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Skaeve Huse

Inleiding
Voor u ligt het startdocument Skaeve Huse. De gemeente maakt een startdocument als er een
initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar de gemeente medewerking aan wil verlenen. In het
document wordt beschreven wat de beoogde ontwikkeling is en waarom de gemeente wil
meewerken aan die ontwikkeling.
Het willen meewerken aan een ontwikkeling betekent niet een blanco cheque voor een ontwikkelaar
of een initiatiefnemer. Een ontwikkeling bestaat vaak uit het wijzigen van een bestaande functie van
een gebied (bijvoorbeeld van opslag naar wonen) en de daarbij behorende bouwmogelijkheden
(woningen). Dan is het belangrijk om te kijken naar de omgeving of de beoogde functie en
bouwmogelijkheden daarin passen. Wat zijn de gevolgen voor de omgeving, maar ook wat is de
invloed van de omgeving op de ontwikkelingen? De omgeving bestaat niet alleen uit fysieke zaken
zoals wegen en gasleidingen, maar in de eerste plaats natuurlijk uit bewoners en gebruikers. De kunst
voor de gemeente is om de eventuele negatieve gevolgen voor de omgeving van een ontwikkeling in
balans te brengen met het algemeen maatschappelijk belang van die ontwikkeling.
Om zowel de fysieke als de maatschappelijke gevolgen te beperken, of zelfs mogelijke meerwaarde
van een project optimaal te benutten, worden in dit startdocument de kaders en criteria beschreven
waar de ontwikkelaar zich aan moet houden en op basis waarvan het bestemmingsplan wordt
opgesteld. De raad stelt deze kaders vast zodat voor iedereen duidelijk is wat de uitgangspunten zijn
en wat de status van die uitgangspunten is.

Aanleiding
Het “Noodteam” (een samenwerkingsverband van de gemeente Velsen, de woning corporaties, de
politie, GGZ Dijk en Duin, Vangnet&Advies, Zorgbalans, de Brijderstichting, de Reclassering en de
Stichting Maatschappelijk werk) heeft bij het college van de gemeente Velsen de noodzaak om een
voorziening te creëren onder de aandacht gebracht. Deze voorziening is bedoeld voor personen die
door hun leefwijze structureel overlast bezorgen in de woonomgeving. De Gemeente heeft daarop
met Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen afgesproken om huishoudens die overlast veroorzaken
in de reguliere woningvoorraad en maatschappelijke opvang een laatste kans te bieden in de vorm
van een aangepaste woonvorm. Deze aangepaste woonvorm wordt, naar Deens voorbeeld, “Skaeve
Huse” genoemd.
Skaeve Huse geven onderdak aan mensen die noch op de reguliere woningmarkt noch in de
maatschappelijke opvang zijn te handhaven. Meestal gaat het om mensen die onaangepast
woongedrag vertonen en extreme overlast in een normale woonomgeving veroorzaken. In de Skaeve
Huse krijgen zij een allerlaatste kans om niet op straat te belanden. In een rustige, prikkelarme
omgeving en met intensieve begeleiding kunnen de bewoners hun gedrag en levensstijl verbeteren
met als doel door te stromen op de woonladder.

Doelgroep
Potentiële bewoner
De bewoners waar het om gaat, veroorzaken dermate veel overlast in een reguliere woonomgeving
dat zij hier met goed fatsoen niet meer te handhaven zijn. Deze overlast kan een relatie hebben met
een psychische stoornis, een drugs- of alcoholprobleem en het karakteriseert zich in het vertonen van
agressief en luidruchtig gedrag of extreme verzamelwoede. De ervaring uit andere projecten in
Nederland leert dat in een rustige prikkelarme omgeving en met intensieve begeleiding er veel
vooruitgang is te boeken in het verbeteren van gedrag en levensstijl. De mensen vinden hier de rust
die ze eigenlijk zoeken en de overlast is dan veel minder. Het zijn mensen die nu ook in een gewone
woonwijk wonen en daar hun boodschappen doen. Het gaat niet om zogenoemde ‘moordenaars en
verkrachters’, maar bijvoorbeeld om mensen die overmatig geluidsoverlast veroorzaken, een
verzamelwoede of teveel huisdieren hebben.
Doelstelling
Skaeve Huse biedt in principe geen permanente huisvesting voor de bewoner. De doelstelling van het
project en de begeleiding van de bewoners zijn gericht op doorstroming. Een permanente insteek
past bovendien niet in de wetgeving van de participatiewet die erop is gericht mensen zoveel als
mogelijk weer deel te laten nemen aan de maatschappij. De Nederlandse huurwetgeving maakt het
echter niet mogelijk mensen onbeperkt tijdelijke huurcontracten te geven. Daarnaast leert de praktijk
uit andere gemeenten dat de doorstroming van de bewoners beperkt is.

