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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 IJmuiden West. De directe aanleiding om voor dit gebied
een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit:
•
de wens om het aantal bestemmingsplannen waaruit het plangebied thans in planologisch
opzicht is opgebouwd, te reduceren tot één bestemmingsplan;
•
de wens om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren, zodat er een eenduidige
juridische systematiek komt voor het hele plangebied;
•
de wettelijke actualiseringsplicht. Diverse bestemmingsplannen zijn ouder dan 10 jaar,
waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren. Deze plannen dienen namelijk
volgens de Wro voor 1 juli 2013 geactualiseerd te zijn, anders vervalt de invorderingsbevoegdheid
van de bouwleges.
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 kernachtig verwoord. In een later stadium zullen deze uitgangspunten en doelstellingen
worden getransformeerd naar een juridische regeling voor het ruimtegebruik in het gebied. Een
belangrijk uitgangspunt van het college is dat zoveel mogelijk globaal bestemd wordt, zodat het
bestemmingsplan een hoge mate van flexibiliteit biedt.
1.2

Opbouw van het startdocument

Dit startdocument bestaat uit vier delen. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de algemene
doelstelling van het plan en vindt een korte beschrijving plaats van het plangebied. In hoofdstuk 3
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
zullen de sectorale belangen tegen elkaar worden afgewogen en wordt er een keus gemaakt voor
de toekomstrichting die in het bestemmingsplan voor diverse concrete zaken aangehouden zal
gaan worden.
1.3

Begrenzing van het plangebied

Het gebied ‘IJmuiden West’, wordt in noorden begrensd door het Noordzeekanaal, in het oosten
door de Grahamstraat en de Radarstraat, in het zuiden door de Heerenduinweg en in het westen
door het Snippenbos, Keetberglaan, Ampèrestraat en de groenstrook langs de Dokweg en de
Oranjestraat.
De President Steynstraat is niet opgenomen in het plangebied, aangezien hiervoor in verband met
de herontwikkeling van deze locatie, al een apart bestemmingsplan wordt opgesteld.
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Figuur 1: Plangrens bestemmingsplan IJmuiden West
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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 minimaal
een periode van een jaar. Het is niet ondenkbaar dat zich in de tussenliggende periode nieuwe
initiatieven aandienen die in het bestemmingsplan meegenomen moeten worden of een
beleidswijziging rechtvaardigen. Om bijstellingen, vanwege allerlei initiatieven, gedurende het
proces voor te zijn, heeft er een algemene inventarisatie plaatsgevonden aan de hand van een
advertentie. In de publicatie van 8 september 2011 is 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, zie hiervoor paragraaf 4.2.
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2.

DOELSTELLING EN KORTE BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED

In een bestemmingsplan worden onder meer de in een plangebied toelaatbare functies vastgelegd,
evenals (voor zover noodzakelijk) de condities waaronder deze functies zijn toegestaan
(bijvoorbeeld bouwvoorschriften).
2.1

Doelstelling

Door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor IJmuiden West wordt een eenduidige en
actuele planologische regeling getroffen voor dit gebied, op basis van de systematiek van de IMROcodering die voor de gehele gemeente geldt. Op dit moment zijn tien verschillende
bestemmingsplannen vigerend, waarvan de oudste (3.0. Uitbreidingsplan Zeewijk) dateert uit
1962. Hieronder zijn de plannen die nu gelden in het gebied weergegeven.

Figuur 2: Grafische weergave geldende bestemmingsplannen
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Vastgesteld
gemeenteraad

Goedgekeurd
GS

2.3.1 1e partiële herziening
bestemmingsplan zeehaven
IJmuiden

26 jun. 2002

10 dec. 2002
en
18 mei 2004

3.0 Uitbreidingsplan Zeewijk

31 jan. 1962

16 okt. 1962

3.5 Bestemmingsplan Duinwijk

19 jun. 2003

13 jan. 2004

3.6 Bestemmingsplan Zeewijk

22 mrt. 2001

16 okt. 2001

Bestemmingsplan

3.6.1 Uitbreidingsplan
Scheiberglaan

College
B&W

Raad van
State
17 dec. 2003
en
10 nov. 2004

8 jul.
2003

4.4 Bestemmingsplan OudIJmuiden

27 jan. 2000

14 aug. 2000

4.4.1. Uitwerkingsplan Bloemstraat

8 apr. 2003

12 mei 2003

4.5 Bestemmingsplan Stadspark

26 jan. 2006

5 sept. 2006

5.3 Bestemmingsplan IJmuiden
Noord

29 sept. 1998

11 mei 1999

10.3 Duingebied Velsen

21 sept. 2000

24 apr. 2001

26 febr. 2001

Tabel 1: Overzicht geldende bestemmingsplannen met vaststellingsdatum

Uitgangspunt bij het op te stellen bestemmingsplan is het consolideren van de huidige, legale,
functies in het gebied. Daarnaast zullen enkele nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen.
Indien er niet tijdig (vóór 1 juli 2013) een bestemmingsplan voor het gebied geldt dan vervalt de
invorderingsbevoegdheid voor bouwleges. Tevens is het van belang tijdig een juridischplanologische regeling voor het gebied te treffen, anders vallen de gebiedsdelen waarvoor de
uitbreidingsplannen Zeewijk (3.0) en Scheiberglaan (3.6.1) nog gelden terug op de
bouwverordening. Onder de bouwverordening is het dan mogelijk dat zich op die locatie
ongewenste activiteiten vestigen.
2.2

