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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding voor het startdocument

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

1.2

Opbouw van het startdocument

Dit startdocument is opgebouwd uit drie onderdelen. In het volgende hoofdstuk wordt kort
ingegaan op de algemene doelstelling van het plan en vindt een korte beschrijving plaats van
het plangebied. In hoofdstuk 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. In hoofdstuk 4 wordt een gewenste ruimtelijke en
functionele structuur gegeven. De diverse ruimtelijke claims die uit de sectorale wensen
voortvloeien, kunnen met elkaar in strijd zijn. In hoofdstuk 5 wordt er een keus gemaakt voor
de richting die in het bestemmingsplan voor diverse concrete zaken aangehouden zal gaan
worden.

1.3

Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt grofweg begrensd in het noorden door het Zuiderbuitenkanaal, de
Ericssonstraat, de Bik en Arnoldkade en de Koningin Wilhelminakade. In het oosten door de
Julianabrug, de Havenkade, en de bebouwing ten oosten van de Dokweg. Voorts wordt het
plangebied in het zuiden begrensd door de Amperestraat, de Westonstraat, Badweg en het
Kwelderpad. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Harlingenstraat
(figuur 1). De “Seaport Marina” maakt geen onderdeel uit van het plangebied.
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Figuur 1, begrenzing plangebied

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
een periode van ongeveer een jaar. Het is niet ondenkbaar dat zich in de tussenliggende
periode nieuwe aangelegenheden voordoen die in het bestemmingsplan meegenomen
moeten worden of een beleidswijziging rechtvaardigen. Om bijstellingen, vanwege allerlei
initiatieven, gedurende het proces zoveel als mogelijk voor te zijn, heeft er een algemene
inventarisatie plaatsgevonden aan de hand van een advertentie in de Jutter/Hofgeest op
14 oktober 2010. In de publicatie is aan een ieder verzocht initiatieven kenbaar te maken,
waarvan concreet verwacht wordt dat zij ook binnen de planperiode van 10 jaar zullen
worden uitgevoerd. Voor zover dat thans mogelijk is, zijn over dergelijke nieuwe
ontwikkelingen in dit startdocument richtinggevende uitspraken gedaan.
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2

ALGEMENE DOELSTELLINGEN / KORTE BESCHRIJVING VAN HET
PLANGEBIED

In een bestemmingsplan worden onder meer de in een plangebied toelaatbare functies
vastgelegd, alsmede (voor zover noodzakelijk) de condities waaronder deze functies zijn
toegestaan (bijvoorbeeld bouwregels). Met het bestemmingsplan zal behoud en verbetering
van de kwaliteit van de functies in het plangebied worden nagestreefd.

2.1

Centrale doelstelling

De centrale doelstelling van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het
havengebied van IJmuiden is:
“Tot een reductie en actualisering van het aantal bestemmingsplannen in de vorm
van één bestemmingsplan te komen, gebaseerd op een eenduidige
bestemmingsplanregeling voor het gehele plangebied op basis van de systematiek
van de IMRO-codering die voor de gehele gemeente geldt.”

2.2

Geldende planologische regelingen

Er gelden nu negen verschillende planologische regelingen in het plangebied.

Figuur 2 Geldende regelingen
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Nr.

Bestemmingsplan

2.0
2.3
2.3.1

UP in hoofdzaak Zuid
Zeehaven IJmuiden
ste
1 partiele herziening
Zeehaven IJmuiden
Spoorwegdriehoek
Trawlerkade
Derde Haven
Duinwijk
Oud-IJmuiden
Duingebied Velsen

2.3.1.1
2.3.1.2
2.5.
3.2
4.4
10.3

College
B&W

Vastgesteld
gemeenteraad
01-08-1950
24-10-1996
26-02-2002
13-05-2004

04-04-2006
26-03-1998
27-07-1955
27-01-2000
21-09-2000

Goedgekeurd
GS
08-08-1951
10-06-1997
10-12-2002
18-05-2004
26-07-2004
01-05-2006
03-11-1998
15-08-1956
14-08-2000
24-04-2001

Raad van
State
08-06-1999
17-12-2003
10-11-2004
19-01-2005
27-03-2001

Tabel 1 Overzicht geldende regelingen met vaststellingsdatum

Het plangebied bestaat voornamelijk uit gronden met een bedrijvenbestemming. Ook is de
bestemming ‘Gemengde doeleinden’ in het plangebied opgenomen. Verder zijn in hoofdzaak
ook de bestemmingen ‘Water en verkeer’ in het plangebied prominent aanwezig. Het
grondgebruik is niet overal in overeenstemming met de voorgestane bestemming. De
bebouwing op de als ‘bedrijven’ bestemde gronden bestaat uit bedrijfsgebouwen.
Bovenstaande bestemmingsplannen en regelingen of delen daarvan zullen worden
samengevoegd tot één nieuw bestemmingsplan, genaamd “Havengebied IJmuiden”. De
huidige bestemmingen in de geldende bestemmingsplannen zullen uitgangspunt zijn voor
het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan, maar daarnaast wordt er gestreefd naar het
opnemen van een heldere juridisch-planologische regeling voor de bedrijven in het
plangebied, zodat nu en in de toekomst voldoende ruimtelijke mogelijkheden zijn voor zowel
de havengerelateerde als de niet-havengerelateerde bedrijvigheid.

Figuur 3 Globale weergave van het huidige gebruik binnen het plangebied
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2.3