De doelstelling van Skaeve Huse is samengevat de volgende:





Een voorziening voor het huisvesten van mensen door het veroorzaken van overlast niet
terecht kunnen binnen de reguliere (sociale)huursector;
Een middel ter voorbereiding op de herintreding in de maatschappij;
Een manier om de woonoverlast van een bijzondere doelgroep te kunnen beheersen en
controleren;
Het bestrijden van dakloosheid onder deze doelgroep.

De realisatie van Skaeve Huse moet dus een oplossing bieden voor overlast gevend woongedrag,
maar mag daarnaast geen structurele afbreuk doen aan het leefklimaat in de omgeving. Mensen die
in aanmerking willen komen voor een zelfstandige wooneenheid, moeten –net als alle andere
huurders van een woningcorporatie– bereid zijn zich te houden aan de afspraken over veiligheid en
beheersbaarheid. Daarnaast verplichten de bewoners van Skaeve Huse zich de aangeboden zorg en
begeleiding van hulpverleners af te nemen. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract. Houdt
een bewoner zich hier niet aan dan is de woningcorporatie ook niet meer aan het contract gebonden
een Skaeve Huse beschikbaar te stellen voor deze bewoner en wordt de bewoner hier uitgezet.
Partijen willen daarmee de rust en veiligheid van de omwonenden waarborgen. Skaeve Huse legt het
accent op wonen. Er zal sprake zijn van regulier beheer, zoals bij alle sociale woningen wordt gedaan.
Zorg of begeleiding wordt via de reguliere wegen, aangeboden.

