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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 Vertaling naar een planologische regeling 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
De doelstelling van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Velsen-Noord is tot
een reductie en actualisering van het aantal bestemmingsplannen in de vorm van één
bestemmingsplan te komen, gebaseerd op een eenduidige bestemmingsplanregeling voor
het gehele plangebied op basis van de systematiek van de IMRO-codering die voor de
gehele gemeente geldt.

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
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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 thans
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 gebied omvat de woonkernen van Velsen-Noord, Sportpark Rooswijk en een klein deel
van het bedrijventerrein Grote Hout. In het noorden loopt het plangebied tot aan de
gemeentegrens met Beverwijk. In het Oosten grenst het gebied aan de A22, in het westen
globaal tot aan de bedrijventerreinen. Zie ook onderstaande afbeelding.
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Figuur 2.1.1.: overzicht plangebied

Het plangebied wordt gekenmerkt door een ligging temidden van veel infrastructuur en
rondom de woonwijken een groene zoom die fungeert als buffer tussen de naastgelegen
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wegen en bedrijventerreinen.
Op onderstaande globale functiekaart is een en ander duidelijk te zien.
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Figuur 2.1.2.: overzicht globale functieverdeling plangebied

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt (delen van) onderstaande vigerende plannen:
Bestemmingsplan

Vastgesteld door
Goedgekeurd Raad van State/
gemeenteraad/B&W door Provincie Kroon

0.0 uitbreidingsplan in hoofdzaak
noord

13-3-1963

25-8-1964

6-10-1967

0.1 partiële herziening
uitbreidingsplan in hoofdzaak noord

2-9-1964

14-9-1965

6-10-1967

0.3 P.E.N. centrale

26-8-1982

24-5-1983

-

0.7 Business Park IJmond

25-10-1999

25-1-2000

-

1.4 Velsen-Noord

27-11-1997

14-4-1998

-

1.5 Bedrijventerrein Velsen-Noord

28-11-2002

11-3-2003

-

1.6 Westelijke Randweg

5-9-2002

15-4-2003,
19-11-2003,
26-10-2004 en 19-10-2005 en
19-9-2006
24-10-2007

2.00 Industrieterrein Tata Steel

22-11-2012

-

-

3.00 Bedrijventerreinen
Velsen-Noord

13-11-2008

7-7-2009

-

(vervallen per 1-7-2013)

Figuur 2.1.3.: tabel vigerende bestemmingsplannen
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Figuur 2.1.4.: overzicht vigerende plannen
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Hoofdstuk 3 Nieuwe 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.

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. Naar aanleiding van deze inventarisatie is één initiatief voor het nieuwe
bestemmingsplan ontvangen.
Het initiatief betreft het kerkgebouw de Noorderkerk aan de Dijckmansstraat 2. De
Protestantse Gemeente Velsen-Noord heeft besloten het kerkgebouw met bijbehorende
bijgebouwen en kosterswoning te verkopen, vanwege het teruglopende aantal kerkleden.
Gevraagd is de bestemming te wijzigen van Maatschappelijk naar een bestemming
waarbinnen een combinatie van wonen en werken (aan huis gebonden kantoor) mogelijk is.
Hiertegen bestaan geen ruimtelijke bezwaren. Medewerking aan het initiatief betekent ook dat
de bestaande gebouwen behouden blijven en leegstand wordt voorkomen. Bovendien past
het initiatief in de Visie Noordzeekanaalgebied, waarin functiemenging van wonen en werken
wordt voorgestaan. Het college staat daarom positief tegenover dit initiatief.

3.2 Ontwikkellocaties
De afgelopen jaren is met het project 'Frisse Wind' in Velsen-Noord veel gedaan om de
leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Dit project is nog niet afgerond. Veel lopende zaken
kunnen binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan worden uitgevoerd. Voor
sommige locaties is echter een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Hieronder zijn beknopt de bij de gemeente bekende ruimtelijke ontwikkelingen geschetst,
voor zover deze, voor wat het bestemmingsplan betreft, relevant zijn. Ook is aangegeven
welke ontwikkelingen al dan niet worden opgenomen in het voorontwerp van het
bestemmingsplan. Op onderstaande kaart zijn de (potentiële) ontwikkellocaties binnen het
plangebied weergegeven.
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Figuur 3.2.1.: (potentiële) ontwikkellocaties

