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1. Inleiding
1.1 aanleiding voor het Startdocument.
Het woningbedrijf Velsen heeft de gemeente Velsen aangegeven de bestaande woningen in het kader
van de herstructurering te willen vervangen en hiervoor in de plaats ca. 30 nieuwe woningen te willen
bouwen met een oppervlakte variërend van 70 tot 115 m2.. De woningen zijn geschikt voor ouderen
en voldoen zoveel mogelijk aan Woonkeur
Het voorliggende startdocument dient als basis voor een nieuw op te stellen (mini) bestemmingsplan.

1.2. Begrenzing van het plangebied
Dit Startdocument heeft betrekking op het woningbouwblok, gelegen langs het Pleiadenplantsoen met
de huisnummers 1-59.

Het woningblok bevat 30 portiekwoningen in de sociale huursector met een gemiddeld oppervlak van
ca 65 m2. Grenzend aan de achterkant van het blok ligt de gemeenschappelijke tuin.
2. Vertrekpunt en beleid
Vertrekpunt is dat de functie wonen in het gebied blijft gehandhaafd. Bij het opstellen van dit
startdocument zijn alle ter zake doende beleidskaders, van het gemeentelijke, provinciale- en
rijksniveau betrokken. Het spreekt voor zich dat bij de nadere uitwerking van de (toekomstige-)
planontwikkeling, ook het meer specifieke gemeentelijke beleid van toepassing zal zijn, zoals het
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Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (L.I.O.R.), het dakkapellenbeleid en dergelijke. In dit document
staat herstructurering centraal, waarbij de inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde
'prestatieafspraken Wonen' met woningbouwcorporaties ( september 2007) een belangrijke plaats
innemen.
3

kaderstelling

3.1 Stedenbouw
Het Pleiadenplantsoen ligt in Duinwijk. Het wederopbouwplan voor IJmuiden dat in 1947 door de
architecten W.M. Dudok, W. van Tijen en H.A. Maaskant werd opgesteld , is belangrijk geweest voor
de huidige stedenbouwkundige structuur van Duinwijk. De belangrijkste ingreep in dit plan is de
realisatie van een oost-west lopende hoofdstraat (de Lange Nieuwstraat/ Planetenweg) die alle delen in
IJmuiden met elkaar verbindt.
Deze hoofdroute wordt op diverse plaatsen doorsneden door dwarsverbindingen die de toegang
vormen tot de woonbuurten ter weerszijden van de hoofdroute. Tevens wordt met de
dwarsverbindingen beoogt een relatie te leggen met functies buiten het woongebied. Zo legt het
Moerberg- en Gijzenveltplantsoen een relatie met Noordzeekanaal en duingebied.

Wederopbouwplan
In het wederopbouwplan werd echter de Planetenweg in noordelijke richting afgebogen om uit te
komen op de kop van de Vissershaven. In de jaren vijftig – toen door een toenemende woningbehoefte
een nieuwe woonwijk ten westen van Duinwijk gerealiseerd werd – werd de Planetenweg in zuidelijke
richting afgebogen om zo een doorgaande ontsluiting te verkrijgen naar deze nieuwe wijk , Zeewijk.
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Aanpassing wederopbouwplan
De omgeving van het Pleiadenplantsoen is conform dit aangepaste structuurplan gerealiseerd. Het
Pleiadenplantsoen is één van de kenmerkende dwarsverbindingen, die conform het wederopbouwplan,
ook in dit aangepaste structuurplan opgenomen werd. Belangrijk was met dit plantsoen een verbinding
te leggen met het havengebied.

Duinwijk heeft een orthogonale structuur. De Planetenweg voert centraal door de wijk ; ter
weerszijden van deze hoofdontsluiting ligt een verkaveling van semi gesloten bouwblokken. Wanneer
deze bouwblokken grenzen aan wegen met een verzamelfunctie , worden de bouwblokken begrensd
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door een 3-laagse bebouwing bestaande uit appartementen. Wanneer de bouwblokken grenzen aan
woonstraten zijn de bouwblokken opgebouwd uit eengezinswoningen. Kenmerkend is daarbij voor
Duinwijk dat alle woningbouw - zowel grondgebonden als gestapeld - is voorzien van een kap.
In het rechthoekige patroon is ook het groen opgenomen: het kleinschalige groen geïntegreerd in de
buurten , het grootschaliger groen in structuurassen, zoals het Pleiadenplantsoen. In deze groenstroken
zijn maatschappelijke voorzieningen voor deze woonbuurten geconcentreerd.
3.1.1

Plangebied

De bouwlocatie ligt aan de noordoost zijde van het Pleiadenplantsoen. Conform de opzet van
Duinwijk zijn de wanden van dit plantsoen opgebouwd uit wanden van 3 bouwlagen met kap. Deze
aaneengesloten wandbebouwing wordt echter op enkele plekken doorbroken door een kopse
bebouwing van grondgebonden bebouwing. De interne verkaveling ‘breekt’ door de schil.

