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Inleiding
1.1Aanleiding
De familie Balvers is voornemens om op het perceel aan de Kweekerslaan tegenover
de woningnummers 3 t/m 15 (inclusief Kweekerslaan nr 8), de bestaande opstallen
te slopen. Hiervoor in de plaats worden 4 woningen gerealiseerd. Door deze
ontwikkeling wordt de landschappelijke context verbeterd. Dit alles gebeurt in
samenwerking met Bouwonderneming Gebroeders Stolk B.V. De gronden zijn in
eigendom van de familie Balvers. Op het perceel bevindt zich op dit moment een
aantal garageboxen en een kale verharding. Op het perceel van nummer 8 bevindt
zich op dit moment een aantal vervallen stallen en schuren. Tevens bestaat het
perceel uit een groot braakliggend grasveld.
Het perceel tegenover de woningnummers 3 t/m 15 heeft in het geldende
bestemmingsplan 'De Biezen' de bestemming 'Autoboxen'. De gronden van het
perceel van nummer 8 hebben in het geldende bestemmingsplan 'De Biezen' de
bestemming 'Ruitersport'. Het gewenste bouwplan past niet binnen het vigerende
bestemmingsplan en biedt derhalve geen mogelijkheden om direct medewerking te
verlenen aan het initiatief. Om de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan
weg te nemen, is ten behoeve van de vrijstellingsprocedure een goede ruimtelijke
onderbouwing vereist. In figuur 1 is de locatie van het projectgebied weergegeven.

Figuur 1: locatie van projectgebied (Google Maps, 2008)

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de inpassing van het bouwplan
bij de direct omliggende bebouwing. Daarnaast dient het plan meer specifiek
aansluiting te vinden bij de 'landschappelijke en ecologische ontwikkelingsvisie 'De
Biezen'.
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1.2Doel van de ruimtelijke onderbouwing
Het beoogde bouwplan is in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan.
Voor de vrijstellingsprocedure conform de WRO dient een goede ruimtelijke
onderbouwing opgesteld te worden waarin zorgvuldig wordt onderbouwd dat het
plan aan alle regelgeving voldoet. Voorliggende rapportage vormt de ruimtelijke
onderbouwing voor de vrijstellingsprocedure.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de bouwaanvraag voor onderhavig
plan vóór 1 juli 2008 is ingediend, waardoor de procedure wordt gevolgd van de
oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Bouwaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 juli vallen onder het regime van de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de oude WRO is een
vrijstellingsbesluit ex artikel 19 lid 1 mogelijk. Onder de nieuwe Wro zou in een
gelijkluidend geval een omgevingsvergunning kunnen worden verleend middels een
zogenaamde uitgebreide procedure op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht genomen, of zou een partiële herziening van het
bestemmingsplan kunnen worden doorgevoerd.
Middels toepassing van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO kan
medewerking worden verleend aan het initiatief. De reden dat op een artikel 19 lid
1 vrijstellingsprocedure aanspraak wordt gemaakt, ligt in het feit dat de 4 gewenste
woningen buiten het bestaand bebouwd gebied (voorheen rode contour) liggen.
Nieuwbouw buiten het bestaand bebouwd gebied kan door een beroep op artikel 19
lid 1 mogelijk worden gemaakt.

1.3Leeswijzer
In deze onderbouwing wordt nader ingegaan op een vijftal aspecten, te weten:
•
Het projectprofiel (hoofdstuk 2);
•
Het beleidsprofiel (Hoofdstuk 3);
•
Het gebiedsprofiel (hoofdstuk 4);
•
De projectmotivering (hoofdstuk 5).
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Projectprofiel
2.1Beschrijving projectgebied en omgeving
Op onderstaande luchtfoto is het projectgebied in de wijde omgeving van de
Kweekerslaan weergegeven.

Dorpscentrum
Driehuis

Duin en Kruidberg

projectgebied

Randweg A208

Dorpscentrum
Santpoort Noord

Centrum Velserbroek
Figuur 2: ligging van projectgebied in haar omgeving (Google Maps, 2008)

De projectlocatie is gelegen in de gemeente Velsen, aan de noordzijde van het dorp
Santpoort-Noord en net ten zuiden van het dorp Driehuis. In het direct omringende
gebied bevinden zich diverse andere woningen. Kleinere twee-onder-één-kap
woningen en grotere vrijstaande woningen zijn gelegen aan weerszijden van de
Hagelingerweg, aan de westkant van het projectgebied. De bestaande rijwoningen
aan de Kweekerslaan 3 t/m 15 staan ten oosten van de projectlocatie.
Het projectgebied ligt tegenover de nummers 3 t/m 15 van de Kweekerslaan. Het
perceel staat kadastraal bekend als gemeente Velsen sectie 0 nummer 1123.
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Figuur 3: foto's bestaande situatie paardenstallen

Figuur 4: foto's bestaande situatie

In de huidige situatie zijn garageboxen, stallen en parkeerplaatsen aanwezig op de
onderhavige percelen. De stallen zijn vervallen en het daarvoor gelegen grasland,
dat voorheen is gebruikt als paardenbak, ligt braak. Ook de garageboxen en
parkeerplaatsen zijn weinig aansprekend voor omwonenden. De herinrichting van de
locatie met een viertal hoogwaardige vrijstaande woningen geeft de Kweekerslaan
de uitstraling die een laan waardig is. De bestaande woningbouw aan de
Kweekerslaan biedt op dit moment uitzicht op een lege parkeerplaats zonder enige
stedenbouwkundige kwaliteit. Het betreffende perceel is voorzien van een kale,
grijze verharding met daarop een aantal garageboxen.

Stallen

Paardenbak

Garageboxen

Figuur 5: Situatie projectgebied
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2.2Beschrijving van het voornemen
De initiatiefnemer heeft het voornemen om op het perceel aan de Kweekerslaan de
bestaande opstallen te slopen en hiervoor in de plaats 4 woningen te bouwen,
waarbij drie woningen met garage aan de woning en één woning met de garage in de
hoek van dit perceel. De landschappelijke kwaliteit wordt hierdoor verbeterd door
middel van aanpassingen aan het groenprofiel langs de Kweekerslaan. Het
grondoppervlak van het hoofdgebouw bedraagt ca. 62 m2 en de garage inclusief
bijkeuken ca. 27 m2. De goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt ca. 5,8 m (+
peil) en de bouwhoogte 10 m (+peil). De bouwhoogte van de garage is ca. 2,7 m (+
peil). Voor de separate garage van bouwnummer 4 geldt een grondoppervlak van
circa 24,5 m2.
Tevens worden door een zestal parkeervakken ten noorden van de woningen
gesitueerd met name ten behoeve van de bewoners van de Kweekerslaan. Deze
parkeerplaatsen krijgen geen openbaar karakter. De gehele ontwikkeling zorgt voor
een kwaliteitsverbetering in de omgeving. Deze verbetering wordt gekenmerkt door
het aanpassen van het groene profiel langs de Kweekerslaan en de tuinen van de
nieuwe te ontwikkelen woningen, zoals te zien is in figuur 6.
De vrijstaande woningen worden door middel van één ontsluiting ontsloten op de
Kweekerslaan. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. De voorgevels van de
woningen zijn evenwijdig gesitueerd ten opzichte van de voorgevels van de
nummers 3 t/m 15 aan de Kweekerslaan.
Het perceel 01123, waar de voormalige stallen en paardenbak gesitueerd waren,
behoudt de huidige bestemming en worden bestaande opstallen gesloopt.
In de navolgende tekeningen wordt het bouwplan verduidelijkt. De tekeningen
hebben betrekking op de woningen 1 en 3. Woningen 2 en 4 zijn gespiegeld en
woning 4 heeft de garage separaat achterop het perceel (zie figuur 6). Volledige
tekening vindt u terug in de bouwaanvraag.