A.
B.
C.
D.
E.

brede school
De Schouw
herinrichting Wijkermeerweg
herstructurering MEBA terrein (Concordiastraat)
school De Triangel, locaties Stratingsplantsoen en van Diepenstraat

ad A. Brede school
In 2013 is een afzonderlijke procedure doorlopen voor de nieuwbouw van de brede school
aan de Heirweg. In het bestemmingsplan zal de nieuwe situatie worden opgenomen.
ad B. De Schouw
De gemeente heeft de wens om de locatie De Schouw aan de Bleyenhoevelaan te
herontwikkelen. Omdat er echter op dit moment nog geen concreet plan is, kan het
bestemmingsplan nog niet gewijzigd worden. De locatie zal daarom conserverend worden
bestemd.
Status: concept
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ad C. herinrichting Wijkermeerweg
De Wijkermeerweg is nu een rommelige bedrijfsweg. Door de gemeente wordt gewerkt aan
een herinrichting van de Wijkermeerweg en omgeving. Het bestemmingsplan zal, waar
nodig, worden aangepast (zo zal bijvoorbeeld de Vletterliedenstraat een
verkeersbestemming krijgen).
ad D. herstructurering MEBA terrein (Concordiastraat)
Het sterk verrommelde MEBA terrein is door de gemeente aangekocht met de intentie het
terrein op te knappen en vervolgens opnieuw uit te geven, zodat zich er nieuwe bedrijven
kunnen gaan vestigen. Er is een schetsontwerp (zie hieronder) gemaakt met een mogelijke
toekomstige inrichting van het terrein. Deze is nog niet definitief. De categorie toegestane
bedrijven zal in het bestemmingsplan niet gewijzigd worden. Wat de herinrichting betreft kan
een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen of de nieuwe situatie rechtstreeks bestemd
worden. Een en ander is afhankelijk van de voortgang van het project.

Figuur 3.2.2.: uitsnede Meba terrein uit het schetsontwerp herinrichting Wijkermeerweg

ad E. school De Triangel, locaties Stratingsplantsoen en van Diepenstraat
De twee locaties van de school De Triangel aan het Stratingsplantsoen en de van
Diepenstraat worden op termijn herontwikkeld. Op beide locaties is woningbouw voorzien.
Status: concept
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Locatie Van Diepenstraat
De locatie Van Diepenstraat ligt op korte afstand van de voorzieningen in Velsen-Noord (De
Schulpen, Watervliet, winkelcentrum). De locatie is dan ook geschikt voor senioren.
Ten behoeve van de ontwikkeling zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen voor
woningbouw, met onderstaande uitgangspunten:
er zijn maximaal 20 grondgebonden eengezinswoningen of 50 levensloopbestendige
appartementen mogelijk (of een combinatie hiervan);
er moet voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd, conform de geldende
parkeernormen;
afhankelijk van het type woningen heeft de bebouwing een bouwhoogte van 2 lagen met
kap (bij eengezinswoningen) of een minimaal 1,5 meter terugspringende 3e laag (bij
seniorenwoningen);
de maximale rooilijnen zoals geschetst in onderstaand figuur dienen te worden
aangehouden;
kop- en zijgevels die gericht zijn naar openbaar gebied worden als voorgevel
vormgegeven (interactie met de straat);
uitgangspunt is behoud van waardevolle bomen op het perceel. Voorafgaand aan
ontwikkeling van de locatie dient daarom onderzoek naar de kwaliteit van de aanwezige
bomen te worden gedaan.