Huidige opzet noordoost wand Pleiadenplantsoen
Het Pleiadenplantsoen wordt aan de noordwestzijde afgesloten door bebouwing, die de Orionweg
begeleidt. Deze afsluiting is afwijkend aan de doelstelling van het wederopbouwplan om via de
dwarsverbindingen ‘contact’ te leggen met aangrenzende gebieden van bedrijvigheid dan wel
groen/natuur. Een andere onvolledige uitwerking van de basisgedachte is aanwezig bij de aansluiting
van de wandbebouwing op de Planetenweg. Waar een doorbraak normaliter aan twee zijden van de
hoofdontsluiting wordt geaccentueerd door bebouwingsaccenten, gebeurt dit hier slechts aan één zijde

te weten het hoekpunt Planetenweg/Eenhoornstraat. Hier bestaat de bebouwing uit 4 bouwlagen.
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Wanden Pleiadenplantsoen met afwijkingen basisplan

Kopse bebouwing in randbebouwing
De verkeersafwikkeling ter weerszijden van het plantsoen is niet gelijk. Aan de zuidwestzijde ligt een
hoofdontsluiting die via de Raafstraat een verbinding maakt met de Dokweg. Op deze hoofdroute is
het 50 km/u regime van toepassing. Aan de noordoostzijde ligt een woonstraat. Aan deze woonstraat
wordt ook de in het plantsoen gesitueerde school ontsloten. Deze woonstraat valt als verblijfsgebied
onder het 30 km/u regime.

Verkeersstructuur
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3.1.2

Stedenbouwkundige inpassing

Bebouwingswanden Pleiadenplantsoen
De stedenbouwkundige inpassing wordt bepaald door de oorspronkelijke stedenbouwkundige
gedachte van Dudok en door de ‘weeffouten’ die rondom het Pleiadenplantsoen in deze gedachte
aanwezig zijn.
Voor de randbebouwing gelden de volgende uitgangspunten:
• Herstel van de visuele relatie via de groene dwarsverbindingen tussen woongebied en het
aanliggende bedrijventerrein aan de noordwestzijde, cq de groen- en natuurfunctie aan de
zuidoostzijde van het plantsoen.
• Samenhang in de bouwkundige accenten op de aantakking van de groene structuuras en de
Planetenweg.
• Bij de twee bebouwingswanden van het plantsoen inspelen op de verschillende functie van de
begeleidende infrastructuur en het verschil in karakter van de huidige bebouwing.
o Aan de zuidwestzijde wordt ingezet op een continue begeleidende bebouwingswand
van 3 bouwlagen met kap. In de kap kan een woonfunctie worden gerealiseerd.
o Aan de noordoostzijde wordt ingezet op een meer gedifferentieerde bebouwingswand,
waarbij samenhang gezocht wordt met de grondgebonden woningen in de wand.

Pleiadenplantsoen uitgangspunten
Voor de noordoostzijde van het Pleiadenplantsoen betekent dit dat er zowel samenhang in de gehele
bebouwingswand gecreëerd moet worden, als een samenhang tussen de interne verkaveling en de
omlijstende schil. Uitgegaan wordt van een plint van 2 bouwlagen, die inspeelt op de schaal van de
grondgebonden kopwoningen ter hoogte van de Andromedastraat en Herculesstraat. Op deze plint
wordt een opbouw gerealiseerd van 1 bouwlaag met kap. Deze opbouw springt in aan de voor- en
achterzijde van het bouwblok. Op de koppen van het bouwblok wordt dit onderscheid tussen plint en
opbouw herkenbaar gemaakt.
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Bij de aantakking van de wand op de Planetenweg wordt de bebouwing opgetrokken tot 4 bouwlagen
met kap, conform de hoekoplossing van de Planetenweg met de Eenhoornstraat. In deze accentuering
vindt een verweving plaats met continue aanwezige plint van 2 bouwlagen.

