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Toelichting
Hoofdstuk 1

Inleiding

In een bestemmingsplan worden onder meer de in een plangebied toelaatbare functies vastgelegd
en (voor zover noodzakelijk) de condities waaronder deze functies zijn toegestaan (bv.
bouwvoorschriften). Met het bestemmingsplan wordt behoud en verbetering van de kwaliteit van
het leefklimaat in Santpoort-Noord nagestreefd.

1.1

Aanleiding voor het startdocument

Voor Santpoort-Noord wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld omdat de huidige
bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar en de wens bestaat om te komen tot één regeling voor
de gehele kern.
Dit 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 dit 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 wordt kort ingegaan op de aanleiding en
algemene doelstelling van het plan. Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van het plangebied.
Nieuwe ontwikkelingen komen in Hoofdstuk 3 aan de orde. In Hoofdstuk 4 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 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 Santpoort-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.

Startdocument bestemmingsplan Santpoort-Noord

3

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 langduring 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 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
2.1

Plangebied

Korte beschrijving plangebied

Het plangebied bestaat uit de bebouwde kern van Santpoort-Noord met uitzondering van Het Terras
en omgeving. In eerste instantie was de plangrens gelegen ten noorden van de Wüstelaan 92. De
Wüstelaan 92 viel onder het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt om de plangrens te verleggen om
het perceel van de Wüstelaan 92 heen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat bij de eerste
publicatie in de Jutter en Hofgeest een kaart ontbrak met daarop de plangrenzen. Vervolgens is al
wel een initiatief ingediend door de eigenaren van het perceel aan de Wüstelaan 92. Een week later
is de publicatie opnieuw geplaatst maar toen wel het kaartbeeld.

Afbeelding 2.1.1 Plangebied
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2.2

Vigerende bestemmingsplannen

Momenteel zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend.
Volgnr. Naam

Vastgesteld

Goedk. GS

Goedk. RvS

8.5

SANTPOORT-NOORD

25-06-1998

09-02-1999

16-10-2000

8.6

VLUGTHOVEN

25-06-1998

09-02-1999

30-5-2000

8.6.1

1E PARTIELE HERZIENING
VLUGTHOVEN

04-09-2003

12-12-2003

Nvt

15.02

CURACAOSTRAAT

06-03-2014

nvt

nvt

Buiten deze bestemmingsplannen zijn in de afgelopen jaren ook diverse omgevingsvergunningen
verleend die zullen worden opgenomen in dit nieuwe bestemmingsplan.
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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. 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.

3.1

Initiatieven

Op onderstaande kaart zijn de initiatieven binnen het plangebied weergegeven.

Afbeelding 3.1.1 Ingediende initiatieven
Op 27 november en 4 december 2014 heeft er een publicatie gestaan in de Jutter en Hofgeest. In
deze publicatie vroeg de gemeente aan iedereen met (ver)bouwplannen om deze kenbaar te maken.
Hierbij zijn 15 reacties binnen gekomen. Op de volgende pagina's wordt ingegaan op de verzoeken en
wordt daarna aangegeven hoe de gemeente voornemens is hiermee om te gaan.

1.

Dreefplantsoen 12
1. Verzocht wordt om een volwaardige derde woonlaag toe te staan.
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2. Men verzoekt om de bollenvelden aan overzijde van de woning te bestemmen als
natuurgebied.
3. Verzocht wordt om in het bestemmingsplan de groene inpassing van de HOV tunnel op te
nemen.
Reactie:
1. Een volwaardige derde woonlaag wordt niet wenselijk geacht. In lijn met de omliggende
woonbebouwing is een terugliggende (1 meter) wel denkbaar. Dit zal worden meegenomen
in het bestemmingsplan.
2. De agrarische percelen aan de overzijde van de weg vallen binnen het in 2014 vastgestelde
bestemmingsplan De Biezen. De percelen zijn daarin bestemd voor 'bouwland, grasland,
bollenteelt of tuinbouw;'. Deze gronden worden actief gebruikt. Het is daarom niet
realistisch deze te bestemmen als natuur.
3. Het bustracé begint vrij snel na het verlaten van de Santpoortse Dreef en na het kruisen van
de Schipbroekerbeek te zakken. De wanden van de open onderdoorgang steken vanwege de
hoge en fluctuerende grondwaterstand 0,5 meter boven maaiveld uit. Hier bovenop komt
een transparant hek van eveneens 0,5 meter. Langs de busbaan komen geen lichtmasten;
het verlichten van de onderdoorgang gebeurt met behulp van lichtbronnen die in of aan de
constructie zijn gemonteerd. Op deze wijze manifesteert de baan zich minimaal in het
landschap en blijft de zichtlijn intact. Deze inpassing is reeds meegenomen in het
bestemmingsplan van het HOV-tracé.
2.

