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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding voor het startdocument
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 in planologisch
opzicht is opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan;
het feit dat diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor deze op grond
van de wet geactualiseerd moeten worden;
de wens om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en te globaliseren,
zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het hele plangebied.
Het startdocument dient 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.

1.2 Opbouw van het startdocument
Het startdocument is als volgt opgebouwd:
In Hoofdstuk 1 Inleiding wordt kort ingegaan op de aanleiding en algemene doelstelling van
het plan.Hoofdstuk 2 Plangebied geeft een korte beschrijving van het plangebied.
Nieuwe ontwikkelingen komen in Hoofdstuk 3 Nieuwe ontwikkelingen aan de orde.
In Hoofdstuk 4 Beleidskader 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 zijn 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 5 Aanpassingen worden de sectorale belangen tegen elkaar
afgewogen en een keus gemaakt voor de richting die in het bestemmingsplan voor diverse
concrete zaken aangehouden zal worden.

1.3 Doelstelling
Het doel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Duingebied Velsen (en
de binnenduinrand) is om tot een actualisering van het bestemmingsplan te komen. Op
basis van de systematiek van de IMRO-codering die voor de gehele gemeente geldt, wordt
een eenduidige bestemmingsplanregeling voor het gehele plangebied opgenomen.
Er gelden nu (delen van) vier verschillende bestemmingsplannen in het plangebied, zie
onderstaand figuur.
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Figuur 1.3.1: Overzichtskaart vigerende bestemmingsplannen

Bestemmingsplan

Vastgesteld door
gemeenteraad/B&W

Goedgekeurd
door Provincie

Raad van State/
Kroon

5.5 IJMUIDEN ZUID

25-02-1999

05-10-1999

29-08-2001

9.1 SANTPOORT ZUID 1

20-06-1985

16-09-1986

17-03-1989

9.5 SANTPOORT ZUID

17-06-2004

15-02-2005

28-12-2005

10.3 DUINGEBIED VELSEN

21-09-2000

24-04-2001

-

Tabel 1.3.2 : Overzicht vigerende plannen met vaststellingsdatum

1.4 Eventuele bijstellingen
Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid die wettelijk aan de
gemeenteraad is opgedragen. Het is daarom van belang, dat de raad in de
voorbereidingsfase nauw betrokken is bij de werkzaamheden. Dit startdocument wordt met
het oog hierop consulterend aan de raad voorgelegd.
Het opstellen van een bestemmingsplan is een langdurig proces. Tussen het opstellen van
het startdocument en de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad ligt
ongeveer een periode van een jaar. Het is niet ondenkbaar dat zich in de tussenliggende
periode nieuwe aangelegenheden voordoen die in het bestemmingsplan meegenomen
moeten worden of een beleidswijziging rechtvaardigen. Om bijstellingen, vanwege allerlei
initiatieven, gedurende het proces voor te zijn, heeft er een algemene inventarisatie
plaatsgevonden aan de hand van een advertentie in de Jutter/Hofgeest. In de publicatie werd
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 op dit
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moment mogelijk is, zijn over dergelijke nieuwe ontwikkelingen in dit startdocument zoveel
mogelijk richtinggevende uitspraken gedaan.
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Hoofdstuk 2 Plangebied
2.1 Korte beschrijving plangebied
Het plangebied omvat met name het duingebied de Kennemerduinen, maar ook de
binnenduinrand valt binnen het gebied, aan de noordzijde globaal begrensd door de
Heerenduinweg, aan de oostzijde door de woonkernen Driehuis en Santpoort-Noord. De
zuidzijde grenst aan het grondgebied van de gemeente Bloemendaal.
Het grootste deel van het plangebied, de Kennemerduinen, is een uniek beschermd
natuurgebied. In het westen zijn de duinvormen duidelijk herkenbaar, terwijl het oostelijk deel
meer een boskarakter heeft. De binnenduinrand vormt een kleinschalig patroon van bos,
kronkelende wegen, buitenplaatsen en open grasland. Het landschap van de binnenduinrand
vertoont een aantal kenmerken van een stadsrand. De agrarische structuur is verzwakt. Dit
manifesteert zich in de opkomst van paardenweiden en maneges. Ook zijn er reguliere
woningen aanwezig.
Begraafplaats en crematorium Westerveld valt ook in het plangebied en behoort tot deze
stedelijke bestemmingen. Het plangebied telt verder twee tennisverenigingen.
De unieke natuur en het landschap van de binnenduinrand en de hoge cultuurhistorische en
recreatieve waarde kunnen als sterke elementen van het plangebied worden aangemerkt.
Daarbij komen als zwakke elementen de agrarische gronden naar voren die hun
oorspronkelijke functie grotendeels zijn kwijtgeraakt, met als gevolg een toenemende
verstedelijkingsdruk en dreigende verrommeling van het open landschap.
Het gebied heeft door de hierboven beschreven ruimtelijke kwaliteiten een zodanige waarde
dat op verschillende beleidsniveau's wordt ingezet op behoud en versterking hiervan. Op
gemeentelijk niveau gebeurt dit vanuit het landschapsbeleidsplan en op regionaal niveau
wordt het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand opgesteld. De provincie en zes gemeenten
hebben de ambitie om hiermee de Binnenduinrand te ontwikkelen tot een Metropolitaan
Landschap, dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de Metropool Regio
Amsterdam.
Waar mogelijk en planologisch relevant zal het bestemmingsplan het planologisch kader en
randvoorwaarden kunnen scheppen.
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Hoofdstuk 3 Nieuwe ontwikkelingen
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. Het ging hierbij om initiatieven die direct betrekking hebben op het toevoegen van
bebouwing in het gebied, maar het kon ook gaan om transformatie in het gebruik
(bijvoorbeeld van werken naar wonen). Er zijn 11 initiatieven ontvangen.
Bouwinitiatieven
Hierna volgt een samenvatting van de bouwinitiatieven die betrekking hebben op het bouwen
in het plangebied. Onder de samenvatting volgt direct de reactie van de gemeente. De
initiatieven die betrekking hebben op een specifieke locatie staan hieronder op het
overzichtskaartje.
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Figuur 3.1.1 : overzicht ingediende (locatiegebonden) initiatieven. Initiatief 1, 7 en 11 zijn niet locatiegebonden, daarom staan
deze niet op de kaart
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3.1.1 Kleinschalige camping
De vraag is gesteld of ergens in het binnenduinrandgebied een kleinschalige camping met
maximaal 25 trekkershutten mogelijk gemaakt kan worden. Als mogelijke locaties wordt
voorgesteld het gebied achter het tennispark, achter de Middenduinerweg of Duin- en
Kruidbergerweg, of naast speeltuin de Veilige Haven aan de Heerenduinweg.
Reactie
Het initiatief is niet concreet genoeg om in het bestemmingsplan op te kunnen nemen. Het is
echter niet ondenkbaar dat een goed uitgewerkt initiatief voor een kleinschalige camping, met
een separate procedure, gefaciliteerd kan worden. Een kleinschalige camping is passend in
het toeristisch beleid van de gemeente. De ruimtelijke inpassing zal echter zeer zorgvuldig
moeten gebeuren, de mogelijkheden zijn daarbij beperkt. De percelen op voorgestelde
locaties zijn geen eigendom van de indiener van het initiatief. Vereniging Natuurmonumenten
heeft aangegeven neutraal te staan ten opzichte een kleinschalige camping, maar dat de
ruimtelijke aspecten zoals verstoring door geluid, licht en effecten op de recreatieve zonering
(bijvoorbeeld dat het drukker wordt buiten de intensieve zone, of andere vormen van
recreatie en onderlinge hinder) wel van belang zijn. De gemeente deelt deze mening. De
intensiteit van eventuele bebouwing is afhankelijk van de exacte locatie, evenals de intensiteit
van de verkeersaantrekkende werking. Eén en ander zal goed moeten passen bij de
omgeving.

3.1.2 Brederoodseweg 41, Ruimte voor Ruimte
Initiatiefnemer is eigenaar van de percelen Brederoodseweg 41 en Brederoodseweg 43. Er
is een initiatief ingediend dat betrekking heeft op twee percelen, maar voor het overzicht
wordt dit als twee losse initiatieven behandeld.
Het initiatief dat betrekking heeft op perceel Brederoodseweg 41 betreft het slopen van de
oude kassencomplexen met gebruikmaking van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte,
zodat deels natuurbeheer kan plaatsvinden en een drietal woningen (stolboerderijen) kan
worden gebouwd. Dit initiatief is al langer bekend bij de gemeente en wordt behandeld in
paragraaf 3.2.1 'bekende ontwikkelingen'.

