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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding voor het startdocument

Conform het werkplan bestemmingsplannen is in de loop van 2011 een start gemaakt met de
herziening van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Velserbroek.
De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen is
gelegen in het feit dat:
• de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit het plangebied thans in
planologisch opzicht is opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan;
• diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk gezien
aanleiding is om ze te actualiseren;
• de wens bestaat om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en te
globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het hele
plangebied.
Het voorliggende startdocument zal dienen als basis voor een nieuw op te stellen
bestemmingsplan. In dit startdocument zijn, rekening houdend met het planologisch beleid
van hogere overheden, de gemeentelijke uitgangspunten en doelstellingen voor het
betreffende gebied verwoord. In een later stadium zullen deze uitgangspunten en
doelstellingen worden getransformeerd naar een juridische regeling voor het ruimtegebruik in
het gebied.

1.2

Opbouw van het startdocument

Dit startdocument is opgebouwd uit drie onderdelen. In het volgende hoofdstuk wordt kort
ingegaan op de algemene doelstelling van het plan en vindt een korte beschrijving plaats van
het plangebied. In hoofdstuk drie wordt voor de verschillende sectoren van het gemeentelijk
beleid aangegeven, welke doelstellingen vanuit die sector worden nagestreefd, welke
wensen er ten aanzien van het ruimtegebruik liggen of welk nieuw beleid ten aanzien van
ontwikkelingen moet worden gevoerd. De diverse ruimtelijke claims die uit de sectorale
wensen voortvloeien, kunnen met elkaar in strijd zijn. In hoofdstuk 4 wordt er een keus
gemaakt voor de richting die in het bestemmingsplan voor diverse concrete zaken
aangehouden zal gaan worden.

1.3

Begrenzing van het plangebied

Het gebied wordt in het noorden begrensd door het perceel van tuincentrum Groenrijk
(voorheen tuincentrum Velserbroek) aan de Rijksweg 289, in het oosten door de
Hofgeesterweg, Ambachtsweg, Zadelmakerstraat, Vlietweg en het Delftplein
(gemeentegrens met Haarlem) en in het westen door de N208. Zie ook bijgaande afbeelding.
Het plangebied sluit aan op de plangrens van het project de Grote Buitendijk/Hofgeest.
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Het plangebied kenmerkt zich door het bedrijventerrein Broekerwerf, de bedrijven in het
zuidelijke deel van de Hofgeest en de bebouwing tegen de gemeentegrens met Haarlem. Zie
ook figuur 1.

Figuur 1, begrenzing plangebied
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1.4

Eventuele bijstellingen

Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid die wettelijk aan de
gemeenteraad is opgedragen. Het is daarom van belang, dat de raad in de
voorbereidingsfase nauw betrokken is bij de werkzaamheden. Dit startdocument wordt met
het oog hierop consulterend aan de raad voorgelegd.
Het opstellen van een bestemmingsplan is een langdurig proces. Tussen het opstellen van
het startdocument en de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad ligt
ongeveer een periode van een jaar. Het is niet ondenkbaar dat zich in de tussenliggende
periode nieuwe aangelegenheden voordoen die in het bestemmingsplan meegenomen
moeten worden of een beleidswijziging rechtvaardigen. Om bijstellingen, vanwege allerlei
initiatieven, gedurende het proces zoveel als mogelijk voor te zijn, heeft er een algemene
inventarisatie plaatsgevonden aan de hand van een advertentie in de Jutter/Hofgeest op 3
juni 2011. In de publicatie is aan een ieder verzocht initiatieven kenbaar te maken, waarvan
concreet verwacht wordt dat zij ook binnen de planperiode van 10 jaar zullen worden
uitgevoerd. Voor zover dat thans mogelijk is, zijn over dergelijke nieuwe ontwikkelingen in dit
startdocument richtinggevende uitspraken gedaan.
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2
ALGEMENE DOELSTELLINGEN/KORTE BESCHRIJVING VAN HET
PLANGEBIED
In een bestemmingsplan worden onder meer de in een plangebied toelaatbare functies
vastgelegd, alsmede (voor zover noodzakelijk) de condities waaronder deze functies zijn
toegestaan (bv. bouwvoorschriften). Met het bestemmingsplan zal behoud en verbetering
van de kwaliteit van de functies in het plangebied worden nagestreefd.

