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COLOFON
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Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek
T: 088 321 25 20
F: 088 321 25 29
Postbus 5011, 2900 EA Capelle aan den IJssel
T: 088 321 25 10
F: 088 321 25 19
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1

Inleiding

In opdracht van de heer M.J. Rutte heeft bk ruimte&milieu (bk) een ruimtelijke onderbouwing
opgesteld voor de voorgenomen ontwikkeling van een woonhuis met bijbehorende aan- en
bijgebouwen aan Hofgeesterweg 2 te Velserbroek.
Aanleiding
De heer Rutte heeft het voornemen om een woonhuis met bijbehorende aan- en bijgebouwen te realiseren ter vervanging van bestaande woning met aan- en bijgebouwen. Deze
woningen zijn gedateerd, waardoor ingrijpende renovatie of vervanging nodig is.
Het hierboven beschreven plan is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Hofgeest. Om het project te realiseren, dient een projectbesluit conform artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening te worden genomen. De ruimtelijke onderbouwing vormt een onderdeel
van de betreffende procedure. In de ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd waarom
wordt afgeweken van het vigerende bestemmingsplan en dat het plan past binnen het toekomstig beleid. Tevens worden de verschillende (ruimtelijke) effecten van het plan onderzocht.
Doel
Het doel van de ruimtelijke onderbouwing is de motivatie om af te wijken van het bestemmingsplan zodat het projectbesluit genomen kan worden ten behoeve van de ontwikkeling
van de appartementen en parkeergarage op de locatie.
Leeswijzer
De ruimtelijke onderbouwing is opgedeeld in 7 hoofdstukken. Het inleidende hoofdstuk wordt
in hoofdstuk 2 vervolgd door een beschrijving van het projectgebied en het voorgenomen
initiatief. In hoofdstuk 3 wordt het planologische regime ter plaatse uiteengezet. Hoofdstuk 4
beschrijft het huidige beleid met betrekking tot de ontwikkeling. In hoofdstuk 5 wordt het initiatief door middel van een aantal aspecten onderbouwd. Hoofdstuk 6 behandelt aansluitend
de verschillende milieuaspecten, waarna in hoofdstuk 7 een conclusie wordt getrokken.
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2

Het projectgebied

2.1

Omschrijving projectgebied

Plangebied
Het voorgenomen initiatief is gelegen aan de Hofgeesterweg 2 te Velserbroek. In de huidige
situatie is sprake van een woning met bijbehorende aan- en bijgebouwen. De huidige bebouwing wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
figuur 1: globale ligging projectgebied
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Voorgenomen initiatief
Het project bestaat uit woonhuis met bijbehorende aan- en bijgebouw. De aanbouw bestaat
uit een stal bestemd voor het hobbymatig houden van vier paarden, een aantal geiten en
schapen. Tevens vindt opslag van een aantal motorvoertuigen plaats (tractors, auto’s, caravans). Alle activiteiten in de stal hebben een hobbymatig karakter. Tevens wordt een afdak
op het terrein gerealiseerd.
In figuur 2 is een plattegrond van het voorgenomen initiatief weergegeven.
figuur 2: plattegrond initiatief
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3

Planologisch regime

3.1

Vigerend bestemmingsplan

De voorgenomen ontwikkeling valt binnen het bestemmingsplan ‘Hofgeest’, zoals dat op 20
oktober 1983 door gemeenteraad van Velsen is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland, bij besluit van 31 juli 1984, is goedgekeurd.
De locatie waarop de nieuwbouw wordt gerealiseerd, kent de bestemming ‘Woondoeleinden’, ‘Erf’ (E) en ‘Tuin’ (T). Een toelichting van de bestemmingen wordt aansluitend gegeven.
In figuur 3 is de ontwikkelingslocatie in het rood ingetekend in een uitsnede van de plankaart
van het bestemmingsplan.
figuur 3: uitsnede plankaart bestemmingsplan ‘Hofgeest’
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De planvoorschriften zijn voor zover van belang hieronder opgenomen.
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3.2

Conclusie planologisch regime

De beoogde ontwikkeling valt niet binnen de bouwvoorschriften en bouwvlak op de plankaart behorende bij de bestemming ‘W’ en niet binnen de bouwvoorschriften behorende bij
de bestemming ‘T’ en ‘E’.
Om de ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een projectbesluit genomen ex artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening (Wro).