3.1.3 Brederoodseweg 43
Dit perceel ligt bij de voormalige ingang van de ruïne van Brederode, naast de
tennisvereniging. Intiatiefnemer heeft verschillende wensen. Zie onderstaande
overzichtskaart:
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Figuur 3.1.3.1: overzichtskaart initiatief Brederoodseweg 43

1. Initiatiefnemer heeft uiteenlopende ideeën over mogelijke nieuwe functies voor de
bestaande vervallen bebouwing (het voormalige Tinholthuis), die direct achter de kantine van
de tennisvereniging ligt. Bijvoorbeeld het restaureren van de paardenstal, een museum of
een vakantiewoning.
De bebouwing heeft het karakter van het oude Tinholthuis verloren en geen monumentale
waarde. In het Tinholthuis was ooit een verzameling ondergebracht welke van belang was
voor het onderwijs en de kennis van de natuurlijke historie.
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Figuur 3.1.3.2: het Tinholthuis in 1936, (bron: beeldbank Noord-Hollands Archief)

Figuur 3.1.3.3: boven het voormalige Tinholthuis in huidige toestand en daaronder het aangezicht van het perceel naast
Velserenderlaan 2

2. Op het perceel is, direct langs de toegangsweg en schuin tegenover het woonhuis, een
waterpompinstallatie aanwezig. Van oudsher diende deze voor de watervoorziening van de
kwekerij. In de toekomst gaat deze pomp mogelijk gebruikt worden om het water in de
slotgracht van de Ruïne op peil te houden en om de beek van water te voorzien.
Initiatiefnemer vraagt om bouwmogelijkheden om de pompvoorziening in een schuurtje te
kunnen plaatsen, met een oppervlakte van 5 bij 4 meter.
3. Initiatiefnemer verzoekt om de bestemming te wijzigen van een stukje grond direct naast
de tennisbanen, zodat daar een paardenhouderij kan komen. Het gaat om het puntvormige
stukje grond, gelegen direct naast de noordoostelijke punt van het tennispark (naast baan
12), tussen de tennisbaan en de beek. De bestemming van het perceel is in het vigerend
bestemmingsplan 'Agrarisch met landschappelijke en natuurwaarden'.
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Reactie
ad 1. Geen van de door initiatiefnemer genoemde ideëen zijn voldoende concreet om in het
bestemmingsplan opgenomen te kunnen worden. Het college heeft een positieve
grondhouding ten opzichte van een openbare functie zoals museum, horeca of
informatiecentrum, welke eventueel te koppelen is aan de ruïne. Voorgestelde ideeën vergen
echter nader onderzoek door initiatiefnemer. Een vakantiewoning is, gezien de korte afstand
tot de tennisbanen, vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk. Het
niet-hobbymatig (meer dan 5 paarden) houden van paarden is op deze locatie in ieder geval
niet mogelijk, op grond van de Wet Ammoniak en Veehouderij en het Activiteitenbesluit,
omdat binnen een straal van 250 meter meerdere geurgevoelige objecten aanwezig zijn.
Daarnaast heeft een paardenhouderij niet de gewenste landschappelijke uitstraling (zie ook
onder 3).
ad 2. Een bouwwerk ten behoeve van de waterhuishouding, mits niet hoger dan 3 meter en
de oppervlakte niet meer dan 15 m2, is vergunningsvrij op grond van het Besluit
omgevingsrecht (Bor). Deze omvang is voldoende om een pomphuis te kunnen bouwen, 20
vierkante meter is daarvoor niet nodig. In het bestemmingsplan hoeft hiervoor daarom geen
regeling te worden getroffen.
ad 3. Het is niet wenselijk dat op deze grond een paardenhouderij komt. Dit is niet passend in
het landschap en leidt tot verrommeling van de omgeving. Ook ruimtelijk is het onwenselijk,
zo vlak naast de tennisbanen en de achtergelegen woningen, in verband met overlast. Dit zal
daarom niet mogelijk worden gemaakt. Beweiding van de grond is overigens wel toegestaan.
Conclusie
Het perceel Brederoodseweg 43 zal conserverend worden bestemd (Agrarisch met
landschappelijke en natuurwaarden).

3.1.4 Middenduinerweg 80
Om voldoende inkomen te kunnen genereren worden meer bouwmogelijkheden gevraagd
d.m.v. vergroting van het bouwvlak en meer ruimte voor nevenactiviteiten naast de primaire
agrarische functie.

Figuur 3.1.4.1: aanblik perceel Middenduinerweg 80

Reactie
Voor wat betreft het mogelijk maken van nevenactiviteiten zie de beantwoording bij paragraaf
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3.1.7; LTO Noord, verzoek faciliteren agrarische sector.
Het bouwvlak uit het vigerende bestemmingsplan biedt nog voldoende ruimte voor uitbreiding
of (gedeeltelijke) vervanging van de bebouwing. Daarom wordt deze niet aangepast.
Uit de inventarisatie blijkt dat buiten het bouwvlak meerdere mest- en voederopslagen
aanwezig zijn. Zonder de benodigde vergunningen zijn tevens twee grote paardenbakken
aangelegd. Men houdt hobbymatig paarden.
In het kader van het landschapsbeleidsplan zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer.
Daarbij is aangegeven dat (gedeeltelijke) legalisering van de voorzieningen buiten het huidige
bouwvlak alleen mogelijk is onder voorwaarde van een betere landschappelijke inpassing.
Deze kan gerealiseerd worden door middel van een windsingel van 6.00 meter breed langs
noord- en westzijde van het bestemmingsvlak ten behoeve van opslag (zie onderstaand
figuur) en het aanbrengen van enkele hagen. De windsingel wordt in het bestemmingsplan
bestemd als "Groen". Voor het overzicht zie figuur 3.1.4.2.
In het bestemmingsplan zal verder, aan de noord- en westzijde van het bouwvlak, een vlak
worden aangegeven ten behoeve van opslag en van bouwwerken geen gebouw zijnde, die
nodig zijn voor de agrarische bedrijfsvoering of genoemde nevenfuncties. Hier dienen mesten voeropslag, evenals een paddock te worden ondergebracht. Voor deze voorzieningen
dienen alsnog de benodigde vergunningen te worden aangevraagd. In het vlak is ruimte voor
één paddock/paardenbak. Dit is voldoende voor een hobbymatige paardenhouderij, waar
maximaal 5 paarden voor niet-commerciële doeleinden mogen worden gehouden.
De maximale hoogte voor opslag wordt, afhankelijk van de afstand tot de weg, vastgelegd op
4 meter achter het hoofdgebouw, respectievelijk 2 meter direct achter het gedeelte dat is
aangewezen als tuin (zie figuur 3.1.4.1). Laatstgenoemd gedeelte ligt meer in het zicht,
daarom is een lagere opslaghoogte gewenst.
De naastgelegen woning, Middenduinerweg 78, is tegenwoordig niet meer in gebruik als
tweede bedrijfswoning, maar als reguliere woning. Meer hierover in 4.2.3 Woonbeleid. De
bestemming van het perceel zal dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd, volgens de
standaard methodiek bij reguliere woningen. Dat betekent concreet dat er geen sprake meer
is van een agrarisch bebouwbaar erf, maar dat er woonbestemming (met aanduiding
plattelandswoning) wordt opgenomen, met tuin en bebouwbaar erf.
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Figuur 3.1.4.2: nieuwe indeling erf Middenduinerweg 80 (links) met daarnaast Middenduinerweg 78 (rechts)
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Figuur 3.1.4.3: luchtfoto huidige situatie Middenduinerweg 80

3.1.5 Duin- en Kruidbergerweg 43
Verzocht wordt, vanwege een mogelijke beëindiging van het paardenpension, de bouw van
twee vrijstaande woonhuizen mogelijk te maken. Hierbij komt een groot deel van de
agrarische bestemming te vervallen.
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Figuur 3.1.5.1: aanblik perceel Duin- en Kruidbergerweg 43

Reactie
Net als bij initiatief nr. 2, geldt hier dat sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing en het in
plaats daarvan terugbouwen van twee - qua volume en oppervlakte aanzienlijk kleinere woningen, onder voorwaarden mogelijk is met gebruikmaking van de provinciale regeling
'Ruimte voor Ruimte'. Het College staat hier positief tegenover. Het initiatief biedt
mogelijkheden voor een verbetering van het landschap, dat door de intensieve
paardenhouderij sterk is verrommeld en beschadigd. Een zorgvuldige landschappelijke
inpassing is hierbij wel een vereiste, evenals een verbetering van de cultuurhistorische- en
natuurwaarden. Het zal duidelijk moeten zijn welk gebruik van de weilanden men voor ogen
heeft, aangezien hier momenteel veel paarden op geweid worden (ook van manege
Kennemergaarde). Een dergelijke ontwikkeling vergt vergaand onderzoek. Omdat
initiatiefnemer heeft aangegeven nog niet te weten of, en in welke vorm deze ideeën
eventueel tot uitvoering worden gebracht, kan in het bestemmingsplan geen regeling worden
opgenomen om het initiatief mogelijk te maken.
In het kader van het landschapsbeleidsplan zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer.
Daarbij is aangegeven dat (gedeeltelijke) legalisering van de voorzieningen buiten het huidige
bouwvlak alleen mogelijk is onder voorwaarde van een betere landschappelijke inpassing.
Deze kan gerealiseerd worden door middel van een groene omzoming van het vlak ten
behoeve van opslag met een elzensingel of hagen met bomen.
Het bestemmingsplan zal op enkele punten worden aangepast. De groene omzoming krijgt
de bestemming 'Groen'. Het bebouwingsvlak uit het vigerende bestemmingsplan wordt
grotendeels gehandhaafd. Aan de voorkant van de oude hofstede (zijde van de weilanden)
wordt een gedeelte, dat nu in het bouwvlak valt, als tuin bestemd. Dit gedeelte is momenteel
al als tuin in gebruik en op deze wijze wordt het zicht op de historische bebouwing
vrijgehouden.
Rondom de bedrijfsbebouwing (de schuren), langs de bocht in de weg, wordt een vlak
opgenomen ten behoeve van opslag en bouwwerken geen gebouw zijnde. Deze zijn nodig
voor de bedrijfsvoering. Hieronder vallen mest- en voeropslag, rijbakken, longeercirkel en
paddock. Voor deze voorzieningen dienen alsnog de benodigde vergunningen te worden
aangevraagd. Het parkeerterrein dient hier ook te worden gesitueerd. Buiten dit vlak zijn
dergelijke voorzieningen niet toegestaan.
Hieronder is een uitsnede opgenomen uit het bestaande bestemmingsplan, evenals een
luchtfoto waarop het huidige gebruik te zien is. Daaronder een schematische afbeelding met
de nieuwe inrichting, zoals in het bestemmingsplan zal worden opgenomen.
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Figuur 3.1.5.2: fragment huidig bestemmingsplan en luchtfoto bestaande situatie

Figuur 3.1.5.3: schematisch overzicht indeling nieuw bestemmingsplan
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3.1.6 Middenduinerweg 89 (Ekogrön)
Ekogrön v.o.f. verzoekt om geen belemmeringen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering
op te werpen door in de directe omgeving andere functies mogelijk te maken die
belemmerend werken.

