3

Conclusies
Vrijwel het gehele plangebied is geschikt voor woningen en moestuinen. Ter plaatse van
het perceel Laan van Blois 502 moet nader onderzoek worden uitgevoerd. Besloten is dit
nog niet uit te voeren. Er is sprake van twee kleine saneringsgevallen die bij het bouwrijp
maken kunnen worden uitgevoerd. Er dient wel een saneringsplan te worden opgesteld.

6.5

Milieuhinder bedrijven

6.5.1

Onderzoek
In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar
de milieuplanologische aspecten van de in de omgeving van het plangebied gelegen
bedrijven. Voor de bedrijven in het plangebied wordt een dergelijk onderzoek niet direct
nodig geacht omdat het plan er in voorziet dat alle bedrijfsactiviteiten binnen het
plangebied op termijn zullen worden beëindigd.
Ten opzichte van de hindercirkels van de maneges ten noorden van De Lunetten is in het
bestemmingsplan bij de meest noordelijke kavels ruim voldoende afstand gehouden tot
de dichtstbijzijnde manege (meer dan 50 meter).

6.5.2

Conclusies
Er doen zich geen belemmeringen voor als gevolg van hinder van bovengenoemde
bedrijven. Ten aanzien van de milieuplanologische aspecten samenhangend met de
bedrijven ten noorden van het Noordzeekanaal wordt verwezen naar de voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk 6.

7.

Water

7.1

Algemeen
In de nota van uitgangspunten Westelijk Beverwijk (2002) is het volgende aangegeven:
•
water is in het ontwerp zichtbaar;
•
waterelementen zijn niet alleen landschappelijk en ecologisch waardevol maar
dragen ook bij aan het oplossen van de waterproblematiek;
•
er vindt geen afwenteling van wateroverlast op de omgeving plaats;
•
de waterkwaliteit wordt niet verslechterd;
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•
•

een uitbreiding van het verharde oppervlak moet gecompenseerd worden door
waterberging, deze compensatie moet ongeveer 20% van het oppervlak van de
uitbreiding van de verharding bedragen;
in het plangebied zal een deel van de waterbergingsopgave van het bestaande
stedelijk gebied van Beverwijk worden gerealiseerd.

Binnen de gemeente Beverwijk is onderzoek gedaan naar de waterbergingsopgave van
het bestaande stedelijk gebied van Beverwijk. Genoemde berekeningen zijn uitgevoerd in
het kader het waterplan Beverwijk-Uitgeest-Heemskerk. Er is een aanzienlijke
wateropgave berekend voor geheel Beverwijk. Binnen het waterplan is er voor gekozen
een groot deel van deze opgave op te lossen door de afvoer van de Pijp te vergroten en
een klein deel op te lossen door aanleg van extra waterberging in het stedelijk gebied. Uit
berekeningen blijkt dat de situatie in geheel Beverwijk hiermee aan de normen van
overlast en inundatie zal voldoen. Binnen de waterplanberekeningen is rekening
gehouden met de reeds geplande aanleg van waterberging in lopende ontwikkelingen,
waaronder het voorliggende plan. In dit plan is, bij het ontwerp van het watersysteem,
rekening gehouden met ruimte gevonden voor (extra) waterberging.
7.2

Onderzoek
In de huidige situatie vindt de ontwatering plaats via de aanwezige ondiepe waterlopen in
combinatie met drains. In het plangebied treedt grondwateroverlast op. Dit wordt
veroorzaakt door de hoge grondwaterstanden. Deze worden mede veroorzaakt door de
variatie in het reliëf. Ten oosten van de Creutzberglaan daalt het maaiveld relatief snel
(van 4,20 m +NAP in het westen tot 3,00 m +NAP). Het huidige stedelijk gebied van
Beverwijk wordt van het plangebied gescheiden door een watergang. Deze watergang
verbreedt nabij de Bankenlaan tot een meer stedelijke structuur van vijvers en
waterlopen.
De waterkwaliteit in het plangebied is onvoldoende (er wordt niet voldaan aan de norm,
de minimumconcentratie zuurstof wordt niet gehaald). De oorzaken hiervan zijn de
waterafvoer vanuit de tuinbouw in de binnenduinrand en het overstorten uit het
gemengde rioolstelsel bij hevige regenval.
De natuurlijke afstroomrichting in het gebied Westelijk Beverwijk is van west naar oost.
Echter, zolang het water dat toestroomt vanuit het tuinbouwgebied ten westen van
Creutzberglaan nog te veel verrijkt is met meststoffen, stellen wij voor het overtollige
water uit de natuurlijke zone (waar water- en oeverplanten al voor enige biologische
reiniging zorgen) af te voeren naar het noorden. Het water stroomt dan door de
bestaande (aangepaste) waterloop langs de Bankenlaan naar het oosten en vervolgens
door de bestaande waterlopen en vijvers langs de stadrand naar het zuiden naar de
vijver naast de Montessorischool aan de Laan van Blois. De bestaande duikers onder de
Creutzberglaan behouden hun huidige functie. Er wordt hierbij rekening gehouden met
eventuele uitbreiding van de Montessorischool. Wanneer het water dat uit het westen het
gebied binnenkomt en een goede kwaliteit heeft gekregen, kan het direct afstromen naar
het oosten via de oost-west waterlopen (bestaand en nieuw).
In de westelijke groenzone zal een nieuwe watergang worden aangelegd tussen de
bestaande en nieuwe bebouwing. Deze watergang is noodzakelijk om een goede
waterhuishouding te realiseren. Verder zal gezorgd worden voor een aaneensluitende
waterstructuur waarin een goede doorspoeling mogelijk is en kopslootsituaties worden
vermeden. Op deze manier wordt ook overlast door stank en/of insecten voorkomen.
De gebieden die op de plankaart zijn aangewezen vormen de basis van het
watersysteem. Door het reserveren van deze gebieden is een goede uitgangspositie voor
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een functionerend watersysteem verzekerd. In totaal wordt er 2,5 ha (inclusief
oeverzones) oppervlakte in het plangebied gerealiseerd. De vergroting van het
wateroppervlak langs de bestaande stadsrand ten noorden van de Bankenlaan heeft
eveneens het dubbele doel meer waterberging te scheppen en de aanwezigheid van
water ter plaatse van kwelzones te benutten voor ecologisch waardevolle en
aantrekkelijke elementen.
In het plangebied zal gebuik gemaakt worden van een gescheiden rioleringsstelsel
waarvan het regenwater wordt afgekoppeld naar het oppervlakte water. In verband met
diffuse verontreiniging is het van belang om bij de bouw materialen toe te passen die niet
uitlogen naar het grondwater; dus geen zink, lood of koper. Een dergelijke bepaling zal in
de verdere uitlijning van het project worden meegenomen. Bij de verdere uitwerking van
het plan zal in overleg met het hoogheemraadschap een waterhuishoudkundig plan
worden opgesteld.
7.3

Conclusies
Met de planontwikkeling wordt de waterhuishoudkundige situatie van het gebied
verbeterd conform de nota van uitgangspunten Westelijk Beverwijk (2002). Er is voorzien
in voldoende waterberging in het plangebied als compensatie voor de uitbreiding van de
verharding. Hierboven wordt in het plangebied een deel van de waterbergingsopgave van
het bestaande stedelijk gebied van Beverwijk gerealiseerd.
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in reactie op het Ontwerp
Structuurplan Westelijk Beverwijk aangegeven in te kunnen stemmen met de
voorgenomen ontwikkelingen. Het hoogheemraadschap zal betrokken blijven bij de
verdere uitwerking van het plan. Bij de verdere uitwerking van het plan zal in overleg met
het hoogheemraadschap een waterhuishoudkundig plan worden opgesteld.

Bij de uitvoering van het plan zal nader overleg worden gevoerd met vertegenwoordigers
van het Hoogheemraadschap met betrekking tot de reguleren van waterstromen en de
terreininrichting om de infiltratiemogelijkheden te optimaliseren.
8.

Ecologie

8.1

Kader
Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Doel van deze wet is de
bescherming van plant- en diersoorten. Tegelijkertijd vormt deze wet de implementatie
van Europese en internationale verplichtingen (Habitat- en Vogelrichtlijn, Verdrag van
Bern). De wet vervangt diverse wetten die voorheen betrekking hadden op de
bescherming van dier- en plantsoorten (de Vogelwet, de Jachtwet, de Wet bedreigde
uitheemse dier- en plantensoorten, de Nuttige dierenwet 1914 en het
soortenbeschermingsonderdeel van de Natuurbeschermingswet) en vormt samen met de
Natuurbeschermingswet 1998 het belangrijkste juridische kader voor de bescherming van
de natuur. Uitgangspunt van de Flora en faunawet is het “nee, tenzij”-principe.
De Flora- en faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het
aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun
nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt
hierbij een onderscheid tussen "licht" en "zwaar" beschermde soorten. Indien sprake is
van bestendig beheer, onderhoud dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting,
gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet níet. Er is dan sprake van ontheffing op grond van de Flora en
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faunawet. Aan deze ontheffing zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden. Wel geldt
dat in alle gevallen de zorgplicht voor de instandhouding en bescherming van
natuurwaarden in acht moet worden genomen.
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade
aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voor zover
ontheffing niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen
ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV). Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend,
indien:
•
er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en
bosbouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling);
•
er geen alternatief is;
•
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de
soort.
Naast de wettelijk beschermde soorten zijn er soorten die op een Rode Lijst staan. Op
deze door de minister van LNV vastgestelde lijst staan soorten die in hun voortbestaan
worden bedreigd. Vermelding op een Rode Lijst leidt niet tot een beschermde status. Het
geeft vooral een indicatie over de zeldzaamheid van de soorten en de mate van
achteruitgang.
8.2

Onderzoek
Het plangebied is niet gelegen in de Ecologische hoofdstructuur, vogel- of
habitatrichtlijngebied of een door de provincie aangewezen beschermd natuurmonument.
Ook zullen er geen externe effecten op beschermde natuurgebieden optreden.
In 2004 is door BFO flora- en faunaveldonderzoek uitgevoerd. In juni 2008 is een
actualisatie uitgevoerd waarbij is gekeken naar:
o
de mogelijke aanwezigheid van met name vleermuizen, amfibieën en uilen;
o
aanwezigheid van beschermde planten.
Uit de onderzoeken blijkt dat er in het plangebied geen soorten voorkomen waarvoor
ontheffing van de Flora- en Faunawet noodzakelijk is.
Met betrekking tot vleermuizen zijn buiten het plangebied vliegroutes vastgesteld van de
gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. Van de rosse vleermuis ligt ook
een jachtgebied buiten het plangebied. Binnen het plangebied zijn alleen jagende
gewone dwergvleermuizen waargenomen. Deze jaagden met name boven de
waterplasjes in het plangebied.
Voor de Gewone dwergvleermuis is het plangebied is van beperkt belang als jachtgebied
voor de soort. Daarnaast is de soort niet of zeer beperkt gevoelig voor nachtelijk
kunstlicht en komt de soort veelvuldig voor in stedelijk gebied. De in het plan mogelijk
gemaakte ontwikkeling kan met name door de toename van het wateroppervlak en
begroeiing een verbetering van de situatie voor de gewonen dwergvleermuis betekenen.
De rugstreeppad is ondanks gericht onderzoek niet vastgesteld in het plangebied. Op
dezelfde avonden is de rugstreeppad wel gehoord in Heemskerk, dus de soort was de
betreffende avonden wel actief. Ontheffing voor de rugstreeppad is niet noodzakelijk. Bij
de graaf- en bouwwerkzaamheden zal zoveel mogelijk voorkomen worden dat de
rugstreeppad naar het plangebied trekt.
Onderzoek naar vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in te slopen gebouwen is niet
uitgevoerd.
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8.3

Conclusies
Voor de planontwikkelingen doen zich geen belemmeringen voor met betrekking tot
beschermde dier- en plantsoorten. Er is geen ontheffing van de Flora- en faunawet
noodzakelijk. Om niet in strijd te handelen met de Flora- en faunawet dient het
verwijderen beplanting bij voorkeur buiten de vogelbroedtijd (15 maart – 15 juli) plaats te
vinden. Vóór bestaande bebouwing gesloopt wordt zal onderzoek naar de mogelijke
aanwezigheid van vleermuizen verricht worden.