4

Geldend beleid

4.1

Rijksbeleid

Nota Ruimte (2006)
Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte in werking getreden. Door deze nota tracht het
kabinet bij te dragen aan een versterking van de internationale concurrentiepositie van
Nederland, de bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, de borging en
ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden, en de borging van de
veiligheid. Het nationaal ruimtelijk beleid voor steden en netwerken richt zich op voldoende
ruimte voor wonen, werken en mobiliteit en daarbij behorende voorzieningen, groen,
recreatie, sport en water. Om een eenzijdige samenstelling van de bevolking te voorkomen,
stimuleert het Rijk meer variatie in het woningaanbod.
Structuurvisie Randstad 2040 (2008)
Op 5 september 2008 heeft het kabinet de structuurvisie Randstad 2040 vastgesteld. Bij de
structuurvisie gaat het om een integraal toekomstperspectief dat richting kan geven aan de
integrale rijksinzet in de Randstad met oog voor de lange termijn op het gebied van onder
meer wonen, werken, infrastructuur, water, natuur en landschap. De structuurvisie draagt
niet alleen bij aan de ambitie een duurzame en concurrerende topregio te ontwikkelen, maar
ook aan een 'mooi Nederland'. De lange termijnvisie en de richting die het kabinet (samen
met de regio) kiest, focust op fysiek-ruimtelijke onderwerpen, maar beperkt zich niet tot de
ruimtelijke ordening alleen. Niet-fysieke onderwerpen die in belangrijke mate bijdragen aan
de nagestreefde duurzame en concurrerende Randstad worden geagendeerd in de visie.
Het gaat dan bijvoorbeeld om bevordering van de sociale cohesie, vergroting van de
arbeidsparticipatie, kennis en innovatie.
Mensen Wensen Wonen (2000)
In deze nota heeft het kabinet zijn visie op het wonen in de 21e eeuw verwoord. De nota pleit
voor een prominente rol van de burger in het woonbeleid. In de nota zijn kernthema's opgenomen aan de hand waarvan invulling wordt gegeven aan dit nieuwe perspectief, de
thema's zijn:

meer zeggenschap voor burgers over woning en woonomgeving;

kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities;

maatwerk in wonen voor mensen die zorg nodig hebben;

kwaliteit van wonen in steden vergroten;

meer ruimte voor 'groene' woonwensen.
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De nota beschrijft voorts de omslag die het rijksbeleid voor het wonen doormaakt: van
kwantiteit naar kwaliteit, van huisvesten naar wonen, van volkshuisvestings- naar
woonbeleid.
Nota Mobiliteit (2006)
De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte en geeft de hoofdlijnen van het
nationale verkeers- en vervoersbeleid voor de komende decennia. Centraal staat dat
mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling. Het
mobiliteitsbeleid heeft ten doel een groeiende verplaatsingsbehoefte te faciliteren door middel van een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem, dat
een essentiële voorwaarde is voor welvaart en welzijn. Vanuit deze doelstelling zijn
bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid speerpunten van beleid.

