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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het gebied Velserend is gelegen aan de westzijde van Santpoort-Zuid.

1.1 Aanleiding
De concrete aanleiding om een startdocument op te stellen voor de locatie Velserend is dat de
nieuwe eigenaar van het perceel bij de gemeente de wens heeft neergelegd om dit perceel te
ontwikkelen.
Geschiedenis
Vanaf 1995 wordt met de (verschillende) grondeigenaren van voormalig natuurbad Velserend
gesproken over ontwikkeling van de locatie. In 1996 hebben het college en de gemeenteraad
ingestemd met een ontwikkelingsscenario van villabebouwing. Het bestemmingsplan voor deze
ontwikkeling is door de provincie van goedkeuring onthouden en vernietigd door de Raad van State
omdat er onvoldoende onderzoek was gedaan. De toenmalige grondeigenaren hebben vervolgens
een zogenaamde herbeschouwing (2003) van de locatie gemaakt, waarbij is ingezet op drie
woongebouwen met ondergronds parkeren, een parkeergarage ten behoeve van het naastgelegen
saunacomplex en een natuurlijke buitenruimte. In 2005 is hiertoe door het college een Ruimtelijk
Functioneel Kader vastgesteld en in 2007 een Beeldkwaliteitplan. De voorwaarden uit dit Ruimtelijke
Functioneel Kader zijn opgenomen in de bijlage.
In 2008 is door grondeigenaar Bokx Vastgoed een aanvraag gedaan voor vrijstelling (artikel 19) ten
behoeve van het realiseren van appartementen. In oktober 2009 presenteerde Bokx een gewijzigd
ontwerp voor de woongebouwen (wijziging in de derde laag/kap, optimalisatie aantal woningen).
Het gewijzigde ontwerp voldeed niet aan de gestelde uitgangspunten in het beeldkwaliteitplan. De
vrijstellingsprocedure is niet verder gevoerd. Uiteindelijk is dit plan niet doorgegaan en zijn alle
gronden in eigendom gekomen van BMG Vastgoed. In de bijlage is de exacte perceelsindeling terug
te vinden.
Status: Ter vaststelling
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Zonder toestemming van de gemeente heeft BMG Vastgoed in 2013 een aantal ingrepen gedaan aan
het gebied. Hieruit is een juridisch conflict ontstaan (zie ook het bijgevoegde nulmeting). Zowel de
gemeente, bewoners, belangengroepen en andere overheidsinstanties zijn het erover eens dat dit
gebied nodig opgeknapt moet worden. De planvorming moet tot stand komen met in overleg alle
betrokken partijen, zodat een definitieve invulling gevonden kan worden voor dit gebied.

BMG Vastgoed heeft BK Ingenieurs gemachtigd om namens hen op te treden in dit proces. De
gemeente heeft een exploitatieovereenkomst eerste fase afgesloten met BMG Vastgoed waarbij de
gemeentelijke kosten voor het opstellen van dit stuk worden verhaald op de ontwikkelaar.

Status: Ter vaststelling
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Hoofdstuk 2 Uitgangspunten
2.1

Bestaande situatie

In de afgelopen jaren zijn veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan dit perceel. Sommige
vergund. Sommige niet vergund, andere vergunningsvrij. In de bijlage is een rapportage gevoegd
met daarin een nulmeting. Hierin wordt per object omschreven of hiervoor vergunning is verleend
en wanneer deze vergunning is verleend.

2.2

Ruimtelijk Functioneel Kader

Op 15 november 2005 is door het college van burgemeester en wethouders een Ruimtelijk
Functioneel Kader vastgesteld. Door het vaststellen van dit startdocument komt deze te vervallen. In
het ruimtelijk functioneel kader zijn uitgangspunten geformuleerd. Sommige van deze
uitgangspunten zijn niet inhoudelijk van aard maar hebben meer betrekking op de omgeving en de
wetgeving hieromtrent. Deze zullen gehandhaafd blijven (in groen weergegeven). In de bijlage is dit
RFK opgenomen.