Korte beschrijving

Ruimtelijke opbouw
Doordat het havengebied is ontstaan door vergraving van de duinen onderscheidt het zich in
ligging van de omringende omgeving. De overgang naar het hoger gelegen woongebied is
duidelijk zichtbaar in de vorm van oorspronkelijke duinranden of kademuren. Binnen het
gebied is sprake van een ruimtelijke geleding. Het gebied vindt zijn oorsprong bij de
Vissershaven. Het aangrenzende middenhavengebied, en ook het bedrijventerrein ten
zuiden van de Kromhoutstraat is daardoor kleinschalig en gevarieerd van opzet en kenmerkt
zich door een blokvormig stratenpatroon met kleine bouwblokken. Na aanleg van de
Haringhaven is het havengebied vervolgens richting het westen uitgebreid. In dit gebied is
sprake van veel grotere percelen en bebouwingtypologie. De oorspronkelijke koppen van de
havenmonden met de vuurtorens op het seinpostduin en de terp in het middenhavengebied
zijn nog altijd duidelijk herkenbaar. Het seinpostduin vormde lange tijd de entree van het
Noordzeekanaal en daarmee de begrenzing van het havengebied. Door verlenging van de
pieren ontstond er echter aan de westzijde van dit duin een zandvlakte die in de jaren ’90
een recreatief toeristische ontwikkeling heeft doorgemaakt. Gelijktijdig is, binnen de pieren,
de IJmondhaven aangelegd. De uitgifte van dit Ihaventerrein is momenteel gaande en zal
eveneens grootschalig van karakter zijn.
Functioneel
Het plangebied kent vooral bedrijvigheid die voornamelijk havengerelateerd is. Aan de
zuidkant van het plangebied is ook andersoortige bedrijvigheid gevestigd, met hier en daar
(volumineuze) detailhandel. Het gebruik van de bedrijfsbebouwing is sterk variërend. Zo vind
er gebruik plaats als horeca of autohandel maar ook voor bewoning. De vestiging van horeca
in het plangebied is met name gecentraliseerd aan de Halkade. De autobranche is
voornamelijk geconcentreerd in de omgeving van het middenhavengebied, de Dokweg en de
strook Kromhoutstraat-Amperestraat.. Maar ook bouw- gerelateerde bedrijven bevinden zich
in deze gebieden.
Het areaal van het havengebied omvat ongeveer 175 hectare bedrijfsterrein en alle
bedrijfsterreinen liggen aan of in de nabijheid van een van de drie havenbekkens. De haven
van IJmuiden concentreert zich sterk op een aantal clusters;
- de verse vis;
- diepvriesvisserij;
- koel- en vriessector;
- offshore (inclusief windenergie)
- ferry- en cruisevaart
Visserij
IJmuiden is Nederlands grootste vissershaven en sterk in beweging. Het transport van
diepgevroren vis vindt world wide steeds meer in containers plaats. In de afzetmarkten
komen ook steeds meer containerfaciliteiten beschikbaar. De groeiende internationale
handel versterkt de vraag naar een passende containerfaciliteit in IJmuiden.
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Offshore
De offshore markt is sterk in beweging en op zoek naar innovaties in exploitatie, logistiek en
service. De NWEA – de Nederlandse associatie van offshore windenergie bedrijven - ziet
voor IJmuiden niet alleen een rol (als werk- en servicehaven) voor de geplande parken op
het Nederlandse deel weggelegd, maar ook voor de grote parken voor de Engelse kust – en
dat is maar even verderop. Een belangrijk kenmerk van deze bedrijven is dat ze op een sterk
internationale markt opereren en ook veelal gebruik maken van tijdelijke mederwekers uit het
buitenland.
In het plangebied zijn verschillende bedrijfsgebouwen die als tijdelijk verblijf dienen voor
onder andere werknemers uit het buitenland en waarbij het gebruik niet in overeenstemming
is met wat met het gebied wordt voorgestaan, namelijk bedrijvigheid. Verder is het gebruik
van bedrijfsbebouwing als woongelegenheid ook ruim verspreid aanwezig. Wonen op het
bedrijventerrein is echter in de meeste gevallen niet toegestaan. Een goede oplossing voor
huisvesting van deze werknemers is wenselijk.
Ferry en Cruises
De passagiersvaart zit sterk in de lift. De ferry op Newcastle – met aantrekkelijke
programma’s voor Noord Engeland en Schotland - blijft groeien. Dit jaar zullen ook
bijna 200 cruiseschepen de Passagiersterminal in Amsterdam, de Felison Terminal
aan het Sluisplein en de nieuwe terminal in de IJmondhaven aandoen. IJmuiden
vervult - als kusthaven van de metropoolregio Amsterdam - een groeiende rol in de
ferry en cruisevaart. En de ambitie is verder te groeien.
2.4

Nieuwe initiatieven en ontwikkelingen

Initiatieven
Naar aanleiding van de inventarisatie zijn er verschillende initiatieven ingediend. In hoofdstuk
4 worden deze besproken en wordt gekeken hoe hier mee omgegaan kan worden. Dit mede
gelet op het geschetste beleid welke in de volgende paragraven terug te lezen is.
Buiten de particuliere initiatieven heeft Zeehaven IJmuiden NV in zijn brief meer algemene
zaken aangestipt die opgenomen zouden moeten worden in het nieuwe bestemmingplan.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van de verbeelding van het bestemmingsplan
op zo’n manier dat gerealiseerde initiatieven aangegeven worden, zoals ze gebouwd zijn.
Verder bevat de brief verschillende detailverzoeken die bij het opstellen van het
voorontwerpbestemmingsplan afgehandeld worden.
Recente ontwikkelingen
Aan de IJmondhaven, ter hoogte van de Zeehavenweg wordt momenteel gebouwd aan een
cruiseterminal. Daarvoor is op 18 november 2011 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend en op 10 januari 2012 verleend.
Cebo Holland aan Westerduinweg 4-6 heeft in oktober 2011 een
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor een plan om acht silo's te slopen van
boorspoeling en het oprichten van drie nieuwe silo's. De nieuwe silo’s zijn 15 meter hoog. De
ontwerpvergunning ligt momenteel nog ter inzage.
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De Breman Machinery (bouwer van offshore onderdelen) heeft begin 2012 een plan
ingediend voor de bouw van een bedrijfspand tussen de Loggerstraat en de Industriestraat
over de gehele lengte van de
3e Industriestraat.
In 2004 is de gemeente eigenaar geworden van het perceel Seinpostweg 23. Het onroerend
goed is gekocht van Domeinen met de intentie om het perceel van ruim
2.000 m² te gaan herontwikkelen. In 2006 heeft het college besloten de voormalige woning te
slopen nadat de antikraakbewoning gestaakt zou zijn. Het is de bedoeling om hier
bebouwing toe te staan.
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3

DOELSTELLINGEN PER FUNCTIE

3.1

Visie op Velsen 2025

In de Visie op Velsen is de gemeente in 2025 een bloeiende en groeiende gemeente en
bevat de kennisindustrie van de Metropool Regio Amsterdam. In deze visie ligt het accent op
kennisrijke industrie: doorontwikkelde bestaande industrieën en initiatieven (kennisintensief
worden van haven en staal, offshore-industrie), 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. Spinoff is de ontwikkeling van IJmuiden tot een stad met een metropolis karakter, aantrekkelijk
als dynamische haven en avontuurlijke als kustplaats.