Figuur 6: Weergave voornemen
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Figuur 7: Bovenaanzicht begane grond

Figuur 8: Bovenaanzicht 1e verdieping
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Figuur 9: Bovenaanzicht zolder
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Figuur 10: Voorgevel (linksboven), linkerzijgevel (rechtsboven), achtergevel (linksonder),
rechterzijgevel (rechtsonder).

Figuur 11: Doorsneden woning

De initiatiefnemer heeft het voornemen om op het perceel aan de Kweekerslaan 8,
6 parkeerplaatsen te realiseren. Welke uitsluitend zijn bestemd voor de bewoners
van de Kweekerslaan.
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2.3 Stedenbouwkundige en architectonische verantwoording
2.3.1 Stedenbouwkundige verantwoording
De Biezen functioneert als een groene buffer tussen Santpoort-Noord en Driehuis.
Onder invloed van verstedelijking is het oorspronkelijke agrarische landschap
veranderd in een vrij verbrokkeld intensief gebruikt Randstedelijk gebied.
Doelstelling is in deze bufferzone de landschappelijke en ecologische context te
verbeteren.
In de Ontwikkelingsvisie De Biezen en het landschapsbeleidsplan is deze doelstelling
uitgewerkt door onder andere een groen raamwerk te creëren, waarbinnen allerlei
functies hun plek kunnen verkrijgen. Dit raamwerk wordt deels gerealiseerd door
groene profielen van bestaande wegen. Ter hoogte van de bouwlocatie wordt het
profiel van de Kweekerslaan aangepast met een grasberm, boombeplanting en
geschoren hagen. Op deze manier verkrijgt de locatie een landschappelijke
verbetering die past bij de beoogde gemeentelijke beleidsdoelen.

Figuur 12: Kweekerslaan nieuwe situatie

Op de locatie worden ontsierende agrarische paardenstallen en garageboxen
gesloopt.
Hiervoor in de plaats komen een viertal woningen langs de Kweekerslaan, deze
woningen hebben minder oppervlakte en inhoud dan de te slopen bebouwen. De
ontwikkeling past hiermee in een zogenaamde rood voor rood benadering, waarbij
tevens een landschappelijke meerwaarde wordt verkregen.
De filosofie achter het bouwplan heeft betrekking op de omliggende
stedenbouwkundige structuur en is van vergelijkbare maatvoering als de vrijstaande
woningen aan de Hagelingerweg. Hiermee zorgt het plan voor samenhang binnen de
omgeving en sluit het aan bij de welstandcriteria uit de welstandnota.
Om dit te illustreren zijn onderstaand een vijftal foto’s van deze woningen geplaatst
alsmede een foto van de voorzijde van de gewenste nieuwbouw.
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Figuur 13: referentiewoningen + gewenste nieuwbouw

2.3.2. Architectonische verantwoording
De gekozen architectuur grijpt terug op de vrijstaande woningen aan de
Hagelingerweg. Met de ‘jaren-dertig’ elementen wordt aangesloten op de
vooroorlogse en karakteristieke bouwstijl (expressionisme/Amsterdamse school) van
direct omliggende bebouwing. De erker, het schuine 4- vlakkige, symmetrische
pannendak en de subtiele dakkapel past tussen de bestaande bebouwing.
De kleuren en materialen zijn met bewustzijn voor de omgeving gekozen. Door het
houten kozijn- en lijstwerk, de brede schroten van de garage-ombouw en het
gebruik van natuurlijke kleuren krijgen de woningen een klassieke en rustige
uitstraling.
Teneinde een zo goed mogelijk beeld te schetsen over de te realiseren bebouwing
wordt In onderstaande tabel het materiaal en kleurgebruik aangegeven. Het gaat
hierbij om een indicatie waarmee de kwaliteit van de ontwikkeling wordt
benadrukt. De materialisatie sluit tevens aan op de welstandcriteria uit de
welstandsnota.
Tabel 1: Materiaal en kleurgebruik
Onderdeel
Materiaal
Gevels
Gebakken gevelsteen
waalformaat
Kozijnen
Garage
Garagedeur
Dakbedekking
Zijwangen dakkapel
Gootlijsten en dakranden
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Hout
Houten rabatdelen
Hout, diagonaalschroten
Gesmoorde dakpannen
Hout
Hout

Kleur
Begane grond onderzijde
kozijn donkerbruin, overig
zandkleur
Wit
Naturel
Naturel
Blauw, mat
Wit
Wit
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Beleidsprofiel
In dit hoofdstuk is voor zover relevant het ruimtelijke beleid voor de projectlocatie
beschreven. Hier wordt kort ingegaan op het rijks-, gemeentelijke en provinciale
beleid.

3.1Nota Ruimte
De Nota Ruimte (2004) bevat de visie van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van
Nederland. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een
veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen 2006 en 2020, met een doorkijk naar 2030.
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in
Nederland ter beschikking staat. Het rijk richt zich specifiek op bevordering van
krachtige steden en een vitaal platteland.
De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen waarin
rijksverantwoordelijkheden en die van anderen helder zijn onderscheiden. Het rijk
gaat minder zorgen voor anderen en meer zorgen dat anderen eigen afwegingen
kunnen maken. Het is de taak van het rijk om andere overheden te voorzien van een
goede ‘gereedschapskist’ voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Daarmee
keert het rijk terug naar de eigenlijke uitgangspunten van het ruimtelijk rijksbeleid,
die onder meer tot uiting komen in het decentrale planningsstelsel met een centrale
rol voor de gemeentelijke bestemmingsplannen, en verschuift het accent van
ordening naar ontwikkeling. De Nota Ruimte vormt ook het ruimtelijk kader voor
alle ruimtelijke investeringen van het rijk en andere overheden, zoals die aan de
orde kunnen komen in sectorale beleidsdocumenten.
De Ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) speelt een belangrijke rol in de Nota Ruimte.
Dit zijn de gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal ruimtelijk belang
acht, zoals bijvoorbeeld de zes stedelijke netwerken Randstad Holland. Velsen
maakt deel uit van het nationaal stedelijk netwerk Randstad Holland. De nadruk in
dit gebied ligt weliswaar op verstedelijking, maar er moet ook ruimte worden
gepland voor water, natuur, landschap, recreatie, sport en landbouw.
Het onderhavige plangebied ligt in de nabijheid van de tevens in de Nota Ruimte
opgenomen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Deze hoofdstructuur dient ertoe de
flora en fauna te behouden en te beschermen. De gewenste ontwikkeling valt buiten
de EHS.