Figuur 3.1.6.1: het complex Hoeve Middenduin (Middenduinerweg 85 en 89). De gebouwen in het vlak rechtsonder worden
particulier bewoond, de overige bebouwing is in gebruik als bedrijf (de luchtfoto is niet noordgericht).

Reactie
De monumentale boerderij aan de Middenduinerweg 89 (hoeve Middenduin) is een
Rijksmonument. Het perceel is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten en heeft in
het vigerende bestemmingsplan de bestemming "Agrarische Doeleinden; behoud, herstel en
de ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische waarden in combinatie met
grondgebonden veehouderij". Natuurmonumenten verpacht het deel van het perceel waar de
voormalige agrarische stallen op staan aan een bedrijf, Ekogrön. Dit bedrijf is geen agrarisch
bedrijf, maar een loonbedrijf dat werkzaamheden verricht in natuurgebieden in opdracht van
diverse organisaties, waaronder Natuurmonumenten. Op het perceel wordt beperkt
materialen opgeslagen en hobbymatig paarden gehouden. De activiteiten hebben een lange
geschiedenis. Het houden van pony`s (op dit moment 5) is in 2007 en 2012 als zijnde niet
bedrijfsmatig beoordeeld door de milieudienst IJmond. Er is in de huidige bedrijfsvoering
geen sprake van een inrichting (bedrijf) in het kader van de Wet milieubeheer. Het beheer
van het grasland en groen vindt plaats conform de bestemming; het landschap de
Status: concept
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ecologische waarden worden namelijk in stand gehouden.
Ekogrön is niet in het bezit van een benodigde vergunning (afwijking van het
bestemmingsplan) voor de huidige bedrijfsactiviteiten, die niet agrarisch van aard zijn en
daarmee in strijd met het bestemmingsplan. Omdat de activiteiten van Ekogrön qua
ruimtelijke impact en uitstraling wel goed passend zijn, is legalisatie mogelijk. Binnen de
agrarische bestemming zal daarom specifiek voor de bedrijfsvoering van Ekogrön een
aanduiding op de verbeelding worden opgenomen, zodat een loonbedrijf ten behoeve van
natuurbeheer wordt toegestaan.
Het overige deel van het perceel, waarop de voormalige agrarische bedrijfswoning staat
(adres Middenduinerweg 85), is sinds 1983 particulier eigendom en wordt, eveneens in strijd
met het vigerende bestemmingsplan en zonder vergunning, regulier bewoond. Weliswaar is
medio 2009 een monumentenvergunning afgegeven (MO-8-2008), echter hiermee is nog
geen goedkeuring gegeven voor reguliere bewoning van het pand. Hiervoor is namelijk ook
een afwijking van het bestemmingsplan nodig. In deze situatie kan de Wet
plattelandswoningen uitkomst bieden. De woning wordt in het nieuwe bestemmingsplan
daarom als plattelandswoning ('voormalige bedrijfswoning') bestemd, waarmee de woning
door derden mag worden bewoond.
Conclusie
Hoewel er strikt genomen op dit moment geen agrarische activiteiten plaats vinden, is het
perceel Middenduinerweg 89 hier wel geschikt voor en komt het huidige gebruik qua
ruimtelijke uitstraling overeen met een agrarische functie. Daarom zal het perceel in het
bestemmingsplan de huidige bestemming (agrarisch met landschappelijke- en
natuurwaarden) blijven behouden, waarbij tevens een loonbedrijf voor natuurbeheer wordt
toegestaan. De woning aan de Middenduinerweg 85 zal bestemd worden als
plattelandswoning. De huidige situatie is hiermee planologisch vastgelegd. Er worden in de
omgeving geen bestemmingen opgenomen die belemmerend werken ten aanzien van de
bedrijfsvoering.

3.1.7 LTO Noord, faciliteren agrarische sector
Land- en Tuinbouw Organisatie Noord verzoekt om rekening te houden met de toekomst
voor de agrarische sector binnen het plangebied. Men verzoekt om zowel fysieke ruimte te
geven aan de agrarische bedrijven als meer ruimte voor nevenactiviteiten.
Reactie
In het bestemmingsplan zal meer ruimte worden geboden voor passende nevenactiviteiten,
echter alleen voor zover deze activiteiten toelaatbaar zijn voor wat betreft impact op het
landschap, ruimtelijke effecten en milieu. Het gaat immers om een uniek cultuurhistorisch
landschap en kwetsbaar gebied. Als toelaatbare nevenactiviteiten, ondergeschikt aan de
hoofdfunctie, wordt gedacht aan aan de hoofdfunctie gerelateerde detailhandel (bijvoorbeeld
kleinschalige verkoop van agrarische producten), educatieve doeleinden (bijvoorbeeld
workshop kaasmaken) en recreatieve doeleinden (zoals boerengolf).
Meer intensieve functies (zoals een zorgboerderij of kinderopvang) worden niet mogelijk
gemaakt in het bestemmingsplan. Voor dergelijke functies kan middels een
omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan zodat per geval de
toelaatbaarheid van een specifieke aanvraag getoetst kan worden.

3.1.8 Duin- en Kruidbergerweg 35
Verzocht wordt om ten behoeve van de woning een inrit mogelijk te maken, zodat het recht
van overpad dat verleend is door de buren op nummer 37 kan komen te vervallen.
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Figuur 3.1.8.1: Duin- en Kruidbergerweg 35 (links) en Duin- en Kruidbergerweg 37 (midden), met rechts in beeld de
gezamenlijke oprit.

Reactie
Een inrit wordt niet apart geregeld in een bestemmingsplan (een perceel ontsluitingsweg valt
binnen de hoofdbestemming). Voor de aanleg van een inrit is wel een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van een werk benodigd (aanlegvergunning).
De woning met huisnummer 37 is eigenlijk een voormalige bollenschuur, behorende bij het
agrarisch bedrijf met bedrijfswoning met huisnummer 35. De eigenaar van de bij nummer 35
behorende agrarische gronden woont in de voormalige schuur met huisnummer 37. Er wordt
dus gewoond in een bijgebouw zonder woonbestemming.
In maart 2003 heeft de gemeente een persoonsgebonden beschikking afgegeven aan de
heer en mevrouw Schmidt wonende aan de Duin en Kruidbergerweg 37, waarbij is
aangegeven dat het wonen (in het bijgebouw) gedoogd wordt, tot het moment van overlijden
van de langstlevende of bij verkoop. In lijn met de eerder afgegeven persoonsgebonden
gedoogbeschikking zal in het bestemmingsplan een persoonsgebonden
overgangsrechtregeling worden opgenomen.
Omdat de bewoning van nr. 37 een tijdelijke situatie betreft (zie hierboven), staat het college
negatief tegenover het verzoek om een extra inrit te mogen aanleggen. Een extra inrit is
landschappelijk gezien niet wenselijk omdat het een extra doorsnijding van het weiland
teweeg brengt. Het doel is juist om de weilanden aan de duinrand zo open en groen als
mogelijk te houden. Eenmaal aanwezig, zal een nieuwe inrit op termijn weer moeilijk te
verwijderen zijn.

3.1.9 Brederoodseweg 43, tennispark Brederode, uitbreiding lichtmasten
Eind 2011 is als initiatief op bestemmingsplan Santpoort-Zuid gevraagd om het aantal banen
met kunstlicht uit te breiden van 6 naar 12. Aangezien het perceel valt binnen het plangebied
van bestemmingsplan Duingebied Velsen, is dit initiatief hier opgenomen.
Reactie
De tennisbanen aan de noordelijke zijde van het park hebben geen lichtmasten. Om de
tennisbanen beter te kunnen benutten wil initiatiefnemer hier lichtmasten plaatsen.
De locatie grenst aan een gebied met landschappelijke- en natuurwaarden. In het
Landschapsbeleidsplan heeft de gemeente uitgesproken voor het landelijk gebied een
'donkertebeleid' te willen voeren. Dit betekent dat het verlichtingsniveau in het landelijk gebied
waar mogelijk teruggebracht en toename ervan tegengegaan dient te worden. Dat geldt in
het bijzonder voor deze locatie, door het feit dat de Ruïne van Brederode een pleisterplaats is
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voor diverse soorten vleermuizen. Vanuit het oogpunt van ecologie en landschap staat het
college negatief tegenover het initiatief. Daarnaast zouden de lichtmasten mogelijk een
probleem kunnen opleveren bij de herontwikkeling van de achtergelegen locatie (zie
paragraaf 3.1.2).