2.3

Omgeving

Nabij Velserend is de Ruïne van Brederode gelegen. Deze neemt, terecht, een zeer prominente plek
in dit deel van Santpoort-Zuid. De Ruïne definieert het gebied, maakt het gebied en geeft het gebied
de kwaliteit waar het in de wijde omtrek om bekend staat. Dit is ook iets wat vaak genoemd is door
de verschillende belangengroepen. In de omgeving spelen meerdere initiatieven die hierna
beschreven worden.

1

2

3
4

In bijlage 1 is een kadastrale kaart opgenomen.
Locatie 1 – Brederoodseweg
In het voorontwerpbestemmingsplan Duingebied wordt het met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk
gemaakt om hier maximaal drie woningen toe te staan met een maximale bouwhoogte van 4,5
meter. De bestaande bebouwing dient dan te worden gesloopt. In de wijzigingsbevoegdheid wordt
er ook rekening mee gehouden dat deze nieuwe woningen op een passende wijze worden ingepast
in de omgeving.
Status: Ter vaststelling
5

Startdocument Velserend

Locatie 2 – Tennispark Brederode
Het tennispark heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van lichtmasten op de achterste
velden. Deze is in eerste instantie door de gemeente geweigerd. Er loopt hiervoor nog een juridische
procedure.
Locatie 3 – Park Brederode
De afgelopen jaren heeft de gemeente Bloemendaal het park Brederode ontwikkeld. Dit project is
nog niet afgerond. Het gaat hierbij om een fors aantal vrijstaande woningen en dichter tegen de kern
Bloemendaal aan geclusterde woningen.
Locatie 4 – Velserenderlaan
De Velserenderlaan is onlangs heringericht Het gaat hierbij om het deel tussen de Ruïne van
Brederode en de Brederoodseweg. Qua materialisering en profiel zou het mooi zijn hierop aan te
sluiten.

2.4

Ruïne van Brederode

Het kasteel Brederode lag zowel uit militair als uit handelsoogpunt op een zeer strategische punt.
Het gebied bij Velsen heette Holland op zijn Smalst. Deze naam verwijst naar de oorspronkelijk
bijzonder smalle doorgang tussen de moeilijk begaanbare duinen in het westen en de drassige
polder De Velserbroek met het Wijkermeer en het IJ in het oosten. De enige manier om vanuit ZuidKennemerland over land naar het noorden te reizen (en omgekeerd) was via Holland op zijn Smalst.
De doorgang werd vanuit kasteel Brederode gecontroleerd.
De heren van Brederode lieten het kasteel bouwen in 1282. Opdrachtgever zou Willem, de tweede
heer van Brederode, zijn geweest. Na een aantal verwoestingen tijdens belegeringen en herbouw
werd het in 1573 door de Spaanse troepen volledig vernietigd en ligt het sindsdien als ruïne
onaangetast in het landschap. Vanaf 1862 stelde de Nederlandse staat gelden beschikbaar om de
ruïne te ontgraven en te behouden.
Het kasteel bestaat uit een hoofdburcht en een voorburcht, elk omgeven door een gracht. De
voorburcht met een 1871 gebouwde opzichterswoning heeft een veelhoekige plattegrond. De
hoofdburcht heeft een bijna vierkante plattegrond, oorspronkelijk met drie vierkante en een ronde
toren op de hoeken. Langs de twee zijden hebben woonvleugels gelegen, waarvan nu nog een
gedeelte resteert. De imposante ruïne geeft nog steeds een mooi beeld van een middeleeuwse
burcht.
In dit startdocument wordt rekening gehouden met de Ruïne van Brederode. De Ruïne is momenteel
in eigendom van De Staat en wordt beheerd door Heerlijkheid Brederode. De Staat wil de Ruïne
uiteindelijk afstoten. Op het moment van schrijven lijkt de Nationale monumenten organisatie
(NMO) het meest voor in aanmerking te komen.