3.2Nota Belvedère
De doelstelling van de nota Belvedère (1999) is de cultuurhistorische identiteit meer
prioriteit te geven bij de inrichting van Nederland. Die identiteit komt tot
uitdrukking in sporen, objecten en patronen/structuren welke, zichtbaar of niet
(direct) zichtbaar, onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven
van een historische situatie of ontwikkeling. Cultuurhistorie omvat dus zowel het
archeologische, historisch-(steden)bouwkundig als het historisch-landschappelijk
erfgoed. De landgoederen en buitenplaatsen worden, samen met de in de bodem
opgeslagen oude bewoningssporen, aangeprezen als dé karakteristiek van de
cultuurhistorische identiteit van Zuid-Kennemerland. Behoud door ontwikkeling is
een van de belangrijkste uitgangspunten van het Belvederebeleid. Cultuurhistorie
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brengt hiermee duurzame waarden in als uitgangspunt voor de dynamiek in zowel
stedelijk als landelijk gebied.

3.3Monumentenwet
De wettelijke bescherming van onroerende rijksmonumenten, door het rijk
aangewezen stads- en dorpsgezichten en archeologie is geregeld in de
Monumentenwet.

3.4Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid. Het kabinet
Balkenende IV heeft het Nationaal Waterplan in december 2009 vastgesteld. Het
NWP beschrijft de maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten
worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden
en de kansen die water biedt te benutten. Ook vormt deze nota de basis voor de
watertoets, die het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) voor alle ruimtelijke
plannen voorschrijft.

3.5Nationaal Milieubeleidsplan
In 2001 verscheen de kabinetsnota Een wereld en een wil: werken aan
duurzaamheid, beter bekend als het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). In
dit beleidsplan licht het kabinet het te voeren milieubeleid toe. Voor het plangebied
zijn vooral de thema’s verstoring en verdroging van belang.

3.6Structuurvisie Noord-Holland 2040
De structuurvisie is 21 juni 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. Met de
inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 is elke
overheidslaag verplicht een structuurvisie op te stellen en haar ruimtelijke belangen
te benoemen. Op basis van deze belangen kan elke overheid bepalen welke rol zij
voor zichzelf ziet weggelegd en welke instrumenten zij toe wil passen om dit
ruimtelijke belang te waarborgen of te bereiken.
Het ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (oktober 2004) is door de Provincie
Noord-Holland opgesteld vooruitlopend op de invoering van de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening met het bijbehorende motto van die wet “lokaal wat kan,
centraal wat moet”. De sturingsfilosofie uit het streekplan Noord-Holland Noord van
vrijheid-kwaliteit-samenwerking en de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten en
inzichten zijn opgenomen in de voorliggende structuurvisie.
In de structuurvisie staat beschreven dat de komende decennia een drietal thema's
leidend zijn. Het gaat hierbij om:
• Globalisering;
• Klimaatverandering;
• Demografische verandering.
Het onderhavige plangebied valt buiten het bestaand bebouwd gebied, zoals
weergegeven op figuur 14.
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Figuur 14: Uitsnede GIS-kaart 'Bestaand Bebouwd Gebied'(bron: gis.noordholland.nl/structuurvisie2040/

3.7Provinciaal verkeers- en vervoersplan
Het Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland gaat in op het bereikbaar houden van
de Provincie. Gelet op de toenemende drukte op de wegen is dit van groot belang
voor de provincie Noord-Holland. De bereikbaarheid van de Mainport Schiphol, de
havens langs het Noordzeekanaal, de Amsterdamse regio en Almere komt steeds
meer onder druk te staan. Het onderhavige bouwplan heeft geen negatieve invloed
op deze doelstelling.

3.8Vigerend bestemmingsplan
De te bouwen woningen zijn gelegen binnen het bestemmingsplan "De Biezen". Dit
bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Velsen vastgesteld in 1995 en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Op dit
moment wordt het bestemmingsplan geactualiseerd, vooralsnog is het oude plan
vigerend.
Binnen het bestemmingsplan hebben de gronden, waarop het onderhavige bouwplan
betrekking heeft, de bestemming 'Autoboxen' (a). Op deze bestemming zijn de
volgende zaken toelaatbaar: uitsluitend gescheiden al dan niet aaneengesloten
autoboxen met een maximum goot- of boeiboordhoogte van 2,7 m en een maximum
nok- of kaphoogte van 3,5 m en een maximum oppervlakte per autobox van 20 m2
verhardingen.
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Projectgebied

Figuur 15: Uitsnede bestemmingsplan en voorschriften 'De Biezen'

Om het initiatief te kunnen realiseren, dient afgeweken te worden van de huidige
bestemming. In plaats van de mogelijkheid te benutten de bestemming vol te
bouwen met autoboxen, kunnen nu 4 karakteristieke, vrijstaande woningen worden
gerealiseerd. Een ontwikkeling die de uitstraling van de Kweekerslaan ten goede
komt en een einde maakt aan de armoedige plek en kale verharding die het op dit
moment is.
De te slopen schuren en stallen en de aan te leggen parkeerplaatsen zijn gelegen
binnen het bestemmingsplan "De Biezen". Dit bestemmingsplan is door de
gemeenteraad van Velsen vastgesteld in 1995 en goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Holland. Op dit moment wordt het bestemmingsplan
geactualiseerd, vooralsnog is het oude plan vigerend.
Binnen het bestemmingsplan hebben de gronden, waarop het onderhavige bouwplan
betrekking heeft, de bestemming 'Ruitersport' Rs(r). Op deze bestemming zijn onder
meer toelaatbaar: paardestallen, opslag- en opbergruimten met een maximum gootof boeiboordhoogte van 3,5 m en een maximum nok- of kaphoogte van 5,5 m.
Op de locatie waar de zes parkeerplaatsen moeten komen, geldt de onderstaande
bestemming ruitersport (figuur 16).
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Figuur 16: Uitsnede bestemmingsplan en voorschriften 'De Biezen'

Om de zes parkeerplaatsen te kunnen realiseren, dient afgeweken te worden van de
huidige bestemming, ruitersport.