Opzet noordoost wand Pleiadenplantsoen
3.1.3 Bouwlokatie
Ingezoomd op de bouwlokatie betekent dit het volgende:

Wand bouwlokatie
• Rooilijnen
Langs het Pleiadenplantsoen wordt de rooilijn van de plint bepaald door de kopgevel van de
bebouwing langs de Andromedastraat. Aan de zijde van de Andromedastraat grenst deze 2laagse bebouwing aan het trottoir.
• Bouwhoogtes
Op de locatie zijn diverse bouwhoogtes van toepassing, die op bijgaande tekening zijn
aangegeven:
1. Plint van 2 bouwlagen
2. Opbouw bestaande uit 1 bouwlaag voorzien van een kap. De opbouw springt zowel
aan de voorgevel als aan de achtergevel minimaal 1,5 m1 in.
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•

Ontsluiting en parkeren
Ontsluiting van de appartementen dient vanaf de straatzijde middels een duidelijk herkenbare
(gezamenlijke) entree plaats te vinden. De woningen op maaiveld zijn direct ontsloten op het
publiek domein.
Het parkeren is niet zichtbaar vanaf het openbaar gebied. De inrit van de parkeerfunctie is
gesitueerd aan de Andromedastraat. Voor de uitrit wordt gebruik gemaakt van de bestaande
toe-/uitgang van de garages van de woningen langs de Orionweg aan de noordwestzijde van de
bouwlokatie.

3.2

Wonen

Voor de locatie gelden de Vervolg-prestatieafspraken Wonen Velsen 2007 t/m 2010". Deze locatie
wordt aangemerkt als een 'eenvoudige' locatie.
Het Woningbedrijf streeft er naar 28 gestapelde woningen terug te bouwen.
Voor de woningen geldt een woonoppervlak van 70m2 tot 115 m2.
Bij de voorbereiding van de planvorming is een relatie gelegd met de locatie Planetenweg.. Uit
praktisch oogpunt wordt geopteerd voor realisatie van een blok in de koopsector (Pleiadenplantsoen)
en een blok (Planetenweg) in de huursector. Dit mede ter voorkoming van een vereniging van
eigenaren waaraan Woningbedrijf zou moeten deelnemen. In afwijking van de prestatieafspraken komt
hierdoor het aandeel huur op 50% en het aandeel koop eveneens op 50%..
Conform de prestatieafspraken zal in de nieuwbouw na herstructurering voor voldoende
betaalbare huurwoningen worden gezorgd om de huidige, reguliere huurders
(herhuisvestingkandidaten) de mogelijkheid te bieden voor nieuwbouw te kiezen en/of terug te
kunnen keren naar hun oude woonomgeving.
3.3

Verkeer en Parkeren
•

De ontwikkeling dient te voldoen aan de geldende parkeernorm van de Gemeente Velsen Op
basis van de prestatieafspraken dient er één parkeerplaats per appartement op eigen terrein te
worden gerealiseerd;
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•

3.3

Het verkeerskundig ontwerp dient te voldoen aan de richtlijnen zoals die in het ASVV 2004
zijn beschreven en het ontwerp dient in overleg met de afdeling BOR van de Gemeente
Velsen tot stand te komen.
Groen, water

Het Pleiadenplantsoen wordt getypeerd als structureel groen, aantasting hiervan is niet mogelijk.
In het Bomenplan 2003 is aangeven dat bij het reconstrueren van de weg, de laanbeplanting moet
worden meegenomen. Er zijn nu geen laanbomen aan de kant van deze bouwlocatie aanwezig. De
Iepen in de Andromedastraat moeten gehandhaafd blijven. Het maaiveld, in de nabijheid van de
bomen, mag niet in hoogte wijzigen.
Grondwater/riool:
• Er dient zo milieuvriendelijk mogelijk te worden gebouwd;
• Hemel- en rioolwater gescheiden aanbieden op perceelgrens.
3.5

Kabels en leidingen:

Geen opmerkingen.

3.6

Ruimtelijke ordening

Voor het plangebied bestaat geen afwijkend nationaal of provinciaal beleid waar rekening mee hoeft te
worden gehouden. Wat betreft het lokale beleid zijn op de planlocatie of in de directe omgeving geen
functies voorzien die strijdig zouden zijn met de gewenste ontwikkelingen en derhalve past de
ontwikkeling in de structuurvisie Velsen 2015.
De vigerende bestemming is “Wonen” en “Groenvoorziening”. Ten behoeve van de beoogde
ontwikkeling dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. De functies blijven gelijk maar vallen
niet binnen dezelfde vlakken. Tevens laten de bouwvoorschriften de beoogde ontwikkeling niet toe.
De bestemmingsplanwijziging kan worden meegenomen in de reguliere cyclus van
bestemmingsplanherzieningen. Dit herziene bestemmingsplan treedt op zijn vroegst in 2013 in
werking.
Wanneer de initiatiefnemer eerder een bouwtitel (voorwaarden om een bouwvergunning te kunnen
afgeven) wil hebben kan hij zelf overgaan tot het laten opstellen van een bestemmingsplan, één en
ander in overeenstemming met hiervoor bij de Gemeente Velsen geldende kwaliteitseisen. Het
bevoegd gezag blijft de raad van de gemeente Velsen. De voorwaarde waar aan voldaan moet worden
voordat een bestemmingsplanprocedure gestart wordt is dat er een privaatrechtelijke
exploitatieovereenkomst tussen de initiatienemer en de Gemeente Velsen wordt afgesloten. De
planschadeafwikkeling maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