9.

Duurzaamheid

9.1

Algemeen
In Nederland moet energiezuinig worden gebouwd. Elk nieuw gebouw moet voldoen aan
de energieprestatie eis van het Bouwbesluit.
Zowel het rijk als de lokale overheden willen echter verder gaan met energiebesparing.
Nederland heeft zich immers gebonden aan de taakstellingen van de Kyoto
klimaatconferentie. Afspraken tussen het rijk en gemeenten daarvoor worden gemaakt in
het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS). De gemeente Beverwijk heeft inmiddels een
dergelijk akkoord gesloten.
Voor de nieuwbouw woningen verbindt de gemeente zich met dit akkoord aan een
voorlopend ambitieniveau: de energiezuinigheid van de nieuwbouw moet aanzienlijk
verbeteren. Voor grotere woningbouwlocaties betekent deze ambitie een verbetering van
de energiezuinigheid met ca 30% t.o.v. het huidige niveau (Bouwbesluit 2003).
Het is de ambitie van de gemeente om, in navolging van de bovenstaande beleidskaders
Woongebied Westelijk Beverwijk op duurzame wijze te realiseren. Hierbij wordt gestreefd
naar een GPR-score (Gemeentelijke PrestatieRichtlijn) van een 8 voor het thema energie
en een gemiddelde score van 7,5 voor de thema’s materialen, water, afval, gezondheid
en woonkwaliteit. Bij de gronduitgifte zullen bovengenoemde streefwaarden worden
voorgesteld aan de ontwikkelende partijen.

9.2

Onderzoek
Voor het gebied is een energievisie opgesteld door W/E adviseurs (2003). Uit de
Energievisie komt naar voren dat gezien het relatief lage aantal woningen en de lage
bebouwingsdichtheid maatregelen op het niveau van de individuele woning het meest
kansrijk (rendabel) zijn. De energievisie heeft hierom vooral consequenties op het niveau
van het gebouw. Wel moet rekening gehouden worden met goede bezonning van de
bouwblokken voor actieve en passieve benutting van zonne-energie en met de mogelijke
bouw van collectieve ‘energiehuizen’ per wooncluster als mogelijke maatregel. Er zijn
geen aanknopingspunten voor de inzet van (industriële) warmte.
Voor het bereiken van de energiedoelstellingen kunnen aan de woningen verschillende
maatregelen genomen worden. Hiervoor geldt dat vooral maatregelen op het niveau van
de individuele woning worden genomen. De gemeente kan echter niet eenzijdig ambities
opleggen of eisen stellen die verder gaan dan de eisen van het Bouwbesluit. Het
ambitieniveau dat is vastgelegd in het BANS is daarom niet vertaald naar eisen maar in
taakstellingen en inspanningsverplichtingen van de gemeente.
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9.3

Conclusies
Door verschillende maatregelen op het niveau van de individuele woning zal gestreefd
worden naar de taakstelling van de gemeente: GPR-score van een 8 voor het thema
energie en een gemiddelde van 7,5 voor de thema’s materialen, water, afval, gezondheid
en woonkwaliteit.

10.

Archeologie en Cultuurhistorie

10.1

Archeologie
Kader
In 1992 heeft Nederland het Verdrag van Malta (Valletta) ondertekend. Doel van dit
verdrag is om op een verantwoorde wijze om te gaan met archeologische belangen in de
ruimtelijke ordening. Het behoud van het archeologisch erfgoed staat hierbij voorop en
dient bij ruimtelijke ordeningsprocessen te worden meegewogen, zoals alle andere
belangen die bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen een rol spelen. Het verdrag
heeft zijn weerslag gevonden op de nieuwe “Wet op de archeologische
monumentenzorg” (vanaf september 2007 in werking getreden).
Onderzoek
Voor het plangebied is in 2004 een archeologische bureaustudie en een inventariserend
veldonderzoek gedaan door Vestiga Archeologie en cultuurhistorie. Het doel van het
verkennend archeologisch onderzoek was het vaststellen of er archeologische en/of
cultuurhistorische waarden op het plangebied aanwezig zijn die door de
bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden en, indien bevestigend, de
waardestelling ervan te bepalen in termen van beleving, fysieke en inhoudelijke kwaliteit,
en vervolgens op basis hiervan een advies uit te brengen voor het vervolgtraject van de
bouwplannen.
Het archeologisch onderzoek bestond uit een archeologische en een fysischgeografische component en omvatte een bureauonderzoek en een inventariserend
veldonderzoek. Door middel van het bureauonderzoek zijn alle bekende archeologische
en historische vondsten en vondstcomplexen in de directe omgeving van de
plangebieden gekarteerd. Eveneens is, via een literatuurstudie, een reconstructie
gemaakt van de bodemopbouw en geomorfologie van de plangebieden en de directe
omgeving. Vervolgens zijn de verkregen resultaten van het bureauonderzoek getoetst via
het inventariserend veldonderzoek, bestaande uit een inventarisetend en controlerend
booronderzoek, en een veldverkenning.
Het plangebied is gelegen binnen een gebied op de oude duin- en strandafzettingen,
gekenmerkt als vergraven vlakvaaggronden. Drie van de boringen en gesprekken met
tuinders uit dit gebied bevestigden de grondverplaatsingen.
Op de lKAW-kaart ligt het plangebied in een omgeving met een middelhoge trefkans op
archeologische waarden.
ARCHlS-waarnemingen en informatie van het Provinciaal depot voor bodemvondsten
Noord-Holland geven geen meldingen van sporen en/of vondsten uit het plangebied. Ook
in de boringen zijn geen indicatoren van menselijke aanwezigheid en activiteiten
aangetroffen in de vorm van een cultuurlaag; van aardewerkfragmenten, delen van
menselijk of dierlijk botmateriaal; sporen van glazen, metalen objecten of voorwerpen van
organisch materiaal; van houtskool, enz. Er zijn dus geen aanwijzingen dat bij de
uitvoering van het bestemmingsplan archeologische waarden zullen worden vernietigd.
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Uit het onderzoek bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek blijkt geen
noodzaak tot beperkende maatregelen voor de voortgang van de herinrichting van het
plangebied. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.
De uitvoerder van het grondwerk zal gewezen worden op de plicht archeologische
vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de monumentenwet
1988, artikel 47 lid 1.
Conclusie
Conclusie van het onderzoek is dat er geen aanwijzingen zijn dat met de
planontwikkeling archeologische waarden zullen worden vernietigd. Er is derhalve geen
noodzaak tot beperkende maatregelen met betrekking tot archeologie. Vervolgonderzoek
is niet noodzakelijk. De uitvoerder van het grondwerk zal gewezen worden op de plicht
archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de
monumentenwet 1988, artikel 47 lid 1.
10.2

Monumenten
Binnen het plangebied zijn geen gebouwde of archeologische monumenten gelegen. Op
het Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) zijn in het plangebied geen waardevolle
historische landschapselementen of landschappelijke aandachtsgebieden aangegeven.

11.