3.9Structuurvisie Velsen 2015
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 de kern Santpoort-Noord apart besproken. SantpoortNoord heeft zich voor het overgrote deel in de twintigste eeuw ontwikkeld door een
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groei in vooral noordelijke richting. Er bestaat een duidelijk verschil tussen het
oudere dorpscentrum en het naoorlogse gedeelte. De bebouwing volgt hier in eerste
instantie het hoofdwegenpatroon. Later wordt met een vrij grillig stratenpatroon
hierop voortgeborduurd. Het geheel is zeer gevarieerd van opzet. Het naoorlogse
deel (voornamelijk het noordelijke gedeelte) kenmerkt zich door een recht
stratenpatroon, blokbebouwing en een minder gevarieerde architectuur. De kern is
te typeren als een centrum-dorps woonmilieu. De gewenste woningbouw aan de
Kweekerslaan sluit aan bij de laatste categorisering.
In Santpoort-Noord worden in de structuurvisie een tweetal inbreidingslocaties
genoemd. Eén aan de rand van Haarlem (Delftplein) en de Valckenhoeflaan. Met
name ouderenwoningen ontbreken in het aanbod. Er zijn weinig mogelijkheden om
in Santpoort een deel van de woningbouwopgave voor Velsen op te lossen. Met de
bouw van een viertal woningen aan de Kweekerslaan wordt weliswaar beperkt, maar
desalniettemin een positieve bijdrage geleverd in de woningbouwopgave van Velsen.
Tenslotte is het belangrijk op te merken dat de locatie aan de Kweekerslaan binnen
de Structuurvisie Velsen indicatief is aangegeven als bestaand bebouwd gebied. Dit,
in contrast met het bestaand bebouwd gebied, zoals deze is vastgelegd door de
provincie (zie pag. 13). De bouw van de woningen op het betreffende terrein past
daarmee binnen de stedelijke contour zoals de gemeente Velsen dat in de
structuurvisie indicatief heeft vastgelegd.

Kweekerslaan

Figuur 17: Woonkaart Structuurvisie Velsen 2015

3.10Landschapsbeleidsplan Velsen
De gemeente Velsen heeft een landschapsbeleidsplan opgesteld in 2009. Het
plan is een instrument om het streefbeeld voor het Velsense Landschap tot
2015 te omschrijven met een doorkijk naar 2020. Hiermee sluit de termijn aan
bij de structuurvisie 2015. Als visie heeft de gemeente hierbij “Een vitaal
landschap met ontwikkelingsmogelijkheden binnen een duurzaam en robuust
groen raamwerk”.
De onderhavige ontwikkeling aan de Kweekerslaan zorgt door de versterking
van het groene raamwerk en het aansluiten van de nieuwe bebouwing op de
omgeving zorgt voor een versterking van het landschap zoals aangegeven in
het landschapsbeleidsplan.
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3.11Woonvisie Velsen
De belangrijkste ruimtevraag voor de gemeente Velsen ligt op het gebied van
wonen. Om aan de huidige en toekomstige woningvraag te voldoen moet de
samenstelling van de voorraad drastisch worden gewijzigd en dient er tevens een
kwantitatieve toevoeging plaats te vinden. De ruimte hiervoor is zeer beperkt.
Uitleggebieden zijn er nauwelijks. In de Woonvisie 2015 geeft de gemeente aan
welke resultaten zij de komende jaren wil bereiken op het gebied van 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: hoe is de relatie van de woning tot de woonomgeving, het groen,
verkeer en allerlei voorzieningen? De verschillende nota’s die op rijks- en
provinciaal niveau zijn verschenen hebben als input gediend voor de Velsense
woonvisie 2015, waarin de gemeente Velsen aangeeft welke resultaten bereikt
moeten worden op het gebied van wonen in de periode tot 2015. Per wijk en buurt
zal er een nuancering van het algemene woonbeleid gemaakt moeten worden.
Samenstelling van woningvoorraad en bevolking bepalen in grote mate de
woonwensen die er in een wijk gelden.
Genoemde doelstellingen zijn:
• Er dient meer differentiatie in de woningvoorraad te komen. Per kern en
wijk zal maatwerk moeten worden geleverd welke passend is bij onder meer
de omgevingsfactoren en de woningbehoefte.
•

Er dient een oplossing te worden gevonden voor het probleem van de
huisvesting van jongeren/starters.

•

Er zal zoveel mogelijk voldaan moeten worden aan de toenemende vraag
naar ouderenwoningen.

•

Er dient zoveel mogelijk voldaan te worden aan de woonwensen en
kwaliteitseisen van de Velsense bevolking.

•

Er dient een duidelijke relatie gelegd te worden tussen de woning en de
woonomgeving

•

Er dient zoveel mogelijk voldaan te worden aan de kwantitatieve vraag naar
woningen.

