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Inleiding
Het college heeft in oktober 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
woningcorporatie Velison Wonen voor een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek naar de
ontwikkeling van de KPN-locatie in IJmuiden. Velison Wonen heeft hiervoor de gemeente een
visie voorgelegd voor de ontwikkeling van de locatie tot winkel- en woongebied. De doelstelling
van de overeenkomst was om op 1 april 2015 voldoende informatie beschikbaar te hebben
voor besluitvorming over (planologische) medewerking aan de voorgestelde ontwikkeling bij
zowel de gemeente als Velison Wonen (en de betrokken ontwikkelende partijen). Deze
doelstelling is gehaald en bij de betrokken partijen vindt nu besluitvorming plaats.
Omwille van de snelheid in het proces en het geven van een impuls heeft het college er voor
gekozen niet eerst een ontwikkelkader aan de raad voor te leggen via een startdocument zoals
dat bij andere locatie doorgaans wel gebeurt, maar om nauw betrokken te zijn bij de
planvorming van de ontwikkelende partijen en dit gaandeweg te toetsen aan de vastgestelde
beleidskaders of een voorstel voor aanpassing daarvan te beoordelen. Deze inzet sluit aan bij
het coalitieakkoord, waarin prioriteit wordt gegeven aan de lege plekken in IJmuiden. De raad is
hier via collegebericht 143 van 2014 en 12 en 41 van 2015 over geïnformeerd.
Het onderzoek is afgerond. Het college staat positief tegenover de uitkomst van het onderzoek
en wil meewerken aan de verdere uitwerking en de noodzakelijke wijziging van het
bestemmingsplan. Voordat het college definitief besluit over medewerking vraagt het college
de gemeenteraad om advies over dit voornemen.
Reeds verstrekte informatie
In maart is de raad tijdens een informatieve raadsbijeenkomst geinformeerd over de voortgang
van het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van de KPN-locatie. Het schetsontwerp is
aan de raad gepresenteerd en toegelicht door de ontwikkelende partijen. Wethouder Vennik
heeft een doorkijk gegeven over het vervolgproces. Dat betrof het breed informeren van
omwonenden en winkeliers (mei) en een raadsconsultatie over verdere medewerking aan het
voorgestelde plan (juni) (zie ook collegebericht 41 van 2015). Dezelfde informatie/presentatie
is later in maart gegeven aan een afvaardiging van winkeliers en omwonenden
(winkeliersvereniging stadscentrum IJmuiden, Winkelstichting Plein 1945, de wijkplatforms
IJmuiden-Noord en –Zuid, de bewonerscommissie Rivierenbuurt, Woningbedrijf Velsen).
De eerste reactie op het schetsontwerp was bij zowel u als de afvaardiging van winkeliers en
omwonenden positief. Door ieder is de oproep gedaan om de voortvarende aanpak in dit
dossier vast te houden en te versnellen waar mogelijk.
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Collegebesluit
Het college is voornemens om op basis van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek
medewerking te verlenen aan de uitwerking van het door Velison Wonen voorgestelde plan
voor de ontwikkeling van de KPN-locatie, met de bijbehorende uitgangspunten ten aanzien van
de exploitatie, met als doel de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan te starten.
Uitkomst en toets Haalbaarheidsonderzoek (bijlage: schetsontwerp)
Programma
Het stedenbouwkundig schetsontwerp (31 maart 2015) heeft betrekking op het volgende
programma:
supermarkt:
2.000 m2 BVO
flankerende winkels: 500 m2 BVO
sociale huurwoningen:
48
overige woningen: 6
parkeren:
148
De supermarkt ligt aan de Lange Nieuwstraat aan de kant van de Spaarnestraat. Op het dak
van de supermarkt komen twee woontorens (tot zeven woonlagen). De entree van de
supermarkt is aan de Lange Nieuwstraat, gericht op het overige bestaande winkelaanbod aan
de andere kant van de straat. Om de uitwisselbaarheid van winkelend publiek maximaal te
maken is het winkel/woonblok zo veel mogelijk opgeschoven richting de Lange Nieuwstraat.
Het parkeren wordt deels op het dak van de supermarkt gerealiseerd, deels (op de kavel) langs
de Merwedestraat en deels achter het gebouw.
Inrichting
Wat betreft de maaiveldinrichting wordt aan de voorkant van de supermarkt aangesloten bij
het inrichtingsprincipe van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat. Langs de Merwedestraat
en aan de achterkant van het gebouw wordt een ontwerp voor de buitenruimte/openbare
ruimte gekozen dat refereert aan het achterliggende duingebied. Op het dak van de
supermarkt komt een groene pergola.