Wüstelaan 89
1. In 2003 en 2004 zijn de monumentenvergunning en bouwvergunning verleend voorde muur
en poort. Verzoek is dit ook te bestemmen als bebouwbaar erf.
2. Realiseren carport naast garage op achterperceel (lichtrode vlak).
Reactie:
1. Dit perceel zal in het bestemmingsplan worden opgenomen zoals alle percelen. Ditbetekent
dat er op dit perceel beperkt bouwmogelijkheden zijn afhankelijk van de reeds aanwezige
bijgebouwen en het oppervlak van het perceel. Verleende vergunningen worden sowieso
meegenomen in het bestemmingsplan.
2. De carport zal worden toegestaan tegen de bestaande garage aan mits dit er niet toeleidt dat
het openbaar gebied anders ingericht dient te worden en/of er een parkeerplaats in de straat
opgegeven moet worden.

3.
Bickerlaan
Men verzoekt de garage welke nu 3 meter achter de voorgevel is opgericht te verplaatsen naar 1
meter achter de voorgevel.
Reactie
Dit zal worden meegenomen in het bestemmingsplan. Aan de Bickerlaan 2 is een
gelijksoortige aanbouw gerealiseerd en vergund.
4.
Hoofdstraat 128
Verzocht wordt om gelijkvloers te mogen uitbreiden ten behoeve van levensloopbestendige woning.
Tevens wordt verzocht om de bestaande rechten te behouden.
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Reactie:
De gevraagde wijzingen zijn in het vigerende bestemmingsplan reeds toegestaan. Ook in het
nieuwe bestemmingsplan zullen deze mogelijkheden blijven bestaan.
5.
Marowijnestraat 22
Men verzoekt een deel van de tuin te bebouwen. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen het huis en
de losstaande garage die op een zijweg uitkomt.
Reactie:
De gewenste uitbreiding is passend binnen de systematiek die de gemeente hanteert voor
bestemmingsplannen. Deze uitbouw zal daarom passend zijn binnen het nieuwe bestemmingsplan.
6.
Wüstelaan 92
Men is voornemens om meer woningen te bouwen op het huidige perceel. De exacte invulling
hiervan is nog niet bekend dus heeft men drie opties. Deze zijn:
1. Het toevoegen van twee extra woningen. Hierbij wordt aangegeven dat de gemeente kan
bepalen waar deze woningen dan kunnen komen op het perceel.
2. Het bestaande pand vergroten en splitsen in drie woningen
3. Het slopen van de huidige woning en op deze plaats een pand realiseren met daarin zes
appartementen.
Reactie:
De gemeente acht het voorstelbaar dat op deze locatie meerdere woningen worden toegestaan.
Vanwege het groene karakter zijn nieuwe woningen aan de straatzijde niet wenselijk. Een
verdichting van het aantal woningen is mogelijk mits het huidige toegestane bouwvolume niet
wordt vergroot. Hiervoor zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen zo dat, te zijner tijd,
wanneer er een concreet plan is, dit beoordeeld kan worden door het college.
7.
Bosbeeklaan 24
Men verzoekt een mantelzorgwoning te realiseren.
Reactie:
De gevraagde mantelzorgwoning kan onder voorwaarden vergunningsvrij worden
gerealiseerd. Er is daarom geen reden dit op te nemen in het bestemmingsplan.
8.
Biallosterskilaan 55
Er wordt verzocht om het zijperceel ook de bestemming bebouwbaar erf geven tot de hoogte van de
voorgevel van Kruidbergerweg 70. Dit zodat men hier een bijgebouw kan opgerichten op 1 meter
achter de voorgevel.
Reactie:
Voor dit betreffende perceel is in het verleden al een principeverzoek ingediend . Het
bebouwbare erf ligt in alle gemeentelijke bestemmingsplannen terug ten opzichte van de
voorgevelrooilijn. Uitgangspunt hiervoor is dat aan- en uitbreidingen van een woning
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ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw zodat de karakteristiek van de voorgevel en
daarmee de wijk gewaarborgd wordt. Ook in dit bestemmingsplan wordt deze lijn
gehanteerd. Er wordt daarom niet meegewerkt aan dit initiatief.
9.
1.
2.
3.
4.