3.7

Milieu

Er kan ruimschoots worden voldaan aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit 2005.
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 vormt daarom geen knelpunt voor de realisatie van het plan.
Er moet een hogere waarden procedure worden gevolgd voor wegverkeer- en industrielawaai, omdat
de actuele waarden de voorkeursgrenswaarden overschrijden. Bij het aanvragen van hogere waarden
dient een goede afstemming plaats te vinden tussen de gemeente en de milieudienst.
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Om te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit moet vanwege de hoge geluidbelasting vermoedelijk
extra gevelwering worden gerealiseerd. Het is dus raadzaam om de initiatiefnemer hier in dit stadium
al over te informeren, zodat een gevelweringonderzoek al aan de bouwaanvraag kan worden
toegevoegd en op dit punt geen oponthoud ontstaat. De milieudienst adviseert om dit rapport hiertoe
aan de initiatiefnemer ter hand te stellen.
Het ruimtelijke plan bevindt zich in het invloedsgebied van zowel Hoek Loos/Linde gas als DSM
Agro. Voor het groepsrisico geldt dat indien er sprake is van een ruimtelijk plan waarbij het aantal
woning toeneemt (> 10 woningen, verdichting), het groepsrisico verantwoord dient te worden.
De brandweer dient door de gemeente Velsen geraadpleegd te worden voor een advies over
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Dit advies dient meegewogen te worden bij de besluitvorming.
Voor het gehele ontwikkelingsgebied Pleiadenplantsoen dient een flora- en faunaonderzoek te worden
opgesteld, waarin met name aandacht wordt besteed aan verblijfsplaatsen van vleermuizen. Om niet in
strijd te handelen met de Flora- en faunawet dient het eventueel verwijderen van vegetatie
(bomen/struikgewas) buiten de vogelbroedtijd (15 maart – 15 juli) plaats te vinden.
Op basis van de gegevens van de bodemkwaliteitskaart dient nog wel een historisch onderzoek worden
uitgevoerd conform de NVN 5725 op plus niveau.
Gelet op het aantal woningen is het plan is kansrijk voor het duurzaam realiseren van de woningen
overeenkomstig het beleid van de gemeente. Gelet op het voortschrijdende inzicht van de
rijksoverheid en van marktpartijen - vastgelegd in het Klimaat- en Lente akkoord- wordt geadviseerd
een ambitie te realiseren van 8.0 voor energie en gemiddeld een 7 voor de overige thema’s op basis
van GPR Gebouw 4.0.
3.8

Archeologie

De opbouw van het bodemarchief ter plaatse van het Pleiadenplantsoen is in grote lijnen bekend. De
grootste kans op archeologische waarden biedt het grensvlak tussen de Oude en de Jonge
Duinen.Archeologische sporen zijn niet uit te sluiten op grotere én geringere diepte. De kans daarop is
echter zeer klein. Concluderend kan worden gesteld dat ontgravingen in het plangebied tot 3,5 m
diepte in de regel geen schade aan het archeologisch bodemarchief zullen toebrengen.
3.9

Financiële aspecten

Op basis van de Grondexploitatiewet is de gemeente verplicht om de door haar gemaakte kosten ten
behoeve van een (her)ontwikkeling te verhalen op de ontwikkelaar. De gemeente zal daarvoor een
zgn. anterieure overeenkomst sluiten waarin naast kostenverhaal eveneens onder meer de locatie-eisen
worden vastgelegd. In het geval de gemeente en de ontwikkelaar er gezamenlijk niet in slagen om
overeenstemming te bereiken zal de gemeente een exploitatieplan opstellen om de kosten op die
manier te verhalen op de ontwikkelaar en de locatie-eisen vast te leggen. Indien de ontwikkelaar en de
gemeente, na het opstellen van het exploitatieplan, toch nog overeenstemming bereiken kan er een
zgn. posterieure overeenkomst worden gesloten. De te verhalen kosten volgen dan uit het
exploitatieplan.
De kostensoortenlijst van het Bro zal door de gemeente als leidend worden gebruikt voor het verhaal
van kosten op de ontwikkelaar voorzover deze kosten de door de wetgever gestelde criteria, te weten
profijt, toerekenbaarheid, proportionaliteit doorstaan.
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