De gewenste woningbouw past binnen de doelstellingen van de Woonvisie. De
vrijstaande woningen zijn maatwerk in haar omgeving. Stedenbouwkundig wordt
aangesloten bij de ruimere vrijstaande woningen aan de Hagelingerweg. Ook de
hoogwaardige kwaliteit met ‘jaren-dertig’ elementen is wenselijk.
Hoewel de woningen niet direct de doelgroep starters bereikt, wordt indirect ruimte
gemaakt voor starters in het beperkte en relatief snel verkochte verkoopaanbod
binnen Santpoort-Noord. Het bouwplan is te typeren in een hoger segment,
waardoor doorstroming vanuit lager segment, meer gelegen in de directe dorpskern,
mogelijk is en indirect lager segment woningen beschikbaar komt.
Tenslotte kan opgemerkt worden dat het plan aan de Kweekerslaan niet conflicteert
met de vraag naar ouderenwoningen, aangezien binnen een straal van vijfhonderd
meter:
• ten noorden van de bouwlocatie, een omvangrijk seniorencluster aan
woongelegenheid in Driehuis is gesitueerd;
• ten zuidwesten van het bouwplan, de NOVA scholengemeenschap in
Santpoort-Noord, volgens de Structuurvisie Velsen is ‘gereserveerd’ als
toekomstige seniorenlocatie.
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3.12Landschappelijke en ecologische ontwikkelingsvisie De Biezen
In 2007 heeft de gemeente Velsen de opdracht gegeven een visie uit te werken voor
de Biezen, die op 13 november 2008 door de gemeenteraad van Velsen is
vastgesteld. Belangrijkste opdracht daarbij was hoe de in de Structuurvisie van de
gemeente Velsen aangegeven mogelijkheid tot groei van de tuincentra zich verhoudt
tot de natuurlijke en ecologische kwaliteit als (provinciaal aangewezen)
verbindingszone tussen de duinrand en Spaarnwoude.
De Biezen functioneert als groene buffer tussen Santpoort en Driehuis. Onder
invloed van de verstedelijking is het oorspronkelijke agrarische landschap veranderd
in een vrij verbrokkeld intensief gebruikt randstedelijk gebied, met restanten
tuinbouwgebied, paardenweiden, volkstuinen en een begraafplaats. Daarnaast zijn
enkele tuinbouwbedrijven omgevormd in de op de stedelijk omgeving gerichte
groenbedrijven, zoals tuincentra en hoveniersbedrijven. Het gebied wordt omringd
door drukke wegen en spoorlijnen. Intern wordt de Biezen ontsloten vanaf de
Hagelingerweg door de hoger gelegen oude wegen; de Biezenweg, de Kweekerslaan,
het Spekkenwegje en het Groenelaantje.
Het bouwplan aan de Kweekerslaan raakt niet aan de Ecologische Hoofdstructuur
(zie pag. 21). Daarnaast wordt in de visie De Biezen in het bijzonder belang gehecht
aan de landschappelijke structuur van het gebied en de natuurlijk ontstane wegen.
De Kweekerslaan zoals deze van oudsher met een frivole boog vanaf de ingang aan
de Hagelingerweg een entree vormt voor het gebied, blijft onaangetast. Juist door
het verdwijnen van de bestaande kale verharding en de bestaande vervallen
stalgebouwen en het realiseren van de vrijstaande woningen met daaromheen nieuw
aan te leggen groen, wordt meer recht gedaan aan het wenselijke karakter van De
Biezen. Het voorgenomen bouwplan is daarmee een verbetering van de bestaande
situatie en sluit derhalve beter aan bij het gedachtegoed van visie De Biezen dan de
huidige situatie.
Tevens sluit het bouwplan aan bij de volgende ecologische en landschappelijke
doelen die gesteld worden binnen de visie op de Biezen:
- creëren van een nieuw raamwerk van beplantingselementen;
- ontwikkelen van 'Het Kruis' (droge ecologische corridor);
- aanplanten van de van oorsprong aanwezige hagen in het landschap.
Door de aanplanting van bomen en hagen langs de Kweekerslaan aan de zijde van
het projectgebied wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van een nieuw
raamwerk van beplantingselementen die aansluit op de oorsprong van het gebied
(zie figuur 18). Deze inbreng van groenelementen (o.a. haag, bomen, tuin) versterkt
de landschappelijke en ecologische kwaliteit als bedoeld in de visie. Een bijzonder
wenselijke verbetering ten opzichte van huidige, kale en stenige verharding.
Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het bouwplan aansluiting vindt bij de
doelen die in de 'landschappelijke en ecologische ontwikkelingsvisie De Biezen'
gesteld worden.
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Kweekerslaan

Figuur 18: foto uit Landschappelijke en ecologische ontwikkelingsvisie de Biezen

Figuur 19: Schets versterking ecologische corridor Kweekerslaan
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4

Gebiedsprofiel
Ter onderbouwing van de voorgenomen ontwikkeling op het perceel aan de
Kweekerslaan komen in dit hoofdstuk de relevante (milieu)aspecten uit sectorale
wet- en regelgeving aan bod. Aan de orde komen cultuurhistorie en archeologie,
natuur, water, milieu, mobiliteit en parkeren, kabels en leidingen, welstand en
privaatrechtelijke belemmeringen.

4.1Cultuurhistorie en archeologie
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) maakt Velsen deel uit van
een aandachtsgebied. Met name restanten uit de Romeinse tijd en de
duinafzettingen hebben Velsen tot aandachtsgebied gemaakt. De projectlocatie
behoort in zijn algemeenheid tot een gebied met een middelhoge
verwachtingswaarde volgens de IKAW, maar er zijn tot op heden geen specifieke
vondsten op de projectlocatie bekend. Volgens het registratie- en
informatiesysteem van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (Archis) aan het Spekkenwegje enkele scherven van Keramiek
gevonden. Dit is de dichtstbijzijnde vondstlocatie voor zover bekend.
De Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Holland (CHW) geeft geen
verwachtingswaarden weer. Hierop zijn slechts de bekende en gewaardeerde
archeologische vindplaatsen aangegeven. Ter plaatse van het projectgebied zijn
geen archeologische vondsten bekend.
In gebieden met een middelhoge indicatieve waarde is er een kans op het aantreffen
van archeologische waarden. Deze hoge indicatieve waarde is echter buiten het
projectgebied aangegeven. Slechts extrapolatie van de gegevens van de IKAW leidt
tot de conclusie dat mogelijk ook ter plaatse van het projectgebied een hoge
verwachtingswaarde voor archeologie zou kunnen gelden. Gezien het ontbreken van
een hoge of zeer hoge waarde op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de
Provincie Noord-Holland is geen archeologisch onderzoek vereist door de provincie
De archeologische waardenkaart van de Milieudienst IJmond kent een 3-tal waarden
toe: zeer hoge waarde, hoge waarde en, waarde. Deze laagste aanduiding wordt aan
de Kweekerslaan toegekend.
Het gebied is echter niet per definitie 'leeg'. Het is zeer wel mogelijk dat in het
projectgebied archeologische vondsten aangetroffen kunnen worden, die op grond
van een analyse van de bodem moeilijk of zelf niet voorspelbaar zijn. Bij het
aantreffen van archeologische waarden dient hiervan melding gemaakt te worden
conform de monumentenwet.
De Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Holland maakt ook geen melding van
bouwkundige of historisch-geografische waarden in of op korte afstand van het
projectgebied. De realisatie van de 4 woningen stuit daarom niet op bezwaren
vanuit de historische stedenbouwkunde of de historische geografie.
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4.2Natuur
Het plangebied aan de Kweekerslaan is op dit moment een verhard perceel. In het
kader van verschillende ruimtelijke ordeningsprocedures rond de ontwikkeling is een
terreinbezoek uitgevoerd. Binnen het juridisch-planologisch kader is het onder meer
noodzakelijk om een onderzoek uit te voeren naar beschermde natuurwaarde op het
plangebied. Indien schade aan beschermde flora en fauna als gevolg van de
ontwikkeling niet is te voorkomen, is een ontheffing ex art. 75 Flora- en
faunaonderzoek noodzakelijk.
Wetgeving met betrekking tot de bescherming van de natuur richt zich op twee
hoofdthema’s. Het gaat hierbij om de bescherming van natuurgebieden (gebiedsbescherming) en de bescherming van plant- en diersoorten (soortbescherming).
Gebiedsbescherming
In de regio zijn voor de bescherming van natuurgebieden voornamelijk twee
onderwerpen van belang: de Natuurbeschermingswet (met daarin de Habitatrichtlijn
geïncorporeerd) en de Provinciaal Ecologische Hoofd Structuur. Gebiedsbescherming
wordt voornamelijk geregeld in de Natuurbeschermingswet. Belangrijk is dat
ruimtelijke projecten niet zonder meer mogen worden gerealiseerd in beschermde
natuurgebieden. Projecten die in de nabijheid van Beschermde Natuurmonumenten
(inclusief Habitatrichtlijngebieden) worden geprojecteerd, dienen te worden
getoetst op de mogelijke negatieve effecten die zij op deze gebieden kunnen
hebben en of zij verstoring zullen veroorzaken. Indien dit het geval is, kan doorgang
van het project mogelijk belemmeringen ondervinden. De provincie is hiervoor het
bevoegde gezag.
Op onderstaande kaart is duidelijk te zien dat de projectlocatie buiten de
Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur valt.