3.2

Ruimtelijk beleid

De Structuurvisie Velsen 2015 heeft als doel een actueel en samenhangend kader te
scheppen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente tot aan 2015. Het
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.
Wat betreft het onderwerp bedrijfsterreinen wordt ingezet op herstructurering van bestaande
bedrijfsterreinen, waarbij in de structuurvisie ook IJmuiden-West wordt genoemd. Om de
herstructurering op gang te kunnen brengen zijn veelal uitplaatsingen dan wel uitruilingen
binnen of buiten het plangebied noodzakelijk. Binnen het plangebied zijn de nieuwe
IJmondhaven en de Spoorwegdriehoek in ontwikkeling zijnde nieuwe bedrijfslocaties.
In de structuurvisie wordt voor dit gebied het volgende nagestreefd: “De haveninfrastructuur
is van essentieel belang omdat het voor de daaraan gelieerde logistieke en industriële
activiteiten een strategische vestigingsvoorwaarde is. Het internationaal concurrerend
houden van de zeetoegang en havens is uitgangspunt van het gemeentelijk beleid.”

3.3

Woonbeleid

Voor de reguliere woningen in dit plangebied is geen specifiek beleid. Het vestigen van
(bedrijfs)woningen op bedrijfsterreinen en zeker voor een gezoneerd industriegebied als het
havengebied, wordt onwenselijk geacht. Enerzijds voor wat betreft de hinder en het
leefklimaat voor bewoners, anderzijds vanwege de beperkingen die het voor bedrijven met
zich mee kan brengen.
In 2007 is een handhavingsproject gestart met betrekking tot illegale bewoning in het
havengebied. Momenteel vallen veel woningen in het overgangsrecht. Het is juridisch gezien
niet mogelijk om een woning twee keer onder het overgangsrecht te laten vallen. De
gemeente heeft de keus om deze woningen te legaliseren of handhavend tegen op te treden.
De woningen die worden bewoond door de eigenaren zelf zullen een persoonsgebonden
vergunning krijgen. Voorgesteld wordt om bestuurlijk initiatief te nemen en de in 2007
ingezette handhavingsactie voort te zetten na het vaststellen van het bestemmingsplan.
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3.4

Maatschappelijk beleid

Voor het plangebied geldt geen specifiek maatschappelijk beleid.

3.5

Verkeersbeleid

In het Lokaal Verkeer- en VervoerPlan 2004 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 2004 is het vergroten van de
verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. In zijn algemeenheid is de
bereikbaarheid van de haven met name afhankelijk van de maatgevende kruispunten op de
primaire route (Pontplein en de kruispunten Amsterdamseweg). Er wordt onderzoek gedaan
naar maatregelen om de doorstroming op de route verder te verbeteren.

3.6

Milieubeleid

Algemeen
Via de milieuwetgeving en de ruimtelijke ordening wordt getracht milieubelastende en
milieugevoelige functies zo goed mogelijk te scheiden, om overlast zoveel mogelijk te
voorkomen. De gemeente Velsen heeft een meerjaren milieubeleidsplan voor de periode
2008-2012. In dit milieubeleidsplan is het gemeentelijk milieubeleid opgesteld en vertaald in
concrete doelstellingen. Er is gekozen voor een indeling in twee thema’s met daarbij horende
onderwerpen. Het betreft het bevorderen van duurzame ontwikkeling en verbeteren van de
leefomgevingskwaliteit.
Bedrijven en milieu
In de ruimtelijke ordening wordt op basis van afweging van alle in het geding zijnde
belangen, tot een zo goed mogelijke ordening van diverse functies in een gebied gekomen.
Uitgangspunt hierbij is de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering.
Flora en fauna
In de Flora- en faunawet 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 zoals bestemmings-, bouw- en sloopplannen moeten aan
deze wet- en regelgeving voldoen.

3.7

Groenbeleid

Op dit moment zijn binnen de gemeente Velsen drie groenbeleidsplannen vigerend, namelijk
het Bomenplan 2003, de Ecologische groenvisie 1997 en het Groenbeleidsplan 2009 Ruimte
voor Groen.
Bij de herstructurering van de wegen in het plangebied zal nauw gekeken worden of de
implementatie van groen mogelijk is. Dit is inmiddels gebeurd bij de reconstructie van de
Kromhoutstraat.
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3.8

Sport- en recreatiebeleid

In het plangebied is aan de Dokweg een tennishal gelegen. Er is geen sport- en recreatie
ontwikkeling van toepassing op het plangebied.
3.9

Economisch beleid

Bedrijven
De gemeente Velsen heeft voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het
Zeehavengebied drie speerpunten van beleid vastgelegd:
- het versterken van de nationale en internationale positie van IJmuiden als handels- en
logistiek centrum voor vis
- het versterken van IJmuiden als ferry-, cruise-, en short sea-haven
- het versterken van de positie van constructie- en onderhoudsbedrijven in industrie,
offshore en waterbouw
De gemeente Velsen wil deze ambitie bereiken door te zorgen voor:
- Voldoende fysieke ruimte om te ondernemen mits dit ruimtelijke mogelijk is
- een goede ontsluiting van het havengebied (zowel over land als over water, bijvoorbeeld
voldoende diep vaarwater)
- de aanpak van de zeer matige uitstraling van grote delen van het havengebied
Detailhandel
Volumineuze detailhandel binnen het plangebied zal daar plaatsvinden waar zich
verantwoorde mogelijkheden voordoen die stroken binnen het vastgesteld beleid.
Bijvoorbeeld de gebouwen na de herinrichting van de Kromhoutstraat.
De doorgang naar het strand wordt aantrekkelijker gemaakt voor toeristen. Bijvoorbeeld door
een functiemenging van horeca en detailhandel op een bepaald deel van de kustroute en
binnen het plangebied als toelaatbaar te achten en zodanig te bestemmen.
Kantoren en dienstverlenende bedrijven
Kantoren en dienstverlenende bedrijven kunnen gelieerd zijn aan de havengebonden
bedrijven. Bij de invulling van de ruimtelijke omgeving zal stil worden gestaan bij een
functiemenging van de verschillende bedrijfssoorten teneinde ook hierin tegemoet te kunnen
komen aan toekomstige vragen naar dergelijk beschikbare ruimten.
Prostitutie
Door de gemeenteraad is in september 2000 de nota Integraal prostitutiebeleid vastgesteld.
Daarin wordt aangegeven dat er een vergunningplicht is voor seksinrichtingen en dat raamen straatprostitutie niet toestaan. Ruimtelijk gezien is er door de raad aangegeven dat alleen
in het havengebied maximaal 2 seksinrichtingen gevestigd mogen zijn.