2.5

Amoureuze beek

Naar aanleiding van de ter inzage legging van het concept startdocument is nader onderzoek gedaan
naar de amoureuze beek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er beschermde flora aanwezig is. Het
gaat hier om tongvarens. Ook is gebleken dat de amoureuze beek geen beek is maar een duinrel die
enkel overtollig water afvoert uit de duinen. Het is wel van belang om de duinrel op te schonen en
netjes te onderhouden. Het in eren herstellen van de beek, door te zorgen dat er een continue
stroom water is is dus theoretisch en praktisch gezien onmogelijk. Een natuurlijke inbedding van de
duinrel is wel wenselijk. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.

Status: Ter vaststelling
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Hoofdstuk 3 Beleid en voorwaarden
In dit hoofdstuk worden de relevante beleidsaspecten genoemd die van toepassing zijn op deze
locatie. Per beleidsveld wordt ook aangegeven of hierover tijdens de participatie wensen of
belangen naar voren zijn gebracht. Vervolgens vertaald zich dit in voorwaarden die gesteld worden
aan de toekomstige ontwikkeling.
Archeologie
Dit gebied kent een hoge archeologisch verwachtingswaarde. Onderstaand kaartbeeld geeft dit
weer.
Geel:
Blauw:
Overig:

Oude buitenplaats.
Oude baden, reeds
vergraven.
Onderzoek bij
grondroering.

Participatie
Bijzondere aandacht voor de te verwachten archeologische waarden in dit gebied. Tevens is verzocht
rekening te houden met de cultuurhistorische waarden van het gebied.
Voorwaarden
Er dient bureauonderzoek gedaan te worden naar de archeologische waarden. Wanneer
blijkt dat meer onderzoek noodzakelijk is dient dit ook te worden uitgevoerd.
Economie
In de economische agenda is niets specifieks voor deze locatie opgenomen. Wel is opgenomen dat
ondernemers de ruimte gegeven wordt om te kunnen ondernemen door o.a. globaler te bestemmen
en verminderde regelgeving te realiseren.
Participatie
De belangengroepen hebben aangegeven dat men bang is dat het plan niet economisch uitvoerbaar
is. Dit zowel voor de korte als lange termijn. Men wil niet dat het snel leeg komt te staan of dat het
weer doorverkocht wordt.
Voorwaarden
Aangetoond dient te worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.
Horeca
In het horecabeleid staat voor Santpoort-Zuid opgenomen dat het lokaal verzorgende aanbod in het
buurtwinkelcentrum gehandhaafd moet worden en voor zover mogelijk ruimte te bieden aan de
uitbreiding van de horeca ter ondersteuning van de toeristisch/recreatieve functie. De
initiatiefnemer heeft de wens om, net als vroeger, hier een hotel/restaurant te realiseren.
Voorwaarden
Het aantal sterren van een hotel en het aantal vierkante meters restaurant heeft invloed op het
benodigd aantal parkeerplaatsen en de verkeersstromen. De gemeente wil dit graag beperkt
houden. Het aantal sterren van het hotel is daarom afhankelijk van het aantal te realiseren
Status: Ter vaststelling
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parkeerplaatsen.
Maximaal 10 kamers
Maximaal bvo 450m² restaurant (inpandig)
Groen/Landschap
De Velserenderlaan heeft een groene monumentenstatus. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen
de Ruïne en de Brederoodseweg. In het Landschapsbeleidsplan is opgenomen dat het de voorkeur
heeft het gebied aan de zuidzijde van het plangebied te omringen met een kruidenzoom. Ook is
opgenomen dat de oude Velserenderlaan hersteld dient te worden er dat er een zichtlijn ontstaat
tussen de Ruïne en het
duingebied.