Toets college
Voor het college is de stedenbouwkundige kwaliteit en uitstraling, de ruimtelijk-functionele
inpassing van het plan op zowel de locatie zelf als in relatie tot het bestaande winkelcentrum,
en aansluiting bij de ambities voor IJmuiden van wezenlijk belang bij de beoordeling van een
plan. De hoofdlijnen van het schetsplan laten een opzet zien die recht doet aan de
stedenbouwkundige setting en die in zijn ambitie een hoogwaardige architectuur en
buitenruimte laat zien. Natuurlijk moet dit in de uitwerking zijn bekrachtiging zien. De fase van
voorlopig ontwerp zal uitsluitsel moeten geven. Het schetsontwerp is dan ook uitgangspunt
voor de uitwerking.
Ruimtelijk economische onderbouwing
MKB Reva BV (adviesbureau voor ruimtelijke economie en vastgoed) heeft, in opdracht van
Hoorne Vastgoed, met een ruimtelijk-economisch onderzoek aangetoond welke effecten de
voorgestelde ontwikkeling heeft op de detailhandelsstructuur van IJmuiden. Enerzijds is
gekeken naar de marktruimte voor zowel de supermarktbranche als voor de beoogde
flankerende winkels, en anderzijds naar de ruimtelijke effecten van de voorgenomen
ontwikkeling.
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Dit onderzoek is van belang voor de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan
waarbij moet zijn aangetoond dat de ontwikkeling niet ‘duurzaam ontwrichtend’ is voor de
detailhandelstructuur in de nabije omgeving. Er is sprake van duurzame ontwrichting van het
voorzieningenniveau als het initiatief leidt tot het sluiten van bestaande winkels en het voor
inwoners van een bepaald gebied niet meer mogelijk is om op aanvaardbare afstand hun
inkopen te kunnen doen.
MKB Reva concludeert dat de beoogde ontwikkeling invulling geeft aan de (gewenste)
versterking van detailhandelsstructuur van IJmuiden. De beoogde toevoeging van een
supermarkt leidt tot een zeer bescheiden overschrijding van de becijferde indicatieve
marktruimte indien gekeken wordt naar het totale aanbod binnen de kern IJmuiden. Met de
ontwikkeling versterkt IJmuiden zijn centrum, zonder dat winkelgebieden elders in de gemeente
hier naar verwachting van MKB Reva zodanig hinder van ondervinden dat voor de continuïteit
hiervan moet worden gevreesd.
Toets college
Er zijn verschillende analyses van de marktruimte voor supermarkten in IJmuiden. Afhankelijk
van het belang van de onderzoekende partij is hier in algemene zin niet zelden een verschil
van inzicht over. Ondanks verschillende benaderingswijzen wordt de conclusie gedeeld: de
ontwikkeling van een supermarkt op de KPN-locatie leidt niet tot duurzame ontwrichting van de
detailhandelsstructuur in IJmuiden. De gemeente mag in dit geval niet sturen op de
marktruimte.
Kwalitatief zorgt de voorgestelde ontwikkeling van de KPN-locatie ervoor dat aan de westzijde
van het kernwinkelgebied, samen met de aanwezige voorzieningen op het tegenovergelegen
Marktplein, het gebied en de westzijde een meer aantrekkelijke en tevens commerciële entree
vormt naar het kernwinkelgebied. Kanttekening hierbij is dat deze toevoeging van vierkante
meters winkelruimte kan leiden tot verplaatsing van detailhandel naar deze locatie met als
gevolg dat elders in de Lange Nieuwstraat (een toename van) leegstand ontstaat.
De toevoeging van de flankerende winkels wordt alleen kwalitatief onderbouwd:
ondersteunend aan de supermarkt, verbeterde uitstraling van het gebouw (geen gesloten
wanden die supermarkten doorgaans hebben), extra dynamiek met een of twee winkels in
plaats van gesloten wanden die een supermarkt doorgaans heeft. Bij de uitwerking moet de
branchering van deze winkelruimte nader worden bepaald, passend bij de functie supermarkt.
Verkeer
Uitgangspunt bij het schetsontwerp is de huidige verkeersituatie rond de KPN-locatie. XTNT
(adviesbureau op het terrein van verkeer en vervoer) heeft, in opdracht van Hoorne Vastgoed,
de verkeerskundige consequenties van het plan onderzocht. Zij concluderen dat het plan
voldoende parkeerruimte biedt, zowel voor de bewoners als voor de winkelbezoekers, met
piekmomenten op zaterdagmiddag en seizoensmomenten. De verkeersafwikkeling van het
complex levert vooralsnog geen problemen op, mits de in- en uitritten van de parkeerplaats
voor de winkels aan de Merwedestraat wordt gesitueerd.