Korenmolen De Zandhaas
Er wordt verzocht de verleende vergunningen positief te bestemmen.
Men is voornemens de heg aan de voorzijde te verplaatsen zodat deze dichter bij de
weg ligt. Hierover worden gesprekken gevoerd met de gemeente. Men verzoekt dit mogelijk
te maken in het bestemmingsplan.
Verzocht wordt om de bebouwings- en beplantingshoogte omgeving beperken.

Reactie:
1. De verleende vergunningen zullen meegenomen worden in het bestemmingsplan.In de
omgeving van de molen zal de bestemming ‘groen’ opgenomen worden. Binnen deze
bestemming is het toegestaan om een heg neer te zetten. Zodra er concrete afspraken zijn
gemaakt over de plaatsing van de heg kan deze zodoende eenvoudig verplaatst worden.
2. De omliggende bebouwing zal zoals vigerend worden opgenomen in het bestemmingsplan.
Bij nieuwe ontwikkelingen zal rekening worden gehouden met de hoogte van omliggende
bebouwing. De beplantingshoogte zal niet worden geregeld in het bestemmingsplan.
10. Spanjaardsberglaan 1
Men verzoekt om een uitbouw aan de zijkant van de woning te realiseren.
Reactie:
Voor het bepalen van de grens van het bebouwbaar erf wordt de rooilijn van de buurpanden
en een logisch verloop in de totale straat als uitgangspunt gehanteerd. Aangezien deze
betreffende woningen schuin staan ten opzichte van de straat, heeft het bebouwbare erf een
schuine vorm waarbinnen aan de zijkant beperkt bebouwing mogelijk is. Het verruimen van
dit erf heeft consequenties voor de lijn die in de totale straat wordt gehanteerd en zal
daarom niet worden aangepast.
11. Hoofdstraat 170 - 172
Men verzoekt een plan mogelijk te maken met daarin meerdere woon-winkelunits. Men denkt
daarbij aan een minimale bouwhoogte van 11 meter.
Reactie:
De gemeente acht een verdichting hier mogelijk. Hierbij worden wel de voorwaarden gesteld
dat de functie detailhandel enkel aan de Hoofdstraat toegestaan wordt. Deze mag niet
worden verruimd ten opzichte van de huidige mogelijkheden. Het parkeren dient op eigen
terrein opgelost te worden. Voor de bouwhoogte dient aangesloten te worden bij het
naastgelegen pand. Dit betekent een maximale bouwhoogte van 10 meter. Voor deze locatie
zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen.
12. Hoofdstraat 189
Verzocht wordt om op het pand een kap te realiseren met daarin twee appartementen.
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Reactie:
In 2011 is hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een kap.
Deze wordt sowieso in het bestemmingsplan meegenomen. Het is mogelijk in deze kap twee
appartementen te realiseren mits aangetoond kan worden dat dit passend is in het
Parkeernormenbeleid.
13. Kerkerinklaan 14
Met verzoekt een dakopbouw te realiseren.
Reactie:
Dit is passend in het straatbeeld en in deze week zijn meerdere dakopbouwen gerealiseerd.
Derhalve zal dit positief worden meegenomen in het bestemmingsplan.
14. St. Martinstraat 14
1. Men verzoekt de verleende vergunning aerobiczaal achterzijde positief mee te nemen in het
bestemmingsplan.
2. Met het oog op de verkoop van het pand in de toekomst verzoekt men meer functies toe te
staan dan enkel sportschool.
Reactie:
1. De verleende vergunning wordt opgenomen in het bestemmingsplan.
2. De sportschool is gelegen binnen een gebied dat zich met name kenmerkt door
woonbebouwing. Het wijzigen van het pand naar wonen zal daarom mogelijk worden
gemaakt. Andere publiekgerichte dienstverlening (niet zijnde horeca) zal ook mogelijk
gemaakt worden.
15. Rijksweg 262
Men verzoekt een geluidswal te mogen realiseren. Dit in het verlengde van de buren. In het verleden
is een geluidswal aangeboden door de provincie maar deze is geweigerd door de voormalige
bewoners. De nieuwe bewoners hebben hier wel behoefte aan.
Reactie:
De geluidswal dient in het verlengde van de bestaande geluidswal worden opgericht en mag
niet verspringen. De tuin zal worden bestemd als achtererf zodat daarbinnen diverse
mogelijkheden zijn tot het realiseren van aan- en bijgebouwen.