4.2

Provinciaal beleid

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening met de daarbij behorende Invoeringswet
in werking getreden. De nieuwe wet voorziet in een nieuw stelsel van verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. Hiertoe stelt de provincie een structuurvisie
vast. In de structuurvisie legt de provincie haar ruimtelijke toekomstvisie vast en moet zij tevens
aangeven hoe zij deze visie denkt te realiseren. De structuurvisie is uitsluitend zelfbindend.
Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid naar gemeenten toe
staat de provincie diverse juridische instrumenten ter beschikking, zoals een provinciale ruimtelijke verordening. De Provinciale Staten van provincie Noord-Holland hebben op 21 juni 2010
de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
vastgesteld.
Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
(2010)
In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 zijn de provinciale belangen verwoord die een rol
spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Het gaat daarbij met name om het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het bevorderen van duurzaam ruimtegebruik en de klimaatbestendigheid. Met betrekking tot het voorliggende bestemmingsplan is het met name
van belang te constateren dat de provincie het behoud en versterking van het karakter van
de Noordhollandse dorpen voorstaat. Daarnaast pleit de provincie ten behoud van het open
gebied en ter verbetering van de kwaliteit van het leefklimaat om verdichtings- en ontwikkelingskansen in de nabijheid van OV-knooppunten te benutten.
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de doorwerking van deze provinciale
belangen naar de gemeentelijke bestemmingsplannen geregeld. Het betreft regels omtrent
de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over onderwerpen in zowel het
landelijke als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid is.
Onderwerpen zijn onder meer volumineuze detailhandel op bedrijventerreinen, grootschalige
(perifere) detailhandel, locaties voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties binnen bestaand
bebouwd gebied, het bouwen van woningen of bedrijventerrein in landelijk gebied, “groene
ruimten” zoals nationale landschappen en Rijksbufferzones en “blauwe ruimten” zoals waterkeringen en energie (zoals de bouw van windmolens).
Provinciaal Verkeers en Vervoerplan (2007)
In het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan wordt ingezet op een betrouwbare reistijd. In de
provinciale aanpak staat centraal dat de bestaande vervoersnetwerken zo goed mogelijk
worden benut, zowel afzonderlijk als in hun samenhang.
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De reiziger moet het gemakkelijk worden gemaakt om de voor hem beste combinatie van
vervoersopties te gebruiken. Bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen dient duidelijk te worden gemaakt hoe de bereikbaarheid wordt vormgegeven. De bereikbaarheid moet gegarandeerd zijn alvorens tot ontwikkeling kan worden overgegaan.

4.3

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie (2015)
De Structuurvisie Velsen 2015, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2005,
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 visie 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. Gesteld wordt dat op ruimtelijk
vlak veel waarde wordt gehecht aan het behoud van de afzonderlijke kernen en de diversiteit aan identiteiten. Van belang is tevens dat, met het oog op de toenemende individualisering en vergrijzing, de toegankelijkheid van voorzieningen laagdrempelig is en dat voorzieningen zoveel mogelijk geclusterd in elke kern aanwezig zijn.
De belangrijkste ruimtevraag voor 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 kwantitatieve toevoeging plaats
te vinden. De ruimte hiervoor is zeer beperkt. Uitleggebieden zijn er nauwelijks.
In de Structuurvisie Velsen 2015 worden per kern de visie en ontwikkelingsmogelijkheden
geschetst. Voor Velserbroek geldt het volgende: vanwege de populariteit is er veel vraag
naar woningbouw. Binnen Velserbroek worden geen omvangrijke nieuwbouwlocaties
voorzien, zodat aanvullende woningbouw slechts aan de randen mogelijk is. Aan de Hofgeesterweg is een woon- werkzone ingebracht. Hier gaan gedachten uit naar een combinatie
van lichte bedrijvigheid gecombineerd met wonen.
Woonvisie (2004)
Op 16 december 2004 heet de gemeenteraad van gemeente Velsen de Woonvisie 2015
vastgesteld. In deze visie is aangegeven welke resultaten de gemeente op het gebied van
wonen wil bereiken in de periode van 2005 tot 2015.
In de Woonvisie 2015 zijn verschillende doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen
hebben hoofdzakelijk betrekking op het streven naar meer differentiatie in de woningvoorraad. Per kern en wijk zal maatwerk moeten worden geleverd welke passend is bij onder meer
de omgevingsfactoren en de woningbehoefte.
Dit streven naar differentiatie van de woningvoorraad is mede ingegeven door de demografische ontwikkeling die de gemeente doormaakt: de gemeente zal in de betreffende periode
worden geconfronteerd met een vergrijzing van de bevolking.
Bij het realiseren van een gebalanceerde woningvoorraad dient aandacht te worden
geschonken aan de relatie tussen de woningen en de woonomgeving. Alleen op deze wijze
kan volgens de gemeente een kwalitatief goed woonklimaat ontstaan. Hierbij is het tevens
van belang dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de woonwensen en kwaliteitseisen van
de Velsense bevolking.
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5

Ruimtelijke ordening

5.1

Planologie en stedenbouw

In zowel landelijk, provinciaal als het gemeentelijke beleid is woningbouw een belangrijk
speerpunt. Met het project wordt een verouderde woning gesloopt en wordt een kwalitatief
hoogstaande woning teruggebouwd. Deze woning wordt in dezelfde stijl teruggebouwd met
oog voor het landelijke karakter van de omgeving.