3.10

Horeca

De gemeente Velsen wil een aantrekkelijk en goed functionerend horeca-aanbod voor
inwoners en toeristen. Centrale doelstelling van de Horecanota 2008 – 2015 luidt dan ook:
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“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.
In de Economische Agenda 2007 – 2010 is opgenomen dat de route naar het strand
aantrekkelijker dient te worden gemaakt. Het stimuleren van horeca langs deze route staat
echter niet meer in het nieuwe horecabeleid.

3.11

Monumentenbeleid

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. Het beleid is van belang voor het gebied rondom de Vissershaven,
Seinpostduin en de bunkers van de verdedigingslinie.
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4

VISIE EN INITIATIEVEN

4.1

Visie en uitgangspunten

In hoofdstuk 3 zijn de wensen en ontwikkelingen weergegeven, die vanuit de verschillende
beleidssectoren naar voren zijn gebracht. Bij het opstellen van het bestemmingsplan dienen
de ruimtelijke consequenties hiervan, voor zover deze met elkaar conflicteren, tegen elkaar
te worden afgewogen en moet er een keuze voor verdeling van de ruimte worden gemaakt.
Het integrerend karakter van het bestemmingsplan komt hierin tot uitdrukking..0
Om dit te kunnen doen, is een ruimtelijke visie op het gebied ontwikkeld die als leidraad
wordt benut voor de ruimtelijke vertaling van de diverse ambities en ontwikkelingen in het
gebied. Uitgangspunten die door de gemeente in een eerder stadium zijn vastgelegd voor
diverse ontwikkelgebieden maken onderdeel uit van deze visie. De visie wordt samengevat
in onderstaande structuurkaart:

