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1
INLEIDING
Dit is het startdocument voor het opstellen van het bestemmingsplan Santpoort-Zuid. In dit
bestemmingsplan komen geen nieuwe ontwikkelingen voor. Het zal een conserverend
bestemmingsplan worden. Dit bestemmingsplan zorgt voor een goede en ruime actuele
planologische regeling voor de bebouwde kom van Santpoort-Zuid.
1.1 Aanleiding voor het startdocument
In de loop van 2012 is een start gemaakt met de herziening van het bestemmingsplan voor
de woonkern Santpoort-Zuid. Hier waren een aantal redenen voor:
• de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen terug te brengen tot één
bestemmingsplan;
• diverse bestemmingsplannen zijn ouder dan de wettelijk toegestane 10 jaar;
• voor kleine gedeeltes gelden nog ‘Bloemendaalse’ bestemmingsplannen door de
grenscorrectie;
Dit startdocument dient als basis voor het bestemmingsplan. Het bestaande beleid zal in dit
document worden vernoemd en er wordt aangegeven hoe dit verwerkt wordt in het
bestemmingsplan.
1.2 Opbouw van het startdocument
Dit startdocument is opgebouwd uit drie onderdelen.
1.
Inleiding
Er wordt een omschrijving gegeven van het
plangebied met daarbij welke
bestemmingsplannen voorheen geldend waren.
2.
Bestaand beleid en vertaling in
bestemmingsplan
Het beleid op de verschillende niveaus wordt
vermeld. Ook wordt aangegeven hoe dit wordt
vertaald in het bestemmingsplan. Met name als
er sprake is van botsend beleid.
3.
Initiatieven en vervolg
Naar aanleiding van de inventarisatie zijn er
initiatieven ingediend. Deze worden tot slot
benoemd.
1.3 Begrenzing van het plangebied
Het plangebied is afgebakend in figuur 1. Het plangebied
kenmerkt zich door de woonbebouwing van de kern
Santpoort-Zuid.
Figuur 1, begrenzing plangebied
1.4 Korte beschrijving
Het plangebied kenmerkt zich voornamelijk door woningbouw. Het gebied wordt in noordzuid-richting doorsneden door de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Aan deze spoorlijn ligt het
NS-station Santpoort-Zuid. Aan de oostzijde staan langs de spoorlijn gestapelde bouw in de
vorm van portiekflats. Voor het overige zijn er voornamelijk grondgebonden woningen,
waarvan een aanzienlijk deel vrijstaand of twee onder een kap. Kenmerkend voor het gebied
is de ruime groene opzet van de kavels. In de kern aan de Bloemendaalsestraatweg staat
kleinschalige bebouwing van twee lagen (met kap) of drie lagen. Met name langs de
Bloemendaalsestraatweg bevinden zich detailhandelsvestigingen, kantoren en bedrijven.
Aan de Bloemendaalsestraatweg zijn, schuin voor de supermarkt, een viskraam en een
bloemenstal aanwezig. Ook bevinden zich in het gebied maatschappelijke en recreatieve
voorzieningen, zoals het Brederodehuys en een basisschool.

Startdocument bestemmingsplan Santpoort-Zuid

pagina 3

1.5 Ruimtelijke analyse
Om de beleving van Santpoort-Zuid in beeld te brengen is onderstaande ruimtelijke analyse
gemaakt. Deze analyse laat de sterke punten zien van de kern zodat daar rekening mee
gehouden kan worden in het uiteindelijk bestemmen van de verschillende gebieden. Deze
kaart laat zien dat er verschillende woongebieden worden ervaren. De beleving ten oosten
van het spoor is anders dan ten westen van het spoor. Het spoor vormt een barrière tussen
deze gebieden. Ook is er een duidelijk verschil tussen de solitaire bebouwing in het noorden
en de dichtere bebouwing in het zuiden met daar tussenin de gestapelde bebouwing en de
kern van het dorp. Er zijn verschillende kenmerkende punten (zogenoemde landmarks) in en
rond de kern. Indien wenselijk dienen deze punten versterkt te worden.
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1.5 Bestaande bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen worden vervangen door middel van dit nieuwe
bestemmingsplan.

Figuur 4, geldende bestemmingsplannen
Bestemmingsplan
8.5
9.2
9.4
9.5

SANTPOORT NOORD
SANTPOORT ZUID 2
BLEKERSHOEK
SANTPOORT ZUID (NIEUW)
1E HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN CAPRERA9.6
PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
SCHROEDER VAN DER
9.7
KOLKWEG
9.8
VEEN EN DUIN
23E HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN DE
9.9
BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN
17.01 GYMZAAL SANTPOORT-ZUID

Vastgesteld
door Goedgekeurd Raad
van
gemeenteraad/B&W door Provincie State/ Kroon
25-06-1998
09-02-1999
16-10-2000
21-05-1992
05-01-1993
25-5-1994
25-02-1999
17-08-1999
31-10-2001
17-06-2004
15-02-2005
28-12-2005
nvt
24-10-1985