Toets college
De conclusie van XTNT over de verkeerseffecten wordt grotendeels onderschreven. Het plan
biedt voldoende parkeerruimte als wordt uitgegaan van maximaal 45 gereserveerde
parkeerplaatsen voor de supermarkt en verder volledig dubbelgebruik van de overige
parkeerplaatsen (Parkeernorm 2009). De verkeersafwikkeling van het plan levert geen
onoverkomelijkheden op. Bij de uitwerking moet er een verkeerscirculatieplan worden
opgesteld. Aandachtspunt hierbij is dat op een van de drukste verkeerspunten in IJmuiden een
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verkeersaantrekkende functie (supermarkt) wordt toegevoegd. Het aan- en afrijden van
klanten en de expeditie moet dan ook zoveel als mogelijk via de Heerenduinweg plaatsvinden.
Wonen
Het plan bevat 54 woningen, waarvan 48 in de sociale huursector en 6 woningen in de
markthuur- of koopsector. De woningen hebben een gemiddelde oppervlakte van 75 m2 GBO.
Toets college
Wonen heeft de ambitie om de diversiteit aan karakteristieke metropolitane woonmilieus in
Velsen te behouden en te versterken. Voor IJmuiden-Noord en -Zuid ligt er een centrumstedelijke opgave, waarbij de prioriteit ligt bij het centrumgebied en de entree. Het inbrengen
van variatie, kwantiteit en kwaliteit door transformatie en vernieuwing (herstructurering) is
voor dit deel van IJmuiden dé opgave. Het woonmilieu dat hierbij gezocht zou moeten worden
is ‘intensief stedelijk wonen in het groen’.
De toevoeging van 54 woningen op de KPN-locatie draagt bij aan de ambitie voor Ijmuiden en
specifiek het centrumgebied. Het woonprogramma is niet heel divers te noemen (48 sociale
huur, 6 koop, alle van gelijke woonoppervlakte). Het programma sluit wel aan bij de vraag naar
sociale huurwoningen die er op dit moment is en past het bij doelstelling van de partijen die
betrokken zijn bij de ontwikkeling.
Het programma is ook getoetst aan de Visie op Velsen 2025. Daarin is de ambitie opgenomen
om IJmuiden een aantrekkelijke vestigingsplek te laten zijn voor jonge gezinnen. Dat vraagt om
een meer gedifferentieerd woonprogramma, met bijvoorbeeld ruimere woningen dan nu is
voorgesteld. Het voorgestelde woonprogramma is echter de meest optimale variant met het
oog op een verantwoorde exploitatie en de regelgeving die het Rijk via de nieuwe Woningwet
aan de woningcorporaties oplegt.
Rol- en taakverdeling / exploitatie bij uitvoering
Met Velison, Hoorne en HBB is gesproken over de samenwerking tussen partijen bij de verdere
uitwerking van dit plan en kosten- en risicoverdeling. Partijen zijn het eens over de hoofdlijnen:
 Velison/Hoorne/HBB zijn voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van de KPN-locatie.
 De gemeente is voor rekening van Velison/Hoorne/HBB verantwoordelijk voor wijziging van
het bestemmingsplan.
 De kosten die de gemeente heeft gemaakt en nog gaat maken worden door
Velison/Hoorne/HBB vergoed (anterieure kosten, kostenverhaal gemeente).
 Eventuele planschade is eveneens voor rekening en risico van Velison/Hoorne/HBB.





Voor uitvoering van het plan is een grondtransactie noodzakelijk omdat het woon/winkelblok
op verzoek van de gemeente is opgeschoven richting de Lange Nieuwstraat, op grond van
de gemeente. Inzet is om deze transactie, met inachtneming van de wet- en regelgeving
ten aanzien van staatsteun, kostenneutraal te laten verlopen. Dit houdt in dat de Velison en
de gemeente gronden aan de voorkant en achterkant (openbare ruimte) van de locatie
ruilen.
Een deel van de locatie is niet nodig voor de realisatie van het plan en wordt ingericht als
openbare ruimte. Velison betaalt de gemeente een vergoeding voor de noodzakelijk
herinrichting. De gemeente draagt bij aan deze kosten indien deze vergoeding onvoldoende
is voor inrichting volgens het kwaliteitsniveau van de rest van de KPN-locatie.

Toets college
De conclusie is dat het plan binnen de gemeentelijke randvoorwaarden en met de afspraken
tussen de ontwikkelende partijen haalbaar is. Het vigerende grondbeleid voorziet niet in de
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