Beeldkwaliteit
In de Stedenbouwkundige visie Westelijk Beverwijk 3de concept (juli 2008), opgesteld
door Vollmer & Partners, is een paragraaf Beeldkwaliteit opgenomen. Hierin worden de
richtlijnen gegeven voor de vormgeving van de landschappelijke onderdelen van het
gebied en de architectonische onderdelen.
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Verslag van de Informatie- en inspraakavond betreffende het Voorontwerp Bestemmingsplan
Westelijk Beverwijk, gehouden op maandag 24 november 2008, aanvang 19.30 uur, in de
aula van het Kennemer College, Büllerlaan, Beverwijk.
Aanwezig:
wethouder M. Dijkshoorn, voorzitter,
de heer V. Boelhouwer (wijkcoördinator Warande/Westertuinen; gespreksleider)
de heer P. Schekkerman (projectleider)
de heer A. Huijgens (stedenbouwkundige)
de heer A.C. Rensen (juridisch beleidsadviseur ruimtelijke ordening)
De heer Th. van Son (milieudienst IJmond)
In de zaal aanwezigen en insprekers: ca. 250 personen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom, bedankt de directie van het Kennemer
College voor de gastvrijheid en neemt het programma door. Na de presentaties van de heren
Rensen en Schekkerman is er in de pauze gelegenheid aan de hand van kaarten op vier
borden vragen te stellen.
1.
Bestemmingsplan juridisch, de heer Rensen en Dekker;
2.
Ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit, de heren Huijgens en Van Son;
3.
Water en groen, mevrouw Bakker;
4.
Verkeer, de heer De Koper.
Het gedeelte na de pauze zal onder leiding staan van Vincent Boelhouwer, wijkcoördinator
van Warande. Westelijk Beverwijk ligt in zijn wijk. Er liggen presentielijsten. Er wordt een
verslag gemaakt van de avond en wie zijn naam heeft opgegeven krijgt het thuisgestuurd. Er
liggen formulieren voor het geven van een eerste inspraakreactie.
Het is de bedoeling dat dit Voorontwerp straks een Bestemmingsplan wordt. Wij willen graag
een heel goed bestemmingsplan. Veel mensen hebben veel meningen en kunnen elk een
steentje bijdragen aan een betere kwaliteit van het bestemmingsplan want dat leidt tot een
betere woonwijk die we met z’n allen willen.
Voorontwerp Bestemmingsplan
De heer Rensen geeft een toelichting op het ingewikkelde traject dat een bestemmingsplan
moet doorlopen. Het is nog ingewikkelder geworden want er is nu een nieuwe Wet ruimtelijke
ordening, die uitgaat van totaal andere beginselen. Er is een enorm afwegingskader en er
zijn tal van onderzoeken geweest. De provincie is vanaf 2003 bezig geweest met het
aanpassen van het streekplan, dat nu structuurvisie heet. Een bestemmingsplan moet
passen binnen de plannen van de provincie.
In 2006 is het structuurplan voor Westelijk Beverwijk door de gemeenteraad vastgesteld.
Daarmee zijn de hoofdlijnen voor het gebied in beeld gebracht. Er is een voorkeursrecht voor
de gemeente voor verwerving van grond opgenomen als eerste middel om invloed op dit
gebied te krijgen. Er zijn verschillende stedenbouwkundige schetsen gemaakt die ook zijn
gepresenteerd. De huidige schets is van 11 november 2008; deze zal nog een keer worden
aangepast. Het bestemmingsplan zal uiteindelijk bepalend zijn. Allerlei afwegingsfactoren
hebben meegespeeld bij het maken van het bestemmingsplan, zoals verkeer, natuur,
archeologie en milieu. Aan de hand van sheets worden de aanduidingen op de plankaart
toegelicht.
De grondprijs wordt berekend aan de hand van de opgestelde grondexploitatie. Wanneer
men een bouwvergunning heeft gevraagd en komt halen in het gemeentehuis, is men
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verplicht een exploitatiebijdrage te betalen naast de bouwleges, die altijd al betaald moesten
worden. Er wordt gewerkt aan het exploitatieplan.
Uiterlijk januari/begin februari 2009 zijn alle inspraakreacties verwerkt. Het voorontwerpplan
is dan een ontwerp geworden dat ter visie wordt gelegd, samen met het exploitatieplan. De
twee plannen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanaf januari 2009 kan men ook
zienswijzen indienen tegen het exploitatieplan.
Tijdens de tervisielegging kan men zienswijzen indienen bij de gemeenteraad en deze neemt
er een besluit over. Als men het niet eens is met dat besluit kan men procederen bij de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Het is de bedoeling dat het plan in mei 2009 wordt
vastgesteld door de gemeenteraad.
Stedenbouwkundige visie/luchtkwaliteit
De heer Schekkerman licht een onderzoek uit de vele onderzoeken die gedaan zijn in de
voorbereiding van het plan, het onderzoek naar de luchtkwaliteit.
Er moest worden voldaan aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. De GGD Amsterdam
heeft een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit. De uitkomsten zijn getoetst door TNO
Delft. De meetpunten, net achter de Creutzberglaan en op het Corusterrein, zijn toegevoegd
aan het regionale systeem voor meting van de luchtkwaliteit. Er wordt jaarlijks over
gerapporteerd.
De uitgangspunten voor de stedenbouwkundige visie worden genoemd en enkele wijzigingen
daarin worden toegelicht. De kaart en het boekwerk betreffende de visie zullen aan het
college worden voorgelegd en dan wordt dit vrijgegeven voor inspraak in januari. Vanavond
is de laatste check of dit is wat er onder de bewoners en omwonenden leeft.
Er zit een groot verschil tussen wat nu door het college wordt vastgesteld als
stedenbouwkundige visie, die wel naar de commissie van de gemeenteraad gaat ter
informatie en voor discussie maar daar niet wordt vastgesteld, en het bestemmingsplan dat
wel in de commissie en de gemeenteraad komt en daar wordt vastgesteld. Het
bestemmingsplan is het juridische kader waar iedereen zich aan zal moeten houden. De
stedenbouwkundige visie blijft een plan, een schets die gewijzigd kan worden maar niet
verder dan het bestemmingsplan en het exploitatieplan aan ruimte bieden.
Vragensteller (niet in de microfoon) vraagt iets over de Westelijke Randweg en over de
invloed daarvan op de luchtkwaliteit.
De heer Schekkerman: Er is gemeten wat er was, de Westelijke Randweg is er nog niet. Veel
verkeer dat erover zou gaan, rijdt nu over de Wijk aan Duinerweg en andere wegen, dus voor
een deel wordt het gecompenseerd. Wat het effect zal zijn, zal de toekomst leren. Er zijn ook
maatregelen op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau om het te verminderen, dus hoe het
zich zal ontwikkelen moet je afwachten.
PAUZE
Inspraak en vragen
De heer Boelhouwer: We hebben een halfuur voor een vragenrondje. Wilt u uw hand
opsteken als u een vraag hebt, en beginnen met uw naam te zeggen en daarna uw vraag?
Een van de panelleden zal u beantwoorden.
De heer De Beer: Maandag 13 februari 2006 heb ik naar de meetresultaten gevraagd van de
fijn stof metingen van TNO. Dit heb ik vele malen herhaald en nooit gekregen. Deze
handelwijze van de gemeente is niet conform de artikelen van de wet Openbaarheid Bestuur.
Er zijn twijfels aan de integriteit en de interpretatie van de meetresultaten van de GGD
Amsterdam. De genoemde punten geven aanleiding tot desnoods juridische procedures.
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Corus heeft bij de provincie toestemming gevraagd om richting Beverwijk te mogen
uitbreiden. Hiertegen heeft de gemeente Beverwijk ernstige bezwaren gemaakt. In onderling
geheim overleg tussen de provincie enerzijds en Corus met de gemeente Beverwijk
anderzijds zijn afspraken gemaakt. Indien de gemeente Beverwijk haar bezwaren tegen
uitbreiding van Corus intrekt, mag Beverwijk Westelijk Beverwijk bebouwen en mag Corus
uitbreiden. Hierdoor worden meer personen aan een hogere kankerverwekkende uitstoot
blootgesteld. Zoiets mag niet gebeuren. Dit geeft aanleiding bezwaar aan te tekenen bij de
Raad van State. Ik dank u wel. U weet nu waar u aan toe bent.
De heer Van Son: Er is een langjarige discussie geweest over de kwaliteit van de lucht in
Westelijk Beverwijk. Paul Schekkerman heeft al verteld wat de resultaten zijn van die
metingen, dus die zal ik niet herhalen. Er heeft een toets plaatsgevonden door TNO. We zijn
uitgegaan van bepaalde concentraties, de jaargemiddelden en de daggemiddelden van fijn
stof. Er is ook gemeten aan een lage korrelgrootte van fijn stof PM 2,5, omdat die nog
relevanter is voor de gezondheid dan PM10. Wij denken dat we op een goede manier met de
belangen van de volksgezondheid in Westelijk Beverwijk zijn omgegaan.
De heer De Beer: Ik kom voor 19 december schriftelijk terug bij de gemeente over de
bezwaren die ik heb bij de GGD.
De heer Schekkerman: Ik wil nog een ding aanvullen. Er wordt gerefereerd aan het
Waterlandoverleg waarbij een afspraak zou zijn gemaakt, volgens de heer De Beer, over het
feit dat de gemeente haar bezwaren tegen de milieuvergunning zou intrekken. Op dat
moment lagen er geen bezwaren van de gemeente tegen de milieuvergunning. In het
Waterlandoverleg is vooral goed gekeken naar waar Corus een aantal dingen wil en moet
veranderen op termijn om aan de milieueisen te voldoen. Er is op een gegeven moment
gesproken over de milieuvergunning. Op het moment dat de provincie duidelijk had dat wat
hun betreft de milieuvergunning kon worden verstrekt, heeft de gemeente gezegd dat dit het
meest vergaande was dat op dat moment haalbaar was. Dat is door iedereen
onderschreven. Op het moment dat dan vervolgens blijkt dat in Westelijk Beverwijk met de
nieuwe meetpunten de kwaliteit voldoet aan de wettelijke normen, kun je gaan bouwen en
dan zou Corus geen bezwaren maken tegen de bouwplannen voor Westelijk Beverwijk. Dat
is de afspraak geweest en er is geen handjeklap geweest over het terugtrekken van
bepaalde dingen. In alle eerlijkheid is gekeken naar wat de ontwikkelingen en mogelijkheden
waren. Er is in feite gesproken over een ‘niet-aanvalsverdrag’.
De heer Albers, Bankenlaan: Op de bestemmingsplantekening in de hal zie ik dat ronde
symbooltje met een nul voor parkeren erin. Voor de pauze heb ik gehoord dat het ‘twee’ is
voor parkeren, maar daar staat duidelijk ‘nul’ in. Op de verkeersplattegrond, die me is
toegelicht, wordt hij wel ontsloten. Nu is mijn hamvraag: wordt hij nu wel of niet ontsloten
vanaf de Bankenlaan per twee woningen over het bruggetje heen, of blijft het zoals op het
bestemmingsplan, met ‘nul’ parkeren?
De heer Schekkerman: Als er ‘nul’ parkeren staat op de plankaart, betekent het dat er niet op
eigen erf wordt geparkeerd en dan zijn er gemiddeld twee parkeerplaatsen voor die woning in
dat gebied, openbare parkeerplaatsen waar iedereen mag staan.
Langs de Bankenlaan gaan we alle woningen die er direct aan liggen, via de Bankenlaan
ontsluiten voor het parkeren op eigen erf als dat erbij hoort.
De heer De Jong: U zegt ‘via de Bankenlaan’; die is nu vier meter breed. Als ik met mijn heel
kleine auto daar een vrachtwagen tegenkom, kan ik er niet door. Wordt die weg verbreed?
De heer Schekkerman: Tot voor kort waren we ervan uitgegaan dat de Bankenlaan gelijk
bleef. Ik denk dat het, afhankelijk van het aantal autobewegingen dat straks gaat
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plaatsvinden, zinvol is om erover na te denken daar te verbreden en te verbeteren in ieder
geval in het stuk tussen de huidige stadsrand en daar waar de aftakking naar het noordelijke
wijkje met 50 woningen plaatsvindt.
De heer De Jong: Welke kant gaat het dan op? Ook de Scheybeeck loopt daar en dat
watertje moet er toch wel blijven.
De heer Schekkerman: Ja dat blijft, het is net nieuw beschoeid. Daar moet het tussen blijven.
Je kunt niet al teveel verbreden. Wat wij willen is het verkeer afleiden naar de bestaande stad
naar de Warande, de Wijk aan Duinerweg en zo verder.
De heer De Jong: Het blijft een smal weggetje.
De heer Schekkerman: Het zal nooit een brede vierbaansweg worden.
Mevrouw Fekkes: We hebben in Westerhout nu de situatie dat er veel onderzoek wordt
gedaan naar projectielen en dergelijke. Moeten we dat ook verwachten in dit gebied of is het
al nagekeken?
De heer Schekkerman: De EOD, het onderdeel van het leger dat over explosieven gaat die
her en der nog gevonden worden in het land, heeft geadviseerd om in een cirkel met een
straal van maximaal 700 meter rond het ontploffingspunt te zoeken en weg te halen wat we
vinden. Het punt was aan de Westerhoutweg en de grens ligt ongeveer bij de woningen aan
de Betonweg. Dat betekent dat dit gebied niet verder onderzocht gaat worden en hoeft te
worden.
De heer Bakkers: In het lichtbruine gebied was onduidelijkheid over de bouwhoogte die daar
maximaal mogelijk is. Er staat in een voorbeeld invulling twee, drie, vier bouwlagen, maar de
heer Rensen zei dat dat in strijd is met het bestemmingsplan.
De heer Schekkerman: Ik weet niet wat er in het bestemmingsplan staat, maar de bedoeling
is altijd dat er maximaal vier bouwlagen zijn. Als het niet goed verwoord is, moet dat er in
ieder geval komen te staan.
De heer Rensen: We hebben het geconstateerd, het is een foutje in het plan; het wordt
gecorrigeerd.
De heer Kramer, namens de bewonerscommissie Creutzberglaan en omstreken: Ik heb een
aantal punten die ik graag wil benoemen. We zijn al sinds het begin betrokken bij het plan en
daar zijn we op zich zeer verheugd over. We zien gelukkig heel veel zaken terug, maar een
aantal zaken die al vaker benoemd zijn, zien we maar niet terugkomen in het plan en we
krijgen er eigenlijk ook onvoldoende reactie op. Dat is het enige wat ons teleurstelt.
We zullen via de formele weg een inspraakreactie geven.
De bebouwing rond de Bankenlaan/Creutzberglaan, de noordwestelijke punt, voldoet niet
aan het uitgangspunt van open en groen. Als je kijkt naar de bebouwing ten opzichte van de
rest van het stuk, dan praat je over 17 woningen per hectare en op het andere stuk is dat 10
tot 12. Daar komt het open en groene, de overgang van het stedelijke naar het landelijke,
veel meer tot uiting. Dat zouden wij graag veranderd willen zien.
De heer Schekkerman: In vergelijking met de Broekpolder is het daar 35 woningen per
hectare in het hele gebied. Ik heb het niet nagerekend, maar 17 woningen ten noorden van
de Bankenlaan is nog steeds de helft van de aantallen in de Broekpolder. Ik vind het nog
steeds vrij ruim. Er is bewust gekozen, na discussie en ook de inbreng van de corporatie en
anderen, om een aantal dingen wat gedifferentieerd neer te zetten. We hebben juist in dat
Informatie- en Inspraakavond Voorontwerp Bestemmingsplan Westelijk Beverwijk,
gehouden op maandag 24 november 2008
aula Kennemer College, Büllerlaan, Beverwijk