18-03-1986

19-09-1974
19-12-1991

11-11-1975
31-03-1992

17-01-1985
25-11-2010

nvt

17-06-1980
nvt
nvt
Nvt

Tabel 1, Overzicht vigerende plannen met vaststellingsdatum
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2

BESTAAND BELEID EN VERTALING NAAR BESTEMMINGSPLAN

2.1 Visie op Velsen
In de Visie op Velsen is de gemeente in 2025 een bloeiende en groeiende gemeente en
bevat zij de kennisindustrie van de Metropool Regio Amsterdam. Voor de kleinere kernen
binnen de gemeente Velsen wordt er naar gestreefd om de kwaliteiten te behouden.
2.2 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.
In de structuurvisie worden verschillen zaken voor het plangebied nagestreefd. Er worden
geen bedrijfsfuncties toegevoegd aan Santpoort-Zuid. De wens is om de
winkelvoorzieningen te concentreren rondom de bestaande supermarkt. In combinatie met
de herstructurering van een deel van het kerngebied (Bleekersduin) kunnen additionele
voorzieningen worden toegevoegd. Dit zijn zowel commerciële als maatschappelijke
voorzieningen, een zorgvoorziening is nog steeds uitgangspunt. De maatschappelijke
voorzieningen zouden gericht kunnen zijn op zowel Santpoort-Zuid als Santpoort-Noord,
waardoor de vraag vanuit beide wijken kan worden bediend. De bestaande bebouwing in de
kern wordt globaler bestemd zodat er meer mogelijkheden zijn.
Er is een nieuwe structuurvisie in voorbereiding. Deze wordt gereed verwacht in 2014.
2.3 Wonen
In Santpoort zijn er de komende jaren enkele ontwikkelingen op het gebied van woningbouw.
Het gaat hierbij om de locaties Handgraaf en Velserend. Het huidige bestemmingsplan voor
het gebied van Handgraaf bevat een wijzigingsbevoegdheid. Deze is om diverse redenen
nog niet ingevuld. Indien de ontwikkelaar een ander plan wil realiseren dient hiervoor een
nieuwe procedure te worden doorlopen. Voor Velserend is er nu geen concreet zicht op
realisatie. Indien er een concreet plan is zal hiervoor een afzonderlijk bestemmingsplan
worden opgesteld waar de buurt ook actief bij betrokken wordt.
Er liggen geen concrete plannen voor de locatie Blekersduin. Indien er wel plannen ontstaan
zullen deze eventueel middels een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. Hoe dit een
exacte uitwerking vindt in het bestemmingsplan is bij het voorontwerpbestemmingsplan pas
duidelijk. Zo lang er geen exacte invulling is voor dit gebied wordt dit niet meegenomen. Het
streven is wel om een passende invulling voor dit gebied te vinden die mogelijk een centrale
functie voor de kern kan vervullen.
2.4 Maatschappelijk beleid
Voor het plangebied geldt geen specifiek maatschappelijk beleid. De komende jaren worden
er geen grote culturele of maatschappelijk ontwikkelingen verwacht. Bekend is wel dat
Zorgbalans de ambitie heeft meer zorgvoorzieningen voor senioren te realiseren binnen
Santpoort-Zuid. Hiervoor zijn echter nog geen concrete plannen of locaties.
2.5 Verkeersbeleid
Vanuit de Santpoortse woongemeenschap komen diverse signalen dat er mogelijk
verbeteringen kunnen worden aangebracht aan de wegcategorisering en inrichting. Dit heeft
de aandacht binnen de gemeente. Het bestemmingsplan is in verkeersbeleid enkel
faciliterend en niet richtinggevend. Hiervoor dienen separate verkeersbesluiten genomen te
worden met de voorbereiding die daarvoor nodig is. Onderstaand een korte toelichting op het
huidige verkeersbeleid dat nu van toepassing is op de kern van Santpoort-Zuid.
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In het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan 2004 (LVVP) zijn de beleidsmatige kaders op het
gebied van verkeer en vervoer voor de gemeente Velsen vastgelegd. Knelpunten en
mogelijke oplossingen worden besproken, met een planhorizon van 2015-2020. Doelstelling
van het LVVP is het vergroten van de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de
bereikbaarheid.
Evenals in andere kernen van de gemeente Velsen zijn ook grote delen van Santpoort-Zuid
reeds aangewezen en ingericht als 30 km/uur verblijfsgebieden. Het gaat dan voornamelijk
om gebieden met typische woonstraten. Naast de woonstraten kent de kern Santpoort-Zuid
ook een aantal hoofdroutes, waarop ook een deel doorgaand verkeer wordt afgewikkeld. In
vervolg op het LVVP is in 2004 inspraak gehouden over de verkeersstructuur en
wegcategorisering (30 of 50 km/uur) van deze hoofdroutes, te weten Willem de Zwijgerlaan,
Wijnoldy Daniëlslaan, Wüstelaan, Van Dalenlaan, Brederoodseweg. Hierbij is gekozen voor
30 km/uur op alle wegen met uitzondering van de Willem de Zwijgerlaan (en aansluitende
deel van de Middenduinerweg) en de Wijnoldy Daniëlslaan (tot de Harddraverslaan). Voor
deze weggedeeltes is besloten de 50 km/uur aanwijzing te handhaven. Daarbij is
aangegeven dat de daadwerkelijke aanpassing van het snelheidsregime op de overige
routes pas zal gebeuren op het moment dat er sprake is van een herinrichting van een
weg(gedeelte). Op de Wüstelaan bestond reeds een 30 km/uur regime. De afgelopen jaren
zijn de Van Dalenlaan en Wijnoldy Daniëlslaan (tussen Wüstelaan en Harddraverslaan)