Figuur 3.2.3.: wijzigingsgebied, rooilijnen en voorbeeld mogelijke bebouwing

Locatie Stratingplantsoen/Duinvlietstraat
De locatie ligt aan de rand van de wijk op de kop van bestaande woonblokken.
Stedenbouwkundig is het logisch om de lijn van de bestaande blokken door te zetten. Voor
het woonprogramma is er niet specifiek een doelgroep aan te wijzen. De afstand naar de
voorzieningen voor senioren op hogere leeftijd is wellicht te groot (300 á 400 meter).
Afhankelijk van het ontwerp kunnen er op deze locatie eengezinswoningen en/of
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appartementen worden gerealiseerd. Voor de eengezinswoningen kan gedacht worden aan
soort stadswoning met compacte bouw met relatief kleine privé-buitenruimte. Omdat dit een
vrij nieuwe woonvorm is in Velsen-Noord is de markt hier bepalend of dit kans van slagen
heeft.
Ten behoeve van de ontwikkeling zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen voor
woningbouw, met onderstaande uitgangspunten:
in totaal maximaal 45 woningen;
er moet voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd, conform de geldende
parkeernormen;
parkeren op eigen terrein wordt aan de binnenzijde van het terrein (niet zichtbaar vanaf
de straat) opgelost;
uitgangspunt is een combinatie van grondgebonden eengezinswoningen en
appartementen;
aan de Duinvlietstraat wordt aangesloten op het principe van 2-onder-1 kap woningen
met een bouwhoogte van 2 lagen met kap;
aan het Stratingplantsoen wordt aangesloten op de aangrenzende bebouwing met een
maximale bouwhoogte van 3 lagen met een flauwe kap;
op de hoek van Stratingplantsoen en Duinvlietstraat wordt accentbebouwing van 4 lagen
toegepast;
naast deze accentbebouwing wordt aan de Duinvlietstraat d.m.v. 3 laagse bebouwing
met een flauwe kap de overgang gerealiseerd naar de woningen van 2 lagen met kap;
de maximale rooilijnen zoals geschetst in onderstaand figuur dienen te worden
aangehouden;
uitgangspunt is behoud van waardevolle bomen op het perceel. Voorafgaand aan de
ontwikkeling van de locatie dient daarom onderzoek naar de kwaliteit van de aanwezige
bomen te worden gedaan.
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Figuur 3.2.4. wijzigingsgebied, rooilijnen en voorbeeld mogelijke bebouwing

Voor de uitvoering van de wijzigingsbevoegdheden zal een overeenkomst gesloten moeten
zijn tussen ontwikkelaar en gemeente.
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Hoofdstuk 4 Beleidskader
4.1 Algemeen beleid
4.1.1 Visie Noordzeekanaalgebied 2040
Evenals IJmuiden is Velsen-Noord aangewezen als gebied waar:
optimaal wordt geïntensiveerd en
wordt gezocht naar mogelijkheden menging wonen en werken.
Het bestemmingsplan voorziet in enkele ontwikkellocaties waar woningen kunnen worden
toegevoegd. Zie paragraaf 3.2 Ontwikkellocaties.

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.
Voor IJmuiden is in de visie een stedelijk karakter voorzien, voor de andere kernen behoud
van het dorpse karakter. Met uitzondering van IJmuiden beperken de voorzieningen in de
kernen zich tot basisvoorzieningen. In de visie op Velsen wordt niet specifiek ingegaan op
Velsen-Noord.
De Visie op Velsen 2025 wordt nog nader uitgewerkt in een nieuwe Structuurvisie.

4.2.2 Globale bestemmingsplannen
Een belangrijk speerpunt van het collegeprogramma is het opstellen van globale
bestemmingsplannen. Om aan deze doelstelling te voldoen zal zowel in de regels als op de
verbeelding de nodige globaliteit worden aangebracht. Het bestemmingsplan geeft hierdoor
ruimere mogelijkheden, waardoor verwacht wordt dat daarmee een deel van de nu nog
noodzakelijke wettelijke omgevingsvergunningen om af te mogen wijken van het
bestemmingsplan, niet meer nodig zal zijn.