3.1.10

Velserend

BMG vastgoed heeft een initiatief ingediend voor het terrein van het voormalig zwembad
Velserend. Het initiatief voorziet in de bouw van vier vrijstaande villa's in een parkachtige
setting op het terrein langs de Bergweg, uitbreiding van de sauna (uitbreiding van het
hoofdgebouw, bouw van enkele bijgebouwen en vergroting van de sauna tuin inclusief
baden), herbouw van het hotel (bvo 1650 m2) met café-restaurant in de stijl van het
voormalig hotel Velserend en een volledige nieuwe inrichting van het terrein (inclusief twee
bovengrondse parkeerplaatsen met 96 respectievelijk 10 parkeervakken).
Reactie
Het huidige initiatief is het meest recente hoofdstuk in de reeds lange historie van deze
locatie (er wordt al bijna 20 jaar gesproken over herontwikkeling). Het initiatief komt neer op
een heel nieuwe invulling van de locatie. Onder andere vanwege het risico op vertraging van
het bestemmingsplan, maar ook omdat dit een zorgvuldige besluitvorming ten goede komt,
is besloten deze locatie buiten het bestemmingsplangebied te laten. Als voor de
herontwikkeling een aparte planologische procedure wordt doorlopen, bijvoorbeeld een
omgevingsvergunning met uitgebreide procedure of een postzegelbestemmingsplan,
vereenvoudigt dit zowel het proces van het bestemmingsplan Duingebied als van de te
ontwikkelen locatie. Bij een afzonderlijke behandeling zal er tevens meer tijd en aandacht
beschikbaar zijn voor de besluitvorming. Ook een eventuele juridische procedure (bezwaar
en beroep) wordt hierdoor vereenvoudigd.
Conclusie
Voor herontwikkeling van de locatie Velserend wordt een aparte planologische procedure
doorlopen. De locatie wordt niet meegenomen in het bestemmingsplan. De plangrens wordt
hierop aangepast.

3.1.11

Natuurbegraafplaats in duingebied

Hart & Ziel Uitvaarten heeft gevraagd of er een natuurbegraafplaats in een deel van het
duingebied kan worden gerealiseerd. Er is geen concreet plan aangeleverd.
Reactie gemeente
Het initiatief is niet concreet genoeg om in het bestemmingsplan op te kunnen nemen.
Daarbij is het duingebied een beschermd natuurgebied en door de provincie aangewezen als
aardkundig monument. Ook hebben de duinen een openbaar karakter en een extensieve
recreatieve nevenfunctie. Een natuurbegraafplaats is hierin niet passend. Ten slotte is er in
de gemeente reeds voldoende capaciteit op de bestaande begraafplaatsen aanwezig,
waardoor er geen noodzaak bestaat om het aantal begraafplaatsen uit te breiden.

3.2 Bekende ontwikkelingen
Hieronder worden de bij de gemeente bekende ontwikkelingen geschetst. Het gaat hier om
ontwikkelingen die al bij de inventarisatie van het bestemmingsplan bekend waren.
Bijvoorbeeld omdat ze al als afzonderlijke bouwlocaties waren aangemerkt of al in de
structuurvisie Velsen 2015 worden genoemd. Daarnaast zijn er de initiatieven die door
derden zijn ingediend naar aanleiding van de inventarisatie van bouwinitiatieven, en die een
dusdanige omvang hebben dat ze ook als ontwikkellocatie vallen aan te merken.
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Vooralsnog zijn de volgende ontwikkellocaties voorzien:
1. Brederoodseweg 41;
2. uitbreiding parkeervoorziening landgoed Duin- en Kruidberg.
Hieronder wordt nader ingegaan op deze locaties.

3.2.1 Brederoodseweg 41
De gemeente is verzocht om de bouw van 3 woningen in de vorm van Oudhollandse stolp
boerderijen, ter vervanging van alle huidige opstallen, mogelijk te maken. Ook kan dan een
groot perceel teruggegeven worden aan de natuur of als agrarische grond worden
aangewend, ten behoeve van boerderij Middenduin. Daarnaast wordt een geluidswal
gevraagd vanwege de naastgelegen tennisbanen en enkele aanpassingen in bouwhoogtes.

Figuur 3.2.1.1: agrarisch bedrijf Brederoodseweg 41 met op de achtergrond de tennisbanen

Initiatiefnemer heeft in 2010 een principeverzoek ingediend. Het huidige initiatief is hieraan
vrijwel gelijk. Destijds is aan initiatiefnemer gecommuniceerd wat de mogelijkheden zijn.
Sloop van alle bestaande (niet meer in gebruik zijnde) bedrijfsbebouwing en het in plaats
daarvan terugbouwen van enkele aanzienlijk kleinere woonboerderijen is op grond van de
provinciale verordening onder voorwaarden mogelijk, met gebruikmaking van de regeling
Ruimte voor Ruimte (en akkoord van de Provincie).
In het in 2010 (R10.011) door de gemeenteraad vastgestelde Landschapsbeleidsplan is ten
aanzien van deze locatie opgenomen: "Aankoop door Natuurmonumenten in aanvulling op
het naastgelegen perceel behoort tot de mogelijkheden. Wanneer dit niet het geval is, is de
bouw van één tot enkele villa's mogelijk in het kader van een “rood voor rood”-benadering.
Daarbij moet het totale bouwvolume afnemen ten opzichte van de oude situatie en de nieuwe
bebouwing een bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit. In dat geval krijgt de
inrichting van het omliggende terrein een natuurlijk karakter, met bloemrijk grasland,
landschappelijke beplanting op de grenzen en kruidenzomen. De toekomstige inrichting van
dit gebied mag de waterhuishouding van de omgeving van de ruïne niet verstoren.
Daarnaast mogen eventuele gebouwen geen beeldverstorend effect op de ruïne hebben, of
de zichtlijnen op de ruïne beperken. (...)"
Een zorgvuldige landschappelijke inpassing is een vereiste, evenals een verbetering van de
cultuurhistorische en natuurwaarden. Vergroting van het gebied ten behoeve van boerderij
Middenduin of overdracht aan Landschap Noord-Holland is al passend binnen de huidige
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bestemming (agrarisch met waarden) en kan dienen als (vereist) onderdeel van het totale
plan.
Bebouwing dient aan de oostzijde van de kavel gelocaliseerd te worden en er moet een
betere aansluiting worden gerealiseerd bij het bestaand bebouwd gebied. Het tenniscomplex
staat hieraan in de weg. Daarom moet onderzocht worden hoe optimaal kan worden
omgegaan met de geluidszone van het tenniscomplex. De bestaande woning, die deels
binnen deze zone ligt, kan hiervoor benut worden. Verder dienen maatregelen getroffen te
worden om de overdracht van geluid en licht terug te dringen, waardoor aantoonbaar
afgeweken kan worden van de richtafstand. In principe geldt bij nieuwbouw dat voldaan moet
worden aan de richtafstand van 50 meter ten opzichte van de tennisbanen. Dit volgt uit de
VNG brochure Bedrijven en Milieuzonering 2009. Vanwege een goede ruimtelijke ordening is
het niet wenselijk af te wijken van dit uitgangspunt wanneer nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt worden. Voor bestaande situaties is deze afstand niet van toepassing.
Het perceel betreft een verouderd agrarisch perceel met diverse bebouwingsobjecten, te
weten een bedrijfswoning, schuren, kassen en een kantoor met een bvo van ongeveer 2400
m2. De locatie ligt buiten de contour van het bestaand bebouwd gebied (BBG) en in een
gebied met hoge landschappelijke, aardkundige, cultuurhistorische en natuurwaarden.
De provinciale regeling Ruimte voor Ruimte is van toepassing. Deze regeling gaat uit van
een mogelijkheid van functieverandering als de bouwmassa aanmerkelijk afneemt, de
landschappelijke inpassing verbetert en de compenserende nieuwbouw goed aansluit bij het
BBG. Een herontwikkeling is mogelijk als de landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurcontext wordt verbeterd.
Opname van een wijzigingsbevoegdheid in het nieuwe bestemmingsplan
Ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie zal in het bestemmingsplan een
wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
de bebouwing dient, zowel qua oppervlakte (m 2 ) als volume (m 3 ), beperkt te zijn. De
toegestane hoeveelheid bebouwing wordt bepaald door de op te stellen exploitatieopzet
in het kader van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte;
er mogen maximaal drie woningen worden gebouwd;
er mag alleen gebouwd worden binnen de maximale rooilijnen die op de kaart zijn
aangegeven;
onderzocht moet worden hoe optimaal om te gaan met de milieuzone van het
tenniscomplex, opdat het bouwvolume aan de zuid-oostzijde van de kavel gelocaliseerd
kan worden;
het bouwvolume heeft een beperkte bouwhoogte van 4,5 meter en terughoudendheid in
materialisering en kleurgebruik;
bij de locatiebepaling wordt rekening gehouden met het zicht op en vanuit de ruïne van
Brederode;
een betere aansluiting op de omliggende natuur en compensatie door overdracht, of een
beheersovereenkomst;
positie van bouwvolumes en inrichting dusdanig dat het landschap doorvloeit in het
projectgebied;
de lengterichting van de volumes moet in noordwest-zuidoost richting georiënteerd zijn;
de bouwvolumes moeten via de zuidzijde ontsloten worden (huidige toerit);
voor gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid dient een exploitatieovereenkomst
tussen de gemeente en de ontwikkelaar afgesloten te worden;
bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid vindt, ter beoordeling van de
toelaatbaarheid, een integrale belangenafweging plaats, waarbij de uitvoerbaarheid,
waaronder begrepen de milieutechnische, waterhuishoudkundige, archeologische,
ecologische en verkeerstechnische toelaatbaarheid aangetoond moeten zijn.
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Figuur 3.2.1.2: uitgangspunten wijzigingsbevoegdheid