3.2

Ontwikkellocaties

Binnen Santpoort-Noord is één locatie aanwezig welke genoemd wordt in de structuurvisie waarvoor
een verzoek is ingediend. Het gaat hierbij om de locatie ‘Motorhuis’. Dit is de locatie van het
voormalige Shell benzinestation aan de Hoofdstraat 262.
Motorhuis
Deze locatie is eigendom van De Mooie Stad CV (een samenwerking tussen BAM Woningbouw en
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Ymere). In 2006 zijn door de gemeente ambtelijke randvoorwaarden opgesteld door de gemeente.
Deze randvoorwaarden zijn:
Toegestane functie:
Woningtypologie:

Rooilijnen Hoofdstraat:
Rooilijnen Wustelaan:
Bebouwingstypologie:

Bouwhoogtes:

Parkeren:
Huidige parkeernormen:
Aansluiting Hoofdstraat:
Welstand:
Milieu:

wonen
aan de Hoofdstraat bij voorkeur voor senioren geschikte
woningen/appartementen; aan de Wustelaan
eengezinswoningen.(vrijstaand, 2 onder 1 kapper)
minimaal achter voorgevelrooilijn van woningen Hoofdstraat
264/266, verspringend ten opzichte van elkaar.
minimaal achter voorgevelrooilijn van woningen Wustelaan
100/104, verspringend ten opzichte van elkaar.
losse bouwvolumes van verschillende omvang. Minimale
tussenruimte tussen bouwvolumes 6 meter. Gevarieerde
bouw, verschil in kapvorm/richting.
2 lagen plus kap; maximale bouwhoogtes:
aan de Wustelaan: goothoogte 6 m, nokhoogte 9 m
aan de Hoofdstraat: goothoogte 7 m, nokhoogte 11 m
op eigen terrein conform de parkeernormen zoals vastgesteld
ten tijde van de bouwaanvraag
1,5 - 1,9 parkeerplaats per woning/appartement
duidelijke inritconstructie met voldoende zicht op Hoofdstraat
criteria uit de welstandsnota gemeente Velsen
aan alle milieuaspecten dient door de ontwikkelende partij
voldaan te worden. Dit kan tot aanpassingen/beperkingen van
het ontwerp en/of randvoorwaarden leiden.

De Mooie Stad CV heeft een verzoek ingediend voor de volgende randvoorwaarden:
Bestemming:
Wonen, Maatschappelijk, Zorg (men voorziet hier een kans tot
het realiseren van woningen die, gedeeltelijk, onderdeel
uitmaken van een instelling die zorg verleend, eventueel
gecombineerd met beperkte medische functies).
Woningtype:
Appartementen en/of Eengezinswoningen, in losse
bouwvolumes van verschillende omvang
Bouwhoogte:
Maximaal vier bouwlagen
Parkeren:
Op eigen terrein conform geldende parkeernorm.
Welstand:
Het ontwerp dient aan te sluiten op de binnen de gemeente
geldende Welstandsnota. Binnen deze visie houdt men graag
de mogelijkheid open om particuliere kavelbouw mogelijk te
maken. Dit zal dan gebeuren aan de hand van een,
gezamenlijk met de gemeente op te stellen, kavelpaspoort.
Voorgesteld wordt om aan de bestaande randvoorwaarden vast te houden. Deze bieden voldoende
ruimte om dit perceel op een mooie wijze invulling te geven. Er zal wel tegemoet gekomen worden
aan de vraag om eventueel maatschappelijk of zorg te realiseren. De scheiding tussen wonen en zorg
wordt steeds diffuser. Daarom zal hier minder restrictief mee omgegaan worden. Wel dient
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aangetoond te worden bij een uitwerking van dit plan dat op andere, reeds bestaande, locaties met
een maatschappelijke bestemming onvoldoende geschikt zijn. De gemeente wil geen leegstand in de
hand werken.

