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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 de woongebieden nagestreefd.

1.1 Aanleiding voor het startdocument
De directe aanleiding om voor de woonkern Velserbroek een nieuw bestemmingsplan op te
stellen komt voort uit het feit dat het bestemmingsplan bijna 10 jaar oud is, waardoor deze op
grond van de wet geactualiseerd moet worden.
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 de woonkern
Velserbroek 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 tijdrovend proces. Tussen het opstellen van
Status: concept
4

startdocument "Velserbroek"

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 wordt 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
Velserbroek is gelegen tussen de rijkswegen A9 in het noordoosten en A208 in het westen.
het is de jongste kern van de gemeente Velsen. In het zuiden vormt het agrarisch gebied 'De
Verdolven Landen' de grens tussen Velserbroek en de groenzone van Haarlem-Noord. In het
zuidoosten grenst de woonwijk aan de Westbroekplas, dat een onderdeel is van het
recreatiegebied Spaarnwoude. Ten westen van Velserbroek vormt het bedrijventerrein
Broekerwerf en het gebied Hofgeest de overgang naar de woonkern van Santpoort-Noord.

Afbeelding 2.1.1: overzicht plangebied
Status: concept
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Tegen het einde van de jaren tachtig is begonnen met de bouw van de eerste woningen. Via
gefaseerde planontwikkeling is de wijk gegroeid tot de huidige omvang. Door de fasering in
de ontwikkeling kent Velserbroek een relatief lange bouwtijd, waardoor een grote diversiteit
aan buurten en woningtypen is ontstaan. De ruimtelijke structuur van Velserbroek wordt
gekenmerkt door een centrale parkstrook die het centrumgebied verbindt met de
Westbroekplas. Velserbroek is hiermee te typeren als een stedelijk woonmilieu met één
sterk, leidend groenelement. Rondom de parkzone bevinden zich diverse plandelen of
buurten van de wijk. Verschillende waterlopen, langzaam verkeersroutes en de
hoofdontsluitingen voor de auto structureren het overige deel van de wijk. De wijk is zeer
waterrijk opgezet en bovendien gebouwd in hoge dichtheden. De hoeveelheid openbare
ruimte is hierdoor echter beperkt.
De nadruk heeft bij de ontwikkeling van Velserbroek gelegen in de categorie
eengezinswoningen. In het centrum en langs de centrale as van Velserbroek is een
clustering van gestapelde woningbouw te vinden. De bevolkingssamenstelling van
Velserbroek is redelijk eenzijdig. Er zijn veel gezinnen met opgroeiende kinderen (26 % van
de inwoners van Velserbroek is tussen de 0-19 jaar, terwijl het gemiddeld in Velsen 22% is)
en relatief weinig ouderen (13 % in Velserbroek, terwijl gemiddelde percentage in Velsen 19
bedraagt). De behoefte aan voorzieningen voor de jeugd is nu groot. Er is als gevolg van de
vele gezinnen die zich in het verleden in de Velserbroek gevestigd hebben een overschot aan
basisonderwijsvoorzieningen. Grenzend aan het noord-oostelijk deel van de wijk liggen in
een lint een aantal sportvelden. Het sportaanbod bestaat onder andere uit voetbal, rugby en
tennis met in de kern een multifunctionele sporthal. Op onderstaand kaartje staan globaal de
functies weergegeven.

Afbeelding 2.1.2: overzicht globale functieverdeling plangebied
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2.2 Vigerend bestemmingsplan
Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het vigerende plan Velserbroek (10.0).

Bestemmingsplan

Vastgesteld door
gemeenteraad

Goedgekeurd
door Provincie

Velserbroek (10.0)

15-11-2007

11-2-2008

Afbeelding 2.2.3: vigerend bestemmingsplan Velserbroek (10.0)
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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.
Op onderstaande kaart zijn de ontwikkellocaties binnen het plangebied weergegeven.