5.2

Cultuurhistorische onderbouwing

Op locaties waar in de toekomst nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, moet worden vastgesteld of het uitvoeren van een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Op basis
van dat onderzoek kan dan worden beslist hoe met de eventueel aanwezige archeologische
waarden dient te worden omgegaan, voordat de nieuwe functie kan worden gerealiseerd.
Om te voorkomen dat waardevolle informatie uit de perioden waar weinig of geen andere
bronnen van beschikbaar zijn, verloren gaat, moeten de overblijfselen zo vroeg mogelijk in de
planontwikkeling door inventarisatie worden gelokaliseerd.
Waardevolle vindplaatsen die niet behouden kunnen blijven, moeten voorafgaand aan de
planuitvoering worden onderzocht door opgraving. In situ behouden van archeologische
waarden is het uitgangspunt. Deze aanpak is gebaseerd op het Verdrag van Valletta; het
‘Europees verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed’.
Op basis van de cultuurhistorische waardekaart van het KICH (KennisInfrastructuur CultuurHistorie), valt het projectgebied onder de verwachtingswaarde ‘middelhoge kans op archeologische sporen’.
figuur 4. uitsnede archeologische waardekaart
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Door de archeoloog van gemeente Velsen is een advies uitgebracht naar aanleiding van de
archeologische verwachtingswaarde.
Uit waarnemingen uit de omgeving van het projectgebied kan worden geconcludeerd dat
er een kans is dat ook in het plangebied een waardevolle en relatief kwetsbare archeologische laag aanwezig is. De mogelijkheid van aantasting van niveaus met een hogere ouderdom dan Late IJzertijd kan daarentegen vrijwel worden uitgesloten, gezien de laagsgewijze
bodemopbouw en de betrekkelijk geringe diepte van het grondverzet.
Om een zo goed mogelijke afweging te kunnen maken, is op maandag 1 oktober 2010 een
oriënterende terreininspectie uitgevoerd door de archeoloog van gemeente Velsen. Hierbij is
vastgesteld dat het maaiveld op het bestaande erf enkele decimeters hoger ligt dan het
omringende reguliere maaiveld. Met name rond de stal is dat het geval. Bouwtekeningen van
deze bestaande en ter plaatse van de te vervangen stal, laten zien dat de wanden gefundeerd zijn tot een diepte van circa 0,8 m. De bodem is hierbij vanzelfsprekend tot op deze
diepte geroerd. Rondom de stal bevindt zich vanaf 0,10 tot 0,3 m onder maaiveld én dieper
grondverbetering in de vorm van stenen, beton of grind.
Rond de bestaande bebouwing zijn bij de toekomstige bouwvlak steekproefsgewijs zeven
controles van de bodemopbouw uitgevoerd. Op en rond het erf bleek het doordringen dieper dan 0,3 m onmogelijk vanwege de onderliggende bodemverbetering of plaveisel.
De reguliere bodemopbouw kon wel worden vastgesteld nabij de zuidwestelijke en noordoostelijk hoeken van de beoogde nieuwbouwwoning. De actuele (subrecente) bouwvoor bleek
hier zeer sterk geroerd (homogeen), betrekkelijk rijk aan ijzerafzetting (gley) en met een geleidelijke overgang naar schoon oud duinzand. Dit is conform de waarneming verderop aan de
Hofgeesterweg/Rozensteinweg. Een op zichzelf staand cultuurniveau, laat staan archeologische laag (anders dan de recente bouwvoor) is niet waargenomen.
Conclusie en advies
Ondanks een grote archeologische rijkdom van de bodem in een wat wijdere omgeving, is
ter plekke van de (deels vervangende) nieuwbouw een betrekkelijk kleine kans op verstoring
van archeologische waarden door de bouwwerkzaamheden te verwachten.
Ter hoogte van de stal (het grootste bouwvlak) heeft ten dele reeds verstoring plaatsgevonden (fundering en grondverbetering) terwijl mede door de verhoudingsgewijze hoge ligging
de kans op vergraving van nog ongeroerde bodem klein is.
Door gemeente Velsen wordt geadviseerd om tijdens de graafwerkzaamheden inspectie uit
te laten voeren door een archeoloog. Indien blijkt dat archeologische waarden worden aangetroffen die berging en documentatie rechtvaardigen, zullen hiervoor – in overleg met gemeente- passende maatregelen worden getroffen.