2.1

Centrale doelstelling

De centrale doelstelling van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het
bedrijventerrein Velserbroek is:
Tot een reductie en actualisering van het aantal bestemmingsplannen in de vorm van één
bestemmingsplan te komen, gebaseerd op een eenduidige bestemmingsplanregeling voor
het gehele plangebied op basis van de systematiek van de IMRO-codering die voor de
gehele gemeente geldt. Er gelden nu 13 verschillende bestemmingsplannen in het
plangebied.

Figuur 2, geldende bestemmingsplannen
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Bestemmingsplan
8.6 VLUGTHOVEN
11.3 AGRARISCH GEBIED ZUID
13.0 VELSERBROEK
13.1 VELSERBROEK 1E HERZ
13.0.6 VELSERBROEK 6E UITWERKING
13.0.8 VELSERBROEK 8E UITWERKING
13.0.25 VELSERBROEK 25E UITWERKING
13.0.28 VELSERBROEK 28E UITWERKING
13.0.30 VELSERBROEK 30E UITWERKING
13.0.35 VELSERBROEK 35E UITWERKING
13.3 BEDRIJVENTERREIN
BROEKERWERF 3E FASE
13.4 BROEKERWERF 4e FASE
14.1 HOFGEEST

Vastgesteld
door
gemeenteraad/B&W
25-06-1998
06-07-1989
20-10-1983
23-11-1995
23-12-1991
03-05-1988
16-03-1993
26-11-1996
07-04-1998
01-09-2009

Goedgekeurd
door Provincie
09-02-1999
20-02-1990
31-07-1984
28-02-1996
14-01-1992
09-08-1988
11-05-1994
18-12-1996
09-06-1998
16-09-2009

Raad van State/
Kroon
30-5-2000
13-7-1991
17-11-1987
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

26-06-2002

11-10-2002

nvt

29-06-2005
20-10-1983

13-09-2005
31-07-1984

nvt
17-2-1988

Tabel 1, Overzicht vigerende plannen met vaststellingsdatum

2.2

Korte beschrijving

In het noorden van het plangebied zijn agrarisch georiënteerde bedrijven gevestigd, in de
vorm van een tuincentrum en een bollen(export)bedrijf annex indoor-tennishal. Het grootste
gedeelte van het plangebied kenmerkt zich echter door bedrijventerrein Broekerwerf waar
hoofdzakelijk bedrijven en detailhandel in volumineuze goederen (bouwmarkten,
autoshowrooms e.d.) zijn gevestigd. Op Broekerwerf zijn langs de N208 met name kantoren
gesitueerd. Woningen, kleinschalige bedrijvigheid en horeca (hotel en fastfood restaurant)
kenmerken het zuiden van het plangebied.

2.3

Nieuwe ontwikkelingen

Hieronder worden de bij de gemeente bekende ontwikkelingen geschetst. Het gaat hier om
ontwikkelingen die al bij de inventarisatie van het bestemmingsplan bekend waren.
Bijvoorbeeld omdat ze al als afzonderlijke bouwlocaties waren aangemerkt. Daarnaast zijn er
de initiatieven die door derden zijn ingediend naar aanleiding van de inventarisatie van
bouwinitiatieven, en die een dusdanige omvang hebben dat ze ook als ontwikkellocatie
vallen aan te merken.
Op onderstaande kaart zijn de ontwikkelingen aangegeven die reeds in uitvoering zijn of die
reeds vergund zijn (locaties 1 en 2) en nieuwe ontwikkellocaties (locaties 3 tot en met 7)
binnen het plangebied weergegeven.
1. Uitbreiding tuincentrum aan Rijksweg:
2. Woning Hofgeesterweg nabij nr. 28:
3. Uitbreiding parkeren Pré Wonen:
4. Lunchroom Ambachtsweg:
5. Kantoren tussen Rijksweg en Zadelmaker/Kleermakerstraat:
6. Uitbreiding kantoor PWN:
7. Bedrijfsbestemming aan Slaperdijk:
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Figuur 3, Nieuwe ontwikkelingen
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3

DOELSTELLINGEN PER FUNCTIE

3.1

Visie op Velsen

In de Visie op Velsen is de gemeente in 2025 een bloeiende en groeiende gemeente en
bevat de kennisindustrie van de Metropool Regio Amsterdam. Onderzoeksinstituten op het
gebied van wind- en waterenergie en duurzaamheid hebben een grote (internationale)
aantrekkingskracht op studenten, expats en kenniswerkers die veelvuldig gebruik maken van
de horeca die gesitueerd is rondom het prachtige stadshart van IJmuiden. Er is een sterke
samenwerking tussen de kennisinstituten in Amsterdam en de bedrijven in Velsen.