Afbeelding 3.1: ontwikkellocaties

Reptonstraat
De gemeente heeft aan de H. Reptonstraat in 2003 een perceel verkocht ten behoeve van de
realisatie van woonwagenstandplaatsen. Als gevolg van het intrekken van de
Woonwagenwet en als gevolg van de realisatie van woonwagenstandplaatsen elders in de
gemeente heeft het college in 2011 besloten dat de realisatie van de
woonwagenstandplaatsen op deze locatie niet meer noodzakelijk wordt geacht en dat zij
haar (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke) medewerking wil verlenen aan het ter plaatse
mogelijk maken van woningbouw.
Voor het perceel is een omgevingsaanvraag ingediend voor het realiseren van 23
appartementen voor een brede doelgroep. De gemeenteraad heeft eind 2015 een verklaring
van geen bedenking afgegeven. In het bestemmingsplan zal het bouwplan conform de
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omgevingsaanvraag worden opgenomen.

Afbeelding 3.2: aanzicht voorgevel beoogde nieuwe situatie

Afbeelding 3.3: plattegrond beoogde nieuwe situatie

Waterviolier
Aan de Waterviolier zijn woonwagenstandplaatsen gelegen. In het verleden zijn twee
woonwagenstandplaatsen ten behoeve van 1 standplaats verkocht. Hier is een
omgevingsvergunning verleend voor een grotere woonwagen, dan oorspronkelijk was
toegestaan (was 140m²). Deze afwijkende maat zal in het nieuwe bestemmingsplan positief
worden bestemd.
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Molenweid
De locatie de Molenweid is gelegen aan de Sluistocht, Aletta Jacobsstraat, Ans
Rosendahlstraat en Koerierspad. Het betreft een onderwijslocatie van basisschool de Pionier
(locatie Molenweid). De huidige functie heeft betrekking op het onderwijs. Het is de bedoeling
dat er 30 woonzorgeenheden worden gebouwd. De woonzorgeenheden zullen worden
gebouwd binnen het bouwvlak van het huidige vigerende plan. In het vierde kwartaal van
2015 is hiervoor een omgevingsaanvraag ingediend. Op 11 februari 2016 is de
omgevingsvergunning verleend. In het bestemmingsplan zal het bouwplan, conform de
omgevingsaanvraag, worden opgenomen.

Beekvliet
Een deel van de basisschool de Beekvliet is nu nog gevestigd aan de Aletta Jacobsstraat.
De locatie Beekvliet is gelegen tegenover de locatie Molenweid. Het is de verwachting dat de
locatie Beekvliet in de toekomst vrij zal komen. Op deze locatie kunnen dan woningen
worden gerealiseerd.

Afbeelding 3.4: luchtfoto locatie Beekvliet

In aansluiting op de omringende omgeving wordt op deze locatie uitgegaan van een
bouwblok dat aan de zijde van de Aletta Jacobsstraat dezelfde bouwhoogte heeft als locatie
Molenweid, namelijk 9 meter. De bestaande schuine rooilijn sluit aan op de noordelijke
bebouwing aan de Aletta Jacobsstraat. Aan de zuidzijde wordt de bouwmassa afgestemd op
de aangrenzende woningen die lager zijn. Hier wordt de bouwhoogte 7 meter.
Status: concept
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De onderwijsfunctie blijft de komende tijd gehandhaafd, daarom zal voor deze locatie een
specifieke wijzigingsbevoegdheid opgenomen worden. In de wijzigingsbevoegdheid zullen
verschillende randvoorwaarden worden meegenomen, zoals:
- in totaal zijn maximaal 40 woningen (grondgebonden woningen en/of appartementen)
toegestaan;
- er moet voldoende parkeergelegenheid (zoveel mogelijk op eigen terrein) worden
gerealiseerd, conform de tijdens de aanvraag geldende parkeernormen. Ontsluiting van het
parkeren vind plaats via de Ans Rosendahlstraat;
- aan de Aletta Jacobsstraat is de maximale bouwhoogte 9 meter, en mag voor maximaal
100% worden bebouwd;
- het overige bouwvlak mag voor maximaal 100% worden bebouwd en heeft een maximale
bouwhoogte van 7 meter respectievelijk 3 meter, zoals geschetst in afbeelding 3.5;
- de maximale rooilijnen zoals geschetst in onderstaand figuur dienen te worden
aangehouden;

Afbeelding 3.5: randvoorwaarden locatie Beekvliet
Status: concept
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Spitsaak
De locatie de Spitsaak is gelegen aan de Spitsaak nummer 70 en Platbodem 197 en 197a.
Op dit moment is de locatie in gebruik voor het onderwijs (basischolen de Rozenbeek, de
Windroos en dependance van de Ark). Waarschijnlijk zal de onderwijsfunctie rond 2020 niet
meer op deze locatie uitgeoefend zal worden. Mogelijk wordt deze functie eerder opgeheven,
zodat de locatie eerder vrijkomt voor andere functies. Op deze locatie is het gewenst om
naar een woonfunctie te gaan.