5

gebiedje gekozen voor wat kleinere kavels om kleinere woningen met dus een lagere
koopprijs neer te zetten. De koopprijs is overigens nog steeds dik in de vrije sector. Er is heel
bewust voor gekozen om het op die manier te doen.
De heer Kramer: Hier worden wel andere uitgangspunten gehanteerd dan in de Broekpolder.
De heer Schekkerman: Ja, maar wij kijken in dit verband naar het totale gebied. Je hebt
gemiddeld 12 en daarin heb je differentiatie, dus niet overal exact hetzelfde. Dan ontneem je
jezelf de mogelijkheid om een heel apart, wisselend woonmilieu te creëren en verschillende
soorten woningen en omgevingen te maken. Dat vinden wij meer van belang en we vinden
dat het een acceptabel buurtje gaat worden met voor een aantal woningen heel duidelijk
uitzicht over de bollentuinderijen naar de Lunetten toe.
De heer Kramer: In vorige inspraakavonden is er gezegd dat er met name voor bewoners
van de Creutzberglaan, Zeestraat en Brederodelaan gelegenheid was om een stuk grond te
betrekken. In het bestemmingsplan wordt het ingevuld met oeverzones. De regels die er
staan voor een oeverzone, maken dat je er weinig mee kan, Het is niet iets wat de mensen
bij hun tuin kunnen betrekken. Kan iemand daar wat verduidelijking over geven?
De heer Schekkerman: De oeverzone werd expres in een fase, een verhaal bedacht omdat
we vijf meter aan de bewoners in de richting van de Brederodelaan willen gaan verkopen, de
andere kant is wat groter. Er is daar een waterpartij, dus aan de andere kant bij de nieuwe
woningen heb je weer oevers. We willen dat in één bestemming doen en dan kunnen we
later precies uitvechten wat we verkopen en wat we zelf overhouden.
Tussen de Brederodelaan en de nieuwe woningen houden we niets over, want daar wordt
alles verkocht. De erfgrens komt midden in de sloot te liggen. Alle aanliggende eigenaren
moeten het onderhoud gaan doen; ze krijgen jaarlijks een schouw van het
Hoogheemraadschap. Het is de wens van die bewoners, het is heel duidelijk kenbaar
gemaakt. Aan de andere kant, bij de Creutzberglaan, wordt het heel duidelijk: aan de ene
kant bewoners en aan de andere kant gemeente. Daar moeten deels de gemeente en deels
de bewoners het onderhoud doen. Ik denk dat het uitstekend te betrekken is bij de tuin. Ik zie
het probleem er niet in.
De heer Kramer: Als je de regels zo leest mag je weinig aan de verharding doen, je mag er
niets op zetten.
De heer Schekkerman: We hebben heel bewust ervoor gekozen ervoor te zorgen dat de
oevers niet volgebouwd worden en dat het duidelijk uitbreiding tuin is.
De heer Kramer: Mag je dan wel wat aan verharding leggen en mag je het recht van overpad
verlenen?
De heer Schekkerman: Als ik zo in de stad kijk is er niemand die door een bestemmingsplan
wordt tegengehouden om zijn tuin volledig te betegelen. Het is niet zo dat ik het mooi vind,
maar het is hier in feite ook zo.
De heer Kramer: Dat geldt hetzelfde achter de woningen nummer 56 tot en met 88. Daar zijn
garages achter en dat staat er nu ook helemaal als oeverzone. Gaat dat wel verhard
worden? In mijn ogen zou dat grijs moeten worden omdat je anders de mensen niet meer de
toegang tot hun garages gaat geven en dat gaat weer ten koste van de parkeerdruk op de
Creutzberglaan.
De heer Schekkerman: Ik ga ervan uit dat we die grond verkopen aan de bewoners, waarbij
men elkaar recht van overpad geeft, dan wel dat het een vereniging van eigenaren is die het
Informatie- en Inspraakavond Voorontwerp Bestemmingsplan Westelijk Beverwijk,
gehouden op maandag 24 november 2008
aula Kennemer College, Büllerlaan, Beverwijk

6

koopt al naar men het zelf wil. Dan moet men zelf het onderhoud plegen want het is een
privéweg naar de eigen garage-achterkant en daarmee de parkeerplaats. De bestemming
‘verkeer’, grijs, is duidelijk een openbaar gebied. Dat wordt dit niet.
De heer Kramer: We hebben het al een aantal keren gehad over parkeren in het noordelijk
deel van de Creutzberglaan. In de vorige inspraak is er gezegd dat we dat binnen het gebied
moesten oplossen. In het afgelopen jaar hebben we er een poging toe ondernomen maar
helaas is er niets gevonden dus wij blijven erop hameren dat, waar nu het speelterrein
getekend staat in het noordwestelijke gedeelte, een deel ervan parkeerterrein gaat worden
om de parkeerdruk in dat gedeelte te ontlasten, het gedeelte van de Bankenlaan en de
Creutzberglaan. Hoe staan jullie daar tegenover?
De heer Schekkerman: In feite krijg je vlakbij de kruising Bankenlaan/Creutzberglaan meer
parkeren. Ik denk dat we er op moeten studeren, ik durf er nu geen antwoord op te geven.
De suggestie is duidelijk.
De heer Kramer: De suggestie is al eerder gedaan.
De heer Schekkerman: Ja, maar ik heb toen continu geroepen, en dat vind ik voor een deel
nog steeds, dat dit een bestemmingsplan is voor een nieuwbouwwijk en niet om bestaande
problemen in de Creutzberglaan op te lossen. We hebben een deel mee kunnen nemen,
maar je kunt niet zeggen dat je alles kunt oplossen; misschien zijn er nog verder in
Westertuinen bij de Laan van Blois ook wel problemen. Ergens moet je de streep zetten. Nu
jullie hebben gekeken maar geen oplossing hebben gevonden, moeten we misschien kijken
of het dit soort oplossing is. Het gaat wel ten koste van de speelplek, dat is duidelijk.
De heer Kramer: Een gedeelte.
De heer Schekkerman: Of er iets overblijft is vraag 2.
De heer Kramer: Een vraag ten aanzien van de bebouwing in het noordoostelijke gedeelte;
dat ligt tegen de tuinbouwgrond aan. Wij begrepen dat je met bebouwing minimaal 50 meter
afstand tot tuinbouwgrond moet houden.
De heer Schekkerman: Die ken ik niet, ik ken wel 50 meter afstand tot een manege. Die ligt
aan de andere kant van de weg De Lunetten.
De heer Kramer: Er zou een bepaling zijn over de afstand tot tuinbouwgrond in verband met
de middelen die daar worden gebruikt en die niet naar de woningen mogen worden
geblazen.
De heer Van Son: Er is een brochure ‘Bedrijf en milieusanering’ waarin afstanden worden
gegeven van gevoelige bestemmingen, zoals woningen, tot bijvoorbeeld tuinbouwbedrijven.
Deze brochure geeft richtafstanden. Ik ken de afstand van een tuinbouwbedrijf tot woningen
niet uit mijn hoofd; ik schat in dat daar binnen het plan rekening mee is gehouden. We gaan
dat even nakijken.
De heer Kramer: Ik heb in het ontwerpplan gelezen dat het plan in drie fasen zal worden
uitgevoerd, met het zuidelijke gedeelte als eerste en het noordelijke als tweede en het
middelste als derde fase. Hoe wordt de aan- en afvoer van het bouwverkeer geregeld in die
verschillende fasen? Is daar al over nagedacht?
De heer Schekkerman: Er is heel veel over nagedacht want we zijn voor het exploitatieplan
alle kosten in kaart aan het brengen. Ik ga er niet op in vanwege het feit dat het simpel
afhangt van de vraag wanneer we welke grond kunnen verwerven om het plan te realiseren.
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Het is wel duidelijk dat er tussentijds een aantal tijdelijke wegen moet worden gemaakt.
Omdat het bestemmingsplan er nu niet over gaat, wil ik er niet op ingaan.
De heer Kramer: Het kan voor extra druk op de Creutzberglaan zorgen als die wegen naar
de Creutzberglaan gaan.
De heer Schekkerman: Dat zou kunnen, maar bij het bestemmingsplan ga je kijken naar het
totale eindbeeld met wat er mag en kan komen. Dat leggen we nu vast. Als er tijdelijk
toegangswegen of een bouwverkeersweg moeten komen, moet je het op dat moment
bekijken. Daar is het nu veel te vroeg voor.
De heer Oort, Brederodelaan: In aanvulling op Hans Kramer: er staat hier duidelijk dat de
oevers niet opgehoogd mogen worden. We mogen ook het profiel niet wijzigen. Er staat ook
dat je een 20 cm hoge oeverbeschoeiing mag hebben en dat je niet mag ontgronden of
gronden afgraven. Ik heb ook gelezen dat de oever maximaal 50 cm boven het gemiddelde
waterniveau moet zijn. Drie of vier keer per jaar met heftige regenval staat het water 50 cm
hoger gemiddeld bij ons achter, dus het oevergebied is dan een waterbekken. Dat is
natuurlijk heel goed, maar je kunt er nooit een overpad hebben, je kunt er geen tuin inrichten,
maar je kunt er wel tegels neerleggen en dan de volgende dag uitglijden. Dat je het bij je tuin
kunt betrekken, zoals de heer Schekkerman het voorstelt, lijkt me sterk, als het een aantal
malen onder water staat. Je mag er niets mee doen, afgraven of ophogen, tenzij je een
ontheffing van de gemeente krijgt. De heer Rensen heeft al gezegd dat dat
hoogstwaarschijnlijk niet zal gebeuren.
De heer Boelhouwer: De vraag is dus hoe het zit met de waterhuishouding in het gebied en
in hoeverre je de oevers kunt gebruiken als tuin.
De heer Schekkerman: De bedoeling van de tekst is –en of het helemaal correct is moeten
we nakijken– dat, als we de grond verkopen aan de aanliggende bewoners, het min of meer
in stand blijft zoals het wordt opgeleverd. Dus niet ophogen of verlagen. Dat is wat anders
dan dat je niet mag tuinieren of bemesten of wat dan ook; je mag er ook een paadje of een
zitje in aanleggen, maar er mag niet echt gebouwd worden. Gezien de zorgen die u
uitspreekt, zullen we nog eens goed naar de tekst kijken of er precies staat wat wij bedoelen
en wat wij willen. Ik kan er op dit moment niet echt een antwoord op geven hoe het dan wel
moet, maar daar moeten we naar kijken.
De heer Kramer: Hoe wordt er dan voor gezorgd dat de waterhuishouding op peil blijft in de
watergang achter de Creutzberglaan, maar ook op de andere plekken?
De heer Schekkerman: Een lage stand hangt van droogteperiodes af. Het kan wel eens
droog staan in de zomer. De regulering heeft te maken met de stuwen in de vijver bij de
Montessorischool en de overlaat in de vijvers verderop de stad in. In natte periodes zul je
ongetwijfeld teveel krijgen en dan denk ik dat de bewoners van de Brederodelaan niet zoveel
problemen zullen krijgen want daar liggen de tuinen aanzienlijk hoger dan 50 cm boven het
waterniveau. Wat uiteindelijk het verschil wordt tussen de tuinen van de nieuwe bewoners en
het waterniveau, zal moeten blijken. Het hangt ervan af hoeveel je met ontgraven grond voor
wegen en nieuwe waterpartijen de rest iets kunt ophogen zodat je daar goed mee komt.
Er moet nog een waterhuishoudingsplan worden opgesteld waarbij niet alleen gekeken wordt
naar het rioolstelsel maar ook naar het oppervlaktewaterstelsel zodat je dat juist goed in de
gaten kunt houden. Ik denk dat het water, met beken en waterpartijen achter de
Creutzberglaan op een aantal plekken doorstekend van west naar oost, goed kan afvloeien
naar het lagere niveau. Het komt dan uit bij de Brederodelaan en de Laan van Blois. Daar
wordt het opgevangen om vervolgens te worden afgevoerd via de vijvers bij de