3.2

Ruimtelijk beleid

De structuurvisie Velsen 2015 heeft als doel een actueel en samenhangend kader te
scheppen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente tot aan 2015. Het is een
ruimtelijke vertaling en een verdere uitwerking van de toekomstvisie 2010. Het programma
dient te leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit. De nota
spitst zich toe op de vraag waar de verdere verstedelijking van Velsen plaats kan vinden en
hoe dit moet gebeuren.
In de structuurvisie wordt voor dit gebied het volgende nagestreefd: De ruimtelijke
mogelijkheden voor aanvulling met nieuwe bedrijvigheid worden optimaal benut. De
noordwest-rand van de Velserbroek (Hofgeest) leent zich uitstekend voor bedrijvigheid
gezien de goede ontsluiting op de N208.

3.3

Wonen

Het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen heeft in Velsen een omslag gemaakt van
pure kwantiteit naar kwaliteit; van huisvesten naar wonen; van volkshuisvestings- naar
woonbeleid. Woonbeleid houdt in dat er niet langer alleen sec naar de woning wordt
gekeken, maar dat het wonen in een breder verband wordt gebracht. Over de reguliere
woningen in dit plangebied is geen specifiek beleid. Het vestigen van (bedrijfs)woningen op
bedrijfsterreinen wordt onwenselijk geacht. Enerzijds voor wat betreft de hinder en het
leefklimaat voor bewoners, anderzijds vanwege de beperkingen die het voor bedrijven met
zich mee kan brengen (bijvoorbeeld wat betreft geluid).

3.4

Maatschappelijk beleid

Voor het plangebied geldt geen specifiek maatschappelijk beleid.
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3.5

Verkeersbeleid

In het LVVP 2004 (Lokaal Verkeers- en Vervoersplan ) zijn de beleidshoofdlijnen op het
gebied van verkeer en vervoer voor de gemeente Velsen vastgelegd. Knelpunten en
mogelijke oplossingen worden besproken. Doelstelling van het LVVP is het vergroten van de
verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Voor het plangebied worden geen
specifieke uitspraken gedaan.

3.6

Milieubeleid

Algemeen
Via de milieuwetgeving en de ruimtelijke ordening wordt getracht milieubelastende en
milieugevoelige functies zo goed mogelijk te scheiden, teneinde overlast zoveel mogelijk te
voorkomen. De gemeente Velsen heeft een meerjaren milieubeleidsplan voor de periode
2008-2012. In dit milieubeleidsplan is het gemeentelijk milieubeleid opgesteld en vertaald in
concrete doelstellingen. Er is gekozen voor een indeling in twee thema’s met daarbij horende
onderwerpen. Het betreft het bevorderen van duurzame ontwikkeling en verbeteren van de
leefomgevingskwaliteit.
Bedrijven en milieu
In de ruimtelijke ordening wordt op basis van afweging van alle in het geding zijnde
belangen, tot een zo goed mogelijke ordening van diverse functies in een gebied gekomen.
Uitgangspunt hierbij is de uitgave “bedrijven en milieuzonering” van de VNG.
Flora en fauna
In Europa zijn door de Europese Unie richtlijnen opgesteld voor de bescherming van de
natuur, de Habitat- en Vogelrichtlijn. Hierin worden regels gesteld voor de bescherming van
zowel natuurgebieden als voor bedreigde planten- en diersoorten. Eén van de doelstellingen
is het creëren van een Europees netwerk van natuurgebieden, Natura 2000 genaamd. Een
vertaling van dit EU-beleid voor soortbescherming naar Nederlands niveau is de Flora- en
faunawet. Hierin worden bedreigde inheemse planten- en diersoorten als beschermd
aangewezen. Gebiedsbescherming wordt in Nederland geregeld in de
Natuurbeschermingswet. Hierin worden waardevolle natuurgebieden als beschermd
aangewezen. Ruimtelijke plannen als o.a. bestemmings-, bouw- en sloopplannen moeten
aan deze wet- en regelgeving voldoen.