Korte beschrijving plangebied

IJmuiden is de grootste van de 7 kernen die de Gemeente Velsen vormen en heeft een typisch
centrumstedelijk woon- en werkmilieu. Het plangebied omvat een groot deel van de westelijke
woonkern van IJmuiden.
Aansluitende gebieden
In het noorden grenst het plangebied aan het Noordzeekanaal. Westelijk gaat het gebied over in
een gezoneerd bedrijventerrein, oostelijk grenst het gebied aan het stadspark, dat een groenbuffer
vormt tussen IJmuiden West en het centrum. In het noordwesten grenst het gebied aan Oud
IJmuiden. In het zuiden en zuidoosten grenst het direct aan het natuurgebied de Kennemerduinen,
een Natura2000 gebied.
Ontsluiting
De belangrijkste wegen in het plangebied zijn de Heerenduinweg in het zuiden (oost-west richting),
die tevens een hoofdroute naar het strand vormt. Dwars door het gebied loopt de Planetenweg, die
dient als de aansluiting op het centrum van IJmuiden. In het noorden loopt langs het
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Noordzeekanaal de Kanaaldijk, waarover veel (industrie-)verkeer gaat en transport van gevaarlijke
stoffen plaatsvindt.
Bebouwing
Het plangebied bestaat grotendeels uit woonkernen, met een grote verscheidenheid aan
bebouwingstypologieën. Daarnaast zijn in de wijken verder aanwezig een theater (het Witte
Theater), een (scheepvaart-)museum, diverse scholen, sportvelden en sporthallen, lokale
winkelcentra, enkele tankstations (waaronder een tankstation met LPG), parken/plantsoenen en de
Wester begraafplaats.
Gebruik
Het volgende gebruik is vertegenwoordigd in het plangebied: Wonen (met erven, tuinen),
Bedrijven, Verkeer, Sport, Maatschappelijke doeleinden, Detailhandel, Dienstverlening, Groen,
Horeca, Cultuur en ontspanning, Primaire waterkeringen.
Huidige Bestemmingen
De huidige bestemmingen zijn Woondoeleinden (al dan niet met of zonder centrum-, kantoor-,
maatschappelijke-, detailhandel-, dienstverlenende en horeca- en bedrijfsdoeleinden), Erven,
Tuinen, Garage en bergplaatsen, Recreatie, Natuurgebied en Groenvoorzieningen,
Verkeersdoeleinden, Spoorwegdoeleinden, Bijzondere doeleinden, Water, Primaire
waterkeringwegen, Leidingen en nutsvoorzieningen.
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2.3

Nieuwe ontwikkelingen

Hieronder worden de bij de gemeente bekende (toekomstige) 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 of al in de Structuurvisie
Velsen 2015 worden genoemd.
2.3.1. Ingediende initiatieven
Bij de start van het bestemmingsplan is een advertentie geplaatst met daarin de oproep aan een
ieder die een bouwinitiatief heeft binnen het plangebied, deze kenbaar te maken bij de gemeente.
Er zijn hierop geen initiatieven ontvangen die als ontwikkellocatie vallen aan te merken.
Het deel van het plangebied westelijk van de Kerkstraat is op een later moment toegevoegd. Dit
gedeelte van het plangebied is dusdanig conserverend van aard dat niet verwacht wordt dat hier
initiatieven zullen zijn, evenmin zijn er ontwikkelingen bekend.
2.3.2. Ontwikkellocaties
Hierna worden beknopt de bij de gemeente bekende ontwikkelingen geschetst. Tevens wordt
aangegeven welke ontwikkelingen al dan niet worden opgenomen in het voorontwerp
bestemmingsplan. In figuur 3 zijn de verschillende ontwikkellocaties in kaart gebracht.
De bij de gemeente bekende ontwikkelingen zijn:
1. Gymzaal Wouwenkoplaan 7
2. Sporthal Zeewijk (Eenhoornstraat)
3. Basisschool De Zandloper (Eenhoornstraat 171)
4. Basisschool De Klipper (Orionweg 576)
5. Scholen Eenhoornstraat (nrs. 4 en 8)
6. Woningbouw Keetberglaan
7. Woningbouw locatie Orionflat
8. Woningbouw Keetberglaan 17 (voormalige schoollocatie de Zandloper)
9. Woningbouw Hazevlak
10. Uitbreiding winkelcentrum Zeewijk (Zeewijkplein)
11. Winkelgalerij Eenhoornstraat 139-169
12. Functiewijzing naar wonen en bedrijven Reaumurstraat 1-5
In hoofdstuk 4.2 zal voor verschillende ontwikkellocaties worden aangegeven wat de
uitgangspunten zijn.
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Figuur 3: ontwikkellocaties
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3.

DOELSTELLINGEN PER FUNCTIE

3.1

Ruimtelijk beleid

3.1.1 Visie op Velsen 2025: Kennisrijk Werken in Velsen
Het document ‘Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen’ is op 31 maart 2011 door de
gemeenteraad vastgesteld. De visie geeft op de verschillende beleidsterreinen een toekomstbeeld
van de ontwikkeling van de gemeente Velsen tot 2025. De visie positioneert zichzelf als volgt: “De
visie zelf is geen blauwdruk, geen strategisch beleidsplan, maar een inspirerend toekomstbeeld,
een bereikbare droom. Niet van de gemeente, maar van de gemeenschap Velsen”. En de positie
van de gemeente daarin: “De rol van de gemeente in deze visie is die van facilitator. Daarnaast
schept de gemeente waar mogelijk de nodige randvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van
ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte”.
Voor IJmuiden is in de visie een aantal toekomstbeelden opgenomen die van invloed kunnen zijn
op het bestemmingsplan. In deze visie ligt het accent op kennisrijke industrie: doorontwikkelde
bestaande industrieën en initiatieven (kennisintensief worden van haven en staal, offshoreindustrie), ontwikkeling van kenniscentra op deze terreinen en ontwikkeling van nieuwe
werkgelegenheid op het gebied van duurzame energie (waterenergie) en samenwerking met
wetenschappelijke instituten op deze terreinen. De ontwikkeling van IJmuiden tot een plaats met
het karakter van een metropool, aantrekkelijk als dynamische haven en als avontuurlijke
kustplaats, komt hier uit voort.
De rol van de gemeente
De rol van de gemeente in deze visie is die van facilitator. De gemeente brengt partijen bijeen, legt
relaties en verbindingen, initieert overleggen en zet zich in voor nauwe regionale samenwerking.
Daarnaast schept de gemeente waar mogelijk de nodige randvoorwaarden, bijvoorbeeld op het
gebied van ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente voert een
actief marketing- en promotiebeleid.
De Visie op Velsen 2025 zal uitgewerkt worden in verschillende nog op te stellen
beleidsdocumenten, zoals een nieuwe Structuurvisie en een nieuwe Woonvisie.
3.1.2 Globale bestemmingsplannen
Een belangrijk speerpunt van het collegeprogramma is het opstellen van globale
bestemmingsplannen. Om aan deze doelstelling te voldoen zal zowel in de planvoorschriften als op
de plankaart de nodige globaliteit worden aangebracht. Het bestemmingsplan geeft hierdoor
ruimere mogelijkheden, waardoor verwacht wordt dat daarmee een groot deel van de nu nog
noodzakelijke wettelijke omgevingsvergunningen om af te mogen wijken van het
bestemmingsplan, niet meer nodig zal zijn.
3.1.3 Structuurvisie Velsen 2015
De Structuurvisie Velsen 2015 dateert weliswaar van vroeger datum dan de Visie op Velsen 2025,
maar is nog steeds geldig. Deze structuurvisie is dan ook geen uitwerking van de Visie op Velsen
2025. De structuurvisie Velsen 2015 heeft tot doel een actueel, toekomstig en samenhangend
kader te scheppen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente tot aan 2015, met een doorkijk
naar 2020. Het ruimtelijke programma dient te leiden tot een versterking van de ruimtelijke- en
leefkwaliteit. De structuurvisie spitst zich onder meer toe op de vraag waar de verdere
verstedelijking van Velsen plaats kan vinden en hoe dit moet gebeuren. Kernopgave daarin is het
op elkaar afstemmen van sectorale aanspraken op de ruimte. In de structuurvisie zijn de sectorale
aanspraken vervat in de thema’s: wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, natuur en
landschap, recreatie en toerisme, cultuurhistorie en archeologie en bebouwingstypologie en
hoogbouw.
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Zowel bij de uitleggebieden als bij de herstructurering van bestaande gebieden geldt dat de
wezenlijke kwaliteiten en de leefbaarheid niet aangetast mogen worden.
3.2