Informatie- en Inspraakavond Voorontwerp Bestemmingsplan Westelijk Beverwijk,
gehouden op maandag 24 november 2008
aula Kennemer College, Büllerlaan, Beverwijk

8

Montessorischool dan wel bij de Aardbeiencroft boven de Bankenlaan naar het noorden. Ik
denk dat het systeem goed is en hoe naderhand de hoogte is moeten we onderzoeken.
De heer Rensen: Voor de volledigheid: We hebben nu wel deze avond voor de inspraak
maar gelijktijdig is dit voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan tal van instanties
waaronder het Waterschap, het Hoogheemraadschap. Ook die mensen hebben wij gevraagd
om met ons mee te denken. Zij komen meestal met zeer deskundige, inhoudelijke
opmerkingen en die wachten we ook nog af.
De heer Oort: Ik heb nog steeds een beetje problemen met de verwerkelijking in de naaste
toekomst. Er wordt verwezen naar artikel 3.6 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en
een andere keer naar artikel 3.4 van de wet Ruimtelijke Ordening. Het is voor mij nog een
beetje chaos. Wilt u nog een keer herhalen wat het precies inhoudt?
De heer Rensen: Wij hebben de regenstreepjes of moerasstreepjes op de plankaart
opgenomen met de bedoeling dat, wanneer het nodig is, wij juridisch gezien gebruik kunnen
maken van de bevoegdheid om die gronden te onteigenen zodat we ze kunnen verwerven
om de bestemming te kunnen realiseren.
Het uitgangspunt blijft dat we steeds in samenspraak met de grondeigenaren eruit proberen
te komen. Alleen als dat niet lukt heb je als gemeente een stok achter de deur nodig om te
voorkomen dat je er met je hele bestemmingsplan en de exploitatie niet meer uitkomt.
Daarvoor zijn die streepjes. Op basis van die streepjes ga je niet onteigenen. Je gaat eerst
onderhandelen met de mensen en als het nodig is, heb je in het plan de aanwijzing gegeven
dat die gronden voor onteigening in aanmerking komen. Er staat een aparte procedure voor.
Je komt evengoed bij de rechter terecht, maar bij een rechter krijg je dan voorrang. Normaal
gesproken zit je een half jaar of een jaar te wachten tot je bij een rechter aan de beurt bent.
Als dit soort procedures spelen, heeft iedereen recht op een duidelijke situatie, degene die
onteigend moet worden, maar ook de gemeente, dus dan krijg je voorrang bij de rechter.
De heer Oort: Dat is artikel 3.6; het gaat over onteigening, maar het gaat over het hele
gebied; praktisch alles is al van de gemeente, dus dat hoeft niet meer onteigend te worden,
lijkt mij.
De heer Schekkerman: Was dat maar zo.
De heer Oort: Het grootste deel achter ons, waar de paarden lopen, is allemaal van de
gemeente.
De heer Dekker: Het gebied ‘verwerkelijking naaste toekomst’ slaat op de eerste fase. Daar
zitten gronden in die nog verworven moeten worden. De hele eerste fase is op die manier
aangegeven, en daar geldt artikel 3.6 van de wet Ruimtelijke Ordening.
Het artikel uit de AWB slaat op het procedurevoorschrift. Het heeft niets met deze aanwijzing
te maken; je vindt het regelmatig terug. Het heeft er mee te maken hoe de gemeente bij
besluiten de voorbereiding moet volgen: ter inzage legging van stukken, ontwerpbesluiten en
dergelijke.
De heer Schekkerman: Ik wil voorstellen even contact op te nemen als u meer informatie wilt
hebben.
De heer Boelhouwer: Gezien de tijd kunnen er nog drie mensen aan het woord komen.
De heer Koopman: Wat is het tijdpad dat hiervoor in het hoofd is? Is het volgend jaar, 2015 of
nog verder?
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De heer Schekkerman: Ik ga ervan uit dat in 2009 het bestemmingsplan vastligt en de
stedenbouwkundige visie en dat we in het noorden en het zuiden met alle eigenaren
overeenstemming hebben voor de aankoop van de gronden door de gemeente, en dat we
eventueel in een geval de onteigeningsprocedure moeten starten. Noord en zuid kunnen we
ontwikkelen, het middengebied zal wat later zijn. De ontwikkeling van noord en zuid zal
starten in 2010/2011 en in 2012-2015 het middengebied. Het laatste is heel ruw want
afhankelijk van de markt kan het best zijn dat we het wat uitsmeren in de tijd. Dan denk ik
aan 2016/2017.
De heer Winkel, Creutzberglaan: In de vorige inspraakronde hebben wij gevraagd of wij
achter de woningen 2 tot en met 8A een stukje grond konden kopen van vijf meter. In het
verslag heeft gestaan dat jullie daarop zouden terugkomen maar wij hebben tot op heden
nog niets gehoord.
De heer Schekkerman: Op het moment dat het college de stedenbouwkundige visie heeft
vastgesteld gaat deze naar alle belanghebbenden, zeker degenen die vorig jaar hebben
ingesproken en dan komt er antwoord. Uit mijn hoofd zeg ik dat in het voorstel dat wij aan het
college doen voor de Zeestraat, de twee meter die we altijd hebben gesteld, blijvend is.
De heer Boelhouwer: U spreekt over vijf meter en de heer Schekkerman spreekt over twee
meter.
De heer Koopman: Wij vrezen dat er achter ons een hangplaats ontstaat ’s avonds en wij
willen heel graag vijf meter bijkopen om een buffer te vormen naar die hangplaats.
De heer Schekkerman: Dat klopt. Wat ik zeg is dat we de twee meter die er stond,
handhaven en dat we ‘nee’ zeggen op uw verzoek. In de stedenbouwkundige visie zit een
schets waarbij we aangeven hoe we de speelplek willen inrichten om ervoor te zorgen dat er
een buffer ontstaat tussen de speelplek en de woningen erachter.
De heer De Beer: Ik heb nog een vraag waarop ik geen antwoord heb gehad. Wanneer krijg
ik de meetresultaten en de meetopstelling van TNO, de eerste metingen?
De heer Schekkerman: Die moet u hebben, we hebben ze u zeker toegestuurd. Ik wil ze u
nogmaals sturen. Ze staan ook al een aantal weken op internet, TNO en GGD Amsterdam
staan er allebei op.
Sluiting
De heer Boelhouwer: Ik dank u voor uw komst en voor uw vragen. Nog een prettige avond en
tot ziens.

____________________________________________________________________
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HOOFDSTUK I

INLEIDENDE REGELS

Artikel 1
Begripsregels
In deze regels wordt verstaan onder:

A.

plan:

het bestemmingsplan "Woongebied Westelijk Beverwijk" bestaande uit de
regels en de hieronder bedoelde kaart;

kaart:

de bij het raadsbesluit tot vaststelling van het plan behorende en als zodanig
gewaarmerkte kaart, bestaande uit twee bladen:
a.
blad 1:
werknr.: 121.300.01, bestand: S-BP-12130001-01-04, IMRO-CODE:
NLIMRO.0375.WGBWESTBEV06-BP01;
b.
blad 2:
werknr.: 121.300.01, bestand: S-BP-12130001-01-05, IMRO-CODE:
NLIMRO.0375.WGBWESTBEV06-BP01;
c.
blad 3 (verwerkelijking naaste toekomst):
werknr:.121.300.01, bestand: S-BP-12130001-01-06, IMRO-CODE:
NLIMRO.0375.WGBWESTBEV06-BP01;

a1.
a2.
a3.

B.

b1.
b2.

b3.

b4.

b5.
b6.

b7.
b8.

afvalinzamelsysteem: geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken/voorzieningen ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval, glas en dergelijke;
ander bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
archeologische waarde: de aan een gebied toegerekende waarden in verband
met de kennis en de studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van
menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;
bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;
bebouwingsfront: de voor de stedenbouwkundige structuur van een gebied
belangrijkste gevel van een hoofdgebouw welke mede bepalend is voor de oriëntatie
van het hoofdgebouw;
bouwgrenzen: de op de kaart blijkens een daarop voorkomende verklaring als
zodanig aangegeven lijnen, welke bij het bouwen naar de wegzijde (voorgevelbouwgrens) of naar de andere zijde van het bebouwingsvlak (achtergevelbouwgrens) of zijdelings niet mogen worden overschreden, behoudens
overschrijdingen welke krachtens deze regels zijn of kunnen worden toegestaan;
bouwvlak: een door bebouwings- en/of bestemmingsgrenzen op de kaart
aangegeven vlak, waarbinnen ingevolge deze regels bepaalde gebouwen mogen
worden gebouwd, tenzij in deze regels anders is bepaald;
bedrijfsvloeroppervlak: de vloeroppervlakte van een gebouw dat voor
bedrijfsmatige doeleinden worden gebruikt;
bestemmingsgrens: de op de kaart blijkens een daarop voorkomende verklaring als
zodanig aangegeven lijnen, welke de grens vormen van een bestemming (bestemmingsvlak);
bestemmingsvlak: een op de kaart door bestemmingsgrenzen omgeven vlak,
waarbinnen een bestemming geldt;
bijgebouw: een niet voor bewoning bestemd gebouw, dat door zijn plaatsing,
indeling en inrichting uitsluitend geschikt is als huishoudelijke berg- of werkruimte,
dan wel als stallingsruimte voor voertuigen, dan wel als berg- of werkruimte,
magazijn behorende bij een hoofdgebouw, geen woning zijnde;
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b9.

D.

G.

bouwlaag: de begane grondlaag of de verdieping van een gebouw; een onderhuis,
zolderverdieping of vliering worden hieronder niet begrepen;
b10. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop, dan wel op een deel
waarvan, krachtens het plan bebouwing is toegestaan;
b11. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander
materiaal, welke, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of
indirect steun vindt in of op de grond;
d1. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die die
goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
d2. detailhandelsbedrijf: een bedrijf dat zich richt op detailhandelsactiviteiten
eventueel met bijbehorend kantoor, magazijn of ambacht;
d3
dienstverlening: het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan het publiek, zoals
een kapsalon, reisbureau, uitzendbureau, bankfiliaal, wasserette of apotheek,
eventueel met bijbehorend kantoor, magazijn of ambacht, zulks met uitzondering
van horecabedrijven en seksinrichtingen;
g1.
g2.
g3.

H.

h1.

h2.

K.

k1.