3.7

Groenbeleid

Op dit moment zijn binnen de gemeente Velsen een drietal groenbeleidsplannen vigerend,
namelijk het Bomenplan 2003, de Ecologische groenvisie 1997 en het Groenbeleidsplan
2009 Ruimte voor Groen.
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In Ruimte voor Groen wordt het gebied van de Slaperdijk/Schenkeldijk gerekend tot de
hoofdgroenstructuur van de Gemeente Velsen. Diverse groengebieden binnen het
plangebied zijn geclassificeerd als “Te behouden groen met compensatieregeling”.
In Ruimte voor Groen en de Ecologische groenvisie 1997 speelt het gebied
Slaperdijk/Schenkeldijk een belangrijke rol in het tot stand brengen van een ecologische
verbinding tussen de duinen, Burgemeester Rijkenspark en recreatiegebied Spaarnwoude.
Door de sterk toenemende bebouwing en infrastructuur komen de groen en natuurgebieden
steeds meer geïsoleerd te liggen. Dat is ongunstig voor de overlevingskansen van de flora
en fauna in die gebieden. Om dit te voorkomen moeten er ecologische verbindingen worden
aangelegd. Die verbindingszones maken verplaatsing, verspreiding en uitwisseling van
planten- en diersoorten tussen gescheiden biotopen mogelijk.
Behoud van het gebied Slaperdijk/Schenkeldijk moet gewaarborgd worden. Het gebied aan
de Slaperdijk is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie tevens aangewezen
als ecologische hoofdstructuur.
De hoofd-laanboomstructuur doorsnijdt het plangebied in de vorm van de begeleidende
beplanting langs de Vlietweg en de Rijksweg. Voor de rest van het plangebied zijn er in het
Bomenplan 2003 geen structuren of maatregelen opgenomen.

3.8

Sport- en recreatiebeleid

Voor het sportaccommodatiebeleid is er de 'nota accommodatiebeleid voor sportief Velsen
2010-2015' als leidraad. De nota zegt niet iets specifiek over het plangebied in Velserbroek.

3.9

Economisch beleid

Bedrijven
In het plangebied zijn enkele agrarische bedrijven gelegen. Er is geen economisch beleid dat
van toepassing is op deze bedrijven.
Detailhandel
Er zijn in het plangebied volumineuze detailhandelsbedrijven gevestigd, zoals bouwmarkten
en autoshowrooms. Deze autoshowrooms zijn in het verleden verplaatst uit de woonkernen
van Velsen naar dit bedrijventerrein. In Velsen is geen specifiek beleid voor volumineuze
detailhandel of voor andere detailhandel in dit plangebied.
In de Economische agenda 2011-2014 is vastgesteld dat de vraag naar schaalvergroting in
verschillende segmenten actueel is, met name vanuit supermarkten, maar ook vanuit andere
sectoren als bouwmarkten en tuincentra. De ondernemers vragen de gemeente om
schaalvergroting in het ruimtelijke beleid mogelijk te maken, zodat zij kunnen inspelen op
veranderingen of nieuwe trends in de markt. Voor de tuincentra zijn inmiddels vergunningen
verleend in de Biezen en in Hofgeest. Voor de bouwmarkten is nog geen uitbreidingsruimte
gevonden.
Op het bedrijventerrein Broekerwerf in Velserbroek zijn twee bouwmarkten gevestigd.
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De twee bouwmarkten voldoen qua omvang en uitstraling niet meer. Het college staat wel
positief tegenover schaalvergroting van deze bouwmarkten.
Kantoren en dienstverlenende bedrijven
Verschillende kantoren en dienstverlenende bedrijven zijn in het plangebied, met name langs
de N208, gevestigd. In Velsen is geen specifiek beleid voor kantoren of dienstverlenende
bedrijven.
In de metropool regio Amsterdam is sprake van een aanzienlijk probleem op de
kantorenmarkt, er is te veel aanbod ten opzichte van de (verwachte) vraag. Daarom wordt er
in metropoolverband gesproken over het maken van afspraken om vraag en aanbod in de
MRA beter met elkaar in overeenstemming te krijgen.
Voor de IJmond valt het nog mee omdat deze regio minder wordt gekenmerkt door
dienstverlening.
Prostitutie
Per 1 oktober 2000 is het algemene bordeelverbod (artikel 250bis Wetboek van Strafrecht)
opgeheven. Dit betekent dat het exploiteren van prostitutie (in bordelen of anderszins) vanaf
deze datum een legale beroepsuitoefening is. Door de gemeenteraad van Velsen is in
september 2000 de nota Integraal prostitutiebeleid vastgesteld. In de nota wordt aangegeven
dat er een vergunningplicht is voor seksinrichtingen en dat raam- en straatprostitutie niet
toestaan.
Ruimtelijk gezien is er door de raad aangegeven dat alleen in het havengebied van Velsen
maximaal 2 seksinrichtingen gevestigd mogen zijn. In de rest van de gemeente is geen
seksinrichting toegestaan.