Het project is in principe gericht op uitstroom van de bewoners naar een volgende stap op de
woonladder, bijvoorbeeld zogenaamde kanswoningen. De zorg en begeleiding zijn ook hierop gericht,
voor zover dit per persoon realistisch is. Begeleiding naar een normale woon- en werksituatie is voor
een enkeling mogelijk. Daarnaast is de zorg en begeleiding gericht op werken onder begeleiding of
dagbesteding.
Intensieve begeleiding is voorwaarde voor plaatsing, de vorm waarin is maatwerk en afgestemd op de
behoefte van de individuele bewoner. Het belangrijkste doel van de zorg en begeleiding is het
bevorderen of behoud van zelfredzaamheid en het voorkomen van opname of verwaarlozing van de
bewoner.
Hoeveel uur per persoon per week nodig is, dient per persoon geïndiceerd te worden. Deze indicatie
wordt gedaan door het team Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De kosten voor de
persoonlijke begeleiding worden gedeclareerd per factuur en vallen onder het reguliere budget van
de Wmo. Indien dagbesteding noodzakelijk is, wordt dit ook geïndiceerd en bekostigd vanuit de Wmo.
Er is niet gekozen voor een beheerder op het terrein. Uit praktijkervaringen elders in het land komt
naar voren dat het belangrijker is om te zorgen voor een goede, intensieve, zo veel mogelijk
dagelijkse begeleiding van de bewoners met daarnaast voor de omwonenden een goede en adequate
24 uurs klachtenafhandeling. De genoemde zorg en begeleiding is intensief. Dit betekent dat er zeer
regelmatig, zo veel mogelijk dagelijks een begeleider op het terrein aanwezig is. Alle begeleiders
hebben naar elkaar toe een signalerende functie. De gesprekken met de zorginstellingen vinden bij de
mensen thuis plaats. Zo zien de begeleiders de situatie en zien de omwonenden de begeleiders. De
zorgaanbieders zetten ervaren ambulante begeleiders in op de doelgroep.
De meeste bewoners zullen ook woonbegeleiding nodig hebben gericht op onder andere het
onderhoud van de woning, persoonlijke verzorging, structuur aanbrengen in het dagelijks leven, het
omgaan met omgeving en het onder controle houden van eventuele verslavingen.
Financiële begeleiding valt niet onder de persoonlijke begeleiding. Budgetbeheer kan verplicht
opgenomen worden opgenomen als onderdeel van de afspraken. De bewoner heeft ook hier de
vrijheid om een budgetbeheerder te kiezen. Afspraken moeten worden gemaakt met deze
budgetbeheerders. Het is een bijzondere doelgroep en de lijnen met de beheerder moeten kort zijn.
Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor de kosten hiervan.
Criteria voor plaatsing
Het profiel van de kandidaten wordt bepaald door de commissie op basis van maatwerk. Er wordt in
ieder geval aan de volgende criteria gedacht:
 Een nieuwe bewoner moet passen bij de andere bewoners.
 Betreffende personen mogen geen gevaar voor de samenleving of zichzelf opleveren.
 Bewoners komen alleen voor plaatsing in Skaeve Huse als ze open staan voor een intensieve
behandeling. Alleen op dit manier zal hun leefwijze verbeteren, kan gewerkt worden aan reintegratie op termijn en blijft de overlast tot een minimum beperkt.
 De bewoner tekent een huurovereenkomst waarin begeleiding en zorg is opgenomen.
Het is op voorhand moeilijk te zeggen of bepaalde type mensen worden uitgesloten. De situatie
wordt per persoon bekeken en daarbij worden bovengenoemde criteria in acht genomen.

Locatiekeuze
Het college heeft in de loop der jaren verschillende locaties onderzocht voor de ontwikkeling van
Skaeve Huse. In eerste instantie is een lijstje met potentiële locaties geformuleerd welke in eigendom
zijn van de gemeente en in eerste instantie geschikt leken voor de ontwikkeling. Deze locaties zijn
getoetst op juridisch-planologische mogelijkheden en criteria zoals “is de locatie veilig voor
bewoning” en “moet worden afgeweken van provinciale verordeningen”. Uiteraard is bij deze locaties
ook gekeken naar de ligging ten opzichte van bestaande woongebieden en wat de mogelijke
(over)last hierop zou kunnen zijn en of er gevoelige functies in de buurt liggen zoals een school of een
scouting. Voor de beoogde functie was een prikkelarme omgeving op enige afstand van bestaande
woonwijken, een belangrijk criterium bij het zoeken naar de meest geschikte locatie.
Uiteindelijk zijn er twee locaties overgebleven waar op een hoger detailniveau is onderzocht wat de
voor- en nadelen zijn van de locaties, dit waren de Gemeentewerf aan
de Biezen in Santpoort en de locatie aan Broekeroog in Velsebroek.
Vanwege sociale veiligheid, de goede herinrichtingsmogelijkheden en
de bereikbaarheid voor hulpdiensten Hieruit is
de locatie Broekeroog in de Velserbroek als
voorkeurslocatie
naar voren gekomen waar nu de planologische
procedure
voor
wordt gestart.

De locatie ligt circa 350 meter ten
noorden van de woonkern Velserbroek.
Het betreft een stuk van de oude gemeentewerf. Op het perceel
ten zuiden van de locatie ligt sportpark De Hofgeest. Hier wordt
in
de nabije toekomst woningbouw voorzien. Vanwege drie gastransportleidingen die ten zuiden van
Skaeve Huse lopen wordt hier mogelijk voorzien in een groenstrook die grenst aan het terrein voor
Skaeve Huse. Woningbouwpercelen kunnen in ieder geval niet op de gasleidingen komen.