Participatie
Aan de Velserenderlaan wordt veel waarde gehecht. Men is zeer te spreken over het deel van de
Velserenderlaan wat onlangs heringericht is en verzoekt hiermee rekening te houden. Tevens
verzoekt men de in het Landschapsbeleidsplan genoemde zichtlijnen te herstellen.
Voorwaarden
Qua inrichting dient aangesloten te worden op het deel wat onlangs is heringericht tussen
de Brederoodseweg en de Ruïne van Brederode.
Er dient een zichtlijn aangebracht te worden vanaf de Hoge Duinen naar de Ruïne.
Verkeer/Parkeren
In de verschillende gemeentelijke beleidsplannen op het vlak van verkeer wordt niets specifieks
gezegd over de Velserenderlaan. De gemeente hecht er wel waarde aan dat bij nieuwe
ontwikkelingen gewaarborgd is dat dit verkeerstechnisch mogelijk is. Gezien de beperkte omvang
van het plangebied is er geen reden hieraan te twijfelen. Elk initiatief dient te voldoen aan het
parkeernormenbeleid zoals die op het moment van vergunningaanvraag vigerend is.
Participatie
Men heeft verzocht het parkeren uit het zicht te halen door bijvoorbeeld verdiept of half-verdiept
parkeren toe te passen. Verzocht is om te zorgen voor een goede doorstroming. Ook is verzocht
geen parkeren toe te staan langs de Velserenderlaan. Tevens is verzocht het aantal uitritten niet te
laten toenemen. Nu zijn er 3 ontsluitingen.
Voorwaarden

Status: Ter vaststelling
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Er dient voldaan te worden aan het parkeernormenbeleid zoals het vigerend is ten tijde van
het indienen van de omgevingsvergunning.
Aan de Velserenderlaan wordt geen langsparkeren toegestaan (hier geldt momenteel al een
parkeerverbod aan beide zijden).
Het aantal ontsluitingen is maximaal 2.