Afbeelding 3.6: luchtfoto locatie Spitsaak
De stedenbouwkundige opzet van deze strook wijkt duidelijk af van de omringende
bebouwing. De strook vormt een open ruimte in de wijk die een verbinding legt met het
wijkpark. De tijdelijke bebouwing van de strook is ten koste gegaan van het groen. Het
herstellen van deze open groene ruimte is uitgangspunt bij nieuwbouw op deze locatie. In
aansluiting op het appartementencomplex op de kop van de strook wordt voor de invulling
van deze strook uitgegaan van los gepositioneerde bouwblokken omringd door groen. De
blokken onderscheiden zich duidelijk van de randbebouwing, zowel in bouwhoogte als
vormgeving
Status: concept
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De huidige functie blijft de komende tijd gehandhaafd, daarom zal voor deze locatie een
specifieke wijzigingsbevoegdheid opgenomen worden. In de wijzigingsbevoegdheid zullen
verschillende randvoorwaarden worden meegenomen, zoals:
- in totaal zijn maximaal 50 grondgebonden woningen en/of appartementen toegestaan;
- er moet voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd, conform tijdens de aanvraag
geldende parkeernormen, en wordt opgelost langs de straatzijden;
- de bebouwing bestaat uit 2 bouwblokken ten noorden van het Zeilpad en 3 bouwblokken ten
zuiden van het Zeilpad binnen de in afbeelding 3.6 aangegeven maximale rooilijnen;
- het bebouwingspercentage binnen deze rooilijnen is maximaal 70 %;
- de maximale bouwhoogte is 7 meter;
- de ruimte tussen de bouwblokken en langs de straatzijden krijgt een groene invulling en
maakt deel uit van deze ontwikkeling.

Afbeelding 3.6: randvoorwaarden locatie Spitsaak
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Westlaan
Het perceel aan de Westlaan 35 zal in mogelijk herontwikkeld zal worden. Er bestaan ideeën
en wensen om op het perceel in de toekomst woningbouw in de vorm van een Urban Villa te
realiseren. Met de eigenaar van het perceel is afgesproken om een apart bestemmingsplan
voor deze locatie op te stellen.

Status: concept
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Hoofdstuk 4 Beleidskader
4.1 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 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.

4.1.2 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.

4.1.3 Ruimtelijk beleid
Door de gemeente is gestart met het actualiseren van de structuurvisie. De structuurvisie
Velsen 2015 zal echter nog ten grondslag liggen aan dit nieuwe bestemmingsplan.
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.

4.1.4 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. In de
Velsense woonvisie 2025, waarin we als gemeente aangeven ingaan op de ambities van
Velsen en de omstandigheid waarin die gerealiseerd moeten worden. Hoe komen we naar
de gewenste woonsituatie in 2025? Wat en wie is daarvoor nodig? Wat kunnen we op korte
termijn doen en welke ontwikkelingen hebben meer tijd nodig? De nieuwe woonvisie helpt om
afwegingen te maken over concrete initiatieven en bij het maken van afspraken met derden.
In de woonvisie worden in Velsen grofweg drie woonmilieus onderscheiden: centrumstedelijk
en groenstedelijk in IJmuiden en Velserbroek en landelijk/dorps in de andere kernen. Opgave
is om deze woonmilieus te versterken en meer differentiatie in het woningaanbod aan te
brengen. De prioriteit ligt bij de milieus die het meest moeten veranderen willen zij
Status: concept
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aantrekkelijk zijn en blijven. In het groenstedelijke en landelijk/dorpse woonmilieu ligt de
nadruk op het ‘afronden’ van de kernen. Het gaat dan om invullen van bouwlocaties naar het
dorpse karakter, niet over verstedelijking en grootschalige uitbreiding. Velserbroek heeft in die
zin meer bouwmogelijkheden dan de andere dorpskernen.