3.2.2 Parkeervoorziening Duin- en Kruidberg
In 2013 is een positief advies afgegeven op een principeverzoek voor uitbreiding van de
parkeervoorziening van landgoed Duin- en Kruidberg. Na uitvoerig overleg is besloten onder
voorwaarden medewerking hieraan te verlenen.
Omdat de park- en tuinaanleg van Duin- en Kruidberg een beschermd Rijksmonument is, is
het plan voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De uitbreiding
behelst 188 parkeerplaatsen en wordt gerealiseerd op het oostelijk deel van het landgoed,
achter het koetshuis. De RCE stelt als belangrijke voorwaarde voor medewerking dat geen
verdere uitbreiding van het aantal voorzieningen plaatsvindt, waardoor de parkeercapaciteit
nog verder wordt vergroot.
De overige voorwaarden de RCE stelt zijn:
- behoud van groene uitstraling en huidige kenmerken van het beoogde terrein;
- toepassing natuurlijke materialen;
- sobere verlichting;
- geen aanleg van voorzieningen en bouwwerken die leiden tot een onomkeerbare
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toestand;
- bij eventuele terugval van de parkeerbehoefte ontruiming van de parkeerplaatsen en herstel
van de huidige toestand.
In het bestemmingsplan zal een voorwaardelijke binnenplanse afwijkingsbevoegdheid
worden opgenomen, om de uitbreiding mogelijk te kunnen maken zodra is voldaan aan de
voorwaarden van de rijksdienst en de provincie akkoord heeft gegeven.

Figuur 3.2.2.1: principe inrichting parkeerterrein, de lijn rechts geeft de ligging van Duin- en Kruidbergerweg aan.

Status: concept
26

startdocument "Duingebied"

Hoofdstuk 4 Beleidskader
4.1 Algemeen beleid
Op het plangebied is Europees, landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid van
toepassing. In dit startdocument wordt het gemeentelijk beleid benoemd met enkele
verwijzingen naar het relevante provinciaal beleid.

4.2 Gemeentelijk beleid
4.2.1 Visie op Velsen
In de Visie op Velsen is de gemeente in 2025 een bloeiende en groeiende gemeente en bevat
de kennisindustrie van de Metropool Regio Amsterdam. Onderzoeksinstituten op het gebied
van wind- en waterenergie en duurzaamheid hebben een grote (internationale)
aantrekkingskracht op studenten, expats en kenniswerkers die veelvuldig gebruik maken van
de horeca die gesitueerd is rondom het prachtige stadshart van IJmuiden. Er is een sterke
samenwerking tussen de kennisinstituten in Amsterdam en de bedrijven in Velsen. Specifiek
over het duingebied zegt de Visie: "...de Kennemerduinen zijn veelal nog het domein van de
recreërende eigen, vaste inwoners van Velsen, die daarin zelf hun weg vinden. De gemeente
heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van deze gebieden om het woongenot voor
degenen die bewust “buiten” willen wonen, te behouden".

4.2.2 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 is een
ruimtelijke vertaling en een verdere uitwerking van de toekomstvisie 2010. Het programma
dient te leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit. De nota spitst
zich toe op de vraag waar de verdere verstedelijking van Velsen plaats kan vinden en hoe dit
moet gebeuren.
Zowel bij de uitleggebieden als bij de herstructurering van bestaande gebieden geldt dat de
wezenlijke kwaliteiten en de leefbaarheid niet aangetast mogen worden. De belangrijkste
ruimtevraag voor de gemeente Velsen ligt op het gebied van wonen. Om aan de huidige en
toekomstige woningvraag te voldoen moet de samenstelling van de voorraad drastisch
worden gewijzigd en dient er tevens een kwantitatieve toevoeging plaats te vinden. De ruimte
hiervoor is zeer beperkt. Uitleggebieden zijn er nauwelijks.
In de structuurvisie zijn voor het plangebied geen woningbouwlocaties aangewezen.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe structuurvisie, deze heeft echter nog geen
status.

4.2.3 Woonbeleid
In 2013 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2025 vastgesteld. De woonvisie beschrijft hoe
Velsen invulling geeft aan de ambities uit 'Visie op Velsen 2025 - Kennisrijk werken' op het
gebied van wonen. De woonvisie helpt om afwegingen te maken over concrete initiatieven en
bij het maken van afspraken met betrokken partijen, bijvoorbeeld de woningcorporaties.
Voor de bestaande woningen in het plangebied heeft het woonbeleid geen gevolgen.
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In het bestemmingsplan wordt een actuele regeling opgenomen voor de bestaande
woningen. Meer hierover in paragraaf 5.1 Aanpassingen.

4.2.4 Maatschappelijk beleid
In 2012 is in de beleidsvisie 'Samen aan de slag' de visie op maatschappelijke ondersteuning
in Velsen voor 2012 tot 2015 vastgelegd. Dit (algemene) beleid geldt voor de hele gemeente
en heeft nagenoeg geen ruimtelijke consequenties. Specifiek voor het plangebied heeft het
maatschappelijk beleid dan ook geen gevolgen.
De in het plangebied gelegen Begraafplaats Westerveld vervult een belangrijke
maatschappelijke rol, niet alleen voor Velsen maar ook voor de regio.
In het plangebied zijn verder geen maatschappelijke accommodaties (zoals bijvoorbeeld een
ontmoetingscentrum, school of kinderopvang) aanwezig.

4.2.5 Verkeersbeleid
In het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2004 (LVVP) 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.
Uit het LVVP, noch uit onderliggende beleidsplannen, blijkt dat er aanpassingen zijn te
verwachten in het wegennet van de binnenduinrand.
In verband met de aanleg van het HOV-traject zijn enkele wijzigingen in de inrichting van de
Duin- en Kruidbergerweg gepland. Dit is ter hoogte van de ingang van begraafplaats
Westerveld en de spoorwegovergang. Dit gedeelte van de Duin- en Kruidbergerweg valt
echter buiten het plangebied.

4.2.6 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. Dit beïnvloedt de bestemmingstoekenning en de juridische regeling van de
bestemmingen. In deze paragraaf wordt aandacht besteedt aan de verschillende relevante
milieuaspecten zowel binnen als buiten het plangebied.
De gemeente Velsen heeft in samenwerking met de Milieudienst IJmond een Meerjaren
Milieubeleidsplan (MBP) opgesteld. In het MBP is voor de periode 2008-2012 het
gemeentelijke milieubeleid opgesteld en vertaald in concrete doelstellingen.
Aandachtspunten in het MBP zijn:
Het waarborgen van de leefbaarheid;
optimaal gebruik van de regelgeving;
de voorbeeldfunctie van de gemeente;
het bevorderen van duurzame ontwikkeling;
het realiseren van klimaatbeleidsdoelstellingen.
Bedrijven en milieu
In de ruimtelijke ordening wordt op basis van afweging van alle in het geding zijnde belangen,
tot een zo goed mogelijke ordening van diverse functies in een gebied gekomen.
Uitgangspunt hierbij is de uitgave “bedrijven en milieuzonering” van de VNG.
Milieuwet- en regelgeving
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Voor de vestiging van (agrarische) bedrijven de milieu Wet- en regelgeving van toepassing.
De meeste bedrijven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Het
Activiteitenbesluit en de daarbij behorende activiteitenregeling geven voorschriften onder
waar bedrijven aan moeten voldoen. Een klein deel van de bedrijven in Nederland vallen niet
onder deze algemene regels. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu
waarin de voorschriften staan waaraan zij moeten voldoen. Het Activiteitenbesluit en of de
omgevingsvergunning regelen o.a. de afstanden die tussen dierverblijven en geurgevoelige
objecten (zoals woningen) moeten worden aangehouden om overlast te voorkomen. Het
Activiteitenbesluit en de Wet ammoniak en veehouderij regelen dat bepaalde afstanden van
dierenverblijven tot zeer kwetsbare gebieden moeten worden aangehouden om verzuring te
voorkomen. Binnen het plangebied liggen een aantal zeer kwetsbare gebieden.

4.2.6.1

Bodem

In de Provinciale Milieuverordening is nagenoeg het gehele plangebied aangewezen als
aardkundig monument. In deze verordening worden tevens de gebruiksbeperkingen
aangegeven voor de aardkundige monumenten. De ligging van het aardkundig monument
dient op de verbeelding van het bestemmingsplan aangegeven te worden.

4.2.6.2

Duurzaamheid

Gemeentelijk beleid voor duurzaam bouwen
Gemeente Velsen en de Milieudienst IJmond hebben ter ondersteuning en invulling van de
beleidsdoelstellingen van het klimaatakkoord een lokaal beleid geformuleerd in “Kwaliteit en
duurzaam bouwen” en in het milieubeleidsplan 2008-2012. Daarnaast heeft het college van
de gemeente Velsen het klimaatprogramma “Velsen, stad van Zon, Zee en Wind” op 1
december 2012 vastgesteld. Bij nieuwe ontwikkelingen vraagt de gemeente een GPR
Gebouw berekening van de initiatiefnemer, waarmee de duurzaamheid van de ontwikkeling
inzichtelijk wordt gemaakt.