4.2.3 Ruimtelijk beleid
Medio 2013 is gestart met het actualiseren van de structuurvisie. De structuurvisie Velsen
2015 zal echter nog ten grondslag liggen aan het nieuwe bestemmingsplan voor
Velsen-Noord.
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.
Status: concept
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Zowel bij de uitleggebieden als bij de herstructurering van bestaande gebieden geldt dat de
wezenlijke kwaliteiten en de leefbaarheid niet aangetast mogen worden. De belangrijkste
ruimtevraag voor de gemeente Velsen ligt op het gebied van wonen. Om aan de huidige en
toekomstige woningvraag te voldoen moet de samenstelling van de voorraad drastisch
worden gewijzigd en dient er tevens een kwantitatieve toevoeging plaats te vinden. De ruimte
hiervoor is zeer beperkt. Uitleggebieden zijn er nauwelijks. In de Woonvisie 2015 geeft de
gemeente aan welke resultaten zij de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen.
Structuurvisie Velsen 2015
Velsen-Noord komt in de Structuurvisie Velsen 2015 uitgebreid aan de orde. In de
structuurvisie wordt ingegaan op de Gebiedsvisie Velsen-Noord uit 2000 en het
wijkontwikkelingsplan uit 2003. Aandachtspunten zijn onder meer de NAM kade, de
voorzieningen, overlast door aanwezige bedrijven en woonkwaliteit. Veel van de
aandachtspunten van de structuurvisie zijn de afgelopen jaren in het kader van het project
Frisse Wind (gestart in 2008) opgepakt. Er is een woningbouwproject gerealiseerd aan het
Stratingplantsoen, er zijn infrastructurele projecten uitgevoerd, sportpark Rooswijk is
opgeknapt, het bedrijventerrein langs de Wijkermeerweg wordt aangepakt en de Brede
School komt van de grond. Het merendeel van de in de Structuurvisie Velsen 2015
genoemde projecten is inmiddels afgerond. De meeste projecten konden binnen de ruimte
van de vigerende bestemmingsplannen worden uitgevoerd. Waar dit echter niet het geval
was, zal het nieuwe bestemmingsplan worden geactualiseerd. Zie verder ook Hoofdstuk 3
Nieuwe ontwikkelingen.

4.2.4 Woonbeleid
In 2013 is 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. Op Velsen-Noord wordt
in de Woonvisie niet specifiek ingegaan.
Voor het bestemmingsplan heeft de woonvisie geen directe consequenties. Wel zal de
Woonvisie bij herstructurerings- of nieuwbouwprojecten een belangrijke rol spelen.
Een van de doelen van het Wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord (2002) is om te komen tot
een wijk met een meer gedifferentieerde bevolkingssamenstelling. Dat vraagt om een
woonwijk met een gedifferentieerde woningvoorraad, waarbinnen de huidige bewoners een
wooncarrière kunnen maken en waar ook vestigers uit verschillende inkomenscategorieën
zich kunnen vestigen.
De achtereenvolgende woningmarktonderzoeken laten zien dat de verhuisgeneigdheid in
Velsen-Noord relatief groot is. Bewoners uit Velsen-Noord willen wel in Velsen-Noord blijven
wonen. De bestaande woningvoorraad sluit echter niet aan bij de vraag. De ontwikkeling van
een wooncarrière binnen Velsen-Noord wordt belemmerd door het ontbreken van voldoende
differentiatie in de soorten en prijsklassen van de woningen. Er is een bovengemiddelde
vraag naar eengezinswoningen, portiekwoningen en seniorenwoningen. Wat betreft deze
laatste categorie is er een berekend tekort aan vooral levensloopgeschikte woningen en
nultredenwoningen.
Ontwikkellocaties
De inzet voor de ontwikkellocaties vloeit voort uit het streven naar een woonwijk met een
gedifferentieerde woningvoorraad, waarbinnen de huidige bewoners een wooncarrière
kunnen maken en waar ook vestigers uit verschillende inkomenscategorieën zich kunnen
vestigen. Zie verder paragraaf 3.2 Ontwikkellocaties.
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4.2.5 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.
Zoals elders in dit document is vermeld, wordt aan de Heirweg een nieuwe Brede School
gebouwd. Deze dient ter vervanging van basisschool de Triangel die nu nog op twee locaties
is gevestigd. Deze locaties zullen door het onderwijs worden verlaten. In de Brede School
zullen ook de welzijnsactiviteiten van stichting Welzijn in Velsen-Noord worden
ondergebracht. Verder wordt er een gymzaal gerealiseerd en worden de voorzieningen
uitgebreid met onder andere een consultatiebureau en een verloskundigenpraktijk. De Brede
School geeft een meerwaarde aan het onderwijs en een verbetering van de
leefkwaliteit en samenhang in de wijk. Tevens is het programma complementair aan de
reeds aanwezige welzijnsvoorzieningen in Velsen-Noord.