K2

gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
gestapelde woning: een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen bevat;
groothandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen de uitstalling
ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, danwel aan
bedrijven, instellingen of personen, ter aanwending in een bedrijfsactiviteit;
handel:
- detailhandel zie d1.
- groothandel zie g3;
hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of
afmetingen als belangrijkste bouwwerk is aan te merken;
kampeermiddel: een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan, dan wel enig ander
onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor
zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel 40 lid 2 van de Woningwet
een bouwvergunning is vereist, een en ander voor zover deze onderkomens of
voertuigen, geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan wel worden of
kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
kap: een dakafdekking van een gebouw waarbij bij een horizontale projectie, ten
minste 50% van het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken;

O.

o1.

onderkomens: voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken
voer- of vaartuigen, kampeermiddelen, loodsen, keten en soortgelijke
verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken;

P.

p1.

peil: de hoogte van het terrein ter plaatse van de bouw, zulks gezien in relatie met
de hoogte van de omliggende terreinen (maaiveld), tenzij in deze regels anders is
bepaald;
praktijkruimte: een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn
inrichting en indeling geschikt is om te worden gebruikt door beoefenaren van vrije
(aan huis gebonden) beroepen; onder vrije beroepen worden in dit plan verstaan
medische, paramedische, administratieve en daarmee gelijk te stellen beroepen;
prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele
handelingen met een ander tegen vergoeding;

p2.

p3.
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S.

s1.

s2.
s3.

s4.
s5.

seksinrichting: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig, of daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar, seksuele
handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard
plaatsvinden.
Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:
een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;
een seksbioscoop of sekstheater;
een seksautomatenhal;
een seksclub of parenclub,
al dan niet in combinatie met elkaar, dan wel in combinatie met een sekswinkel,
zulks met uitzondering van woningen waarin niet meer dan één, aldaar
woonachtig, persoon als prostituee werkzaam is;
seksbioscoop/-theater: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid
waarin vertoningen van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;
seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin
door middel van automaten filmvoorstellingen en/of lifeshows van erotische en/of
pornografische aard kunnen worden gegeven;
sekswinkel: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarbinnen
detailhandel in goederen van erotisch-pornografische aard plaatsvindt;
straatmeubilair: al dan niet zijnde bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts)voorzieningen, zoals:
1.
verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken, bloembakken,
alsmede
2.
telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor
reclame, alsmede
3.
kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen
met een inhoud van ten hoogste 50 m3 en een hoogte van ten hoogste 3 m,
waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie,
energievoorziening en brandkranen;
4.
afvalinzamelsystemen;

V.

v1.

voorgevel: de naar een weg toegekeerde gevel van een gebouw, welke als
belangrijkste is aan te merken en waarvan de gebouwen in hoofdzaak toegankelijk
zijn;

W.

w1.

woning: een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is
voor de huisvesting van niet meer dan één huishouding.
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Artikel 2
Wijze van meten
1.

Bij het toepassen van deze regels gelden de volgende aanwijzingen:
a.

de grondoppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten
buitenwerks en boven peil;

b.

de inhoud van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten buitenwerks en
boven peil;

c.

de hoogte van een gebouw of ander bouwwerk wordt, tenzij in deze regels anders is
bepaald, gemeten vanaf het hoogste punt tot het peil; uitgezonderd schoorstenen,
liftopbouwen, antennes en andere daarmee gelijk te stellen onderdelen van
gebouwen;

d.

de goot- of boeiboordhoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf de horizontale
snijlijn van gevelvlak en dakvlak tot het peil;

e.

de breedte van een gebouw wordt gemeten van en tot de buitenkant van een
zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke scheidingsmuur, met dien
verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of verspringen, het
gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte;

f.

de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens wordt gemeten
vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen gevel van een gebouw op 1 m boven
peil en haaks op de perceelsgrens;

g.

de bebouwde oppervlakte van een bestemmingsvlak, bebouwingsvlak of ander
terrein wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven peil, met dien verstande, dat de
grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en andere
bouwwerken worden opgeteld;

h.

de bedrijfsvloeroppervlakte wordt gemeten binnenwerks, met dien verstande,
dat de totale vloeroppervlakte van de bouwlagen ten dienste van beroeps- of
bedrijfsmatige werkruimten dan wel andere functies, met inbegrip van de daarbij
behorende magazijnen en overige dienstruimten wordt opgeteld.
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HOOFDSTUK II

BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3
Gemengd -GD-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
maatschappelijke doeleinden, zoals culturele, sociale, educatieve, waaronder
begrepen dagverblijven en voorzieningen voor buitenschoolse opvang, en religieuze
doeleinden;
b.
woondoeleinden;
c.
verkeersvoorzieningen, zoals toegangswegen , fiets- en voetpaden;
d.
parkeervoorzieningen met inachtneming van het bepaalde in lid 1.2;
e.
(gemeenschappelijke) tuinen en groenvoorzieningen;
met de daarbij behorende bouwwerken en open terreinen.

1.2

Nadere bestemmingsomschrijving
Binnen de bestemming dient te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte, waarbij:
a.
ten behoeve van de te bouwen woningen dient te worden voorzien in ten minste 2
parkeerplaatsen per woning; deze parkeervoorzieningen mogen worden gerealiseerd
in de vorm van gebouwde parkeervoorzieningen (parkeergarage en/of parkeerkelder
binnen de gebouwen;
b.
ten behoeve van de te realiseren maatschappelijke doeleinden dient te worden
voorzien in ten minste 1 parkeerplaats per 75 m2 bedrijfsvloeroppervlakte;
c.
de te realiseren parkeervoorzieningen mogen worden gerealiseerd als gebouwde
parkeervoorzieningen al dan niet boven peil dan wel geheel of gedeeltelijk gelegen
onder peil.

2.

Bouwregels

2.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, ten dienste van de in
lid 1.1 genoemde bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande, dat;
a.
1.
de grondoppervlakte van de woongebouwen ten hoogste 700 m2 mag
bedragen;
2.
ten minste 10 en ten hoogste 12 woningen mogen worden gebouwd;
3.
de grondoppervlakte van de gebouwen ten behoeve van maatschappelijke
doeleinden ten hoogste 400 m2 mag bedragen;
de gebouwen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden mogen
uitsluitend worden gerealiseerd in het noordelijk deel van het bestemmingsvlak;
4.
de bedrijfsvloeroppervlakte voor maatschappelijke doeleinden ten hoogste
800 m2 mag bedragen;
b.
ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “gevellijn” zal:
1.
bij de noordelijke aanduiding de (hoofd)entree voor de maatschappelijke
doeleinden worden gerealiseerd;
2.
bij de zuidelijke aanduiding de oriëntatie van de woongebouwen gericht zijn
op bedoelde aanduiding;
c.
1.
voor de woningen:
de goothoogte en hoogte voor ten hoogste 100 % van de te bebouwen
oppervlakte als aangegeven onder a1 niet meer mag bedragen dan 7,5
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m respectievelijk 9,5 m:
voor ten hoogste 80% van de te bebouwen oppervlakte als bedoeld
onder a1 mag de goothoogte respectievelijk de hoogte niet meer
bedragen dan 10,5 m respectievelijk 12 m;
voor ten hoogste 30% van de te bebouwen oppervlakte als aangegeven
onder a1 mag de goothoogte respectievelijk de hoogte niet meer
bedragen dan 13,5 respectievelijk 15,5 m;
de gebouwen mogen worden afgedekt door een kap waarvan de dakhelling
ten hoogste 300 mag bedragen;
2.
voor de maatschappelijke doeleinden: 8 m;
3.
indien de maatschappelijke doeleinden worden gecombineerd met de
woningen: 8 m;
4.
de gebouwen met een goothoogte en hoogte van 8 m, respectievelijk 10 m
mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het zuidelijk deel van het
bestemmingsvlak;
andere bouwwerken, waaronder straatmeubilair, mogen worden gebouwd, waarbij:
1.
de hoogte van erf- en terreinafscheidingen ten hoogste 2,5 m mag bedragen;
2.
de hoogte van speeltoestellen ten hoogste 4 m mag bedragen.
-

d.

2.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid
3.1 onder a4, b1, b3 en b4:
a.
voor de bouw van meer woningen in plaats van maatschappelijke doeleinden,
waarbij per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlak één woning mag worden gebouwd, waarbij
de goothoogte en hoogte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan 8 m
respectievelijk 10 m.

3.

Gebruiksregels

3.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.

4.

Nadere eisen

4.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van
de te realiseren parkeervoorzieningen.
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Artikel 4
Groen -G-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor (openbare)
groenvoorzieningen alsmede voor fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen, toeritten naar
aangrenzende woonpercelen en water met de daarbij behorende bouwwerken,

1.2

Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “specifieke vorm van water - duiker
(swa-dui)” zijn de gronden mede bestemd voor (onder peil gelegen) duikers ten behoeve
van de waterhuishouding.

1.3

Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “specifieke vorm van verkeer –
langzaamverkeer (sv-lzv)” zijn de gronden in ieder geval bestemd voor een fiets-voetpad
met de daarbij behorende bouwwerken.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, waaronder begrepen
straatmeubilair ten dienste van de genoemde bestemmingen worden gebouwd.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 5
Maatschappelijke doeleinden -M1.

Bestemmingsomschrjiving
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke
doeleinden, zoals culturele, sociale, educatieve, waaronder begrepen dagverblijven en
voorzieningen voor buitenschoolse opvang, en religieuze doeleinden met de daarbij
behorende bouwwerken.

2.

Bouwregels

2.1

Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:
a.
de hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het op de kaart
aangegeven bebouwingsvlak;
b.
de hoogte van de hoofdgebouwen niet meer bedragen mag dan op de kaart binnen
het bebouwingsvlak of een gedeelte daarvan is aangegeven met de aanduiding
"Maximumhoogte";
c.
de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste mag bedragen:
1.
binnen het bebouwingsvlak: 10 m;
2.
buiten het bebouwingsvlak: 2,5 m;
d.
geen woning mag worden gebouwd.

2.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid
2.1:
a.
onder a.
voor de bouw van bijgebouwen en/of overkappingenbuiten het op de kaart
aangegeven bouwvlak, waarbij:
1.
de gezamenlijke grondoppervlakte ten hoogste 100 m2 mag bedragen
2.
de goothoogte ten hoogste 3 m maf bedragen;
3.
de hoogte ten hoogste 4,5 m mag bedragen;
4.
de afstand tot enige bestemmingsgrens met de bestemming "Groen” en/of
"Water" ten minste 1 m dient te bedragen.
b.
onder b:
1.
ten behoeve van een grotere hoogte over maximaal 30% van de te bebouwen
oppervlakte waarbij de op de kaart aangegeven “Maximumhoogte” met niet
meer dan 4 m mag worden overschreden;
2.
voor het toevoegen van een kap aan de gebouwen waarbij:
de dakhelling ten hoogste 450 mag bedragen;
de hoogte met ten hoogste 5 m mag worden verhoogd;
onder de voorwaarde dat het verlenen van de ontheffing geen onevenredige
afbreuk doet aan de belangen van de in de omgeving gelegen bestemmingen.

3.

Gebruiksregels

3.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 6
Tuin -T-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor onbebouwde gronden
en toegangspaden tot (woon)percelen met de daarbij behorende bouwwerken en andere
werken.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen andere bouwwerken, waaronder begrepen erfen terreinafscheidingen ten dienste van de genoemde bestemming worden gebouwd,
waarbij de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 7
Verkeer -V-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en
fietspaden, parkeervoorzieningen, -groenvoorzieningen (bermen), watergangen en overige
verkeersvoorzieningen met de daarbij behorende bouwwerken en andere werken.

1.2

Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “duiker (swa-dui)” zijn de gronden
mede bestemd voor (onder peil gelegen) duikers ten behoeve van de waterhuishouding.

2.

Bouwregels

2.1

Op de in lid 1.1 en lid 1.2 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, waaronder
begrepen straatmeubilair; ten dienste van de in lid 1.1 genoemde bestemming worden
gebouwd.

3.

Gebruiksregels

3.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 8
Verkeer Verblijf -V-VB-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en
fietspaden, parkeervoorzieningen, -groenvoorzieningen (bermen) en overige verkeersvoorzieningen met de daarbij behorende bouwwerken en andere werken met dien
verstande, dat, voor zover op de kaart binnen de bestemming of een deel daarvan een
wegprofiel is gegeven, bij de inrichting van de bestemming de aanwijzigen als opgenomen
bij het op de kaart aangegeven wegprofiel bindend zijn.

1.2

a.

b.

c.

1.3

a.

b.