Ecologische Hoofdstructuur

Ecologische
projectgebied

Figuur 20: Uitsnede GIS-kaart 'Natuur'(bron: gis.noord-holland.nl/structuurvisie2040/

Soortbescherming
Soortbescherming wordt geregeld in de Flora- en faunawet. In deze wet is een
aantal planten en dieren aangewezen als beschermd. Deze beschermde organismen
mogen niet zonder reden in hun bestaan worden aangetast. Belangrijk is het feit dat
beschermde organismen ook buiten natuurgebieden voorkomen.
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projectgebied

Figuur 21: Kaart natuurloket.nl

In figuur 21, afkomstig van natuurloket.nl is te zien dat het perceel zich niet in een
habitatrichtlijn, vogelrichtlijn of natuurbeschermingswet bevindt waar bijzondere
soorten voorkomen. Gearceerde beschermingsgebieden liggen links van het
projectgebied.
Conclusie
Uit beschikbare foto’s van het plangebied blijkt dat in de huidige situatie sprake is
van acht garageboxen en een verhard terrein. Om deze reden komt in het
plangebied geen schermde flora of fauna voor. Er is geen sprake van externe
werking op de nabij gelegen ecologische verbindingszone tussen Driehuis en
Santpoort- Noord.
Er hoeft geen flora- en faunaonderzoek te worden uitgevoerd. Er zijn geen nadere
procedures in verband met de groene wetgeving nodig.
Om niet in strijd te handelen met de Flora- en faunawet dient het eventueel
verwijderen van vegetatie (bomen/struikgewas) buiten de vogelbroedtijd (15 maart
– 15 juli ) plaats te vinden.

4.3Milieu
4.3.1

Geluid
Wegverkeerslawaai
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs wegen geluidzones. Binnen
de zone moet voor het realiseren van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming
onderzoek worden gedaan naar de optredende geluidbelasting. Een aantal wegen
heeft geen zone, te weten:
wegen op woonerven;
wegen binnen 30 km/uur-gebieden;
wegen waar op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde
geluidsniveaukaart vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as
van de meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt.
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De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 50 dB(A). Bij een
geluidsbelasting van 51 tot en met 65 dB(A) op de gevel, is het mogelijk met een
hogere waarde-procedure een ontheffing aan te vragen bij provincie Noord-Holland.
In een buitenstedelijke situatie kan van 51 tot en met 55 dB(A) ontheffing worden
aangevraagd.
Bij een geluidsbelasting vanaf 55 dB(A) moet bij de bouwvergunningaanvraag met
akoestisch onderzoek worden aangegeven, welke maatregelen aan de gevels worden
genomen, om het door het Bouwbesluit voorgeschreven binnengeluidsniveau van 35
dB(A) te realiseren.
De bouwlocatie ligt binnen de geluidszone van de Santpoortse Dreef en de
Hagelingerweg.
Met behulp van het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai 2002 is de
geluidsbelasting van het wegverkeer bepaald op de planlocatie. De
verkeersintensiteiten zijn afkomstig uit de Regionale Verkeersmilieukaart, RVMK
2004, situatie 2015.
Vanwege afstand en afscherming door reeds aanwezige bebouwing ligt de
geluidbelasting op de woonbestemming onder de voorkeursgrenswaarde van 50
dB(A).
Railverkeerslawaai
Het plan ligt niet in de zone van een spoorlijn.
Industrielawaai
De planlocatie ligt niet in de geluidzone van een industrieterrein.
Wet milieubeheerinrichting
In de dichte nabijheid van de planlocatie is geen relevante Wet
milieubeheerinrichting aanwezig.
Luchtvaartlawaai
De bouwlocaties liggen niet binnen het beperkingengebied van het Luchthaven
indelingsbesluit voor de luchthaven Schiphol.
Conclusie
Op basis van de Wet geluidhinder gelden geen beperkingen voor de realisatie van
het plan.
In de onderhavige situatie is er sprake van een bestemming welke is gelegen binnen
de invloedssfeer van de Kweekerslaan. Het betreft hier een weg waarop een
maximum snelheid van 30 km/uur geldt. In de zin van de Wet geluidhinder is het
derhalve niet noodzakelijk verder onderzoek te verrichten naar de geluidbelasting
van de nieuw te bouwen woning.

4.3.2

Lucht
Een onderzoek luchtkwaliteit is voor deze ontwikkeling niet nodig. In het Besluit
NIBM (Niet In Betekenende Mate) is vastgelegd onder welke omstandigheden
ruimtelijke ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit en als zodanig niet getoetst hoeven te worden
aan de vigerende normen voor stikstofdioxide en fijn stof. Voor dit project, de
realisering van 4 woningen, wordt aangesloten bij artikel 4 van het Besluit niet in
betekenende mate bijdragen en hoeft niet getoetst te worden aan de vigerende
normen voor verontreinigende stoffen in de lucht.
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4.3.3