Wonen

De provincie Noord-Holland maakt prognoses voor de woningbehoefte voor de Noord-Hollandse
regio’s en gemeenten. In het kader van de ‘Provinciale Woonvisie 210-2020: Goed wonen in
Noord-Holland’ is er voor Velsen een woningbehoefte geraamd van 1.700 woningen voor de
periode 2010-2019 (uitbreiding). Dit sluit aan bij de eerdere raming ten tijde van het streekplan.
Die ging uit van 2.800 woningen voor de periode 2000-2020. Tot 2010 zijn er in Velsen een kleine
1.000 woningen toegevoegd.
Belangrijk bij de ramingen voor de woningbehoefte is de bevolkingsprognose. Deze laat voor
Velsen een geleidelijk dalende bevolkingsgroei zien. Een afname van aantal inwoners wordt niet
verwacht, wel een lichte stijging van het aantal huishoudens. Huishoudens worden kleiner door de
trend van individualisering en vergrijzing. Het aantal huishoudens bepaalt de vraag naar woningen.
Ten tijde van de Structuurvisie Velsen 2015 heeft het gemeentebestuur uitgesproken dat zij wil
voorzien in de eigen woningbehoefte. In 2011 heeft de gemeenteraad echter de ‘Visie op Velsen
2025: kennisrijk werken’ vastgesteld waarbij de blik ook naar buiten wordt gericht en instroom van
buitenaf in Velsen niet ondenkbaar is als uitgangspunt. Voor IJmuiden is in de visie een stedelijk
karakter voorzien, voor de andere kernen behoud van het dorpse karakter. In 2012 wordt een
actuele woonvisie verwacht waarbij invulling wordt gegeven aan de ambities uit de Visie op Velsen
2025.
Naast de kwantitatieve behoefte is er ook sprake van een kwalitatieve behoefte. Een deel van de
bestaande woningvoorraad in Velsen sluit niet (meer) aan bij de woonwensen van deze tijd. De
ontwikkeling van Velsen na de Tweede Wereldoorlog heeft geleid tot een eenzijdig woningaanbod
in delen van de gemeente waardoor wooncarrière niet kan worden gemaakt.
Woningmarktonderzoeken wijzen uit dat inwoners van Velsen de wooncarrière graag in eigen wijk
maken. De Woonvisie Velsen 2015 streeft dan ook naar meer differentiatie in de woningvoorraad
waarbij per kern en wijk maatwerk geleverd moet worden passend bij de omgeving en behoefte.
De Structuurvisie Velsen 2015 geeft per kern de ontwikkelingsmogelijkheden aan.

Intensiveren, combineren, transformeren (ICT)
Bij het voorzien van de woningbehoefte zal de op de eerste plaats worden ingezet op
binnenstedelijke herstructurering. Dit is geen eenvoudige opgave. Het betekent dat het grootste
deel van de woningbouw in bestaand stedelijk gebied moet worden gerealiseerd door bijvoorbeeld
sloop/nieuwbouw. Doelstelling daarbij is ook een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad.
In veel gevallen betekent dit onder andere het terugbouwen van grotere woningen met een groter
ruimtebeslag dan nu het geval is. Vanwege de beperking in de ruimte is het onvermijdelijk dat op
bepaalde plekken de hoogte in wordt gegaan. Daarbij wordt ook gekeken naar een combinatie van
functies zoals winkels met woningen of bedrijvigheid met wonen op hetzelfde stuk grond.
De grootste herstructureringsopgave ligt in IJmuiden waarbij de transformatie van Oud-IJmuiden
en De Binnenhaven tot intensief woongebied en de herstructurering van het centrumgebied en
Zeewijk belangrijk zijn.
Masterplan Zeewijk
Om van de wijk Zeewijk weer een concurrerende woonwijk te maken is eind jaren negentig het
Masterplan Zeewijk opgesteld en wordt in samenwerking met de woningcorporatie in fasen
uitgevoerd. Het Masterplan streeft naar een meer gevarieerde bevolkingsopbouw door een grote
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variatie in bebouwing. Een groot deel van de nieuwbouw (enkele honderden woningen) is inmiddels
gerealiseerd. De wijk, gelegen in de duinen, blijkt steeds populairder bij kopers en huurders. De
beginnende neerwaartse spiraal is daarmee omgebogen. Dit project levert een bijdrage aan de
woon- en leefkwaliteit in Zeewijk, zowel door de woningen als door de woonomgeving. Er wordt
met het programma tegemoet gekomen aan de woonwensen van deze tijd.
3.3

Maatschappelijk beleid

De Structuurvisie Velsen 2015 wijst IJmuiden West aan als concentratiepunt voor maatschappelijke
en culturele voorzieningen. Er zijn geen ontwikkelingen gaande met gevolgen voor het
bestemmingsplan. Vanuit het beleidsveld Cultuur is het Witte Theater (Kanaalstraat 257) van
belang. Het Witte Theater is in IJmuiden West het concentratiepunt voor culturele voorzieningen.
3.4