4.2.6 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.
Voor wat betreft parkeren dient, bij nieuwbouw, uitbreiding of functiewisseling, te worden
voldaan aan de eisen die zijn gesteld in het gemeentelijk parkeernormenbeleid. Uitgangspunt
bij dit beleid is dat de gegenereerde parkeerbehoefte binnen het eigen plangebied wordt
opgelost.
Actuele ontwikkelingen in relatie met verkeer komen aan de orde in paragraaf 3.2
Ontwikkellocaties.

4.2.7 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.
Binnen de gemeente is in navolging van de milieuvisie een beleidsplan duurzaam bouwen
vastgesteld. In dit beleidsplan worden de ambities beschreven op het gebied van duurzaam
bouwen in relatie tot bouwprojecten en de openbare ruimte. Het toepassen van meervoudig
ruimtegebruik is één van de ambities.
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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
Voor de vestiging van (agrarische) bedrijven is 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.
Natuurbeschermingswet
Gebiedsbescherming
In de regio zijn voor de bescherming van natuurgebieden voornamelijk twee onderwerpen
van belang: de Natuurbeschermingswet (met daarin de Habitatrichtlijn) en de Provinciaal
Ecologische Hoofd Structuur. Gebiedsbescherming wordt voornamelijk geregeld in de
Natuurbeschermingswet. In het plangebied zijn geen beschermde natuurgebieden aanwezig.
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.
Natura2000 en EHS
Het duinreservaat is beschermd Natura2000 gebied en door de provincie aangewezen als
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor het plangebied speelt het duingebied geen rol.

4.2.7.1

Bodem

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de kwaliteit van de bodem
ter plaatse. Het is wettelijk verboden om te bouwen op verontreinigde grond. Om te kunnen
bepalen of de bodem in het plangebied geschikt is voor het beoogde gebruik dient bij
voorgenomen bouwactiviteiten een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Hierdoor dient bij
ontwikkelingen in het gebied altijd een historisch bodemonderzoek te worden verricht en vaak
ook een verkennend bodemonderzoek.
Voor de realisatie van initiatieven moet er bodemonderzoek worden uitgevoerd
(vooronderzoek conform NEN5725 en verkennend bodemonderzoek conform NEN5740).
Het gaat hierbij om de gebieden zoals genoemd in paragraaf 4.2 van deze notitie.
Op de locatie Wijkermeerweg 12 is sprake van een ernstige bodemverontreiniging. In
november 2013 heeft de provincie een beschikking afgegeven met betrekking tot de volgende
onderwerpen:
vaststelling of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29
eerste lid Wbb).
vaststelling of het huidige of voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke
verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier
dat spoedige sanering noodzakelijk is (artikel 37 eerste lid Wbb).
Hierbij is door de provincie besloten dat:
1. op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
2. er geen sprake is van risico's zodat het geval van bodemverontreiniging niet met spoed
hoeft te worden gesaneerd.
3. wijzigingen in het gebruik bij de provincie gemeld moeten worden.
4. voor het uitvoeren van bouw- of graafwerkzaamheden een saneringsplan ter goedkeuring
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bij de provincie moet worden ingediend.
5. het onttrekken van grondwater binnen de interventiewaardencontouren niet is toegestaan
zonder instemming van de provincie.
Bij de ontwikkeling van locatie D. Zal rekening gehouden (moeten) worden met de
voorwaarden uit de beschikking.

Figuur 4.2.7.1.1.: locatie bodemverontreiniging (rode contouren)

4.2.7.2

Duurzaamheid

Landelijk beleid, Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011
Het Rijk en de gemeenten hebben een klimaatakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken
over energiebesparing en de overgang naar duurzame energie. De ambitie is dat in 2020 de
nieuwbouw energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen en gebouwen in 2020
met meer dan 50% is verlaagd. Om resultaten te boeken en innovatie te stimuleren is de
energieprestatie coëfficiënt voor nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en wordt
deze in 2015 aangescherpt naar 0,4.
GPR Gebouw
Ter ondersteuning en om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouw- en
renovatieprojecten stellen de Milieudienst IJmond en de gemeente Velsen GPR Gebouw
gratis ter beschikking. GPR Gebouw is een instrument waarmee prestaties gemeten kunnen
worden, compleet met rapportcijfers van 1 tot 10. De ambitie van de gemeente is een 7.0 te
scoren op het thema energie en gemiddeld een 7.0 voor de thema’s milieu, gezondheid,
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De initiatiefnemer dient hierover in een vroegtijdig
stadium contact op te nemen met de Milieudienst IJmond. Bij toekomstige bouwaanvragen
wordt een GPR Gebouw berekening gevraagd.
Gemeentelijk beleid voor duurzaam bouwen
Gemeente Velsen en de Milieudienst IJmond hebben ter ondersteuning en invulling van deze
beleidsdoelstellingen 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.
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4.2.7.3