3.3

Overige ontwikkelingen

3.3.1 Stichting Santpoort
De Stichting Santpoort is sinds 1976 als vrijwilligersorganisatie actief in de woonkernen SantpoortNoord en -Zuid. De Stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van landschap,
cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van de beide woonkernen van Santpoort en
omgeving, dit alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting pleit voor het maken van een
Beeldkwaliteitsplan voorafgaande aan plannen voor de locaties Motorhuis en hoek
Hoofdstraat/Wüstelaan.
Vanuit haar doelstellingen heeft de stichting in het verleden meegewerkt aan verschillende
gemeentelijke beleidskaders zoals de Monumentenrapportage Santpoort (1989), de Welstandsnota
(2004), het Groenbeleidsplan en het Landschapsbeleidsplan. Ook was de Stichting betrokken bij de
ontwikkeling van het dorpsplein in Santpoort-Noord.
Daarnaast zet de stichting zich in om de kennis van de lokale historie, de architectuur en
stedebouwkundige ontwikkeling bij het publiek te vergroten. Daartoe heeft zij de cultuurhistorische
Brederoderoute (2001) ontwikkeld en brengt jaarlijks het tijdschrift De Zandpoort uit.De stichting
heeft een brief gestuurd waarin voor een aantal zaken aandacht wordt gevraagd.
Groene Scheg Valckenhoeflaan
Er wordt verzocht de groene scheg aan de Valckenhoeflaan vrij te houden van bebouwing en deze
groen te houden.
Reactie
De locatie waar nu tijdelijke de Bosbeekschool is gevestigd is al lange tijd in beeld voor een
definitieve invulling. Er zijn echter geen concrete plannen. De vigerende structuurvisie 2015
is deze locatie opgenomen als bouwlocatie. In de concept structuurvisie is deze locatie nog
altijd opgenomen als bouwlocatie. Het is daarom niet uitgesloten dat hier ooit gebouwd zal
worden.

Ontwikkeling locatie Motorhuis
De Stichting Santpoort heeft aangegeven dat voor het herstel van een fraaie dorpswand een of twee
kleinschalige appartementenvilla's aan de Hoofdstraat zouden kunnen worden gerealiseerd, die qua
architectuur, korrelgrootte, hoogte en materiaalgebruik passen in deze omgeving. Langs de
Wüstelaan zouden een paar twee-kappers mooi kunnen aansluiten bij de bestaande bebouwing aan
dezelfde kant.
Reactie
Dit is passend binnen de visie die de gemeente eerder heeft neergelegd. Dit zal worden
vervat in een wijzigingsbevoegdheid.
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Hoek Hoofdstraat/Wüstelaan
Op deze plek staat een tandartsenpraktijk met parkeerplaatsen ervoor en erachter. Door de beperkte
hoogte en de open ligging zijn er mooie doorzichten naar de groene long, een groene open ruimte
die behoorde bij de voormalige kleine buitenplaats Vlugthoven.
Bij mogelijke nieuwe ontwikkelingen ziet de Stichting Santpoort bij voorkeur een zelfde type
bebouwing -kleinschalig, één bouwlaag met kap in de directe omgeving passende architectuur- met
woonbestemming gerealiseerd worden. Door de open setting te handhaven wordt het groene
dorpskarakter behouden en versterkt.
Reactie
De gemeente zal proberen de uitstraling te behouden. Toch is hier ruimte voor verdichting.
Wijzigen bestemming Hoofdstraat
Volgens de Stichting Santpoort doet zich in toenemende mate leegstand voor in het winkelgedeelte
van de Hoofdstraat, deels waarschijnlijk te wijten aan economische crisis en deels aan het
veranderende koopgedrag. Men geeft ook aan dat panden met woonbestemming worden
omgevormd naar detailhandel, waarbij het achterblijvende pand leeg blijft staan. Men verzoekt de
huidige panden met een Woonbestemming als zodanig te handhaven in het nieuwe plan, zodat
verdere leegstand in deze straat wordt voorkomen.
Reactie
De gemeente stelt in 2015 een nieuwe detailhandelsvisie op. De gemeente streeft naar een
aantrekkelijk en vitaal centrum in Santpoort-Noord. Op welke wijze de gemeente met de
bestemmingen zal omgaan zal mede op grond hiervan worden bepaald.