3.10

Horeca

De gemeente Velsen wil een aantrekkelijk en goed functionerend horeca-aanbod voor
inwoners en toeristen. Daarvoor is in de Horecanota 2008 – 2015 het gemeentelijke
horecabeleid voor de periode 2008-2015 beschreven, met als centrale doelstelling:
“Het bevorderen van een zodanige ontwikkeling van de horeca dat deze de attractie en
leefbaarheid van het wonen, werken en verblijven in de gemeente Velsen versterkt”.
Dit betekent aan de ene kant het realiseren van groei en kwaliteit in de horeca en aan de
andere kant tegengaan van negatieve effecten van horeca in Velsen.
Er wordt gemeldt dat bedrijventerrein Broekerwerf een zeer geschikte locatie voor functies
die niet goed in te passen zijn in de nabijheid van een woongebied, of in een
kernwinkelgebied. Het bedrijventerrein ligt centraal en is goed bereikbaar. Er liggen weinig
overlastgevoelige functies in de buurt
Voor het plangebied wordt ook concreet gemeld dat er op het bedrijventerrein onderzocht zal
worden wat de mogelijkheden zijn voor een lunchroom gericht op werkers van het
bedrijventerrein. Op dit moment zijn er vergevorderde plannen om aan de Ambachtsweg een
lunchroom op te richten die aan deze doelstelling voldoet.
Ten aanzien van hotelvoorzieningen is in de Metropoolregio Amsterdam geconstateerd dat
er behoefte is aan extra verblijfsaccommodatie. In 2007 is er beleid vastgesteld in de
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Metropoolregio Amsterdam dat erop gericht is om de hotelcapaciteit in de regio uit te
breiden. In 2015 heeft de hele regio 6.000 extra hotelkamers nodig om aan de vraag te
kunnen voldoen (9.000 in Amsterdam). In 2011 heeft uitbreiding van het Bastionhotel
plaatsgevonden.

3.11

Monumentenbeleid en archeologie

De archeologische waarden van het plangebied hangen nauw samen met de
landschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 5300 jaar. Juist ter hoogte van het
plangebied zijn de wisselingen tussen stuiven en overstromen tot in detail bewaard gebleven
in de afwisseling van zand met veen- en kleilagen. Het Verdrag van Malta/Valetta, ook wel
het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, is op 16
januari 1992 in Valetta (op Malta) tot stand gekomen. Belangrijk doel van het verdrag is om
bescherming van het archeologisch erfgoed in de bodem en inbedding ervan in de ruimtelijke
ontwikkeling volwaardig mee te wegen in de besluitvorming. Als gevolg van het Verdrag van
Malta is de Monumentenwet van 1988 gewijzigd.
De beleidsnota Monumentenzorg Velsen is in 2005 vastgesteld en in 2008 geactualiseerd. In
deze beleidsnota geeft de gemeente Velsen haar visie op de gemeentelijke
monumentenzorg. Leidraad hierbij is een zorgvuldig beheer en weloverwogen behoud van
het architectonische en cultuurhistorisch erfgoed van Velsen, in samenspel met rijk, provincie
en particulieren. De beleidsnota is voor het plangebied echter niet relevant.
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4
VERTALING VAN DOELSTELLINGEN NAAR EEN PLANOLOGISCHE
REGELING