4.2.6.3

Ecologie

Gebiedsbescherming
In de regio zijn voor de bescherming van natuurgebieden voornamelijk twee onderwerpen
van belang: de Natuurbeschermingswet (met daarin de Habitatrichtlijn geïncorporeerd) en de
Provinciaal Ecologische Hoofd Structuur. Gebiedsbescherming wordt voornamelijk geregeld
in de Natuurbeschermingswet. Belangrijk is dat ruimtelijke projecten niet zonder meer
mogen worden gerealiseerd in beschermde natuurgebieden. Projecten die in de nabijheid
van Beschermde Natuurmonumenten (inclusief Habitatrichtlijngebieden) worden
geprojecteerd, dienen te worden getoetst op de mogelijke negatieve effecten die zij op deze
gebieden kunnen hebben en of zij verstoring zullen veroorzaken. Bij eventuele uitbreiding van
(agrarische) activiteiten in het plangebied, is gezien de ligging nabij een beschermd
natuurgebied, vooral van belang dat de gevolgen voor de stikstofdepositie getoetst worden.
Natura2000 en EHS
Het in het plangebied gelegen duinreservaat is beschermd Natura2000 gebied en door de
provincie aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Binnen het plangebied komen in de binnenduinrand ook twee door de provincie aangewezen
ecologische verbindingszones voor. Dit betreft een verlengstuk van de droge ecologische
verbinding tussen het Duingebied en de Zuiderscheg, die direct noordelijk langs de spoorlijn
Haarlem - Beverwijk loopt en de natte verbinding die ten oosten van station Santpoort-Noord
het begin vormt van de duinrel die doorloopt via het Burgemeester Rijkenspark en de
Slaperdijk tot aan de Westbroekplas en Mooie Nel. Meer hierover in paragraaf 4.2.8
Landschap en cultuurhistorie.
Gemeenten zijn op grond van art. 19 van de provinciale verordening gehouden voor gronden
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die onder de EHS vallen, de bestemming Natuur op te nemen, danwel een
wijzigingsbevoegdheid waarmee de gronden, bijvoorbeeld na verwerving door de overheid,
de bestemming Natuur kunnen krijgen. Het bestemmingsplan mag geen bestemmingen en
regels bevatten die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de
wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur en de Ecologische
Verbindingszone significant aantasten.

4.2.6.4

Externe veiligheid

De belangrijkste algemene beleidsnota waarin het beleid voor externe veiligheid is
beschreven, is het 'Nationaal Milieubeleidsplan 4' (NMP4, 2001). Het bestemmingsplan zal
getoetst worden aan de geldende Wet- en regelgeving omtrent externe veiligheid. Bij deze
toetsing staan de kans op overlijden door een ongeval met het gebruik, vervoer of opslag van
gevaarlijke stoffen en de mate van maatschappelijke ontwrichting bij een dergelijk ongeval
centraal. Er is geen gemeentelijk beleid vastgesteld op het gebied van externe veiligheid.
In het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig. Wel loopt er een hogedruk aardgas
transportleiding door het duingebied. Er vinden echter geen ontwikkelingen plaats waarvoor
de gasleiding gevolgen heeft.

Figuur 4.2.6.4.1: ligging gasleiding
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4.2.6.5

Geluid

De Provinciale Milieuverordening wijst een groot deel van de Kennemerduinen aan als
stiltegebied. Voor de Kennemerduinen geldt dat de geluidsbelasting voor ca. 65% van het
gebied meer dan 40dB(A) door industriegeluid is. Bij de herijking van de PMV 8e tranche is
een groot deel van het stiltegebied Kennemerduinen komen te vervallen door een
grenswijziging. Voor het bestemmingsplan heeft een en ander als gevolg dat er nog maar
een klein deel van het duingebied binnen het plangebied is aangewezen als stiltegebied. het
stiltegebied ligt met name in de gemeente Bloemendaal, zie hieronder.

Figuur 4.2.6.5.1: uitsnede ligging stiltegebied (het stiltegebied is lichtgroen, de stippellijn is de gemeentegrens)

Wanneer een stiltegebied door de provincie in een provinciale verordening is opgenomen
dan moet daar bij het opstellen van het bestemmingsplan rekening mee gehouden worden.
Bestaande activiteiten kunnen in hun huidige omvang doorgang vinden. Nieuwe
geluidproducerende bestemmingen kunnen niet worden bestemd. Te denken is aan
bestemmingen die evenementen, lawaaisporten, verkeersaantrekkende bedrijven,
recreatiebedrijven, of toeristische attracties mogelijk maken. Overigens brengt een goede
ruimtelijke ordening met zich mee dat in de gebieden rond het stiltegebied een akoestische
afweging moet worden gemaakt wanneer geluidproducerende bestemmingen worden
gerealiseerd.
Actieplan Geluid 2008-2013
In het Actieplan Geluid is aangegeven hoe de gemeente geluidhinder van wegverkeer en
spoorweglawaai willen verminderen. Op dit moment zit het geactualiseerde Actieplan Geluid
2014-2018 in het besluitvormingstraject.
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4.2.6.6

Lucht

Visieluchtkwaliteit 2012-2016
De Visie Luchtkwaliteit IJmond brengt de balans in beeld tussen enerzijds de noodzakelijke
ontwikkelingen in de regio die als neveneffect vervuiling van de luchtkwaliteit hebben en
anderzijds maatregelen die (kunnen) worden getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In
de IJmond zullen de gemeenten het goede voorbeeld geven door bij hun eigen
ontwikkelingen rekening te houden met deze balans, en door het treffen van maatregelen
voor de luchtkwaliteit deze balans te laten doorslaan naar een verbetering.

4.2.7 Groen- en waterbeleid
Onderstaande groenbeleidsplannen zijn van toepassing:
Ecologische groenvisie 1997;
Bomenplan 2003, actualisatie 2013;
Monumentale bomen 2013;
Groenbeleidsplan 'Ruimte voor Groen' 2009.
De Ecologische groenvisie is een beschrijvende visie op hoofdlijnen. Het bomenplan is een
beheerplan waarin de vervanging van gemeentelijke bomen is vastgelegd. Dit bomenplan is
in 2013 geëvalueerd en geactualiseerd. 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. De
groene zoom langs de wegen (Velserenderlaan, Duin- en Kruidbergerweg, Heerenduinweg)
heeft vrijwel overal een beschermde status. Ditzelfde geldt voor een brede strook westelijk
van het spoor en de percelen ten westen van het treinstation Santpoort-Noord.
Naar aanleiding van het plan Monumentale bomen 2013 en de actualisatie op het bomenplan
2003 wordt de kapverordening aangepast. Deze aanpassing is in juni 2014 nog niet van
kracht. In beginsel zijn na de aanpassing van de APV alle bomen vrijgesteld van
kapvergunning. Voor een aantal situaties is een uitzondering gemaakt. Bomen die op de lijst
van waardevolle of momumentale bomen staan, zijn kapvergunningsplichtig. Ook is er een
gebied aangewezen waarbinnen alle bomen met een stamdiameter groter dan 15 centimeter
op een hoogte van 130 cm boven maaiveld kapvergunningsplichtig blijven. Verder blijft voor
alle bomen in gemeentelijk eigendom een meldingsplicht gelden. Voor de hele
binnenduinrand, inclusief het terrein van Westerveld, geldt de kapvergunningsplicht.

4.2.8 Landschap en cultuurhistorie
Landschapsbeleidsplan Velsen
In het Landschapsbeleidsplan Velsen, vastgesteld door de gemeenteraad op 22-12-2009,
zijn zowel aan het duingebied als aan de binnenduinrand aparte hoofdstukken gewijd
(deelgebieden 1 en 4 van de visie).
De centrale opgave in deelgebied 1 is het optimaal in stand houden van soorten en habitats
waarop de beschermende werking van toepassing is. Zowel ruimtelijk als ecologisch gezien
is het doel behoud van het ruige natuurlandschap, het natuurlijke reliëf en van de geleidelijke
overgang van open strandlandschap en laag begroeide duinen naar de beboste delen op de
oudere duinen. Het beheer in het deelgebied strand en duinen is er op gericht de
oorspronkelijke dynamiek in natuurprocessen zoveel als mogelijk terug te brengen.
De kernpunten uit het landschapsbeleidsplan zijn voor deelgebied 4:
de regulering van de paardenhouderij;
het herstel en verbetering van de ecologische functie van de duinrellen;
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herstel/nieuwaanplant van kleine landschapselementen, met name op perceelsgrenzen
of als erfbeplanting;
herstel van oude laanstructuren;
instandhouden en herstel van oude zichtlijnen rondom de Ruïne van Brederode.
Ten aanzien van de paardenhouderij is het volgende vastgelegd:
ondergeschikte bouwwerken en voorzieningen, zoals schuren, opslag van voeder en
materialen, rijbakken, stapmolens etc. dienen zoveel mogelijk achter de hoofdgebouwen
op het erf geplaatst te worden;
de bouwwerken en gebouwen dienen binnen de in het bestemmingsplan aangewezen
bouwmogelijkheden (bouwvlak en/of bebouwbaar erf) te worden opgericht;
in de weilanden zijn geen gebouwde schuilvoorzieningen toegestaan;
ondanks de intensieve beweiding moet ernaar gestreefd worden de natuurwaarden van
de graslanden te vergroten.
Over het bestemmingsplan en ontwikkellocatie Brederoodseweg 41 zijn in het
landschapsbeleidsplan al belangrijke uitspraken gedaan. Zie paragraaf 3.2.1
Brederoodseweg 41.