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. IJmuiden West is bereikbaar via drie oost - west gerichte
hoofdroutes: Kanaaldijk, Lange Nieuwstraat, Heerenduinweg. Van oudsher wordt de centrale route,
de Lange Nieuwstraat, het meest gebruikt. Het beleid is erop gericht het gebruik van deze route te
ontmoedigen en de routes buitenom, de Kanaaldijk en Heerenduinweg, te stimuleren. Via de
noordzijde van IJmuiden (Kanaaldijk) is IJmuiden West reeds goed te bereiken. Aan de zuidzijde
van IJmuiden (Heerenduinweg) is onlangs de aansluiting Gijzenveltplantsoen toegevoegd. Binnen
IJmuiden West zijn de afgelopen jaren de meeste gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) en
woongebieden (30 km/uur) ingericht volgens de richtlijnen die hiervoor gelden. In aanvulling
hierop is het de bedoeling dat ook de Julianakade ingericht zal worden met een fietsvoorziening en
dat de huidige fietsstroken op de Planetenweg worden vervangen door vrijliggende fietspaden.
3.5

Milieubeleid

3.5.1 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 20082012. 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 kwaliteit van de
leefomgeving.
3.5.2 Bedrijven en milieuzonering
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. Om voorzienbare hinder te voorkomen en
om bestaande functies niet in hun bedrijfsvoering te beperken wordt er bij nieuwe ontwikkelingen
getoetst of er aan de richtafstanden van VNG publicatie wordt voldaan.
3.5.3 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 geschiktheidverklaring worden afgegeven.
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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
Voor het plangebied is 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.
3.5.4 Water
Waterbeheer
IJmuiden-West ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ten
noorden van het plangebied ligt het Noordzeekanaal. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het
beheer van het Noordzeekanaal.
Oppervlaktewater
Het plangebied ligt op het duinmassief. Oppervlaktewater komt niet in het gebied voor.
Grondwater
Het plangebied ligt op het duinmassief. Vanwege de vrij hoge maaiveldligging ligt de
grondwaterstand laag. De maaiveldhoogte ligt in Oud-IJmuiden op ca. + 9 m NAP, nabij de
Westerbegraafplaats op + 8 m NAP, bij de bij de Siriusstraat op +7 m NAP en vervolgens weer
oplopend tot +11 m NAP bij de Scheiberglaan.
Het grondwaterniveau loopt richting het Noordzeekanaal af, zie figuur 4.

Figuur 4: Grondwaterniveaus in meter NAP
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Riolering
In het plangebied komt hoofdzakelijk een gemengd rioolstelsel voor. Door uitvoering van de
bouwopgaven van afgelopen jaren, waaronder de uitvoering van het Masterplan Zeewijk (en de
buiten het plangebied gelegen uitvoering in Oud-IJmuiden en Stadspark), is al veel hemelwater
afgekoppeld van het gemengd riool. Vanwege de lokale lage grondwaterstanden en de ligging op
het duinzand zijn ideale omstandigheden aanwezig om het hemelwater te infiltreren in de bodem.
Het afkoppelen van hemelwater levert milieuvoordeel, doordat er minder riooloverstorten optreden
en er minder schoon hemelwater gezuiverd hoeft te worden bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Bijkomend voordeel is dat het bij overvloedige regenval bijdraagt aan het verminderen van water
op straat. Bij de toekomstige ontwikkelingen (zie paragraaf 2.3) wordt het hemelwater gescheiden
en ter plaatse geïnfiltreerd.
De Steenbokstraat en Planetenweg zijn erg gevoelig voor het optreden van water op straat bij
overvloedige regenval. Deze buurt kent deze gevoeligheid omdat het ten opzichte van omgeving in
de laagte ligt, waardoor hemelwater zich hier op straat verzameld. Het afkoppelen van hemelwater
draagt goed bij aan het terugdringen van dit probleem. Binnen het plangebied liggen twee
riooloverstorten, te weten in de Kanaaldijk ter hoogte van het Witte Theater en in de Orionweg ter
hoogte van de Bellatrixstraat. Achter de laatst genoemde overstort ligt een bergbezinkbassin.
Waterkering
In het plangebied liggen primaire waterkeringen langs de Orionweg, Havenkade, Julianakade en
langs de Kanaaldijk. In figuur 5 zijn de waterkeringen aangeduid. De rode waterkering is in beheer
bij het hoogheemraadschap van Rijnland, de blauwe waterkeringen in beheer bij Rijkswaterstaat.
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Figuur 5: overzicht waterkeringen

3.5.5

Geluid

Wegverkeerslawaai
De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. De maximale geluidsbelasting voor
een nieuwe geluidgevoelige bestemming in stedelijk gebied, waarvoor met een hogere
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waardeprocedure ontheffing kan worden verleend, is 63 dB. Uitsluitend op korte afstand van
drukke verkeerswegen zal deze waarde van 63 dB worden bereikt of overschreden.
Voor de ontwikkeling van nieuwe woningen dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Als
de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde dan dient een Wet geluidhinder
procedure te worden gevoerd.
Industrielawaai
Het noordelijke deel van het plangebied ligt binnen de zone van de zonegrens industrieterrein
IJmond. De voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai is 50 dB(A). De geluidbelasting in dit deel
van de zone bedraagt maximaal 55 dB(A). Als bij nieuwe ontwikkelingen de geluidsbelasting hoger
is dan de voorkeursgrenswaarde dient een Wet geluidhinder procedure te worden gevoerd.
Luchtvaartlawaai
Het plangebied ligt niet binnen het beperkingengebied van het Luchthaven indelingsbesluit voor de
luchthaven Schiphol. Uit de Nota Ruimte blijkt dat het plangebied buiten de 20 KE contour rond
Schiphol ligt. Binnen de 20 KE contour zijn geen nieuwe uitleglocaties voor woningbouw mogelijk.
Dit heeft geen consequenties voor het plangebied.
3.5.6 Externe veiligheid
Risicobronnen
Van invloed op het plangebied zijn de volgende risicobronnen:
•
Tata Steel (BRZO-inrichting);
•
LPG-tankstation Dokweg;
•
LPG-tankstation Heerenduinweg;
•
Hoge druk aardgastransportleiding;
•
Route vervoer gevaarlijke stoffen (Dokweg);
•
Noordzeekanaal (rode transportroute o.g.v. Basisnet Water).
wet- en regelgeving
•
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;
•
Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen;
•
Circulaire Risiconormering vervoer -gevaarlijke stoffen;
•
Basisnet Water;
•
Beleidsvisie Externe Veiligheid Kerngemeenten IJmond.
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Figuur 6: risicocontouren