4.1

Vertaling van sectoraal beleid

Inleiding
In hoofdstuk 3 zijn de wensen en ontwikkelingen weergegeven, die vanuit de verschillende
beleidssectoren naar voren zijn gebracht. Bij het opstellen van het bestemmingsplan dienen
de ruimtelijke consequenties hiervan, voor zover deze met elkaar conflicteren, tegen elkaar
te worden afgewogen en moet er een keuze voor verdeling van de ruimte worden gemaakt.
Het integrerend karakter van het bestemmingsplan komt hierin tot uitdrukking.
Vertaling beleidskeuzes
Wonen
De reguliere woningen in het gebied zullen positief worden bestemd. Op het bedrijventerrein
zullen geen nieuwe mogelijkheden voor (bedrijfs)woningen worden gecreëerd.
Maatschappelijke doeleinden
Heeft geen gevolgen voor de opzet van het bestemmingsplan.
Verkeer
Alle wegen in het gebied krijgen een verkeersbestemming.
Groenvoorzieningen
Alle belangrijke structurele groenvoorzieningen krijgen de bestemming groen. Het
(agrarische) gebied aan de Slaperdijk zal open blijven.
Water
Er zijn geen doelstellingen van het beleidsveld water, die specifieke aandacht behoeven in
het bestemmingsplan, anders dat de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de
waterparagraaf.
Sport en recreatie
Wat betreft het beleidsveld sport en recreatie zijn er geen specifieke doelstellingen, die
aandacht behoeven in het bestemmingsplan
Bedrijven
Er zal een ruime vrijheid zijn om verschillende soorten bedrijven te vestigen op het
bedrijventerrein. Primair wordt vestiging van bedrijvigheid mogelijk gemaakt, waarbij door
toepassing van milieuzonering (een bedrijf in een hoge milieu categorie ligt verder van
bestaande woonbebouwing af dan een bedrijf in een lage milieucategorie) invloed wordt
uitgeoefend op de vestigingsplaats van het bedrijf. Langs de N208 is sprake van een
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zichtlocatie en het visitekaartje van het bedrijventerrein Broekerwerf. Hier zijn kantoren met
een hoogwaardige uitstraling gevestigd. Bij nieuwbouw zal hoogwaardige uitstraling als
uitgangspunt dienen.
Detailhandel/kantoren/dienstverlening
Ten aanzien van Detailhandel/kantoren/dienstverlening is er geen beleid dat vertaald dient te
worden in het bestemmingsplan. Conform de huidige planologische regelingen zal nieuw
vestiging van kantoren/dienstverlening en de (uitbreiding van) volumineuze detailhandel
mogelijk zijn op het bedrijventerrein Broekerwerf.
Prostitutie
Ruimtelijk gezien is er door de raad aangegeven dat alleen in het havengebied van Velsen
maximaal 2 seksinrichtingen gevestigd mogen zijn. In de rest van de gemeente zijn geen
seksinrichtingen toegestaan. Er zal daarom geen seksinrichting in het plangebied mogelijk
worden gemaakt.
Horeca
De concrete doelstelling voor een lunchroom gericht op werkers van het bedrijventerrein
wordt in het bestemmingsplan meegenomen. Uitgangspunt is een lunchroom aan de
Ambachtsweg die aan deze doelstelling voldoet.

4.2

Ontwikkellocaties

Inleiding
In deze paragraaf komen de ontwikkellocaties aan de orde. Hierna wordt voor de
ontwikkellocaties aangegeven wat de uitgangspunten zijn. Voor sommige ontwikkellocaties
zijn de uitgangspunten reeds in een eerder stadium geformuleerd en door het bestuur
geaccordeerd.
De door het bestuur reeds geaccordeerde locaties betreffen:
A, Uitbreiding tuincentrum aan Rijksweg:
B. Woning Hofgeesterweg nabij nr. 28.
A. Uitbreiding tuincentrum aan Rijksweg
Betreft uitbreiding van het tuincentrum van Groenrijk aan de Rijksweg naar 5.000 m². Door
het gemeentebestuur is vergunning verleend en de provincie heeft op 5 juli 2011 besloten
om ontheffing te verlenen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. De
uitbreiding zal conform de vergunning in het bestemmingsplan worden overgenomen.
Tevens zal een wijzigingsmogelijkheid worden opgenomen om 3.000 m²
uitbreidingsmogelijkheden toe te staan.
B. Woning Hofgeesterweg nabij nr. 28
Voor het bouwen van respectievelijk een burgerwoning en een bijgebouw op een perceel
aan Hofgeesterweg nabij nr. 28 te Velserbroek is op 14 juli 2011 door de gemeenteraad
besloten een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunningen.
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De bouwmogelijkheden zullen conform de omgevingsvergunningen in het bestemmingsplan
worden opgenomen.
Voor de nieuwe ontwikkellocaties worden hieronder de uitgangspunten voor herontwikkeling
geformuleerd. De nieuwe ontwikkellocaties betreffen:
1. Uitbreiding parkeren Pré Wonen:
2. Lunchroom Ambachtsweg (schetsplan 20-2011):
3. Kantoren tussen Rijksweg en Zadelmaker/Kleermakerstraat:
4. Uitbreiding kantoor PWN:
5. Bedrijfsbestemming aan Slaperdijk:
1. Uitbreiding parkeren Pré Wonen
Pré wonen wil een éénlaags parkeerdek realiseren op de huidige parkeerplaatsen. Het
parkeerdek wordt 3 meter hoog. Het parkeerdek zal in het bestemmingsplan mogelijk worden
gemaakt.
2. Lunchroom Ambachtsweg
Voor de vestiging van een lunchroom aan de Ambachtsweg is een principeverzoek
ingediend. Het is wenselijk om deze ontwikkeling in het bestemmingsplan mee te nemen
middels een wijzigingsbevoegdheid. In de bijgaande figuur is opgenomen wat de
uitgangspunten zijn.