In deze kaart worden de verschillende functies en kwaliteiten in het gebied benoemd. Deze
worden hierna beschreven.
Binnen het havengebied is een groot onderscheid in bebouwingsopzet en gebruik.
Daarnaast zijn er enkele karakteristieke oriëntatiepunten die van oorsprong kenmerkend zijn
voor het havengebied, deze bestaan uit het Seinpostduin, de monumentale vuurtorens en de
oude scheepshelling. Aan de hand van de verschillende deelgebieden zullen de
verschillende functies en kwaliteiten worden benoemd en aangegeven welke ruimtelijke
uitgangspunten voor het betreffende gebied van belang zijn.
Per deelgebied zal worden aangegeven welke ontwikkelingen de gemeente wenselijk acht,
welke initiatieven er zijn binnen gekomen en op welke wijze al dan niet worden opgenomen
in dit bestemmingsplan.
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Kop van de haven
De kop van de haven is het cruiseportalgebied voor ontvangst en vertrek van passagiers van
ferryschepen en vervult daarmee een belangrijke toeristische functie. Daarnaast is het
gebied aantrekkelijk vanwege het uitzicht. Genietend van een visje kan hier van het zicht op
de havens rondom genoten worden. Openheid van de kop met los gepositioneerde
accentbebouwing is daarom uitgangspunt. Het terminalgebouw speelt de hoofdrol in dit
entreegebied. Overige bebouwing in deze zone moet hier bij aansluiten. Hierbij is het
verbeteren van de aansluiting met de nieuwe woonwijk Oud-IJmuiden en de overgang naar
de Vissershaven een belangrijk uitgangspunt. Komend vanaf de sluizen is het directe zicht
vanaf de Ericsonstraat op de haven een belangrijke zichtlijn die de relatie met het
havengebied legt. Het havenkantoor is een markant gebouw dat bijdraagt aan de
herkenbaarheid van het overgangspunt naar de Halkade met haar visafslagen. Bij
aanvullende bebouwing wordt daarom rekening gehouden met een passende afstand en
aansluiting op dit gebouw.
Initiatieven
1.
Halkade 4
Men heeft verzocht om het bouwvlak ten westen van het hoofdkantoor van Zeehaven
IJmuiden uit te breiden tot aan het havenkantoor met een hoogte van 11 meter om in de
toekomst een gebouwde parkeervoorziening mogelijk te maken. Voor de verdere
ontwikkeling van dit gebied zal een parkeerdek worden gerealiseerd voor de afwikkeling en
tijdelijke parking (er moet worden gewacht met het op de boot kunnen gaan) van auto’s en
vrachtauto’s.
Hiervoor zal de specifieke bestemming parkeergarage (PG) met een hoogte aanduiding
(11m.) ter plaatse worden opgenomen. Hierbij wordt rekening gehouden met 10m.
onbebouwde ruimte tussen deze garage en het havenkantoor. Onder deze voorwaarde zal
worden meegewerkt aan dit initiatief.
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Trawlerkade / Halkade
Het gebied rondom de Vissershaven is met haar kotters, vishandel en visafslag zeer
bepalend voor de aantrekkingskracht en het imago van IJmuiden. Dit gebied vervult daarom
ook een belangrijke recreatieve en toeristische functie. De aangrenzende horeca langs de
Halkade, met zowel restaurants als overnachtingsmogelijkheden, kan dit versterken. De
oorspronkelijke bebouwing langs de Trawlerkade en het hoger gelegen Zee en
havenmuseum met zicht op de haven geven het gebied een bijzondere kwaliteit. Het directe
uitzicht op de havenactiviteiten vanaf de Dokweg draagt hier in belangrijke mate aan bij. Om
deze kwaliteit te behouden wordt de haven aan de zijde van de Dokweg zoveel mogelijk vrij
gehouden van bebouwing en wordt zorgvuldig omgesprongen met de karakteristieke panden
langs de Trawlerkade. De Halkade wordt getransformeerd tot een “visboulevard”. Niet alleen
vis kopen door particulieren, maar ook het ter plaatse nuttigen zal mogelijk zijn. Door de
dichte bebouwing langs de kade te vervangen door twee horecapaviljoens wordt de relatie
met de haven hier versterkt en meer kwaliteit gegeven aan dit horecagebied. Samen met
een kwalitatieve inrichting van het maaiveld ontstaat hierdoor een aantrekkelijk
verblijfsgebied met zicht op de Vissershaven. Aan de west- en oostzijde wordt kop van de
Halkade geaccentueerd door hogere bebouwing zodat de entree van de “visboulevard”
versterkt wordt. Ook de kopbebouwing aan de Kruitenstraat en Vissershavenstraat kan wat
hoger zijn. De aanhechting van dit gebied met de Kop van de Haven en Oud-IJmuiden zal
versterkt moeten worden.
Ontwikkeling
Het gebied van de Halkade moet naast een werkgebied ook een aantrekkelijker
verblijfsgebied worden voor toeristen en passagiers van de ferry.
Op enkele plekken langs de Halkade zullen ook voorzieningen mogelijk gemaakt worden, die
ruimte bieden aan overnachtingen middels de aanduiding ‘hotel’. Er wordt geen maximum
aangegeven voor het aantal horecazaken. In de zone zal consumptieve horeca rechtstreeks
mogelijk zijn. Wel worden horecazaken specifiek bestemd als deze zijn gelegen buiten de
eerder genoemde zone. Voor toevoeging van horecazaken wordt daarom meer maatwerk
geleverd.
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Initiatieven
2.
Kruitenstraat 9-15
Boven de horecagelegenheid zijn kantoorappartementen gelegen. Verzocht wordt om de
bestemming te verruimen naar kantoren en/of hotel.
Het plan is passend op deze locatie mits kenbaar wordt gemaakt dat er vanuit milieukundigen parkeertechnisch oogpunt geen problemen ontstaan. Dat is nog niet aangetoond door
initatiefnemer. Indien dit duidelijk is kan het middels een wijzigingsbevoegdheid, eventueel
met benodigde onderzoeken, worden opgenomen in het bestemmingsplan.
3.
Halkade 9
Gevraagd om een handhaving van het bouwvlak volgens de verleende vergunning en
dientengevolge vergroting van het gebruiksoppervlak. De functie van viswinkel annex horeca
blijft ongewijzigd.
Het initiatief voor de herontwikkeling van het pand op de kop van de Halkade 9-15 is reeds
vergund. De verleende vergunning wordt in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen.
4.
Vissershavenstraat 35
Initiatiefnemer wil graag activiteiten op het gebied van visverwerking op eigen terrein
intensiveren en uitbreiden op gronden in de directe omgeving. Handhaven van de functie
‘visverwerking en handel’ in het nieuwe bestemmingsplan. Om de bedrijfsvoering niet te
belemmeren wordt verzocht om in de nabijheid geen horecavoorzieningen of detailhandel
mogelijk te maken en het maximum aantal horecagelegenheden ook in het nieuwe
bestemmingsplan op te nemen.
Het uitgangspunt bij dit plan is dat bedrijven niet worden gehinderd in hun bedrijfsvoering
door bijvoorbeeld detailhandel, woningen of horeca. Horeca zal specifiek worden bestemd in
het bestemmingsplan. Er wordt geen maximum opgenomen qua aantal horecavestigingen.
5.
Dokweg 4
Op deze locatie wordt verzocht om een short-stay hotel mogelijk te maken. Hierbij worden
varianten in diverse bouwhoogten voorgesteld.
Ten noorden van deze locatie is al voorzien in een hoogteaccent van 19 meter waarmee de
entree vanuit de “Geul” wordt gemarkeerd. Deze is tot op heden echter niet ingevuld. Om de
accentfunctie van dit blok te behouden dient aangrenzende bebouwing ondergeschikt te zijn
aan deze bouwhoogte. Wel kan er getrapt worden afgebouwd naar de hoogte van 11 meter
die op deze route gehanteerd wordt. Alleen de variant van 15 meter komt daarom in
aanmerking voor deze locatie. Omdat nog niet duidelijk is of er kan worden voldaan aan de
milieukundige en parkeertechnische uitgangspunten zal voor deze locatie een
wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen.
Alternatief: Een alternatief is om wel de maximaal gevraagde 36 meter toe te staan. Hierbij is
wel belangrijk om te weten dat het perceel ten noorden niet langer een landmarkfunctie kan
vervullen met de daarbij behorende voordelen. Een voordeel van het plan van 36 meter is
dat eerder zicht is op realisatie dan het noordelijk gelegen perceel. Ook is dit plan passender
binnen de Visie op Velsen. Het parkeerprobleem blijft hier echter ook problematisch.
6a.