Samenvatting
Er zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten in de 10-6/jaar PR-contour toegestaan.
Het groepsrisico moet verantwoord worden als het plangebied ligt in het invloedsgebied van de
inrichting en/of de toetsingszone van 200 m van een (water)weg. Er mogen geen (bijzonder)
kwetsbare objecten in 100% letaliteitzone van buisleiding aanwezig zijn. Overschrijding van de
oriënterende waarde voor het groepsrisico is in beginsel niet toegestaan.
3.5.7 Luchtkwaliteit
In 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Er is een andere wijze van toetsing van
bouw- en bestemmingsplannen opgenomen. Zo dient te worden onderzocht of een project ‘in
betekenende’ mate van invloed is op de luchtkwaliteit. Als een bouwproject voldoet aan de gestelde
criteria voor de schaalgrootte van het plan (minder dan 1500 woningen of 100.000 m2
kantooroppervlakte) hoeft er niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.
In het plangebied is sprake van relatief kleinschalige ontwikkelingen. Deze zijn, gezien
bovengenoemde criteria, niet in betekenende mate van invloed op de luchtkwaliteit, ook als de
ontwikkelingen in samenhang worden beoordeeld. Er hoeft dus niet te worden getoetst aan de
luchtkwaliteitsnormen. In verband met een goede ruimtelijke ordening wordt opgemerkt dat in het
gehele bestemmingsplangebied kan worden voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen (zie
www.nsl.monitoring.nl).
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3.5.8 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. Het
bestemmingsplangebied grenst direct aan een gebied dat in de ecologische hoofdstructuur (EHS) is
gesitueerd (Duin en Kruidberg). In het bestemmingsplan zijn enkele ontwikkellocaties opgenomen
(zie paragraaf 2.3). Voor deze locaties zal ecologisch onderzoek moeten worden verricht.
3.5.9 Duurzaam bouwen
De gemeente Velsen en de Milieudienst IJmond hebben lokale beleidsdoelstellingen geformuleerd in
“Kwaliteit en duurzaam bouwen” en in het milieubeleidsplan 2008-2012.
Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011
Het Rijk en de gemeenten hebben een klimaatakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken over
energiebesparing en de overgang naar duurzame energie. De gemeenten onderschrijven de
ambities van het kabinet: een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 ten
opzichte van 1990, een energiebesparingspercentage van 2% energiebesparing per jaar en een
aandeel van 20% duurzame energie in 2020. De ambitie is dat in 2020 de nieuwbouw
energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen en gebouwen in 2020 met meer dan
50% is verlaagd. Om resultaten te boeken en om innovatie te stimuleren is de energieprestatie
coëfficiënt voor nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en in zal deze in 2015
aangescherpt worden naar 0,4.
GPR Gebouw® 4
Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouw- en renovatieprojecten stimuleert de
Milieudienst IJmond en de gemeente Velsen het gebruik van GPR Gebouw® 4. GPR Gebouw® 4 is
een relatief eenvoudig instrument waarmee prestaties gemeten kunnen worden, compleet met
rapportcijfers van 1 tot 10. Dit instrument kijkt breder dan alleen energie. De ambitie van de
gemeente Velsen is een 7.0 te scoren op het thema energie en gemiddeld een 7.0 voor de thema’s
milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het instrument GPR Gebouw is
beschikbaar voor nieuwbouw en renovatie van woningen, voor scholen en voor bedrijven.
Conclusie
Overeenkomstig het beleid van de gemeente dient duurzaam te worden gebouwd. De plannen in
het bestemmingsplan bieden kansen om duurzaam te bouwen. Van belang is dat duurzaamheid en
energiebesparing vroeg in het bouwproces worden meegenomen en dat daarvoor in de
realisatiefase budget beschikbaar wordt gesteld. Voor het bestemmingsplan heeft het beleid geen
gevolgen.
3.6

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.
3.6.1

Landschapsbeleidsplan (vastgesteld door de raad 28 januari 2010)

Startdocument bestemmingsplan IJmuiden West

19

Velsen valt binnen de invloedsfeer van de Randstad, wat voelbaar is aan de aanwezigheid en
nabijheid van grootschalige industrie, Schiphol en de havens. Anderzijds kenmerkt Velsen zich door
de gebieden met hoge natuur- en landschapswaarden, zoals de duinen en het recreatieschap
Spaarnwoude.
3.6.2 Groenbeleidsplan ‘Ruimte voor groen’ (vastgesteld door raad op 11 juni 2009)
Het groenbeleidsplan ‘Ruimte voor Groen’ kan worden beschouwd als een deeluitwerking van de
structuurvisie Velsen 2015. Het beleidsplan geeft voor de komende periode richting aan de
ontwikkeling en het beheer van het Velsense groenareaal met als doel: ‘Velsen de charmante
plaats te laten blijven die het tot nu toe is geweest’. Een plek waar mensen graag willen wonen en
die men graag bezoekt. ‘Ruimte voor groen’ is een beleidsplan op hoofdlijnen. Een groot aantal
zaken dient verder uitgewerkt te worden in deelplannen, die sterk op uitvoering gericht zijn.
3.7

Sport- en recreatiebeleid

Voor het sportaccommodatiebeleid dient de 'nota accommodatiebeleid voor sportief Velsen 20102015' als leidraad. Hierin staan visie, missie en uitgangspunten voor het sportaccommodatiebeleid
beschreven. Voor het sportbeleid is 'De kracht van sport' kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011
opgesteld. De term 'sportinclusief denken' is een belangrijk uitgangspunt bij ruimtelijke
gebiedsontwikkeling om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving op langere termijn.
Op 22-9-2011 heeft de raad besloten te kiezen voor nieuwbouw van de sporthal Zeewijk met
voorkeur voor een combinatie met nieuwbouw voor basisschool de Zandloper. De ontwikkeling van
een multifunctionele sportvoorziening en het inrichten van een beweeg- en sportvriendelijke ruimte
past binnen de visie "Velsen 2025".
3.8