Bodem
Het is wettelijk verboden om te bouwen op verontreinigde grond. Om deze reden
moeten bij de bouw altijd gegevens over de kwaliteit van de bodem bekend zijn.
Een bodemonderzoek start met een verkennend onderzoek, dit bestaat uit een
historisch onderzoek (conform de NVN 5725) en veldwerk (conform NEN 5740). De
resultaten van dit onderzoek worden getoetst aan de Wet bodembescherming. Deze
wet stelt dat de kwaliteit van de bodem geschikt moet zijn voor het beoogde
gebruik van de locatie/ het gebied. De mate waarin de bodem verontreinigd mag
zijn, is hiervan afhankelijk. Als uit de resultaten van het verkennend onderzoek
blijkt dat er geen belemmering bestaat voor het beoogde gebruik, kan een
geschiktheidsverklaring worden afgegeven. Als uit de resultaten blijkt dat er
mogelijk wel een belemmering is wordt nader bodemonderzoek geadviseerd. In een
nader bodemonderzoek wordt de ernst van de verontreiniging beoordeeld en de
saneringsurgentie bepaald.
De bouwvergunning wordt afgegeven als de bodem, eventueel na sanerende
maatregelen, geschikt is voor het beoogde gebruik.
Bodemkwaliteitskaart
Sinds medio 2007 is voor het plangebied een bodemkwaliteitskaart beschikbaar.
Hierdoor kan in veel gevallen worden volstaan met alleen historisch onderzoek.
Voorwaarde hiervoor is dat het historisch onderzoek uitwijst dat op de locatie geen
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook mag grond met een
gelijke kwaliteit vrij worden hergebruikt binnen het gebied van de kaart. Voor de
locatie zijn er volgens de bodemkwaliteitskaart van de Milieudienst IJmond geen
specifieke gegevens beschikbaar over de kwaliteit van de bodem. In zijn
algemeenheid wordt het omringende grondgebied in Santpoort-Noord aangeduid als
mogelijk licht verontreiningd.
In casu wordt voor de bouw een bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van de
resultaten van het bodemonderzoek wordt vervolgens een geschiktheidsverklaring
afgegeven, of een advies over de te nemen vervolgstappen.
Conclusie
Voor het bedoelde gebied zijn op dit moment geen gegevens uit eerder uitgevoerde
onderzoeken bekend. Er moet voor de bouw van de woningen een verkennend
bodemonderzoek worden uitgevoerd conform de NEN-5740.

4.3.4

Externe veiligheid
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is op 27 oktober 2004 in werking
getreden. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als groepen burgers een
minimum (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Indien, op grond van een WRObesluit, de bouw of vestiging van een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object wordt
mogelijk gemaakt, is het BEVI van toepassing. Een woning valt onder de definitie
van een kwetsbaar object.
Het ingediende plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan en kan gezien
worden als een impliciet verzoek om vrijstelling ex. artikel 19, eerste lid van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening.
Ten tijde van de indiening van het bouwplan, was dit gelegen in de risicocontour van
DSM Agro IJmuiden. Op 1 januari 2010 kwam de installatie vrij van vloeibaar
ammoniak en is de installatie inmiddels gesloopt.
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Conclusie
Er zijn geen belemmeringen in relatie tot externe veiligheid voor dit plan. De
brandweer dient door de gemeente geraadpleegd te worden voor een advies over
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

4.4Waterparagraaf
Er dient rekening gehouden te worden met het ruimtelijk waterbeleid van
provincies, waterschappen en gemeenten. Het project kent geen nadelige gevolgen
voor de waterhuishouding of waterbeheer.
De te realiseren nieuwbouwwoningen liggen aan de Kweekerslaan te SantpoortNoord, perceelnummer 1123, sectie O. In de huidige situatie is het perceel reeds
grotendeels verhard. Compensatie voor de aanleg van verhard oppervlak is niet dan
ook niet nodig. In de toekomstige situatie wordt een viertal huizen met
bijbehorende garage worden gerealiseerd omgeven door tuin en erf. Door deze
ontwikkeling zal het verhard oppervlak afnemen, mede door de sloop van de stallen
en schuren. De inrichting van het watersysteem zal door deze ontwikkeling slechts
een positieve invloed hebben.

4.5Mobiliteit en parkeren
De Santpoortse Dreef en de Hagelingerweg zijn de lokale ontsluitingswegen van
Santpoort-Noord. Deze wegen liggen direct in verbinding met de Kweekerslaan. De
bouwlocatie ligt derhalve op een uitstekend aan te rijden locatie.
De ontsluiting van de woningen wordt gerealiseerd aan de Kweekerslaan, op
voldoende afstand van het kruispunt Hagelingerweg Santpoortse Dreef, zodat er
geen gevaarlijke situaties zullen optreden. Door de realisatie van de vier woningen
zal het aantal extra verkeersbewegingen minimaal zijn.
De parkeernorm voor eengezinswoningen in Velsen is 1,5. Aangezien de 4
vrijstaande woningen worden gerealiseerd met een garage alsmede een oprit op
eigen terrein behoeft voor parkeren geen gebruik gemaakt te worden van de
openbare weg. Aan de parkeernorm wordt hiermee ruimschoots voldaan.
Opgemerkt dient te worden dat in de huidige situatie het verharde terrein ook als
parkeergelegenheid wordt gebruikt. De initiatiefnemer is voornemens om voor
omliggende woningen een zestal parkeerplaatsen te realiseren voor omwonenden,
die onder voorwaarden beschikbaar komen voor bewoners aan de Kweekerslaan. De
parkeerplaatsen krijgen geen openbaar karakter.
Conclusie
Mobiliteit en parkeren vormt geen belemmering voor het bouwplan.

4.6Kabels en leidingen
Er zijn geen ruimtelijk relevante kabels- en leidingen gelegen in (de omgeving van)
het projectgebied die beperkingen met zich meebrengen voor de uitbreiding.
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4.7Welstand en Stedenbouw
De beeldkwaliteit van de te bouwen woning wordt getoetst aan de Welstandsnota.
Deze toetsing vindt plaats in de Welstandscommissie, waarin de bouwvergunning
getoetst wordt.
De gebiedscriteria die gelden voor het onderhavige plangebied bestaan de criteria
die geformuleerd zijn voor de gebieden Kweekerslaan 8 (B2) en Kweekerslaan
1t/m15 (W2). Hierbij betreft categorie B2 'Werkgebieden' en W2 'Expressionisme'.
Voor het onderhavige plangebied gaat het specifiek om woningbouw. Hierbij is de
categorie W2 het meest passend. De gebiedscriteria worden hieronder kort
aangegeven.
Welstandscriteria
Uitgangspunt bij nieuw- of verbouw is dat de eenheid en samenhang tussen de
stedenbouwkundige opbouw en bebouwingskarakteristiek gehandhaafd blijft en/of
versterkt wordt.
Situering
• Aansluiten bij de overheersende en kenmerkende rooilijn in gebied.
• Tussen de bebouwing onderling de overwegend toegepaste zijdelingse
afstand respecteren.
• Overheersende op de straat georiënteerde bebouwingskarakteristiek
handhaven.
Hoofdvormen
• De bouwmassa bestaat uit één duidelijke hoofdbouwmassa met (niet)functionele details.
• Aansluiten bij de overwegend aanwezige bouwmassa’s met kap, bij
bijzondere bebouwing is de bouwmassa afhankelijk van de functie van het
gebouw.
• Karakteristieke aanbouwen zoals erkers, serres en torens zijn toegestaan
mits vormgegeven in samenhang met de kenmerkende nabije architectuur.
• Bijgebouwen situeren achter de hoofdbouwmassa en vormgeven in
samenhang met kenmerkende nabije architectuur.
• Mits passend in de totale gevelwand, zijn op hoeklocaties eenvoudige
accenten in de hoofdbouwvorm mogelijk door het toepassen van een
aanbouw.
• Bouwhoogte aanpassen aan overheersende hoogte in het straatbeeld.
• Toe te passen kapvormen en richting dient in relatie tot de bestaande
omgeving te worden vormgegeven.
• De kaprichting bij individuele en seriële objecten:
Bij voorkeur samengestelde kaprichtingen toepassen. Deze dient te zijn aangepast
aan de bouwmassa en aan te sluiten bij de gevel(wand);
• Bij bijzondere bebouwing kan de kaprichting wisselend zijn, mits passend bij
de gebouw opbouw.
Gevelaanzichten
• Het uiterlijk van de bouwvorm is bepalend voor de gevelopbouw en –
geleding.
• Duidelijke gevelbeëindiging is mogelijk.
• Aansluiten bij de duidelijke opbouw van de gevel.
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•
•