heringericht tot 30 km/uur wegen. Op de Brederoodseweg komt een herinrichting aan de
orde op het moment dat de bomen vervangen moeten worden.
2.6 Milieubeleid
Algemeen
Via de milieuwetgeving en de ruimtelijke ordening wordt getracht milieubelastende en
milieugevoelige functies zo goed mogelijk te scheiden, teneinde overlast zoveel mogelijk te
voorkomen. De gemeente Velsen heeft een meerjaren milieubeleidsplan voor de periode
2008-2012. In dit milieubeleidsplan is het gemeentelijk milieubeleid opgesteld en vertaald in
concrete doelstellingen. Er is gekozen voor een indeling in twee thema’s met daarbij horende
onderwerpen. Het betreft het bevorderen van duurzame ontwikkeling en verbeteren van de
leefomgevingskwaliteit.
Bedrijven en milieu
Binnen het plangebied is er geen sprake van bedrijven die mogelijk in hun bedrijfsvoering
worden beperkt.
Flora en fauna
In Europa zijn door de Europese Unie richtlijnen opgesteld voor de bescherming van de
natuur, de Habitat- en Vogelrichtlijn. Aangezien geen ontwikkelingen worden voorzien in dit
bestemmingsplan is er geen onderzoek nodig. Bij opgenomen wijzigingsbevoegdheden dient
dit te zijner tijd te worden onderzocht.
Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er geluidszones rond wegen, spoorlijnen en
gezoneerde industrieterreinen. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30
km/uur hebben geen geluidszone. Binnen een geluidszone moet voor het realiseren van
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, onderzoek worden gedaan naar de optredende
geluidbelasting.
De eigenaren van de Uijtendaalstraat 12-14 hebben verzocht om de huidige bestemming
bedrijf te wijzigen naar wonen. Het gaat hierbij om een geluidgevoelige bestemming.
Wanneer het bestemmingsplan wordt uitgewerkt zal Milieudienst IJmond nader onderzoek
doen naar de geluidsbelasting op deze locatie.
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Het plangebied wordt doorsneden door de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Aan weerzijde van
deze spoorlijn ligt een geluidszone van 300 meter. Binnen het plangebied liggen geen
geluidszones vanwege in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterreinen.
Het oostelijk deel van het plangebied ligt binnen het beperkingengebied van het Luchthaven
indelingsbesluit voor de luchthaven Schiphol. Het betreft een hoogtebeperking voor objecten
van 90 tot 100 meter. Het plangebied ligt niet binnen de 20 KE contour van Schiphol uit de
Nota Ruimte. Binnen de 20 KE contour zijn geen nieuwe uitleglocaties voor woningbouw
mogelijk.
Ecologie
Voor de kleinschalige ontwikkelingen die mogelijk plaats gaan vinden dient door de
Milieudienst IJmond beoordeeld te worden of ecologisch onderzoek noodzakelijk is.
Bodem
Een aantal ontwikkelingsgebieden worden mogelijk meegenomen in dit bestemmingsplan.
Als dit het geval is dient minimaal een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd
conform de NEN-5740. Het gaat hierbij om de gebieden zoals genoemd in paragraaf 4.2 van
deze notitie.
Externe veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of
transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing.
Binnen de opgegeven plangrenzen is een LPG-tankstation aanwezig (bij het treinstation).
Binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar van deze BEVI-inrichting bevinden zich
geen kwetsbare objecten. Ook zijn er binnen genoemde contour geen kwetsbare – en/of
beperkt kwetsbare objecten beoogd/geprojecteerd.
Om het tankstation te bevoorraden vindt er transport van LPG door het plangebied plaats.
De frequentie waarmee dit gebeurd is relatief laag. De wegen, 50 km/uur binnen de
bebouwde kom, hebben geen 10-6/jaar PR-contour. Het groepsrisico is kleiner dan de
oriënterende waarde.
Over de spoorlijn Beverwijk – Haarlem vindt, sinds de sluiting van DSM Agro op 1-1-2010,
geen vervoer van gevaarlijke stoffen meer plaats. Het basisnet Spoor geeft ook geen
(toekomstig) vervoer van gevaarlijke stoffen aan.
2.7 Groenbeleid
Het groen binnen Santpoort-Zuid wordt door veel mensen erg gewaardeerd. Opvallend
hieraan is dat het voornamelijk om particulier groen gaat en dat er relatief weinig groen in
eigendom is van de gemeente. Hierin speelt de gemeente dus geen rol. Het enige wat de
gemeente kan doen is om in dit bestemmingsplan meer beschermde bestemmingen op te
nemen. Waar dit passend is zal daarom worden gekozen voor de bestemming bos. Dit zodat
dit groen in stand blijft. Groengebieden met bijzondere aandacht zijn:
De bosstrook tussen de Willem de Zwijgerlaan en de spoorlijn vanaf het station
De bosstrook tussen de Wijnoldy Daniëlslaan en de spoorlijn
De bosdriehoek Louise de Colignylaan/Charlotte de Bourbonlaan
De bosdriehoek Wijnoldy Daniëlslaan / Harddraverslaan
De bosdriehoek Papenburghlaan/Clarionlaan/Olga von Gotschlaan
Het talud langs de Wüstelaan
De groenstroken langs de Anna van Saksenlaan, de Louise de Colignylaan, de
Willem de Zwijgerlaan en de Harddraverslaan
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De steilwand met de duinrellen aan de Vinkenbaan
De Jan van Gijzenvaart / hoek Sloterkerkpad
Het Oranjeveldje.