Structuurvisie
In de Structuurvisie uit 2005-2015 is de locatie Velserend opgenomen als een ontwikkellocatie
(‘lopende ontwikkeling’). “Aan de uiterste westrand van
Santpoort-Zuid aan de Velserenderlaan is, aansluitend aan
de ontwikkelingen op het terrein van het voormalig
Provinciaal Ziekenhuis en de uitbreiding van de aanwezige
sauna, aanvullende woningbouw voorzien in enkele losse
woonobjecten.” Er wordt uitgegaan van circa 40
woningen.
Deze ambitie is niet langer reëel. Daarom is in de nieuwe
concept structuurvisie enkel nog opgenomen dat deze
locatie aangewezen is als ontwikkellocatie.
In regioverband wordt gewerkt aan een
ontwikkelperspectief voor de binnenduinrand. Hierover
heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden.
Welstand
In de welstandsnota is dit gebied aangegeven als een
gebied met basis niveau. Daarover staat het volgende
geschreven. “Verspreid over de kernen komen groene gebieden
voor met weinig/geen samenhang tussen de landschappelijke
inrichting en architectuur. De gebieden zijn planmatig aangelegd. De gebieden
hebben vooral een recreatieve functie en zorgen voor het ‘groene’ gezicht van een gebied.”
“Voor de gebieden met getypeerd als groene gebieden met weinig/geen samenhang tussen de
landschappelijke inrichting en architectuur in de gemeente Velsen is het BASIS niveau van
welstand van toepassing”.
Participatie
Over de stijl van de nieuw te realiseren bebouwing bestaan verschillende ideeën. Hier is geen
eenduidige opvatting over. Wel is verzocht het aangezicht van de bestaande sauna te verbeteren en
de neonreclame te verwijderen.
Voorwaarden
De sauna dient voorzien te worden van een nieuwe voorgevel waarmee de
welstandscommissie kan instemmen.
De neonreclame dient verwijderd te worden.
Wonen
De locatie Velserend staat niet specifiek benoemt in de Woonvisie 2025. Santpoort-Zuid wordt
gekenmerkt als een landelijk/dorpse woonmilieu. Bij ontwikkelingen ligt hier de nadruk op het
‘afronden’ van de kern. Het gaat dan om invullen van bouwlocaties naar het dorpse karakter, niet
over verstedelijking en grootschalige uitbreiding. De bouwmogelijkheden in Santpoort-Zuid beperkt.
Daarnaast is een uitgangspunt om het woningbouwprogramma in de dorpskernen af te stemmen op
de behoefte van ouderen om doorstroming te bewerkstelligen vanuit de eengezinswoningen waarin
zij veelal woonachtig zijn. Hierbij past levensloopbestendig bouwen. Gezinnen zijn namelijk een
Status: Ter vaststelling
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belangrijke doelgroep voor Velsen. De dorpen hebben voldoende aanbod, echter niet direct vrij
beschikbaar (bewoond). Doorstroming is dan ook van belang. Vanuit ‘Wonen en Zorg’ wordt ingezet
op ‘langer zelfstandig functioneren’. De huidige woningvoorraad in Santpoort-Zuid biedt
mogelijkheden voor aanpassing om hier invulling aan te kunnen geven.
Gezien de locatie is er op deze locatie een beperkt woningbouwprogramma mogelijk wat is gericht
op senioren of op gezinnen. Het oorspronkelijke plan voor de locatie Velserend betrof 36
appartementen. Gezien de locatie betreft het hier een vorm van ‘exclusief wonen’ in het dure
segment. De markt zal hier voor het woonprogramma meer bepalend zijn dan beleidsdoelstellingen.
Zodoende is de eis van 36 appartementen uit de RFK niet langer actueel.
Participatie
Verzocht is slechts beperkte woonbebouwing toe te staan met beperkte hoogte.
Voorwaarden
Er worden maximaal 4 woningen toegestaan.
Ondergrond/water
Voor het gebied is geen specifiek beleid op het gebied van de ondergrond en de geomorfologie.
Vanwege de ondergrond en de verbinding met de gracht bij de Ruïne van Brederode vraagt de
gemeente hier wel extra aandacht voor.
Participatie
Men verzoekt de Amoreuze beek te herstellen en deze in de toekomst ook te onderhouden. Tevens
verzoekt men rekening te houden met de geomorfologische gevolgen van eventuele nieuwbouw.
Voorwaarden
Er moet overeenstemming zijn met het waterschap over nieuwe bebouwing en i nrichting.
De amoreuze beek dient hersteld te worden en daarna onderhouden te worden.
Stedebouwkundig
Het projectgebied ligt op een zeer markante locatie in de binnenduinrand. Aan de zuidzijde grenst
het aan Park Brederode , een voormalig landgoed later psychiatrisch ziekenhuis, dat tot een
hoogwaardig woongebied wordt getransformeerd. Aan de westzijde grenst het aan de
Kennemerduinen en aan de noordzijde het open weidegebied. Bij de inpassing dient samenhang
gezocht te worden bij deze drie verschillende landschapstypen. De relatie tussen plangebied en
omgeving moet versterkt worden door zichtrelaties en door een specifieke aansluiting met
beplanting, reliëf enzovoort.
Zo dient aan de westzijde de overgang vorm gegeven te worden als een natuurlijke verlenging van
de Kennemerduinen. Dit betekent natuurlijke hoogteverschillen, gebiedseigen beplanting en
hekwerken die op afstand van de Bergweg geplaatst worden. Hierdoor moet het gevoel worden je
niet langs het duingebied te begeven maar erdoorheen.
Aan de zuidzijde wordt de locatie begeleid door de Amoureuze beek. De beek dient in een meer
natuurlijke situatie ingebed te worden met natuurlijke oevers en verwijdering van de betonnen
beschoeiingen.
De inrichting van de noordzijde van het plangebied dient aan te sluiten op het weidse landschap. .
Dit betekent een aantal maatregelen:
- Nieuwe bebouwing wordt op afstand geplaatst van de Velserenderlaan. Hier geldt een
voorgevelrooilijn die in het verlengde ligt van de beukenhaag die oostelijk van het
plangebied de Velserenderlaan aan de zuidzijde begeleidt. Voor de bebouwing geldt dat
deze compact dient te zijn, dat de bouwhoogte beperkt is en dat het niet te volumineus is.
- Het profiel van de Velserenderlaan wordt als open voorruimte met gras en solitairbomen tot
de sauna doorgezet.
- Voor de huidige sauna wordt de parkeerhavens verwijderd en wordt de ruimte tussen weg
en sauna van groen en bomen voorzien om het zicht op de sauna te verzachten.
Status: Ter vaststelling
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Het aantal ontsluitingen vanaf de Velserenderlaan blijft beperkt tot de huidige twee.
Benodigde hekwerken worden op ruime afstand van de weg geplaatst. In de bocht van de
Velserenderlaan wordt tussen het hek en de weg beplanting aangebracht, waardoor het hek
niet meer ervaren wordt.
Het parkeren dient buiten het zicht plaats te vinden. Half verdiept of geheel verdiept heeft
mogelijk te veel consequenties voor de waterhuishouding. Dit dient wel bekeken te worden.