Figuur 4, uitgangspunten Lunchroom Ambachtsweg
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Er zal een lunchroom mogelijk gemaakt worden, van:
- maximaal 150 vierkante meter;
- maximaal 5 meter hoog.
3. Kantoren tussen Rijksweg en Zadelmaker/Kleermakerstraat
Door de eigenaar van het perceel aan de Zadelmakerstraat/Kleermakerstraat is een
principeverzoek ingediend, namelijk de vestiging van volumineuze detailhandel (een
bouwmarkt van 5000 m²), een casino, een hotel (60 kamers), meerdere restaurants, een
fastfoodrestaurant en opslagruimte (ondergrondse selfstorage van 6000 m²).
Het wijkt af van wat eerder door de ontwikkelaar en de gemeente voorzien was, namelijk 5
kantoorgebouwen langs de N208. Er is nog geen standpunt over de wenselijkheid van het
voornemen en er is nog geen duidelijkheid over de haalbaarheid. Er zijn echter wel
bestaande bouwrechten en vanuit het oogpunt van rechtszekerheid zullen de bestaande
bouwrechten in ieder geval opgenomen worden in het bestemmingsplan.
Indien tijdig aan alle vereisten van een goede ruimtelijke onderbouwing is voldaan en een
positief besluit wordt genomen over het principeverzoek zal de ontwikkeling in het
voorontwerpbestemmingsplan middels een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen.

4. Uitbreiding kantoor PWN
Het PWN wil meer activiteiten centraliseren op het hoofdkantoor in de Velserbroek. Om dit te
kunnen realiseren wil men het hoofdkantoor uitbreiden. Onder voorwaarden, waaronder
voldoende parkeergelegenheid, is het wenselijk om hieraan mee te werken. In figuur 5 zijn
de uitgangspunten, waaronder een ruimer bouwvlak, opgenomen.
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Figuur 5, uitgangspunten kantoor PWN
De voorwaarden zijn:
- voldoende parkeergelegenheid (ondergronds, op maaiveld of gebouwd parkeren
(maximaal 1 laag);
- bouwhoogte kantoorgebouw maximaal 8 meter hoog;
- maximaal 70 procent van het bouwvlak mag bebouwd worden, er is nu 50 procent
bebouwing aanwezig.

5. Bedrijfsbestemming aan Slaperdijk
Voor de Slaperdijk 16 is een initiatief binnen gekomen om de bestemming “Agrarisch
nevenbedrijf” te wijzigen in een bedrijfsbestemming. Gezien de huidige wijze van globaal
bestemmen zou het perceel reeds de bestemming “Bedrijf” gekregen hebben en kan de
wens van de initiatiefnemer worden gehonoreerd. Er zal een globale bedrijfsbestemming
opgenomen worden voor de bestaande “gewone” bedrijfsactiviteiten in een lage
milieucategorie, die past in de sfeer van de kleinschaligheid van de percelen aan de
Slaperdijk. Daarnaast is het streven er op gericht een wijzigingsbevoegdheid op te nemen
om de huidige bedrijfswoningen en bedrijfspercelen aan de Slaperdijk na beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten te wijzigingen in de bestemming Wonen, mits milieutechnisch mogelijk.
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4.3