Halkade 31
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Boven de viswinkel en restaurant is momenteel een Japans restaurant gevestigd. Voor het
geval de ruimte vrijkomt, wordt verzocht op de eerste en mogelijke tweede verdieping een
hotel mogelijk te maken.
Het plan is passend op deze locatie mits kenbaar wordt gemaakt dat er vanuit milieukundigen parkeertechnisch oogpunt geen problemen ontstaan. Vanwege mogelijkheid om deze
hoeklocatie in uitstraling en aansluiting op de overige bebouwing te kunnen verbeteren wordt
het realiseren van een extra bouwlaag mogelijk gemaakt en het pand op 14 meter hoogte
bestemd. Omdat nog niet duidelijk is of er kan worden voldaan aan de milieukundige en
parkeertechnische uitgangspunten zal voor deze locatie een wijzigingsbevoegdheid worden
opgenomen.
6b.
Halkade 33
Deze locatie is tijdelijk ingericht met een romneyloods en een restaurant/snackbar. Het idee
is om een versmarkt gecombineerd met detailhandel, snackbar /lunchroom op begane grond,
eerste etage restaurant en op de tweede etage een uitgaansgelegenheid.
Dit plan is gelegen binnen de persoonsgebonden risicocontour van een LPG-station.
Milieutechnisch is dit plan dus niet mogelijk.
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Middenhavengebied
Het middenhavengebied is een draaischijf voor vis voor de nationale en internationale markt.
Het gebied onderscheidt zich door het blokvormige stratenpatroon dat nog van oorsprong
aanwezig is. Het gebied is kleinschalig en gevarieerd van opzet, met name aan de zijde van
de Trawlerkade waar nog veel monumentale bebouwing aanwezig is. Deze kwaliteit draagt
bij aan het karakter van het gebied. Aan de zijde van de Haringhaven is een ontwikkeling tot
grootschaligere bebouwing gaande. Door rekening te houden met een geleidelijke
hoogteopbouw van Vissershaven naar Haringhaven wordt ruimte geboden aan deze
ontwikkeling. Aan de zijde van de Haringhaven wordt hogere bebouwing mogelijk gemaakt.
De terp met de monumentale vuurtoren op de kop is zeer kenmerkend voor dit gebied. Om
deze kwaliteit te behouden is uitgangspunt dat de toren niet aan het zicht wordt onttrokken
door bebouwing, daarom wordt de bebouwing op de kop niet verhoogd. Vanaf de westzijde
is de hoogte van de omliggende bebouwing in dit kader van belang. Vanaf landzijde is het
tracé van de Middenhavenstraat van belang omdat deze het zicht op de vuurtoren mogelijk
maakt.
Ontwikkeling
Om de huidige sterke positie binnen de markt te behouden wordt er ruimte geboden te
worden wat betreft bouwhoogten en gebruiksmogelijkheden. Daarnaast zal rekening worden
gehouden met monumentale bebouwing in het gebied. Hier ontstaat mogelijk een conflict.
Vanuit economisch perspectief is een hogere bebouwing ten noorden van de vuurtoren
gewenst. Dit om de nationale en internatiole positie van IJmuiden te verbeteren. Vanuit
planologisch-stedebouwkundig is het inbouwen van de monumentale vuurtoren niet gewenst.
Op dit moment ligt er geen concrete aanvraag om de bouwhoogte ten noorden van de
vuurtoren te verhogen. Direct verhoging toestaan is, om een goede afweging te kunnen
maken, niet wenselijk. Door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen wordt wel ruimte
geboden maar kan toch een goede afweging gemaakt geworden.
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Aan de zijde van de Haringhaven wordt een maximale bouwhoogte van
20 meter toegestaan. Op die manier wordt er met de verruiming ingespeeld op de behoeften
van bedrijven hoger te kunnen bouwen in verband met veranderingen in de sectoren, waarbij
toch rekening gehouden wordt met de impact ervan op de directe omgeving.
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Initiatieven
7.
Middenhavengebied
Verzocht wordt om voor het perceel dat omsloten wordt door de 3e Industriedwarsstraat,
Industriestraat, Vuurtorenstraat en Loggerstraat een bouwhoogte van 25 meter toe te staan
om de realisatie van een volledig geautomatiseerd vrieshuis mogelijk te maken.
De reeds ingediende omgevingsvergunning zal worden mogelijk gemaakt in dit
bestemmingsplan. Dit zodat het bedrijf mee kan met de veranderingen binnen de sector.
Binnen de gehele rand zal een hoogte van 20 meter worden toegestaan.
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Haringhaven
Het gebied ten westen van de Haringhaven, wordt gekenmerkt door grootschalige
bedrijventerreinen. De bebouwing is sober vormgegeven waardoor het gebied een monotone
uitstraling heeft. Ook in dit gebied wordt, conform het bestaande bestemmingsplan, rekening
gehouden met een geleidelijke hoogteopbouw waarbij de hoogste bebouwingsmogelijkheden
zich concentreren rondom de Haringhaven. De Strandweg wordt in dit gebied naast
ontsluitingsroute voor de bedrijven ook gebruikt als recreatieve verbinding naar het kleine
strand en de nieuwe cruiseterminal. Langs deze route wordt zicht geboden op de
scheepshelling die een beeld geeft van de historie van het gebied, daarom wordt deze
helling waar mogelijk vrij gehouden van bebouwing.
Ontwikkeling
Langs de kade wordt, net als bij het Middenhavengebied, uitgegaan van een bouwhoogte
van 20m. Ook is er ruimte voor een windturbines.
Initiatieven
8.
Westerduinweg 19
Verzocht is om plaatsing van één of twee windturbines met een ashoogte van de rotor
tussen 24 en 30 meter, op eigen terrein.
In het kader van het Beleidsplan Windturbines zullen windturbines met een maximale hoogte
van 30 meter worden toegestaan. Verzocht wordt om qua type windturbine aan te sluiten bij
die van het naastgelegen bedrijf.
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IJmondhaven
Aan de westzijde van het Seinpostduin is de IJmondhaven gerealiseerd, een nautisch gebied
voor de offshore, sterk offshore gerelateerde bedrijven en de nieuwe terminal. Ook dit gebied
is grootschalig van opzet. Het respecteren van het oorspronkelijke Seinpostduin is van
belang voor de bebouwingshoogte van dit gebied. Daarnaast is bij de planvorming van het
gebied rekening gehouden met de effecten op het omringende recreatiegebied. De
overgangszones naar het aangrenzende gebied van de Marina en het kleine strand zijn
daarom specifiek vormgegeven en de hoogte en uitstraling van de randbebouwing is daarop
afgestemd. Langs de Strandweg wordt hier als begeleiding van de route naar het strand
uitgegaan van een representatieve bebouwing met een kantoorinvulling en een
hoogteaccent op de hoek met de Seinpostweg. Vanaf deze route wordt doorzicht geboden
op de kades en bijbehorende havenactiviteiten. In het middengebied, tussen Seinpostduin en
de randbebouwing van de Strandweg, wordt gestreefd naar een intensivering van de
bouwhoogte waarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de offshoremarkt.
Ontwikkeling
Voor het gebied IJmondhaven wordt vooral een bedrijfsbestemming opgenomen.
De bouwhoogte in dit gebied zal worden verhoogd van 10/ 12 naar 11/14m.zodat er meer
uniformiteit in het gehele plangebied ontstaat.
De ontwikkeling van de cruiseterminal ter hoogte van de Zeehavenweg wordt in het
bestemmingsplan opgenomen als zijnde een bestaande situatie.