Economisch beleid

Bedrijven
Bedrijfsbestemmingen komen in het plangebied nagenoeg niet voor, er is geen beleid van
toepassing op het plangebied.
Detailhandel
De Kennemerlaan is een bijzondere winkelstraat. De mix van winkels met food en non-food, horeca
en dienstverlening geeft de straat een gevarieerd en levendig aanbod. De winkeliersvereniging
heeft een aantal wensen en ideeën om de uitstraling van de winkelstraat en de samenhang met het
Kennemerplein te versterken. Het gaat dan met name om de verlevendiging en het aantrekkelijker
maken van het plein. Het college wil in overleg met de winkeliersvereniging bezien hoe de wensen
en ideeën kunnen worden ingevuld.
Winkelcentrum Zeewijk functioneert uitstekend. De goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid,
de aanwezigheid van een supermarkt in combinatie met een discountsupermarkt en speciaalzaken,
zorgen voor een aantrekkelijk aanbod. Dreefbeheer, eigenaar van het vastgoed, heeft te kennen
gegeven het centrum te willen vergroten (750m2) om ruimte te bieden aan schaalvergroting
en verplaatsing van enkele winkels. Het college wil hieraan meewerken.
Aan de Eenhoornstraat / Zuiderkruisstraat ligt een slecht functionerende winkelstrip die de laatste
jaren feitelijk geen echte winkelfunctie heeft gehad door groeiende leegstand. De toekomstwaarde
voor de detailhandel is naar verwachting klein. Er zijn weinig parkeerplaatsen en er is ook vrijwel
geen ruimte om die creëren. De winkelstrip komt in aanmerking voor andere economische functies
als dienstverlening en/of maatschappelijke functies en voor woondoeleinden.
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
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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.
3.9

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.
Met betrekking tot het plangebied is in de Horecanota 2008 – 2015 het volgende opgenomen:
Kennemerlaan/Kennemerplein:
Het gebied heeft een gemengde winkel/woonfunctie. De aanwezige horeca (overwegend
drankensector) profileert zich als het uitgaanscentrum van IJmuiden. Het beleid 1996 (horeca
concentreren in omgeving Kennemerplein, elders consolideren/reduceren, minder cafés en in plaats
daarvan restaurants en/of eetgelegenheden) is niet succesvol gebleken.
Het beleid blijft er op gericht de horeca zo veel mogelijk te concentreren in de omgeving van het
Kennemerplein en de uitwaaiering van horeca naar de gedeelten die een overwegende woonfunctie
hebben zo veel mogelijk te voorkomen. Fysieke uitbreiding van horeca is hier niet gewenst.
In winkelcentrum Zeewijk is winkelondersteunende horeca aanwezig (shoarma, broodjes bij de
slager en bij de bakker). Omdat winkelondersteunende horeca binnen de winkelcentra als wenselijk
wordt gezien zal het nieuwe bestemmingsplan dergelijke activiteiten middels een globale
bestemming mogelijk maken.
3.10

Monumentenbeleid en archeologie

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.
In het belang van de (archeologische) monumentenzorg kan in een bestemmingsplan een
vergunning voor de activiteit aanleggen, als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening,
verplicht worden gesteld bij omgevingsvergunningen. In hoeverre dit in het bestemmingsplan zal
worden gebruikt, zal duidelijk worden bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan.
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4.

VERTALING VAN DOELSTELLINGEN NAAR EEN PLANOLOGISCHE REGELING

4.1

Vertaling van sectoraal beleid

4.1.1 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 integrerende
karakter van het bestemmingsplan komt hierin tot uitdrukking. Hierbij valt in dit geval een
kanttekening te maken, namelijk het feit dat het hier een conserverend plan betreft en de huidige
situatie wordt vastgelegd in een actueel planologisch regime.
4.1.2 Vertaling beleidskeuzes
Wonen
Een aantal locaties voor herstructurering (sociale) woningbouw (Planetenweg, Pleiadenplantsoen)
zijn middels aparte bestemmingsplannen reeds opgestart. Wanneer deze bestemmingsplannen
onherroepelijk zijn, worden deze integraal overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.
Maatschappelijke doeleinden
Hoewel de Structuurvisie Velsen 2015 IJmuiden West aanwijst als concentratiepunt voor
maatschappelijke en culturele voorzieningen, zijn op dit vlak geen ontwikkelingen gaande die
gevolgen hebben voor het bestemmingsplan.
Om goed in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals uitbreiding of krimp
van scholen, is meer flexibiliteit in het bestemmingsplan gewenst. Deze flexibiliteit kan worden
aangebracht door bijvoorbeeld ruime bouwvlakken met bebouwingspercentages op te nemen.
Verkeer
De herinrichting van de Julianakade en Planetenweg zullen kunnen plaatsvinden zonder dat dit
consequenties heeft voor het bestemmingsplan. Het HOV traject past binnen de
verkeersbestemming van het vigerende bestemmingsplan en heeft derhalve geen gevolgen voor
het bestemmingsplan.
Milieubeleid
Het milieubeleid heeft geen directe gevolgen voor het bestemmingsplan.
Groenvoorzieningen
Het groenbeleid heeft geen directe gevolgen voor het bestemmingsplan.
Sport en recreatie
De verplaatsing van Sporthal Zeewijk zal in het bestemmingsplan worden gefaciliteerd.
Detailhandel/dienstverlening/bedrijvigheid
Voor detailhandel en dienstverlening is binnen de kernwinkelgebieden ruimte aanwezig. In de
centrumgebieden wordt een ruime bestemming opgenomen, om voldoende flexibiliteit te bieden.
Bedrijvigheid is, enkele uitzonderingen daargelaten, in het plangebied nagenoeg niet aan de orde.
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.
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Horeca
Aan de Kennemerlaan zijn verschillende functies aanwezig (met name detailhandel en horeca). Het
gebied heeft een centrumfunctie. Om voldoende flexibiliteit te bieden in het bestemmingsplan zal
hiervoor een ruime bestemming worden opgenomen, waarbinnen de verschillende in het gebied
passende functies mogelijk zijn.
De horecagelegenheden die elders in het plangebied versnipperd voorkomen, zullen conserverend
worden bestemd, met waar dit wenselijk is een wijzigingsbevoegdheid naar een beter in de
omgeving passende functie (zoals wonen).
Monumenten
In het plangebied aanwezige monumenten zullen worden opgenomen in de monumentenlijst.
4.2