5.3

Verkeerskundige onderbouwing

De bestaande woonbebouwing wordt ontsloten vanaf de Hofgeesterweg. Deze situatie blijft
ongewijzigd. De voorgenomen ontwikkeling betreft vervangende nieuwbouw, waardoor de
verkeersaantrekkende werking in de nieuwe situatie gelijk blijft. Dit zelfde geldt voor de parkeergelegenheid, die overigens op eigen terrein is gesitueerd.
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5.4

Economische onderbouwing

Het project wordt op initiatief van de heer Rutte gerealiseerd. De kosten die verband houden
met de ontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de ontwikkeling van het project zal een anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar
worden gesloten waardoor de kosten anderszins verzekerd zullen zijn en het project economisch haalbaar is.

6

Milieuaspecten

6.1

Algemeen

Naast de ruimtelijke inpasbaarheid dient het initiatief vanuit milieutechnisch oogpunt ook
inpasbaar te zijn. In dit hoofdstuk wordt door middel van onderzoek of een beschouwing het
effect van het initiatief op de afzonderlijke milieuaspecten aangetoond of onderbouwd.
Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van de notitie van Milieudienst IJmond van 28
oktober 2008.

6.2

Milieuzonering

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar
door milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten
moeten juist beschermd worden tegen milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en
wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.
De Handreiking Bedrijven en milieuzonering (2009) is een hulpmiddel voor milieuzonering in de
ruimtelijke planvorming. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand
van bedrijven gesitueerd worden.
De Handreiking Bedrijven en milieuzonering gaat uit van milieucategorieën voor bedrijven,
waarbij de milieucategorie de richtafstanden bepaalt die aangehouden dienen te worden
tussen woningen en bedrijven.
Op het terrein is in het verleden door de Milieudienst IJmond geconstateerd dat er 4 dierplaatsen voor paarden zijn. Dit is niet bedrijfsmatig. In het advies van Milieudiest IJmond wordt
uitgegaan van het kleinschalig, oftewel het niet milieuvergunningplichtig houden van paarden. Het aantal te houden paarden mag dan ook niet toenemen.
Advies Milieudienst IJmond
De Milieudienst IJmond adviseert om de afstand tussen de woning aan de Hofgeesterweg 1
en de stallen niet af te laten nemen ten opzichte van de huidige situatie. Dit geldt tevens voor
andere geurhinderlijke activiteiten (zoals mestopstag).
De nieuwe woning is gelegen buiten een straal van 50 meter van de nieuwe stallen aan de
Hofgeesterweg 3 (zie recent bouwplan).
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6.3

Geluid

Door Milieudienst IJmond is een geluidonderzoek uitgevoerd. Hieronder worden de resultaten
weergegeven.
Wegverkeerslawaai
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er geluidszones rond wegen. Wegen op een
woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen zone. Binnen een zone
moet voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, onderzoek gedaan worden naar de optredende geluidbelasting.
De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB, de grenswaarde is afhankelijk
van de situatie. Bij vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom (zoals bij dit plan het
geval is voor de A22 en de A2087) is de grenswaarde 58 dB. Bij een geluidbelasting van 48 tot
en met 58 dB, is het mogelijk om ‘hogere waarden Wet geluidhinder” te verlenen. Deze worden verleend door Milieudienst IJmond.
De bouwlocatie ligt binnen de geluidszones van de A22, A208, A708, Rijksweg en de Hofgeesterweg. Met behulp van de Standaard Rekenmethode 2 is de geluidbelasting bepaald op de
bouwlocatie. De verkeersintensiteiten zijn afkomstig uit de RVMK 2006, situatie 2015. De geluidbelasting van de Hofgeesterweg is erg laag en verder niet relevant. De geluidbelasting
van de Rijskweg ligt onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en is eveneens verder niet
relevant. De geluidbelastingen vanwege de A22, de A708 en de A208 op de gevels van de
nieuwe woning zijn hieronder weergegeven, inclusief aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wet
geluidhinder.