Ruimtelijke inventarisatie
Huidig bestemmingsplan
In het huidige bestemmingsplan zijn alle gronden bestemd als “Agrarisch-kwekerij” en zijn
bijbehorend opstallen mogelijk gemaakt. Dat betekent dat geen woonfunctie mogelijk is en eerst zal
moeten worden onderzocht of een woonfunctie past en/of welke obstakels moeten worden geslecht
om wonen mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Hofgeest

Geluid
Voor geluid wordt gekeken naar vliegverkeerlawaai, industrielawaai en wegverkeerlawaai. Voor al
deze verschillende geluidsbronnen wordt in de ruimtelijkeordening op een verschillende wijze
gekeken hoe hier mee moet worden omgegaan als een woonfunctie wordt toegevoegd.
Luchtverkeerlawaai
Voor vliegverkeerlawaai zijn contouren vastgesteld door het Rijk waarbinnen geen woonfuncties
mogen
worden
opgenomen,
de
zogenaamde 20 Ke contour.
Het gebied ligt buiten deze
20Ke contour die rondom
Schiphol
ligt.
Met
luchtverkeerlawaai hoeft
derhalve geen rekening te
worden gehouden.

Luchtverkeerlawaai

Industrielawaai
Ten noorden van het Noordzeekanaal liggen 2 industriegebieden. Deze gebieden zijn zogenaamde
geluidsgezoneerde
gebieden.
Dat
wil
zeggen dat om het
industriegebied
een
vaste contour ligt. Op
deze contour mag de
industrie niet meer dan
50
dB
produceren.
Daarnaast zijn op de
zuidoever
van
het
Noorzeekanaal
een
aantal
punten
aangewezen waar een
Maximaal
Toegestane
Geluidsbelasting (MTG)
Industrielawaai
mag optreden. Als een
bedrijf op het Industriegebied een milieuvergunning aanvraagt wordt getoetst of dit bedrijf samen
met alle andere geluidsbronnen de norm op de zone én de MTG’s niet overschrijd. De
ontwikkellocatie ligt buitende 50 dB(a) contour van deze industriegebieden. Dat betekent dat er geen

nader onderzoek gedaan hoeft te worden of een hogere grenswaardebesluit nodig is vanwege deze
gezoneerde industriegebieden.
Wegverkeerslawaai
De ontwikkellocatie ligt in het geluidsinvloedsgebied van de A208. Uit de provinciale geluidskaarten
blijkt dat de etmaalgemiddelde waarde
tussen de 50 en 55 dB ligt en de nachtwaarde
tussen de 40 en 45 dB. Vanwege deze
waarden zullen mogelijk geluidsreducerende
maatregelen moeten worden genomen en/of
een zogenaamde hogere waardebesluit moet
worden genomen. Deze locatie is voor zowel
etmaalgemiddelde als de nachtwaarde
gemiddeld 5 dB negatiever dan de blauwe
locatie.
Etmaalgemiddeldewaarde A208

Nachtwaarde A208

De A9 lijkt voor wegverkeerslawaai niet van
invloed op de beoogde ontwikkelingen. Het gebied ligt buiten de begrenzing van de 50 dB contour.
De geluidsinvloeden op de locatie van de A208 zijn
groot. Op het abstractieniveau van de provinciale
kaarten is de invloed van de A9 op de ontwikkellocatie
niet uit te sluiten. Daarom is er een van beide wegen en
van een cumulatie met de Broekeroog een
modelberekening gemaakt (zie bijlage 2). Hieruit blijkt
dat het gebied is te ontwikkelen met een hogere
grenswaarde, en voor de andere helft moeten fysieke
geluidsreducerende maatregelen worden genomen
omdat
de
maximale
grenswaarden
worden
overschreden. Een hogere grenswaarde is dan niet meer
mogelijk.
Etmaalgemiddelde waarde A9

Fijnstof
Omdat in de omgeving van de locatie een provinciale weg ligt is ook gekeken of het Besluit gevoelige
bestemmingen een barrière voor de ontwikkelingen zou kunnen zijn met betrekking tot fijnstof. Voor
provinciale wegen geldt een contour van 50 meter om zogenaamde gevoelige bestemmingen. De
beoogde ontwikkelingen liggen meer dan 50 meter van de weg af en een woonfunctie is geen
gevoelige bestemming volgens dit besluit.