De waterhuishouding krijgt ook aandacht zodat er geen mogelijkheden worden geboden die
direct of indirect invloed hebben op de grondwaterstand- of kwaliteit. Dit is onlosmakelijk
verbonden met de groenstructuur en het duinachtige landschap. Dit duinachtige landschap
wordt ondermeer beschermd doordat het door de provincie is aangewezen als aardkundig
monument. Dit dient uiteindelijk ook sterk naar voren te komen in het bestemmingsplan.
Op dit moment zijn binnen de gemeente Velsen een drietal groenbeleidsplannen voor de
bebouwde kom vigerend, namelijk het Bomenplan 2003, de Ecologische groenvisie 1997 en
het Groenbeleidsplan 2009 Ruimte voor Groen. Het bomenplan is een beheerplan waarin de
vervanging van gemeentelijke bomen is vastgelegd. De Ecologische groenvisie is een
beschrijvende visie op hoofdlijnen. In het Groenbeleidsplan is de hoofdgroenstructuur
vastgelegd. Ook zijn hierin kaarten opgenomen, die beschrijven of er eventueel groen moet
worden gecompenseerd. Dit kan relevant zijn bij ontwikkelingen, omdat groen met een
classificatie “te behouden groen met compensatiebeginsel” op kaart zijn aangegeven. Voor
het plangebied is een klein stukje groen ten zuiden van de Olga van Gotschlaan relevant. Dit
stuk groen maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur.
Het landschapsbeleidsplan is met name geschreven voor het buitengebied. Het genoemde
groenelement aan de Olga van Gotschlaan is benoemd als waardevol. Dit element grenst
aan de noordzijde aan een park dat deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur. Dit zal extra
benadrukt worden in het bestemmingsplan.
2.8 Sport- en recreatiebeleid
Voor het sportaccommodatiebeleid is de 'nota accommodatiebeleid voor sportief Velsen
2010-2015' leidraad. De gemeente streeft bij het inrichten van de openbare ruimte naar een
beweegvriendelijke omgeving.
De gemeente Velsen heeft in de kern Santpoort-Zuid een gymzaal (Het Gymhuys)
gerealiseerd op het Oranjeveld, naast de Brederode Daltonschool aan de Willem de
Zwijgerlaan. Voor deze ontwikkeling is in 2010 door de raad een apart bestemmingsplan
vastgesteld. De gymzaal is in augustus 2012 opgeleverd. Aan de oostzijde van de woonkern
Santpoort-Zuid is het sportpark De Elta gelegen. Dit ligt buiten het plangebied.
2.9 Economisch beleid
Bedrijven
In het plangebied zijn enkele bedrijven gelegen. Er is geen economisch beleid dat van
toepassing is op deze bedrijven.
Detailhandel
In het plangebied zijn een supermarkt en enkele winkels gevestigd. Met name rond de
supermarkt is sprake van een concentratie van voorzieningen.
In de Economische agenda 2011-2014 is vastgesteld dat de vraag naar schaalvergroting in
verschillende segmenten actueel is, met name vanuit supermarkten, maar ook vanuit andere
sectoren als bouwmarkten en tuincentra. Dit is een trend die overal binnen de gemeente te
zien is. Dit wil niet zeggen dat uitbreidingen met dit bestemmingsplan rechtstreeks mogelijk
zijn.