Railverkeerslawaai
Niet van toepassing.
Industrielawaai
Niet van toepassing.
Luchtvaartlawaai
De bouwlocatie ligt buiten de 20 KE-controur van de luchthaven Schiphol uit de nota Ruimte.
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Conclusie
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer
over A22 en A208 op de dichtstbijzijnde gevel van de nieuwe woning maximaal respectievelijk
56 en 58 dB(A) bedraagt. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB(A), de grenswaarde 58
dB(A). Dit betekent dat niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, maar dat
de genoemde geluidbelastingen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum. Er dient gelijktijdig
met de ruimtelijke procedure een hogere waarde Wet geluidhinder-procedure te worden
doorlopen.
Tevens wordt een onderzoek uitgevoerd naar de geluidwerende voorzieningen van de woning om een binnenniveau van maximaal 33 dB(A) te garanderen.

6.4

Externe veiligheid

Ten behoeve van het aspect externe veiligheid heeft bk ruimte&milieu een quickscan uitgevoerd. Het project betreft het vervangen van een bestaande woning met aan- en bijgebouwen (zie hoofdstuk 2) ten faveure van een nieuw woning met bijbehorende aan- en bijgebouwen.
In de huidige en toekomstige situatie worden bij het gebruik geen gevaarlijke stoffen en goederen opgeslagen en worden geen installaties conform artikel 4 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) gebruikt. Op basis van de activiteiten is het project geen inrichting die
conform artikel 4 van het BEVI risico’s oplevert voor de omgeving. De quickscan externe veiligheid richt zich daarom op het inventariseren van de risico’s van objecten in de omgeving
van het project en de gevolgen die de verplaatsing van de woning kan hebben.
In artikel 1 van het BEVI worden onder“kwetsbare objecten” onder andere de volgende objecten verstaan: woningen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen en kantoren (met een
oppervlak > 1.500 m2 ). Zoals vermeld in de Nota van Toelichting op het besluit (zie Nota van
Toelichting, pagina 27) is het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
gebaseerd op overwegingen die zijn ontleend aan de maatschappelijke opvattingen over
de groepen mensen in de samenleving die in het bijzonder moeten worden beschermd1.
Als gevolg van zowel het huidige als toekomstig gebruik wordt het project als een beperkt
kwetsbaar object beschouwd (zie artikel 1.b.a.1 BEVI). De ontwikkeling zal geen toename tot
gevolg hebben van het aantal personen binnen het projectgebied.
Risico’s in de omgeving van de projectlocatie
In de omgeving van de projectlocatie kunnen activiteiten plaatsvinden die risico’s voor de
omgeving opleveren. In het algemeen zijn activiteiten die risico’s kunnen opleveren:

inrichtingen;

wegtransport;

spoorwegen;

vaarwegen;

buisleidingen;

1

Objecten waar mensen doorgaans dag en nacht verblijven, genieten bijzondere bescherming (denk hierbij aan
woningen). Dit geldt ook voor bepaalde groepen mensen die op basis van fysieke of psychische gesteldheid extra
kwetsbaar zijn (denk hierbij aan verblijfruimten voor kinderen, ouderen, zieken of psychisch kwetsbare personen).
Bovendien is het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gebaseerd op het aantal en de
verblijftijd van groepen mensen en op de aanwezigheid van adequate vluchtmogelijkheden.
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luchthavens2.