Externe veiligheid
Aan de zuidkant van het plangebied, in het verlengde van het Hillegondswegje lopen 3
gastransportleidingen. Uit een eerste beoordeling op basis van de landelijke “Risicokaart” blijkt dat
om geen van de 3 leidingen een plaatsgebonden risicocontour ligt. Dat betekent dat er geen directe
veiligheidsbeperking is voor de ontwikkeling van gevoelige bestemmingen (woningen) in de directe
omgeving van de leidingen. Voor het
bestemmingsplan wordt onderzocht wat het
groepsrisico is voor het bouwen van woningen
in de omgeving van deze leidingen. Daarnaast
moet ten alle tijden een onderhoudsstrook van
5 meter uit het hart van de leidingen worden
aangehouden waarbinnen uitsluitend na
melding en op voorwaarden van de
leidingbeheerder gegraven, gebouwd of
andere werkzaamheden mogen worden
uitgevoerd. Deze onderhoudsstrook wordt in ieder geval
Buisleidingen risicokaart
opgenomen in het bestemmingsplan voor zover deze in
het plangebied valt.

Maatschappelijke inventarisatie
Wat is opgehaald over de aankondiging dat Skaeve Huse mogelijk op de locatie aan Broekeroog in
Velserbroek wordt gevestigd en hoe gaan we met de reacties om. Tevens wordt aangegeven hoe
verder maatschappelijke sondering plaatsvindt in de procedure.
14 maart 2017
De gemeente heeft samen met de woningcorporaties een informatieavond voor omwonenden
georganiseerd. Hierbij waren ook vertegenwoordigers uit het Noodteam aanwezig om vragen te
beantwoorden. De komst van Skaeve Huse op deze locatie heeft veel emoties losgemaakt bij
omwonenden en veel zorg opgeroepen. Er zijn veel vragen en opmerkingen op deze avond gesteld en
later zijn per email bij de gemeente ook nog vragen en opmerkingen binnengekomen. Hiervan is een
uittreksel gemaakt en deze zijn door het college van een reactie voorzien. Dit document is als bijlage
bij dit startdocument gevoegd.
17 mei 2017
Onder andere vanwege de verhitte gemoederen die op de bijeenkomst van 14 maart zijn ontstaan
heeft de gemeente samen met de woningcorporaties een zogenaamde inloopmiddag voor
omwonenden georganiseerd. Hierbij waren ook vertegenwoordigers / begeleiders vanuit de
gemeente Kampen aanwezig. In Kampen is sinds 1994 ervaring opgedaan met Skaeve Huse en is
vlakbij de locatie een wijk met twee-onder-een-kap-woningen gebouwed. De opkomst tijdens deze
bijeenkomst was zeer laag (4 omwonenden).
Hieruit is wel naar voren gekomen dat de direct omwonenden van het Hillegondswegje veel minder
bezwaar tegen de ontwikkeling hebben als het laatste deel van het Hillegondswegje (tussen de laatste
oprit naar de woonbebouwing en de Broekeroog) aan de openbaarheid wordt onttrokken. Als het
Hillegondswegje niet meer toegankelijk is vanaf de Broekeroog komt dit de gemoedsrust van de
bewoners aan het Hillegondswegje ten goede. Deze suggestie waardeert het college als waardevol en
kansrijk. Parallel aan het bestemmingsplanproces wordt dan ook onderzocht wat de
verkeerstechnische en fysieke gevolgen zijn van deze gewenste knipt en welke besluiten daarvoor
nodig zijn. Afhankelijk hiervan wordt besloten of dit idee wordt uitgevoerd.
Daarnaast leefde bij een enkele omwonende het idee dat in eerste instantie de beoogde locatie
noordwestelijker op het terrein was geprojecteerd. Op basis van een botsproef (doe alsof je hier de
Skaeve Huse gaat realiseren en kijk waar je tegenaan loopt) zijn de haalbaarheid en de gevolgen
globaal in kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat het meest noordelijke variant (waar nu de
Gemeentewerf (voormalige wijkpost) is gevestigd) geen alternatief is en fataal blijkt om een
woonfunctie te realiseren vanwege het wegverkeerslawaai van de A208. Hoewel het middenplot
duurder uitvalt dan de oorspronkelijke variant en stedenbouwkundig minder goed is in te passen
blijft dit alternatief in de botsproef overeind.