Bij (half)vrijstaande individuele gebouwen is de horizontale gevelopbouw
bepalend.
Bij seriële bouw (met name middelhoogbouw) aansluiting zoeken bij de
overwegend aanwezige verticale gevelopbouw.

Materialisatie, kleurgebruik en detaillering
• Gevels uitvoeren in baksteen, natuursteen en/of zandsteen.
• De dakbedekking dient te bestaan uit dakpannen, riet (bij vrijstaande
landhuizen) of een combinatie hiervan.
• Kozijnen uitvoeren in hout of houtgelijkend
• Kleurstelling afstemmen op de gebruikte kleurtoon in de omgeving.
Aanvullende gebiedsgerichte criteria voor het PLUS-niveau.
Gevelaanzichten
• De over het algemeen hoge plasticiteit van de gevel respecteren.
• Het toepassen van o.a. uitbouwtjes, torentjes en overige ornamenten is
toegestaan mits deze zijn vormgegeven in samenhang met het geheel en
passend in de kenmerkende gevelwand.
Materialisatie, kleurgebruik en detaillering
• De panden zijn rijk gedetailleerd.
• De hoofdbouw is bepalend voor de vormen van de details.
• Een consistente toepassing van de specifieke detaillering van het bouwwerk
dient in relatie tot de bestaande omgeving te worden toegepast.
• Het toepassen van kenmerkende details als vensterstroken, dik kozijnhout,
kleine smalle roeden, sierverbanden en verticale metselverbanden is
gewenst.
• Glas-in-lood ramen zijn toegestaan.
• Overige details kunnen mits zorgvuldig ingepast en vormgegeven in relatie
met de karakteristieke architectuur en passend bij de schaal en de functie
van het gebouw worden toegepast.
Conclusie welstand
Het onderhavige plan voldoet grotendeels aan de gestelde welstandcriteria qua
situering, hoofdvormen, gevelaanzichten en materialisatie, kleurgebruik en
detaillering. In paragraaf 2.3 is reeds nader ingegaan op deze criteria.
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5

Projectmotivering
5.1Ruimte voor ruimte
Op basis van het provinciale beleid is het plan gelegen buiten het bestaand bebouwd
gebied. Door een rood voor rood benadering en een verbetering van de setting in het
plangebied 'De Biezen', waar een versterking van landschap en ecologie doelstelling
is, kan worden meegewerkt aan het plan. Dit betekent dat er niet meer gebouwd
wordt dan nu aanwezig en dat de nieuwbouw zich beter voegt in het landschap,
waardoor de herschikking een meerwaarde heeft. Het nieuw te bouwen oppervlak
neemt af (van 693,5 m² naar 358,15 m²) en de nieuw te bouwen inhoud neemt af
(van 2488,7 m³ naar 2225,6 m³). Dit betekent dat de sloop van alle aanwezige
opstallen ongeveer gelijk is aan de bouw van de 4 woningen aan de Kweekerslaan.
De situering door middel van de verkaveling is een verbetering en er wordt op deze
wijze goed aansluiting gevonden bij de doelstelling van de "Landschappelijke en
ecologische visie 'De Biezen e.o.'.

5.2Economische uitvoerbaarheid
Voorliggend bouwplan voor de ontwikkeling van een viertal woningen aan de
Kweekerslaan te Santpoort-Noord is een particulier initiatief. De gronden zijn in
eigendom van de familie Balvers. De kosten die verband houden met de
vrijstellingsprocedure en het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing, alsmede
de uitvoering van het plan, komen voor rekening van de initiatiefnemer, de familie
Balvers alsmede de Bouwonderneming Gebroeders Stolk B.V. De familie Balvers
heeft in samenwerking met de Gebroeders Stolk de benodigde budgetten om dit
plan te kunnen realiseren gereserveerd.
Gebroeders Stolk Ontwikkeling is een gerenommeerde partij in projectontwikkeling
in de IJmondregio op het gebied van woningbouw. Gebroeders Stolk zijn
verantwoordelijk voor veel geslaagde ontwikkelingen in Velsen, waaronder:
•
•
•
•

4 woningen, Frans Netscherlaan, Santpoort-Noord
4 woningen, Patriciuslaan, Santpoort-Noord
2 woningen, Louise de Colignylaan, Santpoort-Zuid
Leonard Springerstraat, Velserbroek

5.3Conclusie bouwplan Kweekerslaan te Santpoort-Noord
Op grond van onderhavige onderbouwing kan worden geconcludeerd dat voor de
realisatie van het bouwplan aan de Kweekerslaan vrijstelling van het
bestemmingsplan "De Biezen" kan worden verleend. Artikel 19 lid 1 WRO geeft de
gemeenteraad de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen wanneer vooraf een
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten is verkregen. De enige grond
waarom deze lid 1 vrijstelling moet worden doorlopen en niet de lichtere lid 2
procedure, is omdat het bouwplan formeel buiten bestaand bebouwd gebied ligt. De
Structuurvisie Velsen erkent overigens de ligging van het plan in bestaand bewoond
gebied (zie pag. 16).
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Het bouwplan past binnen de geldende provinciale en gemeentelijke
beleidskaders, zoals omschreven in hoofdstuk 3. Uit de uitgevoerde
omgevingsonderzoeken (zie hoofdstuk 4) blijkt dat geen van de behandelde
aspecten (cultuurhistorie en archeologie, natuur, water, geluid, lucht, bodem,
externe veiligheid, mobiliteit en parkeren, kabels en leidingen en welstand) een
belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling. Het project voorziet in
een kwaliteitsverbetering voor het gebied en er is sprake van een zogenaamde
“rood voor rood” ontwikkeling, waarbij de bebouwing niet toeneemt. De
ontwikkeling van de 4 woningen conform de gestelde voorwaarden wordt hiermee
planologisch aanvaardbaar geacht.
Tot slot is het plan economisch uitvoerbaar, zoals blijkt uit de voorgaande
paragraaf.
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Bijlage 1 Berekeningen oppervlakte en inhoud
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