Resumerend worden derhalve de volgende stedebouwkundige voorwaarden gesteld.
Voorwaarden
Bebouwing:
Niet voor de lijn van de doorgetrokken haag
Hoogte woningen:
5 meter
Hoogte hotel:
Zoals vigerend (11 meter)
Sauna:
Nieuwe voorgevel, groene voorruimte
Wallen:
omvormen tot natuurlijk reliëf
Velserenderlaan:
Het profiel van de Velserenderlaan wordt als open voorruimte met
gras en solitairbomen tot de sauna doorgezet. Parkeerhavens
worden verwijderd.
Parkeren:
Buiten het zicht.
Hekken:
Hekken verder van de bergweg

Status: Ter vaststelling
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Conclusie
Gelet op al het voorgaande worden de volgende voorwaarden gesteld.
Programma
Woningen

Parkeren
Ontsluitingen

Aantal (maximaal):
4 meter
Hoogte:
5 meter
Nieuwe voorgevel
Verwijderen neon reclame
Uitbreiding 100m² aan gebouw enkel aan achterzijde
Geuroverlast voorkomen door treffen maatregelen
Hoogte:
5 meter
Kamers (maximaal):
10
Hoogte:
11
Oppervlak:
650m²
Terras aan achterzijde
Oppervlak:
450m² (in gebouw hotel)
Parkeernormen zoals geldend ten tijde van indienen omgevingsvergunning.
Aantal (maximaal):
2

Onderzoek
Geohydrologie
Archeologie
Flora en fauna

Voorkomen negatieve gevolgen door nieuwbouw door uitvoeren watertoets.
Onderzoek doen.
Onderzoek doen.

Sauna uitbreiding

Hotel

Restaurant

Stedebouwkundig Wallen:
Velserenderlaan:

Hekken:
Parkeren:
Amoureuze beek:

Overig:

Reliëf aanbrengen
Het profiel van de Velserenderlaan wordt
als open voorruimte met gras en
solitairbomen tot de sauna doorgezet.
Rooilijn heg doorzetten
Parkeerhavens worden verwijderd.
Hekken verder van de weg
Buiten het zicht, groen ingepast.
Overeenstemming met waterschap
Op natuurlijke wijze inbedden
Opschonen
Natuurlijke overgangen
Verzachten confrontatie weilanden-sauna
Groene inrichting noord-westelijk deel
Gemeentegrond weer laten beheren door gemeente

+ kaart volgende pagina.
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Bijlagen
1.

Kadastrale indeling plangebied en omgeving
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2.

Overleg met belangengroepen
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3.