Kantoren en dienstverlenende bedrijven
Verschillende kleinere kantoren en dienstverlenende bedrijven zijn in het plangebied
gevestigd. In Velsen is geen specifiek beleid voor kantoren of dienstverlenende bedrijven.
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De Bloemendaalsestraatweg valt aan te wijzen als het kerngebied van Santpoort-Zuid. Om
deze functie te behouden en te versterken zal de bestemming ‘centrum’ worden opgenomen
voor deze straat. Hierdoor is het mogelijk om hier een winkel te vestigen, kantoor, apotheek
etc. zonder dat daar uitgebreide procedures voor nodig zijn. Een extra supermarkt zal niet
mogelijk worden gemaakt omdat dit grote impact heeft op de omgeving.
2.10 Horeca
In het horecabeleid 2008-2015 staat vermeld dat het lokaal verzorgende aanbod in het
buurtwinkelcentrum gehandhaafd dient te blijven en dat voor zover mogelijk wordt ruimte
geboden aan de uitbreiding van de horeca ter ondersteuning van de toeristisch/recreatieve
functie. In het bestemmingplan zal de bestemming centrum meer ruimte bieden voor
kleinschalige horeca. Dit is dus in het gehele kerngebied. Het zal gaan om dagrecreatieve
horeca.
2.11 Monumentenbeleid
Voor het plangebied Santpoort-Zuid is de Beleidsnota Monumentenzorg Velsen relevant. De
beleidsnota 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 gaat nadrukkelijk
om cultuurhistorisch en/of architectuurhistorisch waardevolle objecten, ruimtelijke en
bebouwingsstructuren. Belangrijk hierbij is het monumentenrapport Santpoort, “twee dorpen
in de schaduw van Brederode”.
Binnen het plangebied liggen de volgende monumenten:
Bloemendaalsestraatweg bij 1 grenspaal (provinciaal monument)
Bloemendaalsestraatweg 4-6-8 (gemeentelijk monument)
Bloemendaalsestraatweg 47-49 (gemeentelijk monument)
Bloemendaalsestraatweg 74-76-78 (gemeentelijk monument)
Bloemendaalsestraatweg 80 (gemeentelijk monument)
Bloemendaalsestraatweg 98-102 (gemeentelijk monument)
Bloemendaalsestraatweg 108-110 (gemeentelijk monument)
Bloemendaalsestraatweg 118 (gemeentelijk monument)
Duinweg of Duivelslaan 35 (gemeentelijk monument)
Harddraverslaan 60 (provinciaal monument)
Velserenderlaan, historische laan (gemeentelijk monument)
Vinkenbaan 14 (rijksmonument)
Vinkenbaan 15 (gemeentelijk monument)
Vinkenbaan 16-18 (gemeentelijk monument)
Vinkenbaan 22 (gemeentelijk monument)
Vinkenbaan 25 (gemeentelijk monument)
Vinkenbaan 50 (gemeentelijk monument)
Willem de Zwijgerlaan 59-61 (provinciaal monument)
Wüstelaan ong. Grenspaal (rijksmonument)
Wüstelaan 32 (gemeentelijk monument)
Deze monumenten worden beschermd in het bestemmingsplan door een aanduiding op de
verbeelding.
2.12 Woongemeenschap Santpoort-Zuid
De woongemeenschap Santpoort-Zuid is een stichting, bestaande uit vrijwilligers, die de
belangen behartigt van de inwoners van Santpoort-Zuid. Men heeft als doel om een prettig
woon- en leefmilieu te behouden en indien nodig te versterken binnen Santpoort-Zuid.