Ecologie

In Europa zijn door de Europese Unie richtlijnen opgesteld voor de bescherming van de
natuur, de Habitat- en Vogelrichtlijn. Hierin worden regels gesteld voor de bescherming van
zowel natuurgebieden als voor bedreigde planten- en diersoorten. Eén van de doelstellingen
is het creëren van een Europees netwerk van natuurgebieden, Natura 2000 genaamd. Een
vertaling van dit EU-beleid voor soortbescherming naar Nederlands niveau is de Flora- en
faunawet. Hierin worden bedreigde inheemse planten- en diersoorten als beschermd
aangewezen. Bij locatieontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met mogelijk
aanwezige beschermde planten- en diersoorten.
Gebiedsbescherming wordt in Nederland geregeld in de Natuurbeschermingswet. Hierin
worden waardevolle natuurgebieden als beschermd aangewezen. Ruimtelijke plannen als
o.a. bestemmings-, bouw- en sloopplannen moeten aan deze wet- en regelgeving voldoen.
In of dichtbij het plangebied zijn geen beschermde natuurgebieden aanwezig.

4.2.7.4

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.

Figuur 4.2.7.4.1: risicobronnen en invloedsgebied

Figuur 4.2.7.4.2 : gasleiding en 10-6 contouren

Binnen en grenzend aan het plangebied zijn diverse hogedrukaardgasleidingen aanwezig.
Daarnaast is er een risicobedrijf binnen het plangebied gevestigd. Bij ontwikkelingen zal het
groepsrisico verantwoord moeten worden. Mogelijk is hiervoor extra onderzoek nodig.

4.2.7.5

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 zone. Binnen een geluidszone moet voor het realiseren van nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen onderzoek worden gedaan naar de optredende
geluidbelasting.
Het volledige plangebied ligt binnen de zone van dan wel industrieterrein IJmond dan wel
industrieterrein de Pijp. Bij nieuwe ontwikkelingen, waarbij geluidsgevoelige objecten mogelijk
gemaakt worden, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.
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Figuur 4.2.7.5.1 : industrieterrein IJmond (licht oranje), industrieterrein De Pijp (oranje) en geluidszone (paarse archering)

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.

4.2.7.6

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.

4.2.8 Groen- en waterbeleid
Onderstaande groenbeleidsplannen zijn van toepassing:
Ecologische groenvisie 1997;
Bomenplan 2003;
Groenbeleidsplan 'Ruimte voor Groen' 2009;
Beleidsplan monumentale bomen 2013.
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.
In 2013 is de bestaande kapverordening gewijzigd. 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
Status: concept
23

startdocument "Velsen-Noord"

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.

4.2.9 Monumentenbeleid en archeologie
Het Verdrag van Malta/Valetta, ook wel het Europees Verdrag inzake de bescherming van het
archeologisch erfgoed, is op 16 januari 1992 in Valetta (op Malta) tot stand gekomen.
Belangrijk doel van het verdrag is om bescherming van het archeologisch erfgoed in de
bodem en inbedding ervan in de ruimtelijke ontwikkeling volwaardig mee te wegen in de
besluitvorming. Als gevolg van het Verdrag van Malta is de Monumentenwet van 1988
gewijzigd.
De beleidsnota Monumentenzorg Velsen is in 2005 vastgesteld en in 2008 geactualiseerd. In
deze beleidsnota geeft de gemeente Velsen haar visie op de gemeentelijke
monumentenzorg. Leidraad hierbij is een zorgvuldig beheer en weloverwogen behoud van
het architectonische en cultuurhistorisch erfgoed van Velsen, in samenspel met rijk,
provincie en particulieren. De beleidsnota heeft voor het plangebied onderstaande/geen
gevolgen.
Onderstaande monumenten worden beschermd in het bestemmingsplan door een
aanduiding op de verbeelding:
adres

soort

omschrijving

Wijkerstraatweg 55, e.a.