Voorwaarden uit RFK 2005

Dit zijn de voorwaarden zoals deze in het Ruimtelijk Functioneel Kader uit 2005 zijn opgenomen.
Voorwaarde
De minimale afstand (richtlijn) tussen het saunabedrijf en de woningen bedraagt 30 meter,
gemeten tussen de perceelsgrens van het bedrijf (en dus niet de bebouwingsgrens) en de gevel van
de woning. Met aanvullende maatregelen kan de overlast worden beperkt en kan
(beargumenteerd) worden afgeweken van de richtlijn.
De in deze nota voor duurzaam bouwen geformuleerde ambities dienen zoveel mogelijk
nagestreefd te worden.
Er zal onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de geschiktheid van de bodem voor de
functiewoningbouw. Het bodemonderzoek uit 1996 dient te worden geactualiseerd.
Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de hydrologische effecten van de geplande
ontwikkelingen op de waterhuishouding van het plangebied en omgeving (o.a. waterstand
slotgracht Ruïne van Brederode).
Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de externe werking van de geplande ontwikkeling
(mogelijk in combinatie met een Strategische Milieubeoordeling).
Het advies van het Hoogheemraadschap van Rijnland dient te worden opgevolgd bij de
planvorming.
Het gaat om mogelijke wateroverlast tijdens werkzaamheden en de inrichting van de Amoureuze
beek, en de eis dat bij transformatie van onverhard naar verhard of gedraineerd oppervlak, er 15%
van deze verharding of drainage aan extra water moet worden gerealiseerd. Ruimtelijke
uitgangspunten
De landschappelijke inpassing dient aan te sluiten bij de oorspronkelijke landschappelijke opbouw
van het gebied. Dit betekent dat ingespeeld moet worden op het karakter van de jonge duinen en
de overgang naar het natte karakter van de strandvlakte.
Het bebouwd volume dient geclusterd te worden waardoor er een optimum gekregen wordt in
maat en inrichtingsmogelijkheden van de niet bebouwde ruimte.
De goot- en nokhoogte van de gebouwen zijn bepaald op 7 en 11 meter.
De parkeerbehoefte die gegenereerd wordt door de bebouwing dient ondergronds opgelost te
worden.
De bebouwing wordt op afstand geplaatst van de Velserenderlaan waardoor zij in de beleving van
deze laan geen betekenis heeft. Tevens wordt de bebouwing met de kopse zijde gekeerd naar het
open landschap aan de noordzijde van het plangebied.
De relatie tussen plangebied en omgeving wordt versterkt door de gebouwen zodanig te situeren
dat de zichtlijnen op belangrijke landschappelijke elementen, zoals de Amoureuze beek en het hoge
duin, gerespecteerd worden.
Tevens wordt het zicht vrijgehouden op de voormalige verlegde oprijlaan naar Jagtlust, een
voormalig buiten in de binnenduinrand.
Inritten vanaf de Velserenderlaan naar de appartementengebouwen dienen gebundeld te worden,
waardoor er maximaal drie aansluitingen op de laan gerealiseerd worden.
De niet bebouwde ruimte dient ingericht te worden als een gemeenschappelijk terrein met hoge
natuur- en landschapswaarden. Bij de inrichting dient rekening gehouden te worden met een goede
overgang door middel van duinvegetatie met het binnenduinbos aan de westzijde van de Bergweg.
een landschappelijke inpassing van de amoureuze beek Deze beek dient een meer natuurlijke
aankleding en profilering te verkrijgen.
een goede overgang tussen het oorspronkelijke landschapsplan van L. Zocher en L. Springer op het
belendende terrein van Park Brederode.
een transparante overgang met de open strandvlakte aan de noordzijde.
een goede overgang tussen de gemeenschappelijke tuin en het aanwezige saunaterrein door een
natuurlijke gezamenlijke terreininrichting.
Status: Ter vaststelling
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Naast de inrichting dient ook het beheer van de randen aan te sluiten op de belendende
natuurgebieden. Hiertoe dient een beheerplan opgesteld te worden. Een gezamenlijk beheer met
de buren dient nagestreefd te worden.
Bij de herinrichting van het terrein dient aandacht te worden besteed aan het inpassen van het
kwalitatieve groen. Door een zorgvuldige inpassing van functies wordt bewerkstelligd dat de
aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk worden behouden, dan wel dat er maatregelen worden
getroffen om de natuurlijke ontwikkeling op nieuwe locaties de ruimte te geven.
Het parkeren dient ondergronds opgelost te worden. Bij woongebouwen geldt een parkeernorm
van 1,5.
Het parkeer- en ontsluitingsprincipe gaat uit van een combinatie van in- en uitritten van zowel de te
bouwen woningen als het saunabedrijf tot drie clusters.
De parkeernorm voor een saunabedrijf is maatwerk. Deze is afhankelijk van de locatie en de
omvang ( m2 BVO, personeel, bezoekersaantal).
Bij de bouw van appartementen deze bij voorkeur levensloopbestendig bouwen. Het basisniveau
voor een levensloopbestendige woning heeft als kenmerk dat de functies wonen, slapen, baden en
koken op dezelfde verdieping gelegen zijn. De woning is tevens zonder trappen toegankelijk.
Het is gewenst om te bezien of er mogelijkheden zijn op particulier opdrachtgeverschap.
Bij ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed
de Ruïne van Brederode en de monumentale Velserenderlaan
Bij grondverzet dient de gemeentelijk archeoloog aanwezig te zijn.
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4.