3.3.2 Gemeentelijk
De volgende punten verdienen bijzondere aandacht in Santpoort-Noord en zijn nog niet aan
de orde gekomen.







3.4

De archeologische waarden dienen te worden beschermd waar archeologische
verwachtingswaarden hoog is.
De scholen dienen ruim bestemd te worden zodat, indien noodzakelijk, het mogelijk is
op korte termijn extra voorzieningen zoals een noodlokaal te realiseren.
Er worden meer mogelijkheden opgenomen voor het realiseren van bijgebouwen
zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
Het station Santpoort-Noord dient een duidelijkere functie te krijgen als
toegangspoort tot het nationaal park.
De bomen- en groenstructuren dienen behouden en beschermd te worden.
De nieuwe Structuurvisie moet waar mogelijk verwerkt worden.

Handhaving

Op verscheidene locaties in Santpoort-Noord lopen handhavingsacties. In enkele gevallen kan
besloten worden om deze overtredingen te legaliseren. Het blijft wel zo dat mocht gekozen worden
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voor legalisering dat het noodzakelijk is dat de overtreder een omgevingsvergunning aanvraagt nadat
het bestemmingsplan van kracht is geworden. Bij het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan zal hiervan een overzicht worden opgenomen.
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Hoofdstuk 4
4.1

Beleidskader

Gemeentelijk beleid

4.1.1 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 winden 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 de kleinere kernen, zoals SantpoortNoord, binnen de gemeente Velsen wordt er naar gestreefd om de kwaliteiten te behouden.

4.1.2 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

Afbeelding 4.1.2 Structuurvisie
2015is zeer beperkt. Uitleggebieden zijn er
kwantitatieve toevoeging plaats te vinden. De ruimte hiervoor

nauwelijks.
In de structuurvisie wordt voor Santpoort-Noord gestreefd naar het realiseren van meer
ouderenwoningen en het behouden van groene kwaliteiten. De kern staat als volgt verbeeld in de
Structuurvisie Velsen 2015. Momenteel wordt er een nieuwe structuurvisie opgesteld.
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4.1.3 Woonbeleid
In Santpoort-Noord zijn er de komende jaren enkele ontwikkelingen op het gebied van woningbouw.
In de Woonvisie 2025 is Santpoort-Noord als volgt schematisch weergegeven.

Santpoort-Noord
Woonmilieu huidig
Woningvoorraad huidig

Bevolking huidig
Doelgroepen 2025

Ontwikkeling woningvoorraad

Zorg
Duurzaamheid
Partijen

landelijk/dorps
voornamelijk eengezinswoningen
voornamelijk koop
middeldure voorraad
vergrijzing neemt sterk toe
jonge gezinnen
expats/kenniswerkers
ouderen
dorps
doorstroming
uitleglocaties
particulier
particulier
beleggers
ontwikkelaars

Momenteel is het in Santpoort-Noord mogelijk om woningen te splitsen in meerdere appartementen
of in kamergewijze verhuur. Dit acht de gemeente niet wenselijk en zal daarom niet langer
toegestaan worden in dit bestemmingsplan,

4.1.4 Maatschappelijk beleid
Voor het plangebied geldt geen specifiek maatschappelijk beleid. In het gebied zijn verschillende
maatschappelijke functies aanwezig. Deze worden als zodoende bestemd. Hierbij wordt de
mogelijkheid gegeven deze functies breder in te vullen zodat deze gebouwen eenvoudig kunnen
worden verkocht door de verschillende instellingen en daarna op een andere wijze gebruikt kunnen
worden.
Wonen en zorg
Door de drie decentralisaties en de Participatiewet is wonen en zorg steeds verder met elkaar
vermengd geraakt. Diverse verzorgingshuizen worden omgevormd naar appartementen in de vorm
van aanleunwoningen of naar gewone appartementen. Dit heeft invloed op de omgeving. Een
normaal appartementencomplex heeft bijvoorbeeld een hogere parkeerdruk dan een
verzorgingshuis. Ook is een trend zichtbaar dat normale woningen geschikt worden gemaakt om zorg
te verlenen of om een extra mantelzorgwoning te realiseren in de tuin. De gemeente is, net als alle
andere gemeenten in Nederland, aan het kijken hoe hier mee omgegaan kan worden. In dit
bestemmingsplan zal hierop voorgesorteerd worden door globaal te bestemmen en voorzieningen
ten behoeve van zorg passend te laten zijn binnen het bestemmingsplan indien de ruimtelijke impact
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hiervan minimaal is. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze voorzieningen moeten voldoen
aan de eisen van de Wmo. Voor grotere ontwikkelingen zal maatwerk geleverd worden.