Ter plaatse van de op de kaart gegeven functie-aanduiding “specifieke vorm van
verkeer - langzaamverkeer (sv-lvz) ” zijn de gronden uitsluitend bestemd voor fietsen/of voetpaden met de daarbij behorende bouwwerken.
Ter plaatse van de op de kaart gegeven functie-aanduiding “parkeerterrein (p)” zijn
de gronden uitsluitend bestemd voor parkeervoor-zieningen met de daarbij
behorende ontsluitingswegen en bouwwerken.
Ter plaatse van de op de kaart gegeven functie-aanduiding “specifieke vorm van
verkeer - achter[pad (sv-ach)” zijn de gronden uitsluitend bestemd voor een achterpad ter ontsluiting van de aangrenzende woonpercelen.
Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “specifieke vorm van water duiker (swa-dui)” zijn de gronden mede bestemd voor (onder peil gelegen) duikers
ten behoeve van de waterhuishouding.
Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “brug” zijn de gronden mede
bestemd voor water en mag ter plaatse worden voorzien in één of meerdere
bruggen.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 en lid 1.2 bedoelde gronden mogen, met uitsluiting van de bestemming als
bedoeld in lid 1.2 onder c, uitsluitend bouwwerken, waaronder begrepen straatmeubilair;
ten dienste van de in lid 1.1 genoemde bestemming worden gebouwd.

3.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een ontheffing te verlenen van de op de kaart
aangegeven wegprofielen waarbij de inrichting van de bestemming kan worden gewijzigd
op voorwaarde dat de maatvoeringen met niet meer dan 25% worden gewijzigd.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 9
Water -WA-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor de waterhuishouding
(waterberging, wateraanvoer en/of -afvoer) met de daarbij behorende bouwwerken.

1.2

Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding "Oeverzone" zijn de gronden mede
bestemd voor oevers.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van
de genoemde bestemming, met uitzondering van vlonders en steigers, alsmede
bouwwerken ten dienste van kruisende verkeersbestemmingen, zoals bruggen, worden
gebouwd.

3.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid
3.1 voor de bouw van vlonders, met dien verstande, dat bij vlonders de hoogte niet meer
mag bedragen dan 0,5 m boven het gemiddelde waterpeil en dat bij vlonders
borstweringen mogen worden gebouwd tot een hoogte van 1 m gemeten ten opzichte
van de bovenzijde van de vlonder.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.

5.

Aanlegvergunningen

5.1

Verbodsregels
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester
en wethouders (aanlegvergunning) binnen de in lid 1.2 bedoelde gronden (oeverzones)
de navolgende andere werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:
a.
het ophogen van gronden;
b.
het wijzigen van het profiel van de gronden;
c.
het plaatsen van oeverbeschoeiingen hoger dan 0.20 m gemeten vanaf het
(gemiddelde) waterpeil, voor zover dit geen bouwwerken zijn;
d.
het ontgronden of het afgraven van de gronden;

5.2

Toelaatbaarheid
Een vergunning als bedoeld in lid 5.1 onder b is slechts toelaatbaar, indien geen afbreuk
wordt gedaan aan de waterstaatkundige en landschappelijke functie van de gronden.
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Artikel 10
Wonen -W-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor woondoeleinden met
de daarbij behorende bouwwerken en terreinen, een en ander met inachtneming van het
bepaalde onder 2.

1.2

In afwijking van het bepaalde onder 1.1 zijn de gronden, in ieder geval bestemd voor
parkeren op uitgeefbaar terrein waarbij het minimum aantal te realiseren en te
handhaven parkeerplaatsen niet minder zal bedragen dan op de kaart binnen een
bestemmingsvlak met de aanduiding “bebouwingsmatrix” binnen de bestemming is
aangegeven, waarbij
a.
de oppervlakte van één parkeerplaats ten minste 15 m2 dient te bedragen;
b.
de breedte van één parkeerplaats ten minste 2,5 m dient te bedragen;
c.
bij eengezinswoningen de parkeerplaats dient te worden gesitueerd in de zone
grenzend aan één van de zijdelingse perceelsgrenzen, waarbij:
de diepte, gemeten uit de naar een weg toegekeerde perceelsgrens ten
minste 12 m dient te bedragen bij 2 te realiseren parkeerplaatsen;
de diepte, gemeten uit de naar een weg toegekeerde perceelsgrens ten
minste 6 m dient te bedragen bij één te realiseren parkeerplaats.

1.3

Onverminderd het bepaalde onder 1 en 2 is ten minste 15% van de te bouwen woningen
c,q woonpercelen bestemd voor particulier opdrachtgeverschap.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
genoemde bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:
a.
als woningen uitsluitend mogen worden gebouwd:
1.
vrijstaande eengezinswoningen;
2.
vrijstaande of blokken van ten hoogste twee aaneengesloten eengezinswoningen;
3.
blokken van ten hoogste twee aaneengesloten eengezinswoningen;
4.
blokken van ten minste drie aaneengesloten eengezinswoningen;
een en ander voor zover dit per bestemmingsvlak / bebouwingsklasse nader is
bepaald in de onder d opgenomen “bebouwings- en inrichtingstabel”;
b.
de woningen uitsluitend mogen worden opgericht binnen de op de kaart
aangegeven bouwvlakken;
c.
1.
voor zover op kaart de aanduiding "gevellijn" is aangegeven de voorgevel van
de woning in of op een afstand van ten hoogste 3 m achter en evenwijdig aan
bedoelde aanduiding dient te worden geplaatst;
2.
in aanvulling op het bepaalde onder 1 geldt voor de woningen binnen
bebouwingsklasse 9 uit de onder d opgenomen “bebouwings- en
inrichtingstabel”; dat de voorgevel van woningen gelegen op aan elkaar
grenzende percelen ten opzichte van elkaar ten minste twee meter dienen te
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d.

verspringen;
voor zover op de kaart binnen het bebouwingsvlak een “bebouwingsmatrix” is
aangegeven:
1.
het aantal woningen dat per bouwvlak ten minste zal en ten hoogste mag
worden gebouwd niet minder zal en niet meer mag bedragen dan met
bedoelde aanduiding is aangegeven;
2.
tenzij op de kaart een andere maat is aangegeven (grenzen bouwvlak)
de afstand van een vrijstaande woning of een woning in een blok van twee
aaneengesloten woningen binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken
niet meer mag bedragen dan in de bijgaande “bebouwings- en
inrichtingstabel” per bestemmingsvlak / bebouwingsklasse is bepaald;
3.
de hoofdgebouwen, voor wat betreft goothoogte, dakhelling en hoogte, dienen
te voldoen aan hetgeen in de bijgaande “bebouwings- en inrichtingstabel” per
bestemmingsvlak / bebouwingsklasse is bepaald;
bebouwings- en inrichtingstabel (bestemming Wonen -W-)
klasse

Woningtype
1)

1
2
3
4
5
6
7
8

vrij
vrij-tae
aeg
vrij-taeaeg
aeg
tae
vrij
vrij (tae)

Max.
hoogte

Max.
dakhelling
In graden

Min.
afstanden tot
zijdelingse
perceelsgrens

Max.
goothoogte

3
3
2
3
2,5
3 (2) 3)

7 (9) 3)
7(9) 3)
7(9) 3)
7
7
7
7
7
7

11 (13) 3)
11 (13) 3)
11 (13) 3)
11
11
11
11
11
11

60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.)

Opmerking

4)

3)

1)

2

)

3)
4)
5)

e.

9

vrij-tae

3

7(9) 3)

11 (13) 3)

60

13

vrij

3

3,5

100%5)
Max. 3,5 m;
40% 5)
max 6,5 m

52

Zie ook lid
c2

vrij: vrijstaande woningen
tae: blokken van ten hoogste twee aaneengesloten woningen
aeg: blokken van ten minste drie aaneengesloten woningen
( )= over ten hoogste 50% van de gevelbreedte
(maatvoering na ontheffing, zie ook lid 3.2)
in plaats van een kap ook een substituutlaag toegestaan (zie regels)
van de oppervlakte van het bouwvlak
niet van toepassing

bij iedere woning erfbebouwing, bestaande uit uitbreidingen van het hoofdgebouw,
bijgebouwen, en overkappingen - mag worden gebouwd, waarbij:
1.
onverminderd het bepaalde in lid 1.2 de erfbebouwing uitsluitend mag
worden opgericht op een afstand van ten minste 1 m achter (de lijn die kan
worden getrokken in het verlengde van ) de voorgevel van de woning;
2.
bij aangebouwde gebouwen aan de achtergevel van de woning de diepte
gemeten uit de achtergevelbouwgrens niet meer dan 3 m mag bedragen,
3.
van aan de woning gebouwde gebouwen:
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de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste
bouwlaag van de woning vermeerderd met 0,2 m tot een maximum
hoogte van 3,5 m; op de uitbouw zijn andere bouwwerken, zoals
borstweringen, tot een hoogte van 1,2 m toegestaan;
de hoogte niet meer mag bedragen dan 6 m bedragen met uitzondering
van de onder lid 3.1 onder d 3 genoemde bebouwingsklasse 13;
de hoogte bij de onder lid 3.1 onder d 3 genoemde bebouwingsklasse
13 niet meer mag bedragen dan 3,5 m;
de dakhelling van aan de woning gebouwde gebouwen ten hoogste
gelijk mag zijn aan de dakhelling van de woning, met uitzondering van
de onder lid 3.1 onder d 3 genoemde bebouwingsklasse 13;
de aan de woning gebouwde gebouwen bij de onder lid 3.1 onder d 3
genoemde bebouwingsklasse 13 vlak afgedekt dient te zijn;
4.
van vrijstaande gebouwen en overkappingen:
de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen en
de dakhelling niet meer mag bedragen dan de dakhelling van de
bijbehorende woning;
5.
geen gebouwen mogen worden opgericht binnen de gronden als bedoeld in
lid 1.2; binnen de gronden als bedoeld in lid 1.2 uitsluitend overkappingen
(carports) zijn toegestaan;
6.
voldaan dient te worden aan het bepaalde onder f;
1.
de onder e bedoelde bebouwing mag slechts worden gebouwd, indien de
gezamenlijke grondoppervlakte niet meer bedraagt dan 75 m2;
2.
de onder e bedoelde bebouwing mag slechts worden opgericht indien het
perceel voor zover gelegen achter de woning tussen het verlengde van
zijmuur c.q. gemeenschappelijke scheidingsmuren voor niet meer dan 50%
van de oppervlakte wordt bebouwd of overdekt;
bij iedere woning andere bouwwerken mogen worden gebouwd, waarbij:
1
op het perceelsgedeelte gelegen op 3 m achter (de lijn die kan worden
getrokken in het verlengde van) de voorgevel van de woning: 2 m (carports en
overkappingen uitgezonderd) de hoogte niet meer mag bedragen dan
voor erf- en terreinafscheidingen 2 m;
voor pergola's 2.70 m.
2.
op de gronden als bedoeld in lid 1. 2 de hoogte niet meer mag bedragen dan
1 m;
3.
op de overige gronden: de hoogte niet meer mag bedragen dan 1 m;
-

f.

g.

3.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid
3.1:
a.
onder c 2:
voor de bouw van ten hoogste twee woningen met een gelijke afstand tot de naar
de weg gelegen bebouwingsgrens op voorwaarde, dat:
per bouwvlak niet meer dan twee aan elkaar grenzende woningen een
gelijke afstand tot de naar de weg toegekeerde bouwgrens hebben;
daardoor de stedenbouwkundige structuur niet onevenredig wordt aangetast
b.
lid 3.1 onder d:
voor het afwijken van de maatvoeringen in de “bebouwings- en inrichtingstabel”
waarbij alsdan de maatvoering geldt als in de genoemde tabel aangegeven tussen
haakjes;
c.
lid 3.1 onder e:
voor de bouw van een aan de woning aangebouwde praktijkruimte voor
beoefenaren van vrije aan huis gebonden beroepen, waarbij:
1.
de grondoppervlakte niet meer dan 50 m2 mag bedragen; en de totale
bedrijfsvloeroppervlakte per woonperceel niet meer dan 50 m2 bedraagt;
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2.

d.

de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste
bouwlaag van de woning;
3.
de hoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
4.
voldaan dient te worden aan het bepaalde in lid 3.1 onder f;
lid 3.1 onder e sub 2:
voor de bouw van aangebouwde bijgebouwen c.q. uitbreidingen van de
woonruimte met een grotere diepte dan 3 m:
bij vrijstaande woningen;
bij hoekwoningen of eindwoningen van een blok op voorwaarde, dat de
afstand van de aanbouw tot een gemeenschappelijke perceelsgrens met
een naastgelegen woning ten minste de helft van de breedte van de woning
bedraagt.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.