Ontwikkellocaties

Inleiding
In deze paragraaf komen de ontwikkellocaties aan de orde. Hieronder wordt per locatie
aangegeven wat de eventuele uitgangspunten voor herontwikkeling zijn.
Ad 1. Gymzaal Wouwenkoplaan 7
De gymzaal op deze locatie gaat de deuren sluiten na realisatie van de nog te bouwen sporthal aan
de Eenhoornstraat. De grond is eigendom van de gemeente. Op dit moment is nog niet bekend wat
er met het perceel gaat gebeuren. Om deze reden zal dit perceel conserverend worden bestemd,
het huidige gebruik (Sport) zal in het bestemmingsplan worden opgenomen.
Ad 2. Sporthal Zeewijk (Eenhoornstraat)
De gemeenteraad heeft op 22-9-2011 (besluit R11.051) besloten te kiezen voor nieuwbouw van
sporthal Zeewijk met voorkeur voor een combinatie met nieuwbouw voor basisschool De Zandloper
(kavel D van project Nieuw Helmduin). Er zijn echter nog geen uitgangspunten geformuleerd. In
het bestemmingsplan wordt daarom een globaal bouwrecht opgenomen voor de sporthal, terwijl
ten behoeve van de realisatie van een (brede) school met peuterspeelzaal en buitenschoolse
opvang een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen, conform onderstaande uitgangspunten.
Door het opnemen van een globaal bouwvlak met een bebouwingspercentage van 25% ten
behoeve van de nieuwe sporthal, voorziet het bestemmingsplan in een bouwrecht voor de bouw
van de sporthal. Voor de ligging van het bouwvlak zie figuur 7. Door gebruikmaking van een
bebouwingspercentage wordt maximale flexibiliteit geboden ten behoeve van de uitvoering van
deze ontwikkeling. Door middel van de wijzigingsbevoegdheid wordt tevens voorzien in de latere
bouw van een school met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang op het terrein (het totaal
bebouwingspercentage van het bouwvlak wordt dan verhoogd naar maximaal 50%).
De voorwaarden voor gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van realisatie van
een (brede) school met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn:
het totale bebouwingspercentage van het bouwvlak wordt maximaal 50%;
de maximum bouwhoogte van de bebouwing is 10 meter;
er dient voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd te worden (conform de op het moment
van het verlenen van de omgevingsvergunning geldende parkeernormen);
er dient een goede ontsluiting gerealiseerd te worden;
kostenverhaal dient via een (exploitatie)overeenkomst verzekerd te zijn.
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Figuur 7: in geel het nieuwe, globalere, bebouwingsvlak, met een maximaal bebouwingspercentage ten
behoeve van de nieuwe sporthal van 25%

Ad 3. Basisschool De Zandloper (Eenhoornstraat 171)
De school op deze locatie krijgt vervangende nieuwbouw aan de Eenhoornstraat in gezamenlijke
ontwikkeling met de sporthal Zeewijk. De grond is eigendom van de gemeente. Op dit moment is
nog niet bekend wat er met het perceel gaat gebeuren. Om deze reden zal dit perceel
conserverend worden bestemd, het huidige gebruik (Maatschappelijk) zal in het bestemmingsplan
worden opgenomen.
Ad 4. Basisschool De Klipper (Orionweg 576)
Voor deze locatie wordt medio 2012 sloop/nieuwbouw voorzien. Om te anticiperen op de
ontwikkeling zullen in het bestemmingsplan globale bebouwingsmogelijkheden opgenomen worden,
zodat deze ontwikkeling in het bestemmingsplan passend is.
Ad 5. Tender College (Eenhoornstraat nrs. 4 en 8)
Voor deze locatie kan op termijn uitbreiding van onderwijs een rol spelen. Om hier op te
anticiperen zullen in het bestemmingsplan globale bebouwingsmogelijkheden opgenomen worden.
Ad 6. Woningbouw Keetberglaan
De galerijflat aan de Keetberglaan is inmiddels gesloopt. Het twaalf verdiepingen tellende gebouw
wordt vervangen door drie woontorens van acht verdiepingen. Het gaat in totaal om 103 nieuwe
woningen in de koop- en huursector. Naast het woongebouw krijgt ook de directe woonomgeving
een kwaliteitsimpuls zodat dit beter aansluit bij de al gerealiseerde nieuwbouw in de wijk. Op 25
maart 2010 heeft het college voor dit bouwplan op basis van artikel 19 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) vrijstelling van het bestemmingsplan verleend. Op 1 december 2011
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heeft de raad verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het bouwplan zal in het
bestemmingsplan worden opgenomen.
Ad 7. Woningbouw locatie Orionflat
Het Woningbedrijf Velsen wil deze locatie herontwikkelen. Op de plek van de 12-hoogflat verrijzen
een twee- of drietal appartementencomplexen, met een gevarieerde bouwhoogte van maximaal
tien bouwlagen. In het bestemmingsplan zal wederom een wijzigingsbevoegdheid met voorwaarden
worden opgenomen ten behoeve van de herontwikkeling, zoals in het vigerende bestemmingsplan
Zeewijk reeds het geval was. Wel is deze wijzigingsbevoegdheid ten opzichte van het vigerende
bestemmingsplan op enkele punten aangepast, zodat het plan in opzet analoog aan de
Keetberglaan, kan worden uitgevoerd.
De voorwaarden zijn:
het bestaande gebouw dient gesloopt te worden;
voorafgaand aan de sloop dienen verkennende milieu- en ecologische onderzoeken gedaan
te worden, met het oog op eventueel noodzakelijke mitigerende maatregelen;
er moet voldoende (al dan niet ondergrondse) parkeergelegenheid worden gerealiseerd
(conform de op het moment van het verlenen van de omgevingsvergunning geldende
parkeernormen Velsen);
er mogen maximaal 110 woningen worden gerealiseerd;
de woningen dienen te worden gerealiseerd in twee of drie gebouwen;
de gebouwen hebben een onderlinge afstand van minimaal 20 meter;
de gebouwen hebben een gevarieerde bouwhoogte met een maximale hoogte van 10
bouwlagen;
de gebouwen bestaan uit schijven analoog aan de opzet van de Keetberglaan, ook
architectuur en materialisering worden geïnspireerd door het bouwplan aan de
Keetberglaan;
de rooilijnen zoals geschetst in figuur 8 dienen te worden aangehouden;
het kostenverhaal dient via een (exploitatie)overeenkomst verzekerd te zijn.
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Figuur 8: uitgangspunten voor de wijzigingsbevoegdheid locatie Orionweg