4.1.5 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. Evenals in andere kernen van de gemeente Velsen zijn grote
delen van Santpoort-Noord reeds aangewezen en ingericht als 30 km/uur verblijfsgebieden. Het gaat
dan voornamelijk om gebieden met typische woonstraten. Naast de woonstraten kent de kern
Santpoort-Noord ook een aantal hoofdroutes, waarop ook een deel doorgaand verkeer wordt
afgewikkeld (Santpoortse Dreef, Hagelingerweg en Broekbergenlaan). Van oudsher wordt de centrale
route, de Hagelingerweg, gebruikt door verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in
Santpoort-Noord. Het beleid is erop gericht het gebruik van deze route te ontmoedigen en het
verkeer tussen IJmuiden en Haarlem-Noord te stimuleren om de route over de N208 te kiezen.
Het Fietsbeleidsplan (2010) beoogt het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de
concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto. In dit kader is onder meer een fietsstraat
gerealiseerd langs de Santpoortse Dreef en is op de rotonde Hagelingerweg een vrijliggend fietspad
gerealiseerd.
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op Santpoort-Noord is het stimuleren van de regionale
buslijnen, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland. Voor lijn 75, de meest gebruikte
buslijn in Velsen, is gekozen voor het hoogste kwaliteitsniveau. Deze zal onderdeel worden van R-net,
het HOV-netwerk in de Randstad. In 2008 heeft de gemeenteraad gekozen voor een route waarbij
lijn 75 in Santpoort-Noord gebruik maakt van de centrale route over de Broekbergenlaan, de
Hagelingerweg en de Santpoortse Dreef. Dit heeft recent al geleid tot de herinrichting van de
rotonde Hagelingerweg en zal de komende jaren ook leiden tot een herinrichtingen van de
Broekbergenlaan en (gedeeltelijk) de Santpoortse Dreef.
Voor wat betreft parkeren geldt dat bij nieuw te realiseren functies moet worden voldaan aan de op
het moment van indiening van de omgevingsvergunning vigerende parkeernormenbeleid (zie artikel
51 van dit bestemmingsplan). Uitgangspunt is hierbij dat de parkeerbehoefte die een ontwikkeling
genereert binnen het eigen plangebied wordt opgelost. In 2013 is in het kader van het
parkeerbeleidsplan onderzocht of het wenselijk is om nabij het winkelgebied in Santpoort-Noord een
parkeerduurbeperking (blauwe zone) in te stellen. Dit bleek niet het geval."

4.1.6 Groen- en waterbeleid
Op dit moment zijn binnen de gemeente Velsen een drietal groenbeleidsplannen vigerend, namelijk
het Bomenplan 2003, de Ecologische groenvisie 1997 en het Groenbeleidsplan 2009 Ruimte voor
Groen. Deze plannen worden in 2015 geactualiseerd waarbij opnieuw gekeken wordt naar het groen
in Santpoort-Noord.
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4.1.7 Monumentenbeleid en archeologie
Archeologie
In Santpoort-Noord zijn in het verleden op verschillende locaties archeologische vondsten gedaan.
Het is belangrijk om in het bestemmingsplan rekening te houden met de aanwezige archeologische
waarden.
Monumentenbeleid
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.
Er zijn 21 rijksmonumenten aanwezig in het plangebied en 25 gemeentelijke monumenten. Al deze
monumenten zullen op de verbeelding worden weergegeven maar kennen hun bescherming in de
Monumentenwet.