Startdocument bestemmingsplan Santpoort-Zuid

pagina 10

De woongemeenschap is geen onderdeel van de overheid. De documenten die de
woongemeenschap opstelt hebben daarom ook geen formele status. Wel vindt de gemeente
het belangrijk om de mening van de woongemeenschap te horen en, waar mogelijk, mee te
nemen in het bestemmingsplan.
In de zomer van 2011 zijn alle inwoners van Santpoort-Zuid benaderd middels een
schriftelijke enquête om hun mening te geven over de toekomst van de kern. Het blijkt dat de
inwoners van Santpoort-Zuid zeer tevreden zijn met de huidige toestand van het dorp. Men
wenst geleidelijke, kleinschalige verbeteringen die passen bij het groene dorpskarakter.
De woongemeenschap heeft een ideaalbeeld geschetst hoe het dorp er uit dient te zien in
2025. Het beeld ziet er als volgt uit.
Santpoort-Zuid heeft het fraaie, groene en rustige karakter behouden. Nieuwe
ontwikkelingen zijn zorgvuldig ingepast en de kern is levendiger geworden als in 2011 het
geval was. In 2025 is er geen grootschalige woningbouw gerealiseerd maar zijn er wel
enkele seniorenwoningen gebouwd zodat senioren hun wooncarrière in Santpoort-Zuid
kunnen voorzetten. De nieuwbouw is mooi en duurzaam in het groene karakter van het dorp
gebouwd.
Het gebied achter het tankstation zal zijn opgeknapt in 2025. Ook is een klein beetje
werkgelegenheid gecreëerd in kennisintensieve en kleinschalige bedrijfstakken. Er is meer
ruimte voor ateliers, expositieruimtes en horeca. Ook zijn er in 2025 meer winkels die zich
met name richten op de inwoners uit het dorp. Er zijn geen winkels bijgekomen die een
verkeersaantrekkende werking hebben. Wel is er op bescheiden schaal meer toerisme in
2025. Het voormalige station wordt gezien als kloppend hart van Santpoort-Zuid.
In 2025 wil men ook een echte dorpskern hebben waar iedereen kan winkelen, recreëren,
ontmoeten en werken. Dit alles in een groene en architectonisch verantwoorde omgeving.
Men hoopt dat in 2025 Santpoort-Zuid nog altijd per trein bereikbaar is en dat het aantal
autobewegingen gelijk is gebleven. Ook zal het dan veilig zijn voor kinderen om op straat te
spelen en te fietsen. In 2025 zal het kappen van bomen enkel sporadisch plaats vinden. Dit
geldt ook voor bomen op privé terreinen.
Hoewel sommige dingen strijdig lijken te zijn met de visie van de gemeente zal in dit
bestemmingsplan geprobeerd worden om in ieder geval de neergezette visie te faciliteren
waar dat mogelijk en wenselijk is. Sommige zaken vallen buiten de mogelijkheden die een
bestemmingsplan kan reguleren. Het faciliteren betekent echter niet dat de gemeente deze
plannen zal uitvoeren. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid grotendeels bij marktpartijen en
inwoners.
2.13 Stichting Santpoort
De Stichting Santpoort is sinds 1976 als vrijwilligersorganisatie actief in de woonkernen
Santpoort-Noord en -Zuid. De Stichting stelt zich ten doel het behoud van het dorpskarakter
van beide woonkernen, het woon- en leefklimaat, het behoud van het cultuurhistorische
erfgoed en het natuurschoon, landschap en groen, alsmede de bescherming daarvan tegen
(verdergaande) verstedelijking en andere vormen van aantasting, dit alles in de ruimste zin
van het woord.
De Stichting is geen onderdeel van de overheid. De documenten die de Stichting opstelt
hebben daarom geen formele status. Wel vindt de gemeente het belangrijk de mening van
de stichting te horen en waar mogelijk mee te nemen in het bestemmingsplan.
Vanuit haar doelstellingen heeft de stichting in het verleden meegewerkt aan verschillende
gemeentelijke beleidskaders zoals de Monumentenrapportage Santpoort (1989), de
Welstandsnota (2004), het Groenbeleidsplan en het Landschapsbeleidsplan.
Daarnaast zet de stichting zich in om de kennis van de lokale historie, de architectuur en
stedebouwkundige ontwikkeling bij het publiek te vergroten. Daartoe heeft zij de
cultuurhistorische Brederoderoute (2001) ontwikkeld en brengt jaarlijks een tijdschrift uit.
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De stichting zou graag zien dat aan delen van Santpoort-Zuid een monumentenstatus wordt
verleend. Indien dit niet mogelijk is, is een sterk conserverend bestemmingsplan van groot
belang, conform de door de gemeenteraad aangenomen Monumentenrapportage uit 1989.
Hierin zijn aanbevelingen gedaan om het voortbestaan van “ bepaalde waardevolle en
belangrijke elementen binnen de structuur van Santpoort uit historische, stedebouwkundig
en landschappelijk oogpunt” te garanderen in het bestemmingsplan; dit zonder dat elke
verdere ontwikkeling daarmee wordt geblokkeerd. Dit om zo te waarborgen dat de
kwaliteiten van het gebied behouden blijven.
2.14 Vergrijzing
Belangrijk is dat Santpoort-Zuid aan het vergrijzen (steeds ouder wordende bevolking) en
ontgroenen (wegtrekken van jongeren) is. Dit heeft gevolgen voor de vele grote c.q. dure
huizen die in de kern staan. In dit plan zal rekening worden gehouden met de vergrijzing
door het opnemen van meer mogelijkheden voor het creëren van voorzieningen op de
begane grond zoals bijvoorbeeld een extra badkamer of slaapkamer. Ook zal er meer
mogelijk gemaakt worden voor mantelzorg. Hierdoor kan men langer in de woning blijven
wonen.
2.15 Stedebouwkundig
Santpoort-Zuid is een bij uitstek groene kern. Het is belangrijk dat dit behouden blijft. De
verbeelding van het bestemmingsplan dient dit ook uit te stralen. Daarom moeten
bijgebouwen minimaal 3 meter uit de voorgevelgrens staan indien de woningen meer dan 10
meter uit elkaar staan. Indien de woningen minder dat 10 meter uit elkaar staan mogen
bijgebouwen binnen 1 meter van de voorgevelgrens worden gebouwd.