4.2

Onverminderd het bepaalde in lid 4.1 is het medegebruik van de woning voor/als
beroepsmatige werkruimte toegestaan op voorwaarde, dat:
a.
de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft met name ingeval de
bedrijfsruimte in het hoofdgebouw wordt gerealiseerd);
b.
de totale bedrijfsvloeroppervlakte per woning / woonperceel niet meer dan 50 m2
bedraagt;
c.
geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
d.
geen onevenredige toename van de verkeersbelasting in de omgeving optreedt;
e.
de bedrijfsuitoefening geschiedt door degene die op het woonperceel woonachtig
is;
f.
geen activiteiten plaatsvinden waarvoor een vergunning op grond van de Wet
milieubeheer nodig is;
g.
geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop
ondergeschikt aan de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
h.
binnen het woonperceel, aanvullend op het bepaalde in lid 1.2 aanvullende
parkeergelegenheid voor ten minste één parkeerplaats wordt gerealiseerd.

5.

Nadere eisen

5.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan:
a.
de situering van bijgebouwen en/of uitbreidingen van hoofdgebouwen ten opzichte
van het aangrenzende openbaar gebied, waarbij, ten behoeve van de
stedenbouwkundige en/of verkeersveiligheid (onder meer in verband met
uitzichthoeken), geëist kan worden dat de gebouwen worden gesitueerd op een
afstand van ten minste 1 m uit een perceelsgrens;
b.
de situering van te realiseren parkeervoorzieningen.
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Artikel 11
Wonen, gestapeld -W(gs)-

1.

Bestemmingsomschrijving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor woondoeleinden met
de daarbij behorende bouwwerken en terreinen, een en ander met inachtneming van het
bepaalde onder 2.

2.

Bouwregels

2.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
genoemde bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:
a.
als woningen uitsluitend mogen worden gebouwd:
1.
blokken aaneengesloten eengezinswoningen;
2.
blokken gestapelde woningen
b.
de woningen uitsluitend mogen worden opgericht binnen de op de kaart
aangegeven bouwvlakken;
c.
op de kaart binnen het bebouwingsvlak een “bebouwingsmatrix” is aangegeven
waarbij:
1.
het aantal woningen dat per bouwvlak ten minste zal en ten hoogste mag
worden gebouwd niet minder zal en niet meer mag bedragen dan op de
kaart binnen een bebouwingsvlak is aangegeven;
2.
de hoofdgebouwen, voor wat betreft goothoogte, dakhelling en hoogte, dienen
te voldoen aan hetgeen in de bijgaande “bebouwings- en inrichtingstabel” per
bestemmingsvlak / bebouwingsklasse is bepaald;
Tabel bebouwingsklassen (bestemming Wonen, gestapeld -W(gs)-)
klasse

Woningtype
1)

1)

d.

10

gs

11

gs
gs:

Max. hoogte
van de te bebouwen oppervlakte

100% max. 10 m
waarvan 70% max. 13 m
100% max. 7 m;
waarvan 50% max. 10 m

blokken gestapelde woningen

andere bouwwerken mogen worden gebouwd, waarbij:
1
op het perceelsgedeelte gelegen op 1 m achter (de lijn die kan worden
getrokken in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw de hoogte
niet meer mag bedragen dan
voor erf- en terreinafscheidingen 2 m;
voor pergola's 2.70 m;
2.
op overige gronden 1 m.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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HOOFDSTUK III

ALGEMENE REGELS

Artikel 12
Anti dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven blijft bij de beoordeling van
latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 13
Algemene gebruiksregels

1.

Gebruiksregels ten aanzien van onbebouwde gronden

1.1

Het is verboden de in het plan begrepen gronden, voor zover zij onbebouwd blijven,
anders te gebruiken of te laten gebruiken dan in overeenstemming met de in het plan aan
die gronden gegeven bestemming.

1.2

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1 is het in ieder geval verboden de gronden te
gebruiken voor:
a.
het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
b.
het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
c.
het opslaan van gebruiksklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan;
d.
het storten, opslaan, opgeslagen houden of lozen van puin, vuil of andere vaste of
vloeibare afvalstoffen.

1.3

Het bepaalde onder 1.2 is niet van toepassing op:
a.
tijdelijke opslag van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering
of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemming;
b.
opslag in het kader van het normale onderhoud van gronden.

2.

Gebruiksregels ten aanzien van bouwwerken

2.1

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken of te laten gebruiken dan ten dienste
van de in deze regels aan de bijbehorende grond gegeven bestemming.

2.2

Onverminderd het bepaalde in lid 2.1 is het in ieder geval verboden:
a.
de woningen te gebruiken voor beroeps- of bedrijfsmatige werk en/of opslagruimte;
b.
de bebouwing als bedoeld in de artikelen te gebruiken voor/als inrichting waarvoor
het bouwen niet is toegestaan;
c.
de bouwwerken te gebruiken voor/als seksinrichting;
d.
de bouwwerken welke zijn opgericht na een door burgemeester en wethouders te
verlenen ontheffing te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de
ontheffing is verleend.

3.

Ontheffingsregels omtrent het gebruik

3.1

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in lid 1.1, lid 1.2, lid
2.1 en lid 2.2, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest
doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
Bij toepassing van deze bepaling is het bepaalde in artikel 16 (Procedureregels) van
toepassing
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Artikel 14
Algemene ontheffingsregels

1.1

2.

Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, bevoegd
ontheffing te verlenen van deze regels ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a.

de bouw van bouwwerken ten dienste van het openbaar nut, waaronder begrepen
kunstobjecten, waarbij:
van gebouwen de inhoud ten hoogste 75 m3 en de hoogte van ten hoogste
3.50 m mag bedragen;
van andere bouwwerken de hoogte ten hoogste 15 m mag bedragen;

b.

het afwijken van de maatvoeringen als opgenomen in de bouwregels van de
artikelen in Hoofdstuk 2 met ten hoogste 10%, indien zulks in verband met de
realisering van de bestemming gewenst of noodzakelijk is en geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de belangen van derden; deze ontheffing mag niet
cumulatief worden gebruikt ten opzichte van een eerder verleende ontheffing;
uitgangspunt voor de ontheffing is de normstelling als opgenomen in de leden 3.1
van de artikelen in Hoofdstuk (bouwmogelijkheden "als recht");

c.

het in geringe mate aanpassen van het plan, om enig onderdeel van het plan, zoals
een bebouwingsgrens of nadere (functie-) aanduiding te veranderen uitsluitend,
indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt de afwijking of aanpassing in het
belang van een juiste verwerkelijking van het plan dan wel redelijkerwijs gewenst of
noodzakelijk is, waarbij:
1.
de grenzen met niet meer dan 2 m worden verschoven;
2.
de grenzen met niet meer dan 5 m worden verschoven; indien burgemeester
en wethouders toepassing wensen te geven aan het bepaalde in lid 1 dient
de procedure te worden gevolgd als omschreven in artikel 16
(Procedureregels) van toepassing.

d.

het in geringe mate aanpassen van het beloop en het profiel van wegen of
langzaamverkeersroutes en de onderlinge aansluiting, indien de verkeersveiligheid
en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;

Een ontheffing is uitsluitend toegestaan indien hierdoor:
a.
sprake is van een versterking van de gewenste stedenbouwkundige structuur van
het plangebied dan wel
b.
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige
hoofdstructuur van het plangebied en
c.
geen sprake is van een onevenredige aantasting van de belangen van derden.
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Artikel 15
Algemene wijzigingsregels

1.

Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a
van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3,
bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op:
a.

het oprichten van transformatorhuisjes, gemaalgebouwtjes en andere nutsgebouwen
met een inhoud van ten hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m,
welke in het kader van de nutsvoorzieningen nodig zijn en voor zover deze op grond
van het bepaalde in artikel 14 (Algemene ontheffingsregels) onder a niet kunnen
worden gebouwd;

b.

het afwijken van de maatvoeringen als opgenomen in de bouwregels van de
artikelen in Hoofdstuk 2 met ten hoogste 20%, indien zulks in verband met
realisering van de bestemming gewenst of noodzakelijk is en geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan belangen van derden; deze wijzigingsbevoegdheid mag
niet cumulatief worden gebruikt ten opzichte van een eerder verleende ontheffing;
uitgangspunt voor de wijziging is de normstelling als opgenomen in de “Bouwregels”
van de artikelen in Hoofdstuk III (bouwmogelijkheden "als recht");

c.

het wijzigen van een bestemmings- en/of bebouwingsvlak met ten hoogste 10% van
de oppervlakte van het betreffend bebouwingsvlak, indien zulks in verband met een
goede inpassing een perceel en/of de gebouwen gewenst is op voorwaarde dat
daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de (stedenbouwkundige)
hoofdstructuur van het bestemmingsplan.

2.

Aan een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 zal slechts medewerking worden
verleend, indien hierdoor:
a.
sprake is van een versterking van de gewenste stedenbouwkundige structuur van
het plangebied dan wel
b.
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige
hoofdstructuur van het plangebied en
c.
geen sprake is van een onevenredige aantasting van de belangen van derden.

3.

Indien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan een bepaling als
opgenomen in lid 1 is de voorbereidingsprocedure als aangegeven in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
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Artikel 16
Procedureregels
Indien in deze regels bij een ontheffing wordt verwezen naar dit artikel zijn de volgende
procedureregels van toepassing:
a.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing ligt met bijbehorende stukken
gedurende twee weken voor een ieder ter inzage.
b.
Burgemeester en wethouders maken de te inzage legging tevoren in een of meer in
de gemeente verspreid wordende dag- en / of nieuwsbladen en voorts op de
gebruikelijke wijze bekend.
c.
De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden
om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit in te dienen bij burgemeester en wethouders.
d.
Burgemeester en wethouders nemen zo spoedig mogelijk een beslissing. De
beslissing is, als tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, met reden(en)
omkleed.
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HOOFDSTUK IV

OVERGANGSRECHT EN SLOTREGEL

Artikel 17
Overgangsrecht

1.

Overgangsrecht bouwwerken

1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig is of in uitvoering is, dan wel gebouwd kunnen worden krachtens een
bouwvergunning en afwijkt van het plan, mag mits deze afwijking naar aard en omvang
niet wordt vergroot:
a.
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b.
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gedaan.

1.2

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid
voor het vergoten van het bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10%.

1.3

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtredening van het plan, maar gebouwd zijn zonder vergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, hieronder begrepen de overgangsbepalingen van dit
plan.

2.

Overgangsrecht gebruik

2.1

Het gebruik gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met het plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar de aard en omvang wordt verkleind.

2.3

Indien het gebruik als bedoeld in het eerste lid van het plan voor een periode langer dan
een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.

2.4

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dit plan.
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Artikel 18
Slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de naam:
"Woongebied Westelijk Beverwijk"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der
gemeente Beverwijk d.d.14 mei 2009

De griffier,

De voorzitter,
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