4.1.8

Economisch beleid

4.1.8.1 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 het tegengaan van negatieve effecten van horeca in Velsen.
Het aantal horecabedrijven in Santpoort-Noord is voor het aantal inwoners in die kern
bovengemiddeld. De horeca is in hoge mate geconcentreerd langs de Hoofdstraat en de
Hagelingerweg. Het aanbod heeft een grote aantrekkingskracht. Naast de lokale bevolking komen er
ook mensen uit overig Velsen en Haarlem. De Hoofdstraat heeft een winkel/woonfunctie en telt
diverse horecabedrijven.
Het Horecabeleid 2008-2015 streeft naar het behouden van de huidige situatie en beperkte
uitbreiding mogelijk maken aan de Hoofdstraat en van bestaande horeca.

4.1.8.2 Economische agenda
In de Economische Agenda 2011-2014 wordt aangegeven dat het winkelcentrum van SantpoortNoord de afgelopen jaren haar positie als winkelgebied heeft versterkt. De komst van nieuwe
speciaalzaken en van horeca trekt bezoekers uit de hele regio. Dit zorgt voor extra parkeerdruk. In de
afgelopen jaren zijn reeds meer parkeervoorzieningen aangelegd. Meer parkeergelegenheid zou
wenselijk zijn, maar is door een gebrek aan ruimte niet te realiseren.
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4.1.8.3 Evenementen
Het is tegenwoordig verplicht om locaties van evenementen op te nemen in bestemmingsplannen
vanwege de ruimtelijke impact. De Santpoortse Feestweek is hier een goed voorbeeld van. De
locaties die hiervoor gebruikt worden zullen daarvoor ook specifiek worden bestemd. In het kader
van globaler bestemmen is het mogelijk om binnen het gehele plangebied op te nemen dat
evenementen zijn toegestaan. Hoewel dit praktisch gezien mogelijk is dient dan wel onderzocht te
worden of dit ook uitvoerbaar is. Momenteel is het op het landje van Scholts niet toegestaan
evenementen te organiseren. Wanneer we dit mogelijk maken dient onderzocht te worden wat de
effecten zijn qua verkeer, flora- en fauna en geluid. Ook zal het gesprek aangegaan moet worden met
de omwonenden. Aangezien hier geen concrete plannen zijn lijkt het deze moeite niet waard. In de
ruimtelijke ordening is het altijd moeilijk het evenwicht te zoeken tussen globaal bestemmen en
voldoende rechtszekerheid te bieden aan bedrijven en bewoners.
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Hoofdstuk 5

Vertaling naar een planologische regeling

Het verschillende sectorale beleid zoals genoemd in hoofdstuk Beleidskader zal worden vertaald in
het bestemmingsplan naar een planologische regeling. Hierbij zal ook rekening worden gehouden
met de voorschriften uit het huidige bestemmingsplan en met de meest recente wetgeving. Indien
mogelijk worden de gewenste ontwikkelingen rechtstreeks meegenomen in het plan, indien
onderzoek noodzakelijk is worden deze ontwikkelingen met een wijzigings- of afwijkingsbevoegdheid
meegenomen.

5.1

Keuze planvorm

Globaliteit
Om aan de doelstelling te voldoen zal zowel in de voorschriften als op de verbeelding worden
getracht de nodige globaliteit aan te brengen. De mate van globaliteit kent zijn grenzen. De grens van
globaliteit ligt te allen tijde bij de rechtszekerheid naar de omgeving toe. Per situatie zal daarom de
maximale grens van globaliteit worden opgezocht met in achtneming van belangen van de omgeving.
Verwacht wordt dat daarmee een groot deel van de thans nog benodigde wettelijke afwijking niet
meer noodzakelijk zal zijn.

5.2

Vervolgprocedure

Om uiteindelijk tot 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;
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 het 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 voorontwerpbestemmingsplan, waarbij verschillende keuzes worden
voorgesteld en tot slot in een planning inzicht wordt gegeven in de doorlooptijd.
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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
ontwerpbestemmingsplan 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 worden behandeld door de Raad van
State.
Planning op te leveren producten
Product
Startdocument in B&W
Startdocument op raadsplein
voorontwerpbestemmingsplan
inspraakrapportage en vooroverleg Bro
ontwerpbestemmingsplan
nota van zienswijzen/raadsvoorstel
vastgesteld bestemmingsplan
beroep Raad van State (facultatief)

Startdocument bestemmingsplan Santpoort-Noord

Datum
1e kwartaal 2015
2e kwartaal 2015
3e kwartaal 2015
3e kwartaal 2015
4e kwartaal 2015
4e kwartaal 2015
1e kwartaal 2016
2016
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