3 INITIATIEVEN EN VERVOLG
3.1
Inleiding
In deze paragraaf komen de ontwikkellocaties aan de orde waarbij tevens wordt aangegeven
wat de uitgangspunten zijn.
Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het is
daarom van belang, dat de raad in de voorbereidingsfase nauw betrokken is bij de
totstandkoming van het plan. Dit startdocument wordt met het oog hierop consulterend aan
de raad voorgelegd.
Het opstellen van een bestemmingsplan is een langdurig proces van circa een jaar. Het is
niet ondenkbaar dat zich in de tussenliggende periode nieuwe aangelegenheden voordoen
die in het bestemmingsplan meegenomen moeten worden. Om bijstellingen te voorkomen
heeft er een algemene inventarisatie plaatsgevonden aan de hand van een advertentie in de
Jutter/Hofgeest op 8 september 2011. In de publicatie is aan een ieder verzocht initiatieven
kenbaar te maken, waarvan concreet verwacht wordt dat zij ook binnen de planperiode van
10 jaar zullen worden uitgevoerd. Over dergelijke nieuwe ontwikkelingen zijn in dit
startdocument richtinggevende uitspraken gedaan.
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Voor de nieuwe ontwikkellocaties worden
hieronder de uitgangspunten voor
herontwikkeling geformuleerd. Deze locaties
zijn naar voren gekomen naar aanleiding
van de gehouden inventarisatie. De nieuwe
ontwikkellocaties betreffen:
1. Uijtendaalstraat 12-14 van
functiewijziging van bedrijf naar
woningbouw:
2. Bloemendaalsestraatweg 32 van
functiewijzing van garages/berging
naar woningbouw:
3. Uitbreiding woning Duinweg of
Duivelslaan 2:
4. Bestemmingswijziging erf
Middenduinerweg 64.

Figuur 5, Nieuwe ontwikkelingen
1. Uijtendaalstraat 12-14 van bedrijf naar woningbouw
Aan de Uijtendaalstraat 12-14 staat een bedrijfsgebouw.
De eigenaren vragen om een bestemmingswijziging naar
een woning, omdat de huidige bedrijfsfunctie lastig
invulbaar is.
Het is wenselijk om een wijzigingsbevoegdheid op te
nemen om het huidige bedrijfspand te wijzigingen in de
bestemming Wonen. Voorwaarde is wel dat het
milieutechnisch mogelijk is, het huidige bouwvolume
gehandhaafd blijft en in parkeerplaatsen wordt voorzien.
2. Bloemendaalsestraatweg 32 van berging naar
woningbouw
Aan de Bloemendaalsestraatweg 32 is een garage/berging
gelegen. De eigenaren vragen om een
bestemmingswijziging naar een woning.
Het is wenselijk om een wijzigingsbevoegdheid op te
nemen om het huidige pand te kunnen wijzigingen in de
bestemming Wonen, omdat dit past in het straatbeeld.
Voorwaarde is wel dat het milieutechnisch mogelijk is, het
huidige bouwvolume gehandhaafd blijft.
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3. Uitbreiding woning Duinweg of Duivelslaan 2
Aan de Duinweg of Duivelslaan 2 staat het voormalige hulppostkantoor. De bewoners willen
op de aanbouw (het voormalige wachtlokaal), dat nu voorzien is van een plat dak, een
zolderkap plaatsen. Aangezien de kap op de aanbouw ondergeschikt uitgevoerd wordt aan
het hoofdvolume, zal de uitbreiding mogelijk worden gemaakt.
4. Bestemmingswijziging erf Middenduinerweg 64
Bij de woning aan Middenduinerweg 64 is een stuk grond aangekocht van NS vastgoed. De
huidige bestemming is “spoordoeleinden”. Bewoners willen het in gebruik nemen als erf
behorende bij de woning. Gezien de gewijzigde eigendomsverhoudingen en de beoogde
invulling van het terrein, is het wenselijk om aan een bestemmingswijziging naar een erf
behorende bij de woning mee te werken. De standaard erf bepalingen en
bouwvergunningvrije mogelijkheden zullen hierbij van toepassing zijn.
Overig
Tennispark Brederode
De eigenaar van het tennispark Brederode heeft verzocht het aantal banen met verlichting uit
te mogen breiden en om een terrasoverkapping te legaliseren. De tennisvelden liggen buiten
het plangebied en zullen daarom niet worden meegenomen in dit bestemmingsplan. De
gevraagde uitbreiding zal overwogen worden bij de behandeling van het nieuwe
bestemmingsplan voor het Duingebied Velsen.
Blekersduin
Het Blekersduin terrein zal opgenomen worden in dit bestemmingsplan. In het kader van de
actualisatie is dit noodzakelijk. Momenteel liggen er geen concrete plannen die uitvoerbaar
zijn. Wanneer dit bij het voorontwerp nog altijd niet het geval is zal de nu vigerende
bestemming worden opgenomen. Wanneer er wel een concreet nieuw plan is wordt daarvoor
de reguliere procedure doorlopen met een separaat startdocument en bestemmingsplan.
3.2 Verleende vergunningen
In de afgelopen jaren zijn er diverse vergunningen, afwijkingen en ontheffingen verleend.
Deze worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Het gaat hierbij meestal om kleine
vergunningen. Er zijn echter ook vergunningen verleend met meer ruimtelijke impact. Deze
worden hieronder opgesomd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Van Dalenlaan 390. Wijziging van ‘Kantoren en diensten’ in ‘Maatschappelijk’ ten
behoeve van de realisatie van een medische praktijk.
Louise de Colignylaan 64. Het plaatsen van een toegangsportaal en uitbouw op
eerste verdieping aan de zijgevel.
Bloemendaalsestraat 138. Wijzigen bestemming ‘Horeca’ in ‘Detailhandel’.
Wüstelaan 76. Realiseren schuur met carport.
Louise de Colignylaan 13. Vervangen van vrijstaande woning door tweekapper.
Litslaan 21. Uitbouw over meerdere verdiepingen.
Charlotte de Bourbonlaan 21. Vergroten 2de verdieping.
Harddraverslaan 10. Vergroten 2de verdieping.
Papenburghlaan 4. Vergroten 2de verdieping.
Anna van Burenlaan 11. Vergroten woning.