rijksmonument

R.K. kerk Sint Joseph

Beecksanghlaan 36

gemeentelijk monument

villa Beecksangh

Grote Hout- of Koningsweg 126 - 128

gemeentelijk monument

baanwachterswoningen

Grote Hout- of Koningsweg 130 - 132

gemeentelijk monument

baanwachterswoningen

Grote Hout- of Koningsweg 185

gemeentelijk monument

woonhuis

Grote Hout- of Koningsweg 187 - 189

gemeentelijk monument

arbeiderswoningen

Wijkerstraatweg 84 - 88

gemeentelijk monument

woonhuizen

Wijkerstraatweg ong. (t.o. nr. 170)

gemeentelijk monument

grenspaal

Wijkerstraatweg 166 - 174

gemeentelijk monument

arbeiderswoningen

Figuur 4.2.9.1: tabel overzicht monumenten

Velsen-Noord is in de provinciale Structuurvisie 2040 niet aangewezen als aardkundig
monument.

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.
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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 IJmuiden
maximaal 2 seksinrichtingen gevestigd mogen zijn. In de rest van de gemeente is geen
seksinrichting toegestaan.

4.2.11

Sport- en recreatiebeleid

Voor het sportaccommodatiebeleid fungeert de 'nota accommodatiebeleid voor sportief
Velsen 2010-2015' als leidraad. In het plangebied bevindt zich sportpark Rooswijk. Dit
sportpark is de afgelopen twee jaar grondig gerenoveerd. Het sportpark is openbaar
toegankelijker gemaakt met sportief-recreatieve elementen en een nieuw entree. Hiermee is
het park nog meer een onderdeel van de wijk geworden waar inwoners gedurende de hele
dag elkaar kunnen ontmoeten, sporten en bewegen. Dit sluit aan op ons sportbeleid om de
openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten (uit: thema 3 sportagenda 2013-2016). De
term beweegvriendelijke omgeving is tevens opgenomen in de Visie op Velsen 2025.
Daarnaast zitten de sportverenigingen vanaf 2013 onder één dak en is een aantal
sportvelden verplaatst.
In het plangebied zijn twee sportaccommodaties/terreinen aanwezig, Sportpark Rooswijk en
fietscrossvereniging FCC Wijkeroog.
Het bestemmingsplan wordt aangepast vanwege de onlangs voltooide herinrichting van
Sportpark Rooswijk. Ook wordt de fietscrossvereniging opgenomen in het bestemmingsplan
(het terrein heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming Groen).
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Hoofdstuk 5 Vertaling naar een planologische regeling
5.1 Vertaling van sectoraal beleid
Inleiding
In hoofdstuk 3 zijn de wensen en ontwikkelingen weergegeven, die vanuit de verschillende
beleidssectoren naar voren zijn gebracht. Bij het opstellen van het bestemmingsplan dienen
de ruimtelijke consequenties hiervan, voor zover deze met elkaar conflicteren, tegen elkaar
te worden afgewogen en moet er een keuze voor verdeling van de ruimte worden gemaakt.
Het integrerend karakter van het bestemmingsplan komt hierin tot uitdrukking.
Vertaling beleidskeuzes
Wonen
Het woonbeleid heeft geen directe consequenties voor het bestemmingsplan.
Woonwagenlocatie Hoeufftstraat
Aan de Hoeufftstraat is een kleinschalige woonwagenlocatie aanwezig. Uit de inventarisatie
is gebleken dat de feitelijke situatie niet geheel overeenkomt met de regels van het vigerende
bestemmingsplan. Gedeeltes van omringende percelen, waar geen woonbestemming op
rust, zijn in gebruik genomen en er zijn enkele niet-vergunde bouwwerken aanwezig.
Verder staan er 9 woonwagens, waarvan 8 met vergunning. Deze situatie wijkt af van het
vigerende bestemmingsplan, dat maximaal 6 woonwagens toelaat. De woonwagen waar op
dit moment nog geen vergunning voor aanwezig is heeft huisnummer 1A. De woning staat
op de bestemming 'verkeersdoeleinden', het betreft gemeentegrond. Onderzocht is of deze
standplaats gelegaliseerd kan worden. Er blijken hiertegen geen ruimtelijke, verkeerskundige
of stedenbouwkundige bezwaren te zijn. Het bestemmingsplan zal worden aangepast, door
de verkeersbestemming te wijzigen in een woonbestemming t.b.v. nummer 1A. Zie
onderstaand figuur.
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Figuur 5.1.1: de huidige standplaatsen en gestippeld de mogelijke nieuwe standplaats.