4.1.5 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 is in 2011
is een inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) geopend in het
gezondheidscentrum in Velserbroek. De inlooppunten van het Centrum voor Jeugd en Gezin
worden verder ontwikkeld tot een volwaardig front-office voor alle vormen van opvoed- en
opgroeiondersteuning (preventief, niet-geïndiceerd en geïndiceerd - dat laatst in het kader
van de transitie van de Jeugdzorg).
In de Velserbroek zijn daarnaast verschillende ontmoetingscentra. Namelijk buurthuis De
Veste in het Polderhuis, jongerencentrum De Koe Velserbroek en wijksteunpunt de Hofstede.

4.1.6 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.

4.1.7 Milieubeleid
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 een Milieubeleidsplan (MBP) opgesteld. In het MBP is voor de
periode 2015-2020 het gemeentelijke milieubeleid opgesteld en vertaald in concrete
doelstellingen.
Het Milieubeleidsplan gaat in op vijf thema’s; energie (zowel besparing als opwekking),
klimaatadaptatie, afval, leefomgeving (waaronder luchtkwaliteit, geluid, geur en bodem) en
mobiliteit.
De gemeente heeft de ambitie om richting 2020 in te zetten op een betere leefomgeving. Zo
wil de gemeente dat huishoudens via hernieuwbare energie (wind, zon, restwarmte, water)
in 2020 energieneutraal zijn. De te realiseren energiebesparing moet voor inwoners zorgen
voor een woonlastenverlaging. Verder is er aandacht voor verbetering van de luchtkwaliteit,
onder meer door de inzet op duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement.
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4.1.8 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. Het is de bedoeling dat deze plannen worden in 2015
geactualiseerd waarbij opnieuw gekeken wordt naar het groen in de Velserbroek.

4.1.9 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. In het plangebied zijn geen monumenten gelegen.
Velserbroek is in de provinciale Structuurvisie 2040 niet aangewezen als aardkundig
monument.

4.1.10

Economisch beleid

4.1.10.1

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.
Voor de woonkern Velserbroek zullen in het winkelcentrum mogelijkheden voor dag en
avondhoreca geboden worden.

4.1.10.2

Evenementen

Het is tegenwoordig verplicht om locaties van evenementen op te nemen in
bestemmingsplannen vanwege de ruimtelijke impact. De Kermis in Velserbroek hier een
voorbeeld van. De locaties die hiervoor gebruikt worden zullen daarvoor ook specifiek
worden bestemd.

4.1.10.3

Prostitutie

Ruimtelijk gezien is er door de raad aangegeven dat alleen in het havengebied van Velsen
maximaal 2 seksinrichtingen gevestigd mogen zijn. In de rest van de gemeente is geen
seksinrichting toegestaan.
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4.1.11