Het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld voor de gymzaal (het Gymhuis) in
Santpoort-Zuid wordt eveneens opgenomen binnen dit bestemmingsplan. Er is onlangs een
verzoek ontvangen voor het splitsen van de woning aan de Wüstelaan 59 (woning van de
paters). Indien deze wordt verleend wordt deze ook meegenomen in het nieuwe
bestemmingsplan.
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3.3 Keuze planvorm
Globaliteit
Om aan de doelstelling te voldoen zal zowel in de regels als op de verbeelding worden
getracht de nodige globaliteit aan te brengen. De mate van globaliteit kent zijn grenzen. De
grens van globaliteit ligt te allen tijde bij de rechtszekerheid naar de omgeving toe. Per
situatie zal daarom de maximale grens van globaliteit worden opgezocht met in achtneming
van belangen van de omgeving. Verwacht wordt dat daarmee een groot deel van de huidige
nog benodigde wettelijke ontheffingen of afwijkingen niet meer noodzakelijk zal zijn.
Flexibiliteit
In het plangebied zijn verschillende situaties te onderscheiden:
- situaties waarin kan worden volstaan met consolidatie van de huidige situatie, dit geldt
voor het grootste deel van het plangebied.
- situaties waarin de nieuwe ontwikkeling direct mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld de
bestemmingswijzing aan de Middenduinerweg 64/
- situaties waarin van een wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt,
bijvoorbeeld Uijtendaalstraat waarvoor de kaders en randvoorwaarden voldoende
bekend zijn, maar nog onderzoek nodig is
- situaties waarin sprake is van afwijkingen ten aanzien van het bouwen, die van
ondergeschikte aard zijn, en waarbij een ontheffingsbevoegdheid kan worden
opgenomen.
Minimalistisch
De regels worden minimalistisch vorm gegeven. Dit zodat ze eenvoudig leesbaar en te
begrijpen zijn. Uiteraard zal worden gezorgd dat de juridische kwaliteit in stand gelaten
wordt.
3.4 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
Dit 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.
Voorontwerpfase
In de voorontwerpfase wordt het startdocument vertaald naar een
voorontwerpbestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding). Op basis van het
voorontwerp wordt inspraak georganiseerd en tegelijkertijd vindt er een wettelijk verplichte
raadpleging plaats van adviesinstanties, het zogenoemde wettelijke vooroverleg artikel 3.1.1
Besluit ruimtelijke ordening overleg (Bro-overleg). In deze fase zal ook een informatieavond
worden georganiseerd voor alle geïnteresseerden.
Ontwerpfase
De conclusies en wijzigingen uit de inspraak en het artikel 3.1.1 Bro-overleg 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.
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Vaststellingsfase
De nota van zienswijzen wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad stelt
uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter visie
gelegd. Tegen het vaststellingsbesluit kan beroep worden ingesteld, welke zal worden
behandeld door de Raad van State.
Op te leveren producten in planning
Product
Startdocument in B&W
Startdocument op raadsplein
voorontwerpbestemmingsplan
inspraakrapportage en overleg artikel 3.1.1 Bro
instanties
ontwerpbestemmingsplan
nota van zienswijzen/raadsvoorstel
vastgesteld bestemmingsplan
beroepschrift Raad van State (facultatief)
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Datum
Februari 2013
2e kwartaal 2013
3e kwartaal 2013
4e kwartaal 2013
1e kwartaal 2014
1e kwartaal 2014
2e kwartaal 2014
2014
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