Voor de legalisatie van de woonwagen is nog wel een omgevingsvergunning benodigd. Ook
zal een overeenkomst met de gemeente moeten worden gesloten i.v.m. het gebruik van de
grond en indien van toepassing verhaal van exploitatiekosten (kosten voor aanpassingen in
de openbare ruimte).
Voor zover er gebouwen of andere bouwwerken vergund zijn in afwijking van het vigerende
bestemmingsplan, zal het bestemmingsplan hier op worden aangepast. Illegale bouwwerken
zullen niet worden gelegaliseerd.
Maatschappelijke doeleinden
Het maatschappelijk beleid heeft geen directe consequenties voor het bestemmingsplan.
Verkeer
Het bestemmingsplan wordt op enkele punten aangepast n.a.v. de herinrichting
Wijkermeerweg / Vletterliedenstraat.
Groenvoorzieningen
Het groenbeleid heeft geen directe consequenties voor het bestemmingsplan.
Water
Het waterbeleid heeft geen directe consequenties voor het bestemmingsplan.
Sport en recreatie
Het sport- en recreatiebeleid heeft geen directe consequenties voor het bestemmingsplan.
Voor de aanpassingen zie paragraaf 4.2.11 Sport- en recreatiebeleid.
Detailhandel/dienstverlening
Er is geen gemeentelijk beleid op het gebied van detailhandel of dienstverlening. Wel is het
beleid omtrent kiosken aangepast. In aansluiting hierop zullen de permanente kiosken aan de
Wijkerstraatweg in het bestemmingsplan worden opgenomen.
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Prostitutie
Er zal geen seksinrichting in het plangebied mogelijk worden gemaakt. Zie paragraaf 4.2.10.2
Prostitutie.
Horeca
De bestaande horecagelegenheden zullen conserverend worden bestemd.
Evenementen
Er is geen aanleiding tot het opnemen van een planologische regeling voor evenementen in
het plangebied.
Monumenten
De monumenten in het gebied zullen middels een aanduiding als zodanig worden
aangegeven. De gronden met zeer hoge provinciale archeologische waarden zullen middels
een aanlegvergunningsstelsel worden beschermd.

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 betreft
vrijwel het gehele plangebied;
situaties waarin de nieuwe ontwikkeling direct mogelijk wordt gemaakt (bijvoorbeeld de
functiewijziging van Maatschappelijk naar Wonen aan de Dijckmansstraat en de Brede
School), waarvoor de kaders en randvoorwaarden voldoende bekend zijn en waar de
benodigde onderzoeken reeds zijn uitgevoerd of niet nodig zijn, 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 de locaties van de scholen van de Triangel);
situaties waarin sprake is van afwijkingen ten aanzien van het bouwen, die van
ondergeschikte aard zijn, kan een vrijstellingsbevoegdheid worden opgenomen
(bijvoorbeeld voor dakopbouwen op tweelaagse woningen).

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
Ter voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan heeft een inventarisatie
plaatsgevonden:
vigerende regelgeving (bestemmingsplannen);
vigerend beleid;
verleende vergunningen waaronder ook gevoerde vrijstellingen/afwijkingen;
plannen, ideeën en het beeld dat de gemeente voor ogen heeft voor de toekomst met het
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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
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

20-5-2014

Startdocument op raadsplein

19-6-2014

voorontwerpbestemmingsplan

3e kw.

inspraakrapportage en overleg artikel 3.1.1 Bro instanties

3e kw. / 4e kw.

ontwerpbestemmingsplan

4e kw. / 1e kw. 2015

nota van zienswijzen/raadsvoorstel

1e kw. 2015

vastgesteld bestemmingsplan

2e kw. 2015

Figuur 5.3.1.: tabel planning procedure

Status: concept
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