4.2.9 Monumentenbeleid en archeologie
Verdrag van Malta
Doel van het verdrag van Malta is om bescherming van het archeologisch erfgoed in de
bodem en inbedding ervan in de ruimtelijke ontwikkeling volwaardig mee te laten wegen in de
besluitvorming.
Beleidsnota Monumentenzorg Velsen
In de beleidsnota Monumentenzorg Velsen (vastgesteld in 2005, geactualiseerd in 2008)
geeft de gemeente Velsen haar visie op de gemeentelijke monumentenzorg. Leidraad hierbij
is een zorgvuldig beheer en weloverwogen behoud van het architectonische en
cultuurhistorisch erfgoed van Velsen, in samenspel met rijk, provincie en particulieren. De
beleidsnota heeft voor het plangebied geen directe gevolgen.
Gezien de vele incidentele vondsten die met name in de randzone rond het huidige (jonge)
duingebied zijn gedaan, is de archeologische verwachting voor het gehele gebied hoog. Dit
geldt ongeacht de periode: dus zowel de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen,
als de Nieuwe Tijd; tot en met halverwege de vorige eeuw. Met name in een groot aantal
duinvalleien, en voormalige valleien die bedolven zijn geraakt onder het jonge duinzand,
zullen archeologische monumenten aanwezig zijn.
Onderstaande monumenten worden beschermd in het bestemmingsplan door een
aanduiding op de verbeelding.
adres

soort

omschrijving

Duin en Kruidbergerweg 2

rijksmonument o.a. Crematoriumgebouw

Duin en Kruidbergerweg bij 2

gemeentelijk
monument

Duin en Kruidbergerweg 6

rijksmonument (Westerveld) Parkaanleg
begraafplaats Westerveld

Duin en Kruidbergerweg bij 6

rijksmonument diverse grafmonumenten

Duin en Kruidbergerweg 14

rijksmonument Villa Westerveld

Duin en Kruidbergerweg 43

rijksmonument Boerderij Kruidberg

Duin en Kruidbergerweg 47

rijksmonument Portierswoning (Duin en Kruidberg)

Grenspalen Olmensbos en Ruige
Gat
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Duin en Kruidbergerweg bij 47a

rijksmonument Hek (Duin en Kruidberg)Twee
hekpijlers

Duin en Kruidbergerweg 52-54-56-58

rijksmonument Stalgebouw annex koetshuis (Duin
en Kruidberg)

Duin en Kruidbergerweg bij 52

rijksmonument Twee hekpijlers (Duin en
Kruidberg)

Duin en Kruidbergerweg 60

rijksmonument Hoofdgebouw (Duin en Kruidberg)
en Moestuin met twee tuinmuren

(Duin en Kruidberg) 'Nova Zembla'

rijksmonument IJskelder

Duin en Kruidbergerweg 70

rijksmonument Tuinmanswoning (Duin en
Kruidberg)

Duin en Kruidbergerweg 74

rijksmonument Chauffeurswoning (Duin en
Kruidberg)

Duin en Kruidberg / Heerenduinen

gemeentelijk
monument

Drie grenspalen

Duin en Kruidbergerweg 89-91

gemeentelijk
monument

Boerderij

Middenduinerweg 83

rijksmonument Pand, 17de eeuw
(boerderijcomplex Middenduin)

Middenduinerweg 85

rijksmonument Gepleisterd pand, 18de
eeuw(boerderijcomplex
Middenduin)

Middenduinerweg 87

rijksmonument Gepleisterd pand, 18de eeuw
(boerderijcomplex Middenduin)

Middenduinerweg 89

rijksmonument Boerderij Middenduin
(boerderijcomplex Middenduin)

Velserenderlaan 2

rijksmonument Ruïne van Brederode; slot,
grachten en aardwerken

Velserenderlaan

gemeentelijk
monument

historische laan

Tabel 4.2.9.1: overzicht monumenten

Aardkundig monument
Vrijwel het gehele plangebied is door de provincie aangewezen als aardkundig monument.
Dit in verband met de aanwezige bijzondere aardkundige waarden. Zie ook paragraaf 4.2.6.1
Bodem.
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4.2.10

Economisch beleid

4.2.10.1

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.
In het plangebied zijn twee zelfstandige horecagelegenheden aanwezig:
hoeve Duin en Kruidberg (restaurant), aan de Duin en Kruidbergerweg 91, nabij de
ingang van het duingebied Duin en Kruidberg;
landgoed Duin en Kruidberg (hotel, restaurant, brasserie), aan de Duin en
Kruidbergerweg 60.

4.2.10.2

Prostitutie

Per 1 oktober 2000 is het algemene bordeelverbod (artikel 250bis Wetboek van Strafrecht)
opgeheven. Dit betekent dat het exploiteren van prostitutie (in bordelen of anderszins) vanaf
deze datum een legale beroepsuitoefening is. Door de gemeenteraad van Velsen is in
september 2000 de nota Integraal prostitutiebeleid vastgesteld. In de nota wordt aangegeven
dat er een vergunningplicht is voor seksinrichtingen en dat raam- en straatprostitutie niet
toestaan.
Ruimtelijk gezien is er door de raad aangegeven dat alleen in het havengebied van Velsen
maximaal 2 seksinrichtingen gevestigd mogen zijn. In de rest van de gemeente is geen
seksinrichting toegestaan.

4.2.10.3

Evenementen

Het vigerende evenementenbeleid is in de beleidsnotitie 'Evenementenbeleid Velsen' uit 2007
opgenomen. Op dit moment wordt dit beleid geactualiseerd, er is nog geen nieuw beleid van
kracht.
Planologisch relevante evenementen (naar omvang, duur, uitstraling en regelmaat) moeten
worden opgenomen in het bestemmingsplan. Voor het jaarlijks terugkerende evenement
Dorpsfeest Santpoort, waarbij het naast de ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan
gelegen weiland wordt gebruikt, zal daarom een passende regeling worden opgenomen in
het bestemmingsplan.

4.2.11

Sport- en recreatiebeleid

Voor het sportaccommodatiebeleid geldt de 'nota accommodatiebeleid voor sportief Velsen
2010-2015' als leidraad.
In het plangebied zijn 3 sportaccommodaties aanwezig, te weten:
Tennispark Brederode (Brederoodseweg 43). De accommodatie bestaat uit 12
gravelbanen, waarvan 6 voorzien zijn van kunstlicht. De tennisvereniging LTC Ruïne van
Brederode telt ca. 1200 leden.
Tennisvereniging LTC de Heerenduinen (Heerenduinweg 12). Het complex bestaat uit 12
gravelbanen, waarvan 3 voorzien zijn van kunstlicht. De tennisclub telt ca. 750 leden.
Manege Kennemergaarde (Duin en Kruidbergerweg 79). Deze manege beschikt onder
meer over een binnenrijhal van 20x40 meter. De manege telt 20 paarden en 16 pony's.
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Daarnaast zijn er pensionpaarden aanwezig, waarvoor diverse voorzieningen aanwezig
zijn.
De fietscrossbaan aan de Heerenduinweg (naast de tennisvereniging) is niet meer in
gebruik.
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Hoofdstuk 5 Aanpassingen
5.1 Aanpassingen
Het bestemmingsplan beoogt een actuele planologische regeling te treffen voor het
plangebied. Veranderde omstandigheden en wetgeving leiden ertoe dat het plan een nieuwe
systematiek volgt en op sommige punten aangepast wordt. Deze aanpassingen, die los
gezien moeten worden van de aanpassingen die gedaan worden om ontwikkelingen mogelijk
te maken, komen in deze paragraaf aan de orde.

5.1.1 Woningen
Het aantal woningen in het plangebied is relatief beperkt. Een groot deel van de woningen
betreft agrarische bedrijfswoningen of (voormalige) beheerderswoningen. In het
bestemmingsplan wijzigt voor sommige woningen de wijze waarop deze in het
bestemmingsplan zijn opgenomen. Hierna wordt hier verder op ingegaan.

5.1.1.1

Uitkomsten inventarisatie plangebied

Hieronder is een overzicht opgenomen van de woningen die in het vigerende
bestemmingsplan géén reguliere woonbestemming ('Wonen') hebben. Het gebruik is niet
overal conform de bestemming.
Adres

Huidige
bestemming

Eigendom

Gebruik

Brederoodseweg 41

"Agrarisch bedrijfswoning"

particulier

Agrarische
bedrijfswoning

Brederoodseweg 43

"Recreatie bedrijfswoning"

particulier

bedrijfswoning
(i.c.m. kantine
tennisclub)

Duin- en Kruidbergerweg 18

Natuur

Natuurmonumenten woning

Duin- en Kruidbergerweg 35

"Agrarisch bedrijfswoning"

particulier

bewoning door
derden

Duin- en Kruidbergerweg 37

erfbebouwing bij
nr. 35

particulier

bewoning door
derden

Duin- en Kruidbergerweg 43

"Agrarisch bedrijfswoning"

particulier

Agrarische
bedrijfswoning

Duin- en Kruidbergerweg 64

Natuur

particulier

woning

Duin- en Kruidbergerweg 66

Natuur

Natuurmonumenten woning

Duin- en Kruidbergerweg 68

Natuur

particulier

woning

Duin- en Kruidbergerweg 72

Natuur

particulier

woning

Duin- en Kruidbergerweg 76

Natuur

particulier

woning

Duin- en Kruidbergerweg 91

"Agrarisch bedrijfswoning"

particulier

Agrarische
bedrijfswoning

Heerenduinweg 2

Natuur

particulier

woning

Heerenduinweg 4

Natuur

Natuurmonumenten woning
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Middenduinerweg 78