Startdocument bestemmingsplan Havengebied IJmuiden

Pagina 23 van 33

Seinpostduin
Het Seinpostduin onderscheidt zich door de hoogteligging duidelijk in het overige
havenlandschap en laat samen met het forteiland zien waar de oorspronkelijke kustlijn van
IJmuiden lag. Om deze kwaliteit te behouden is het belangrijk dit duintalud vrij te houden van
bebouwing. Het duin is een historische bezienswaardigheid die een prachtig uitzicht op het
omringende havengebied biedt. Hierdoor is het een zeer geschikte locatie voor horeca en
kleinschalige kantoren. Bovenop het duintalud accentueren de monumentale buitenvuurtoren
en het semafoorgebouw van RWS deze duinkop aan de kanaalzijde. De zuidkop wordt
gemarkeerd door het gedenkteken. Voor de overige bebouwing op het duin wordt uitgegaan
van bebouwing die los gestrooid van opzet is en ondergeschikt aan deze hoogteaccenten.
De koppen kunnen daarbij worden voorzien van wat hogere accentbebouwing.
Ontwikkeling
Het gebruik van de woningen, waar nu antikraak gewoond wordt, zal veranderen. Om de
IJmondhaven aan te leggen is afgesproken om de bewoning op de Seinpostduin te staken.
Zeehaven IJmuiden heeft daartoe de woningen opgekocht, overeenkomstig de
overeenkomst met de gemeente Velsen. Aangezien het gewenst is de panden in hun
verschijningsvorm te behouden, zullen ze in hun huidige vorm bestemd worden, maar zal de
bestemming een andere dan ‘Wonen’ zijn. Gedacht kan worden aan een bestemming of een
planologische regeling die het mogelijk maakt de gebouwen te gebruiken voor kleinschalige
bedrijvigheid of als culturele broedplaats. Ook een enkele voorziening in de horeca- en
recreatieve sfeer kan tot de mogelijkheden behoren.
De Milieudienst IJmond heeft al eerder aangegeven dat bewoning van de gebouwen aan de
Seinpostweg opgeheven dient te worden, de woonfunctie vormt een belemmering voor een
optimale havenontwikkeling. Daarom is in 2006 de woning aan Seinpostweg 23 gesloopt en
zijn er destijds ruimtelijke uitgangspunten opgesteld voor nieuwbouw op deze locatie,
uitgaande van los gepostitioneerde bebouwing van max. 450 m2 en met een bouwhoogte
van 8 meter in totaal.
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Deze wordt in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen als bouwvlak.
Initiatieven
9.
Seinpostweg
Verzocht wordt om permanente bebouwing toe te staan en daarmee af te zien van
handhaving. De loodsen zijn in gebruik als atelier en werkplaats.
Vanwege het zicht op het Noordzeekanaal en de vrije ligging van het talud is het niet
wenselijk hier bebouwing toe te staan.
10.
Seinpostweg 36-40
Initiatiefnemer is van plan om binnen tien jaar de opstallen te vervangen, maar gezien de
huidige economische situatie is nog niet duidelijk welke bestemming gewenst. Verzocht
wordt om de bestemming zo flexibel mogelijk in te vullen, zodat er bedrijven (ook niet
havengebonden), kantoren, horeca, recreatie, maatschappelijke voorzieningen gevestigd
kunnen worden in twee bouwlagen. Verzocht wordt om een bouwhoogte van 8 meter op te
nemen, met een ontheffing tot 12 meter. Ook wordt verzocht de ontheffingsmogelijkheid tot
vergroting van het bouwvlak met 1.500 m2 om te zetten naar een toegestaan bouwvlak.
Voor dit plan zal een wijzigingsbevoegdheid voor bestaande panden worden opgenomen
met regels voor onder meer de horeca- en kantoorfunctie. Voorts zal een recreatieve functie
worden opgenomen voor het mogelijk maken van nautisch gerelateerde recreatieve
activiteiten Gelet op de omgeving, kan de locatie nauwelijks tot geen ruimte bieden aan
gevoelige bestemmingen of (beperkt) kwetsbare objecten. De bouwhoogte wordt verhoogd
van 6 naar 8m.Voor de kopbebouwing aan zowel de zuidzijde, Seinpostweg 40, als de
noordzijde, Seinpostweg 23, wordt een ontheffing opgenomen om de bouwhoogte op de kop
gedeeltelijk te kunnen verhogen tot 12m om een bouwkundig accent mogelijk te maken.
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Route Dokweg / Kromhoutstraat
Het tracé van de Dokweg en Kromhoutstraat is, naast de hoofdontsluitingsroute van het
havengebied, de recreatieve toegangspoort tot IJmuiden aan Zee. Langs deze route wordt
gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit van de bebouwing. Aan de zuidzijde van de
Kromhoutstraat wordt deze versterkt door in de randbebouwing langs deze route uit te gaan
van een toevoeging van hoogteaccenten en een bestemming van gemengde functies met
een hoogwaardige uitstraling. Aan de noordzijde krijgt de overgangszone tussen
bedrijventerrein en de strandroute een zo groen mogelijke invulling, zoals reeds in het
ontwerp van de Kromhoutstraat is vastgelegd. Langs de Dokweg wordt in het duintalud
uitgegaan van los gepositioneerde gebouwen met gemengde functies waar ook de
oorspronkelijke watertoren onderdeel van uitmaakt. De bouwhoogte is ondergeschikt aan het
duintalud. Aan de andere zijde wordt ingezet op het versterken van de relatie met de haven.
In de randbebouwing tussen de Halkade en de Geul wordt gestreefd naar het verminderen
van ontsluitingen en een kwalitatievere bebouwing. De daarachter gelegen
Spoorwegdriehoek wordt ontwikkeld tot een nieuw bedrijventerrein dat zoveel mogelijk van
binnenuit ontsloten wordt. De entree vanuit de “Geul” wordt gemarkeerd met een
hoogteaccent op de kop.
Ontwikkeling
Langs de toegangsroute naar IJmuiden aan Zee wordt voor de functies een mengeling van
verschillende soorten bedrijvigheid voorgestaan aan de Dokweg en de Kromhoutstraat. Ook
de bedrijfsbestemming zal hier overwegend worden opgenomen, langs de route zelf wordt
een soort plint mogelijk gemaakt waar zich volumineuze detailhandel en kleinschalige
kantoren kunnen vestigen. Voor alle hoekpunten wordt een afwijkingsbevoegdheid
opgenomen van 11 naar 14m. Om een extra bouwlaag te kunnen realiseren en zo de
gewenste kwaliteitsslag te kunnen stimuleren. Voor deze kwaliteitsslag is tevens een
aanpassing van de welstandsnota nodig om de verschijningsvorm/architectuuur op het juiste
kwaliteitsniveau te krijgen.
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Initatieven
11.
Cornwallstraat 21A
Bewoners willen ook in de toekomst op dit adres blijven wonen.
De huidige bewoners zullen een persoonsgebonden beschikking krijgen om hier te blijven
wonen. Dit omdat men hier al geruime tijd woont en omdat de woning legaal is opgericht (in
1972). Wanneer men verhuist mag op dit perceel niet meer worden gewoond.
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5.