Keuze planvorm

Globaliteit
Om aan de doelstelling te voldoen zal zowel in de voorschriften als op de plankaart worden
getracht de nodige globaliteit aan te brengen. De mate van globaliteit kent zijn grenzen. De
grens van globaliteit ligt te allen tijde bij de rechtszekerheid naar de omgeving toe. Per
situatie zal daarom de maximale grens van globaliteit worden opgezocht met in achtneming
van belangen van de omgeving. Verwacht wordt dat daarmee een groot deel van de thans
nog benodigde wettelijke ontheffingen niet meer noodzakelijk zal zijn.
Flexibiliteit
In het plangebied zijn verschillende situaties te onderscheiden:
- situaties waarin kan worden volstaan met consolidatie van de huidige situatie,
bijvoorbeeld in het grootste gedeelte van het plangebied;
- situaties waarin de nieuwe ontwikkeling direct mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld het
tuincentrum aan de Rijksweg en de woning aan de Hofgeesterweg waarvoor de kaders
en randvoorwaarden voldoende bekend zijn en waar de benodigde onderzoeken reeds
zijn uitgevoerd, en waar de huidige bestemming op korte termijn niet gehandhaafd blijft;
- situaties waarin van een wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt,
bijvoorbeeld de bedrijfspercelen aan de Slaperdijk waarvoor de kaders en
randvoorwaarden voldoende bekend zijn, maar waar de huidige bestemming
vooralsnog gehandhaafd blijft;
- situaties waarin sprake is van afwijkingen ten aanzien van het bouwen, die van
ondergeschikte aard zijn, kan een ontheffingsbevoegdheid worden opgenomen.

4.4

Vervolg procedure

Om uiteindelijk tot een bestemmingsplan te komen dat rechtskracht heeft verkregen dient
een aantal fases te worden doorlopen. Hieronder is beschreven welke fasen.
Voorfase
Ter voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan heeft een inventarisatie
plaatsgevonden:
• vigerende regelgeving (bestemmingsplannen);
• vigerend beleid;
• verleende (bouw)vergunningen waaronder ook gevoerde vrijstellingen/ontheffingen;
• plannen, ideeën en het beeld dat de gemeente voor ogen heeft voor de toekomst met het
gebied (visie van uit verschillende beleidsvelden);
• belemmeringen en welke onderzoeken noodzakelijk zijn.
Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen de burgers/marktpartijen voor ogen
hebben. Hiervoor is een advertentie met verzoek om initiatieven in te dienen geplaatst. Door
middel van het indienen van een bouwinitiatief hebben bedrijven en particulieren hun wensen
voor uitbreiding, sloop en/of nieuwbouw kenbaar kunnen maken. Het opstellen van een
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nieuw bestemmingsplan kan de mogelijkheid bieden om de gevraagde ontwikkelingen te
faciliteren.
Eindproduct startdocument
Een startdocument waarin informatie is opgenomen dat de basis, richting en kaderstelling
vormt voor het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan, waarbij verschillende
keuzes worden voorgesteld en tot slot in een planning inzicht wordt gegeven in de
doorlooptijd.
Voorontwerpfase
In de voorontwerpfase wordt het startdocument vertaald naar een voorontwerpbestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding). Op basis van het voorontwerp wordt
inspraak georganiseerd en tegelijkertijd vindt er een wettelijk verplichte raadpleging plaats
van adviesinstanties, het zogenoemde wettelijke vooroverleg artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke
ordening overleg (Bro-overleg).
Ontwerpfase
De conclusies en wijzigingen uit de inspraak en het artikel 3.1.1 Bro-overleg worden
verwerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt vervolgens ter visie gelegd, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Op basis van de binnengekomen zienswijzen wordt een nota van
zienswijzen opgesteld.
Vaststellingsfase
De nota van zienswijzen wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad stelt
uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter visie
gelegd. Tegen het vaststellingsbesluit kan beroep worden ingesteld, welke zal worden
behandeld door de Raad van State.
Op te leveren producten in planning
Product
Startdocument in B&W
Startdocument op raadsplein
voorontwerp-bestemmingsplan
inspraakrapportage en overleg artikel 3.1.1 Bro
instanties
ontwerp-bestemmingsplan
nota van zienswijzen/raadsvoorstel
vastgesteld bestemmingsplan
beroepschrift Raad van State (facultatief)
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Datum
Oktober 2011
4e kwartaal 2011
1e kwartaal 2012
2e kwartaal 2012
2e kwartaal 2012
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
2013
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