"Agrarisch bedrijfswoning"

particulier

bewoning door
derden

Middenduinerweg 80

"Agrarisch bedrijfswoning"

particulier

Agrarische
bedrijfswoning

Middenduinerweg 85

"Agrarisch bedrijfswoning"

particulier

bewoning door
derden

Tabel 5.1.1.1.1: overzicht 'bijzondere' bewoning

5.1.1.2

Woningen met bestemming 'Natuur'

In het Nationaal Park Zuid Kennemerland liggen van oudsher acht woningen, die in het
huidige bestemmingsplan (uit 2000) vallen onder de bestemming 'Natuur'. In het nieuwe
bestemmingsplan zal voor deze woningen een passende planologische regeling opgenomen
worden.
In het bestemmingsplan zal voor deze woningen de bestemming 'Natuur' opgenomen
worden, echter met daarbij specifiek de aanduiding 'wonen', met een bouwvlak gelijk aan het
bestaande hoofdvolume van de woning. Hiermee worden de woningen geformaliseerd in het
bestemmingsplan. Omdat een toename van bebouwing in het beschermd natuurgebied niet
wenselijk is, zal nieuwe erfbebouwing of uitbreidingen van het hoofdvolume niet worden
toegestaan. Het provinciaal beleid (opgenomen in de provinciale structuurvisie) staat dit ook
niet toe. Voor de bestaande (legale) erfbebouwing behorende bij deze woningen zal daarom
een specifieke regeling worden opgenomen waarmee deze eveneens geformaliseerd wordt.

5.1.1.3

Agrarische bedrijfswoningen

In het plangebied zijn zeven agrarische bedrijfswoningen aanwezig. Deze vallen binnen de
bestemming 'Aln' (agrarisch gebied met landschappelijke- en natuurwaarden). Zie tabel
5.1.1.1.1.
Geconstateerd is dat drie van deze woningen (Duin- en Kruidbergerweg 35,
Middenduinerweg 78 en Middenduinerweg 85) niet meer door de agrariër zelf worden
bewoond, maar door een derde. Het betreft dus reguliere bewoning, in strijd met het
bestemmingsplan. Formeel mogen bedrijfswoningen alleen bewoond worden door de
bewoners die gebonden zijn aan het agrarische bedrijf (de 'inrichting') behorende bij het
perceel.
Deze woningen kunnen niet als reguliere woning worden bestemd, vanwege de ligging buiten
het door de provincie vastgestelde BBG (Bestaand Bebouwd Gebied) en vanwege de
milieucontouren van de naastgelegen inrichtingen (boerderijen).
Vanwege de komst van de Wet Plattelandswoningen is het sinds 1 januari 2013 echter wel
mogelijk om de bestemming 'voormalige bedrijfswoning' op te nemen in het
bestemmingsplan. Langs deze weg kan reguliere bewoning (door derden) worden
toegestaan. Deze woning wordt dan, voor wat betreft de milieuwetgeving, beschouwd als
onderdeel van het agrarisch bedrijf, maar mag door derden worden bewoond en wordt niet
beschermd tegen het 'eigen' bedrijf. Wel wordt een voormalige bedrijfswoning beschermd
tegen hinder van naastgelegen bedrijven. Deze bescherming is feitelijk niet anders dan
wanneer de woning nog als bedrijfswoning in gebruik zou zijn.
In het kader van de goede ruimtelijke ordening moet wel een afweging worden gemaakt.
Wanneer de woning feitelijk regulier wordt bewoond, maar (te) dicht naast een inrichting van
derden ligt, kan deze niet de bestemming 'voormalige bedrijfswoning' krijgen. Als het
achterliggende bedrijf een zeer grote milieubelasting met zich mee brengt of als er voorzien
wordt dat in de nabije toekomst de milieubelasting van het bedrijf in grote mate toeneemt,
kan niet overgegaan worden tot het bestemmen van een voormalige bedrijfswoning. In het
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bestemmingsplan kan in dit geval de reguliere bewoning niet positief worden bestemd. Alleen
waar dit mogelijk is, zal op grond van de Wet Plattelandswoningen het feitelijk gebruik als
voormalige bedrijfswoning in het bestemmingsplan worden vastgelegd.
Bij de genoemde drie woningen zijn geen belemmeringen aanwezig voor bestemming als
voormalige bedrijfswoning.
Conclusie
De woningen aan de adressen Duin- en Kruidbergerweg 35, Middenduinerweg 78 en
Middenduinerweg 85 zullen als 'voormalige bedrijfswoning' worden bestemd, waarmee de
bewoning door derden is toegestaan.

5.1.2 Stedenbouw en landschap
5.1.2.1

Paddock manege Kennemergaarde

Direct grenzend aan het spoor, ten noordwesten van Manege Kennemergaarde, ligt een
perceel met een agrarische bestemming (met landschappelijke en natuurwaarden). De
gemeente is eigenaar van de grond. Feitelijk gezien betreft het echter een groenperceel,
waarvan een gedeelte, al vele jaren als paddock wordt gebruikt door de naastgelegen
manege. In het nieuwe bestemmingsplan zal de bestemming van dit perceel in
overeenstemming worden gebracht met de feitelijke gebruikssituatie, namelijk Groen met
daarbinnen een aanduiding voor paardenhouderij. Op onderstaande luchtfoto en
schematische schets is te zien om welk perceel het gaat.

Figuur 5.1.2.1.1: links de nieuwe bestemmingen met daarnaast de luchtfoto van de huidige situatie.

5.1.2.2

Paardentrailers

Om het ongelimiteerd stallen van (paarden-)trailers tegen te gaan is, zal dezelfde regeling
worden opgenomen als in de bestemmingsplannen 'De Leck en de Bergen' en 'De Biezen'.
Deze regeling houdt in dat het stallen van (paarden-)trailers in de open lucht, op meer dan 5
meter afstand van de gevel van de bebouwing, niet is toegestaan.

Status: concept
39

startdocument "Duingebied"

5.2 Keuze planvorm
Globaliteit
Om aan de doelstelling te voldoen zal zowel in de voorschriften als op de plankaart worden
getracht de nodige globaliteit aan te brengen. De mate van globaliteit kent zijn grenzen. De
grens van globaliteit ligt te allen tijde bij de rechtszekerheid naar de omgeving toe. Per
situatie zal daarom de maximale grens van globaliteit worden opgezocht met in achtneming
van belangen van de omgeving. Verwacht wordt dat daarmee een groot deel van de thans
nog benodigde wettelijke vrijstelling niet meer noodzakelijk zal zijn.
Flexibiliteit
In het plangebied kunnen verschillende situaties onderscheiden worden:
situaties waarin kan worden volstaan met consolidatie van de huidige situatie, dit geldt
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 van een wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt,
bijvoorbeeld woningbouwlocaties waarvoor de kaders en randvoorwaarden voldoende
bekend zijn, maar waar de huidige bestemming vooralsnog gehandhaafd blijft
(bijvoorbeeld Brederoodseweg 41);
situaties waarin sprake is van afwijkingen ten aanzien van het bouwen, die van
ondergeschikte aard zijn, kan een vrijstellingsbevoegdheid worden opgenomen
(bijvoorbeeld ten behoeve van de lichtmasten voor de tennisbanen).

5.3 Vervolgprocedure
Om tot een uiteindelijk een bestemmingsplan te komen dat rechtskracht heeft verkregen
dienen een aantal fases te worden doorlopen. Hieronder is beschreven welke fasen.
Voorfase
Te voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan heeft een inventarisatie
plaatsgevonden:
vigerende regelgeving (bestemmingsplannen);
vigerend beleid;
verleende vergunningen waaronder ook gevoerde vrijstellingen;
plannen, ideeën en het beeld dat de gemeente voor ogen heeft voor de toekomst met het
gebied (visie vanuit 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 voorontwerp-bestemmingsplan, waarbij verschillende
keuzes worden voorgesteld en tot slot in een planning inzicht wordt gegeven in de
doorlooptijd.
Voorontwerpfase
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In de voorontwerpfase wordt het startdocument vertaald naar een
voorontwerpbestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding). Op basis van het
voorontwerp wordt inspraak georganiseerd en tegelijkertijd vindt er een wettelijk verplichte
raadpleging plaats van adviesinstanties, het zogenoemde wettelijke vooroverleg artikel 3.1.1
Besluit ruimtelijke ordening overleg (Bro-overleg).
Ontwerpfase
De conclusies en wijzigingen uit de inspraak en het artikel 3.1.1 Bro-overleg worden
verwerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt vervolgens ter visie gelegd, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Op basis van de binnengekomen zienswijzen wordt een nota van
zienswijzen opgesteld.
Vaststellingsfase
De nota van zienswijzen wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad stelt
uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter visie
gelegd. Tegen het vaststellingsbesluit kan beroep worden ingesteld, welke zal
wordenbehandeld door de Raad van State.
Planning op te leveren producten
Product

Datum

Startdocument in B&W

1 juli 2014

Startdocument op raadsplein

11 september 2014

voorontwerp bestemmingsplan

4e kw. 2014

inspraakrapportage en overleg artikel 10 Bro instanties

4e kw. 2014

ontwerp bestemmingsplan

1e kw. 2015

nota van zienswijzen/raadsvoorstel

2e kw. 2015

vastgesteld bestemmingsplan

2e kw. 2015

Tabel 5.3.1: planning procedure bestemmingsplan
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