Locaties botsproef

Oorspronkelijk
Luchtverkeerslawaai
Industrielawaai
Wegverkeerslawaai
Fijnstof
Externe veiligheid
Landschappelijke inpassing
Financiën
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Stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten
Omdat de locatie mogelijk in twee fasen (eerst 3 later mogelijk 6 wooneenheden) wordt ontwikkeld
zijn er ook ontwerpen gemaakt waarbij ontwerp 2 de uitbreiding is van ontwerp 1.

In de ontwerpen is gebruik gemaakt van de bestaande wegen en watergangen. De ontwerpen
moeten voldoen aan een aantal uitgangspunten waaronder voldoende parkeerplaatsen. Er is in
eerste instantie voor gekozen om de woningen zo ver mogelijk van de openbare weg af te plaatsen
maar deze niet vanaf de weg onzichtbaar te maken door een hek of groene afscheiding. De noord- en
oostzijde zijn wel ingericht als groene afbakening. De ontsluiting is recht tegenover het
Hillegondswegje. In de eerste fase is uitgegaan van een doodlopende weg op het terrein, maar in fase
2 is de weg doorgetrokken zodat je het terrein kan rondrijden. De wooneenheden staan tussen de
erven en de openbare weg zodat deze erven door de wooneenheden vanaf de openbare weg aan het
zicht worden onttrokken door de wooneenheden zelf. De woonfunctie zal in het bestemmingsplan
globaal worden bestemd zodat de definitieve inrichting van het terrein in overleg met de
omwonenden kan worden uitgewerkt.

Hoe verder
Voordat de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen moeten nog een hoop zaken geregeld
worden. Afspraken tussen alle partijen die met de woningen en de toekomstige bewoners een relatie
hebben moeten worden vastgelegd en de organisaties hierop worden ingericht. Voor de gemeente is
er een rol weggelegd om de bouw en het gebruik van de woningen mogelijk te maken. Het geëigende
instrument hiervoor is het opstellen van een bestemmingsplan. De formele procedure hiervoor in
Velsen is:
1. Opstellen van een startdocument dat de raad vaststelt. Tijdens het opstellen van het
startdocument zijn een aantal bijeenkomsten geweest met bewoners om informatie te
verstrekken over locatie, aanleiding, doel en doelgroep. Daarnaast zijn deze bijeenkomsten
gebruikt om te peilen waar (mogelijke) pijnpunten liggen.

2. Opstellen voorontwerp bestemmingsplan waarop iedereen een inspraakreactie kan geven.
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt door het college vastgesteld en wordt naar alle
zogenaamde overlegpartners gestuurd. Wettelijk zijn dit de overige overheden zoals Rijk,
Provincie, Waterschappen en mogelijk buurgemeenten. De plannen worden ook bijvoorbeeld
naar leidingbeheerders gestuurd zodat deze partijen de plannen van opmerkingen kunnen
voorzien.

3. Opstellen ontwerpbestemmingsplan waarop iedereen een zienswijze aan de raad kan
indienen. Het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan is het begin van de wettelijke
bestemmingsplan procedure. Het college legt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter
visie. In deze periode krijgt iedereen de mogelijkheid om een zienswijze op het plan aan de
gemeenteraad te sturen.

4. Vaststellen bestemmingsplan door de raad waarop belanghebbenden in beroep kunnen bij
de Raad van State. Na vaststelling door de raad ligt het plan ook weer 6 weken ter visie. In
deze periode kunnen uitsluitend belanghebbenden (dus niet iedereen) die een zienswijze
hebben ingediend in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van de raad.

Bijlage

Geluid Broekeroog + A208

Geluid A9

Geluid A208