Nulmeting vergunningen

Op de locatie Velserend zijn de afgelopen decennia verschillende werkzaamheden verricht. Voor
sommige is een vergunning. Voor sommige niet. In deze korte memo is omschreven wat wel
verleend is en wat niet.
Hoofdgebouw (Sauna)
Vergunning voor oprichting verleend op 19 oktober 1993. Dit betrof een sauna met daarbij een
woning.
Vergunning voor wijzigen 1e verdieping is verleend op 9 maart 1999.
Hotel
Sinds 1932 veel vergunningen verleend voor het hotel met café/restaurant. Hotel is niet meer
aanwezig. Geen redenen aan te nemen dat deze op enige wijze strijdig was.
Hekwerk
Een deel van het werk is verleend bij de vergunningverlening van de Sauna. Dit gaat om het gedeelte
vanaf de Velserenderlaan naar de Bergweg. Hier is ook een inrit toegestaan.
Voor de hekwerken ten oosten van de sauna is nooit een vergunning verleend. Wanneer de
hekwerken op meer dan 1 meter van het openbaar gebied zijn, lager dan 2 meter en achter de
voorgevelrooilijn van de sauna zijn ze vergunningvrij. Voor sommige delen geldt dit. Voor de
camera’s is geen vergunning verleend. Hiervoor is echter enkel een omgevingsvergunning nodig
vanwege de constructie. De huidige camera’s overschrijden de maximale toegestane bouwhoogte
zoals opgenomen in het bestemmingsplan. Het is op zich toegestaan camera’s op te hangen
Uitspraak LJN: BA9525, Gerechtshof Leeuwarden, 11 juli 2007. Het hof stelt voorop dat het zichtbaar - plaatsen van een camera of een daarop gelijkend voorwerp met het oogmerk om de
eigen woonomgeving te beveiligen, op zich niet onrechtmatig is jegens omwonenden. Het hof
verwijst daartoe naar de memorie van toelichting op de Wet heimelijk cameratoezicht (Tweede
kamer, Kamerstuk 2000-2001, 27732 nr. 3)
Tuin
Het gedeelte van de tuin tussen de huidige tuin en de Bloemendaalsestraatweg is ingetekend op de
bouwtekeningen bij de vergunningverlening van de sauna. Deze is niet uitgevoerd maar hiertoe ligt
dus wel een vergunning.
Parkeerplaats
Het parkeerterrein is in meerdere stukken ingetekend. Onduidelijk is of hier ooit vergunning is
verleend of wanneer deze überhaupt gerealiseerd is.
Wallen en beplanting
Tegen de opgeworpen wallen is gehandhaafd. Uit de rechtszaak die hieruit voortgekomen is bleek
dat men voor het opwerpen van de wallen wel een omgevingsvergunning nodig had maar voor het
planten en verwijderen van beplanting niet.
Overgangsrecht
Het overgangsrecht zoals dat opgenomen was in het bestemmingsplan Santpoort-Zuid 1 zorgt
ervoor dat alles voor het van kracht worden van dat bestemmingsplan per definitie passend is in dat
bestemmingsplan.
Alle genoemde vergunningen zijn digitaal te verkrijgen via ro@velsen.nl
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