Ad 8. Woningbouw Keetberglaan 17(voormalige schoollocatie de Zandloper)
In 2008 is de school de Zandloper verhuisd van de Keetberglaan naar de locatie aan de
Eenhoornstraat. De plannen voor herontwikkeling van deze locatie aan de Keetberglaan zijn nog
niet concreet genoeg om op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. De bestaande
wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende plan zal overgenomen worden. Onderstaande
uitgangspunten zijn daarbij van toepassing:
er worden circa 50 eengezinswoningen gerealiseerd;
de bouwhoogte bedraagt ten minste 2 bouwlagen;
de woningen worden in meandervorm, zoals de bestaande bebouwing aan het Snippenbos,
gebouwd;
er dient voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd te worden (conform de op het moment
van het verlenen van de omgevingsvergunning geldende parkeernormen);
er dient te worden voldaan aan alle geldende milieueisen.
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Ad 9. Woningbouw Hazevlak
Het Woningbedrijf Velsen heeft aangegeven deze locatie te willen herontwikkelen. De bestaande
drie woonblokken worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen, in hoofdlijn volgens
de bestaande stempel van het naastliggende complex De Zandkuil. Het plan is op dit moment
echter nog te weinig concreet om deze, al dan niet via een wijzigingsbevoegdheid, mee te nemen
in het bestemmingsplan. Meer voor de hand ligt om te zijner tijd voor het plan een apart
(postzegel-) bestemmingsplan op te stellen.
Ad 10. Uitbreiding winkelcentrum Zeewijk (Zeewijkplein)
Er is een particulier initiatief ingediend voor uitbreiding van winkelcentrum Zeewijk. In de
economische agenda 2011-2014 is ook aangegeven dat het College hier in beginsel positief
tegenover staat. Indien tijdig aan alle vereisten van een goede ruimtelijke onderbouwing is voldaan
en een positief besluit wordt genomen over de ontwikkeling, zal de ontwikkeling in het
bestemmingsplan worden opgenomen.
Ad 11. Winkelgalerij Eenhoornstraat 139-169
Het bestaande blok met detailhandel, horeca en (boven-)woningen kampt met niet goed
functionerende detailhandel. Een andere functie is op termijn wenselijk. Er zal een
wijzigingsbevoegdheid naar de functie Wonen worden opgenomen.
Ad 12. Initiatief realisatie appartementen (en bedrijfsruimte) Reaumurstraat 1-5
Voor de Reaumurstraat is een initiatief ingediend voor het realiseren van 10 appartementen in
combinatie met een reeds bestaande bedrijfsruimte. In deze straat is gemengde bebouwing
aanwezig met verschillende functies, te weten bedrijven, wonen, sport en dienstverlening. Ten dele
is het initiatief al passend in het huidige bestemmingsplan (nl. bedrijvigheid op de begane grond en
wonen op de verdieping). Gezien de huidige wijze van globaal bestemmen zal er voor de percelen
een globale gemengde bestemming opgenomen worden, die past bij de sfeer van de
kleinschaligheid van de percelen aan de Reaumurstraat. Daarnaast is het streven er op gericht om
woningen op de begane grond planologisch toe te staan, mits dit vanuit het oogpunt van
milieueisen en parkeren mogelijk is.
4.3

Keuze planvorm

Globaliteit
Om aan de doelstelling te voldoen zal zowel in de voorschriften als op de plankaart de nodige
globaliteit worden aangebracht. Hierdoor wordt verwacht dat een groot deel van de nu nog
noodzakelijke wettelijke omgevingsvergunningen om af te mogen wijken van het
bestemmingsplan, niet meer nodig 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 van een wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt;
•
situaties waarin sprake is van afwijkingen ten aanzien van het bouwen, die van ondergeschikte
aard zijn, kan een vrijstellingsbevoegdheid worden opgenomen.
4.4

Vervolgprocedure

Om uiteindelijk tot een bestemmingsplan te komen dat rechtskracht heeft verkregen dienen een
aantal fases te worden doorlopen. Hieronder is beschreven welke fasen. Aan de hand van de
inventarisatie in het kader van het opstellen van het plan van aanpak zal een planning worden
opgesteld.
Voorfase
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Te voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan heeft een inventarisatie
plaatsgevonden:
•
vigerende regelgeving (bestemmingsplannen)
•
vigerend beleid
•
verleende (bouw)vergunningen waaronder ook gevoerde vrijstellingen
•
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 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 voorontwerpbestemmingsplan, waarbij verschillende keuzes worden
voorgesteld en tot slot in een planning inzicht wordt gegeven in de doorlooptijd. Afhankelijk van de
gevoeligheid van de onderwerpen kan ervoor gekozen worden om het startdocument voor te
leggen aan het college of de commissie. Het voornemen om het bestemmingsplan te maken (de
vervolgstappen) wordt aan het eind van de voorfase bekend gemaakt aan het publiek via een
kennisgeving.
Voorontwerpfase
In de voorontwerpfase wordt het startdocument vertaald naar een voorontwerpbestemmingsplan.
Op basis van het voorontwerp wordt inspraak georganiseerd en tegelijkertijd vindt er een wettelijk
verplichte raadpleging plaats van adviesinstanties, op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke
ordening.
Ontwerpfase
De conclusies en wijzigingen uit de inspraak en het artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordeningoverleg worden verwerkt. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens ter visie gelegd,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op basis van de binnengekomen zienswijzen wordt een
nota van zienswijzen opgesteld.
Vaststellingsfase
Er wordt een nota van zienswijzen ingesteld. De nota van zienswijzen wordt voorgelegd aan het
college en de gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Tegen de vaststelling
staat beroep bij de Raad van State open.
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4.5

Op te leveren producten in planning

Product

Datum

Startdocument in B&W

1e kwartaal 2012

Startdocument op raadsplein

2e kwartaal 2012

Voorontwerpbestemmingsplan

3e kwartaal 2012

Inspraakrapportage en overleg artikel 3.1.1 Bro instanties

4e kwartaal 2012

Ontwerpbestemmingsplan

4e kwartaal 2012

Nota van zienswijzen/raadsvoorstel

1e kwartaal 2013

Vastgesteld bestemmingsplan

2e kwartaal 2013

Beroep Raad van State (indien van toepassing)

3e kwartaal 2013

Tabel 2: planning op te leveren producten
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