Sport- en recreatiebeleid

Voor het sportaccommodatiebeleid is er de 'nota accommodatiebeleid voor sportief Velsen
2010-2015' als leidraad.
In het plangebied zijn verschillende sportaccommodaties/terreinen aanwezig. Het Polderhuis
is één van de drie sporthallen in de gemeente Velsen en is centraal gelegen in Velserbroek.
Naast de recreatie mogelijkheden in het wijkpark en diverse over de wijk verspreid liggende
speelplaatsen, zijn er veel recreatiemogelijkheden in het recreatiegebied Spaarnwoude. Net
buiten het plangebied zijn verschillende buitensportaccomodaties gelegen, zoals
voetbalvelden en tennisbanen.
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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 consequenties voor de Velserbroek. Voor de locaties aan de
Spitsaak en de Molenweid zullen (wijzigings)mogelijkheden voor wonen worden opgenomen.
Maatschappelijke doeleinden
Het inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) in het gezondheidscentrum in
Velserbroek zal een maatschappelijke bestemming krijgen. Net als de verschillende
ontmoetingscentra. Namelijk buurthuis De Veste in het Polderhuis, jongerencentrum De Koe
Velserbroek en wijksteunpunt de Hofstede.
Voor vrijkomende (tijdelijk) onderwijsvoorzieningen zal een wijzigingsbevoegdheid worden
opgenomen.
Verkeer
Wijzigingen in de verkeersituatie, als gevolg van herinrichtingen, zullen in het
bestemmingsplan verwerkt worden.
Groenvoorzieningen
De wens om de regeldruk te verminderen en de kapvergunning alleen in gevalllen daar waar
dat nodig is te handhaven, heeft ook gevolgen voor het bestemmmingsplan. Er zal geen
kapvergunningplicht worden opgenomen. Bij bijvoorbeeld de dubbelbestemming leidingen
kan, ten behoeve van de belangen van de leidingbeheerder, nog wel sprake zijn van
kapvergunningplicht.
Water
Het Waterbeleid heeft geen directe consequenties voor het bestemmingsplan.
Sport en recreatie
Vanuit het sport- en recreatiebeleid zijn geen directe consequenties voor het plangebied te
verwachten.
Detailhandel/dienstverlening
Er is geen gemeentelijk beleid op het gebied van detailhandel of dienstverlening.
Prostitutie
Ruimtelijk gezien is er door de raad aangegeven dat alleen in het havengebied van Velsen
maximaal 2 seksinrichtingen gevestigd mogen zijn. In de rest van de gemeente zijn geen
seksinrichtingen toegestaan. Er zal daarom geen seksinrichting in het plangebied mogelijk
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worden gemaakt
Horeca
In het winkelcentrum van de Velserbroek zijn verschillende functies aanwezig (met name
detailhandel en horeca). Het gebied heeft een centrumfunctie. Om voldoende flexibiliteit te
bieden in het bestemmingsplan zal hiervoor een ruime bestemming worden opgenomen,
waarbinnen de verschillende in het gebied passende functies mogelijk zijn.
Evenementen
Voor de evenementen die planologisch relevant zijn, zoals de jaarlijkse kermis, zal een
passende regeling opgenomen worden die de evenementen mogelijk maakt. De
evenementen moeten naar omvang, duur en uitstraling een planologische relevantie bezitten.
Daarnaast speelt de aard van de bestemming en de aard van de activiteit een rol bij bepaling
van de planologische relevantie.
Monumenten
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,
bijvoorbeeld in het grootste gedeelte van het plangebied;
situaties waarin de nieuwe ontwikkeling direct mogelijk wordt gemaakt, waarvoor de
kaders en randvoorwaarden voldoende bekend zijn en waar de benodigde onderzoeken
reeds zijn uitgevoerd, en waar de huidige bestemming op korte termijn niet gehandhaafd
blijft;
situaties waarin van een wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt,
bijvoorbeeld woningbouwlocaties waarvoor de kaders en randvoorwaarden voldoende
bekend zijn, maar waar de huidige bestemming vooralsnog gehandhaafd blijft
(bijvoorbeeld Molenweid en Spitsaak);
situaties waarin sprake is van afwijkingen ten aanzien van het bouwen, die van
ondergeschikte aard zijn, kan een vrijstellingsbevoegdheid worden opgenomen.

5.3 Vervolgprocedure
Om tot een uiteindelijk een bestemmingsplan te komen dat rechtskracht heeft verkregen
dienen een aantal fases te worden doorlopen. Hieronder is beschreven welke fasen.
Voorfase
Te voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan heeft een inventarisatie
plaatsgevonden:
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vigerende regelgeving (bestemmingsplannen);
vigerend beleid;
verleende vergunningen waaronder ook gevoerde vrijstellingen;
plannen, ideeën en het beeld dat de gemeente voor ogen heeft voor de toekomst met het
gebied (visie vanuit verschillende beleidsvelden);
belemmeringen en welke onderzoeken noodzakelijk zijn.
Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen de burgers/marktpartijen voor ogen
hebben. Hiervoor is een advertentie met verzoek om initiatieven in te dienen geplaatst. Door
middel van het indienen van een bouwinitiatief hebben bedrijven en particulieren hun wensen
voor uitbreiding, sloop en/of nieuwbouw kenbaar kunnen maken. Het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan kan de mogelijkheid bieden om de gevraagde ontwikkelingen te faciliteren.
Eindproduct startdocument
Een startdocument waarin informatie is opgenomen dat de basis, richting en kaderstelling
vormt voor het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan, waarbij verschillende
keuzes worden voorgesteld en tot slot in een planning inzicht wordt gegeven in de
doorlooptijd.
Voorontwerpfase
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

1e kwartaal 2016

Startdocument op raadsplein

2e kwartaal 2016

voorontwerp-bestemmingsplan

2e kwartaal 2016

inspraakrapportage en vooroverleg

3e kwartaal 2016

ontwerp-bestemmingsplan

4e kwartaal 2016

nota van zienswijzen/raadsvoorstel

1e kwartaal 2017

vastgesteld bestemmingsplan

2e kwartaal 2017

beroepschrift Raad van State (facultatief)

2017
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