VERTALING NAAR HET BESTEMMINGSPLAN

Inleiding
De in het voorgaande hoofstuk genoemde gewenste iniatieven en ontwikkelingen worden
mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan. De meest pragmatische vorm doch rechtsgeldige
vorm zal gekozen worden om de gewenste doelstellingen te bereiken.
5.1

Keuze planvorm

Globaliteit
Dit bestemmingsplan zal zo globaal mogelijk worden vorm gegeven. Hierbij zal niet aan
ruimtelijke kwaliteit en rechtszekerheid worden ingeleverd. Deze globaliteit zal ervoor zorgen
dat de bedrijven binnen het plangebied meer ruimte hebben, zowel fysiek als in gebruik, om
ongehinderd een goede bedrijfsvoering tot stand te brengen. Hierbij zal het unieke karakter
van de haven in stand worden gehouden. Glocalisatie door globalisatie!
Flexibiliteit
In het plangebied zijn verschillende situaties te onderscheiden:
- situaties waarin kan worden volstaan met consolidatie van de huidige situatie, wat
opgaat voor het grootste gedeelte van het plangebied;
- situaties waarin de nieuwe ontwikkeling direct mogelijk wordt gemaakt, waarvoor de
kaders en randvoorwaarden voldoende bekend zijn en waar de benodigde
onderzoeken reeds zijn uitgevoerd, en waar de huidige bestemming op korte termijn
niet gehandhaafd blijft;
- situaties waarin sprake is van afwijkingen ten aanzien van het bouwen, die van
ondergeschikte aard zijn, kan een afwijkingsbevoegdheid worden opgenomen;
- situaties waarin van een wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt,
waarvoor de kaders en randvoorwaarden voldoende bekend zijn, maar waar de huidige
bestemming vooralsnog gehandhaafd blijft.
Kwaliteitskader
In bovenstaande visie is, in samenhang met de vigerende bestemmingen, aangegeven
welke uitgangspunten gehanteerd zullen worden bij het bepalen van
bebouwingsmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan.
Voor strategische ontwikkellocaties in het gebied bestaat de wens om tot een
kwaliteitsverbetering van de bebouwing en inrichting van de openbare ruimte te komen (denk
hierbij aan het reguleren van reclameborden en dergelijke).
Om deze gewenste kwaliteitsverbetering mogelijk te maken zal in een ruimtelijk
kwaliteitskader op globale wijze een uitspraak worden gedaan over de gewenste uitstraling
van deze locaties. Het kwaliteitskader zal gelijktijdig maar los van de procedure voor het
bestemmingsplan worden opgesteld en uiteindelijk door de gemeenteraad worden
vastgesteld. Nadat het ruimtelijk kwaliteitskader is vastgesteld maakt deze onderdeel uit van
de welstandsnota.
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5.2

Vervolg procedure

Om uiteindelijk tot een bestemmingsplan te komen dat rechtskracht heeft verkregen dient
een aantal fases te worden doorlopen. Hieronder is beschreven welke fasen.
Voorfase
Ter voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan vindt een inventarisatie plaats:
• vigerende regelgeving (bestemmingsplannen);
• vigerend beleid;
• verleende (bouw)vergunningen waaronder ook gevoerde vrijstellingen/ontheffingen;
• plannen, ideeën en het beeld dat de gemeente voor ogen heeft voor de toekomst met het
gebied (visie van uit verschillende beleidsvelden);
• belemmeringen en welke onderzoeken noodzakelijk zijn.
Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen burgers en 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 of functiewijziging kenbaar kunnen maken. Het
opstellen van een nieuw bestemmingsplan kan de mogelijkheid bieden om de gevraagde
ontwikkelingen te faciliteren.
Eindproduct startdocument
In dit startdocument is de informatie opgenomen die 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.
Voorontwerpfase
In de voorontwerpfase wordt het startdocument vertaald naar een
voorontwerpbestemmingsplan, bestaande uit verbeelding, regels en toelichting. Op basis van
het voorontwerp wordt inspraak georganiseerd en tegelijkertijd vindt er een wettelijk
verplichte raadpleging plaats van adviesinstanties, het zogenoemde wettelijke overleg op
grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.
Ontwerpfase
De conclusies en wijzigingen uit de inspraak en het overleg in de zin van artikel 3.1.1 Bro
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
De nota van zienswijzen wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad stelt
uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter visie
gelegd. Tegen het vaststellingsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking.
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Op te leveren producten in planning
Product
Startdocument in B&W
Startdocument op raadsplein
Voorontwerpbestemmingsplan
Inspraakrapportage en overleg artikel 3.1.1 Bro
Ontwerpbestemmingsplan
Nota van zienswijzen en raadsvoorstel
Vastgesteld bestemmingsplan
Beroep bij Raad van State
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Datum
April 2012
Juni 2012
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
1e kwartaal 2013
2e wartaal 2013
2014
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BIJLAGE 1 FUNCTIEKAART
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BIJLAGE 2 MONUMENTENLIJST
Binnen het plangebied bevinden zich zowel rijks- als gemeentelijke monumenten.
Rijksmonumenten
Nr.
1.
2.
3.
4.

Adres
Dokweg 35
Seinpostweg ong.
Seinpostweg 34
Vuurtorenstraat 16

Aanduiding
Watertoren
Gedenknaald
Buitenvuurtoren
Binnenvuurtoren

Gemeentelijke monumenten
Nr.
1.
2.
3.

Adres
Seinpostweg 24-33
Trawlerkade 90-92
Vuurtorenstraat 16

Aanduiding
Dienstwoningen
Kantoorgebouw
Terp vuurtoren

Startdocument bestemmingsplan Havengebied IJmuiden

Pagina 32 van 33

BIJLAGE 3 VISIEKAART
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