De professionele risicokaart is geraadpleegd om risicovolle activiteiten in de omgeving van
de projectlocatie te identificeren. In figuur 3 is een uitsnede van de risicokaart (datum van
uitsnede: 18-11-20111) weergegeven waarbij het inventarisatiegebied van de nieuw te bouwen woning ten opzichte van wegen (inclusief vaar- en spoorwegen) is weergegeven.
figuur 3: overzicht risicokaart (uitsnede professionele risicokaart 18-11-2011)

In figuur 4 zijn de risicobronnen weergegeven. Op basis van deze kaarten kan ten aanzien
van risicovolle activiteiten in de omgeving van het projectgebied het volgende worden opgemerkt:
figuur 4: overzicht risicobronnen (uitsnede professionele risicokaart 18-11-2011)

2

Overige mogelijke risico’s zijn bijvoorbeeld overstromingsrisico’s en explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Deze
risico’s vallen echter buiten de scope van dit onderzoek, zie voor informatie over overstromingsrisico bijlage 2.
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Inrichtingen
Conform de risicokaart zijn er in de omgeving van het project geen inrichtingen die risico voor
de omgeving kunnen opleveren, of is de afstand tot deze inrichtingen dusdanig groot dat het
project ver buiten het invloedsgebied ligt. Deze inrichtingen worden in de risicobenadering
dan ook verder buiten beschouwing gelaten.
Wegen
Binnen een straal van 200 meter vanaf de nieuw te bouwen woning is de rijksweg A208 gelegen en enkele lokale wegen zoals de Roosensteinweg, de Hofgeesterweg en het Groenelaantje. De nieuw te bouwen woning ligt verder van de A208 af dan de huidige woning, ditzelfde geldt voor het Groenelaantje. De afstand ten opzichte van de Roosenstein blijft gelijk
en de afstand ten opzichte van de Hofgeesterlaan wordt iets verkleind. De vergroting van de
afstand ten opzichte van de A208 waar eventueel het meeste vervoer van gevaarlijke stoffen
overheen gaat, brengt een gunstig effect teweeg met betrekking tot externe veiligheid. Hierdoor worden wegen dan ook verder in de risicobenadering buiten beschouwing gelaten.
Spoorwegen
Binnen een staal van 200 meter van het projectgebied liggen geen spoorwegtracés. Deze
worden in de risicobenadering verder buiten beschouwing gelaten.
Vaarwegen
Binnen een staal van 200 meter van het projectgebied liggen geen vaarwegen. Deze worden
in de risicobenadering daarom buiten beschouwing gelaten.
Buisleidingen
In de nabijheid van het bouwplan project lopen wel buisleidingen. Het project ligt binnen de
inventarisatiezone van deze leidingen. De hogedrukaardgastransportleidingen hebben een
inventarisatieafstand van 430 en 435 meter. De woning ligt zowel in de huidige situatie als in
de nieuwe situatie aan de buitenrand van deze inventarisatieafstanden op ruim 400 meter
van betreffende leidingen. In de nieuwe situatie geldt voor enkele buisleidingen dat de afstand tot de woning wordt vergroot. Voor de overige buisleidingen blijft de afstand hetzelfde.
De risico’s ten gevolge van het initiatief ten opzichte van buisleidingen nemen dan ook niet
toe. Deze buisleidingen worden in de risicobenadering om deze reden buiten beschouwing
gelaten.
Luchthavens
Het projectgebied ligt op grote afstand (circa 10 km) van de luchthaven (Schiphol ) en bovendien buiten de luchtverkeerswegen. Daarom is het risico van de luchthaven voor het projectgebied niet nader onderzocht.
Conclusie
Het initiatief is zelf geen risicobron. De nieuw te realiseren woning zorgt niet voor een toename
van de personendichtheid binnen het projectgebied, omdat de nieuw te realiseren woning
een vervanging van een bestaande woning betreft. Dat betekent dat enkel verplaatsing van
de woning kan leiden tot het liggen binnen de inventarisatiezone van ‘nieuwe risicobronnen’.
De woning is in bestaande en nieuwe situatie gelegen binnen de inventarisatiezone van wegen en buisleidingen. Echter de nieuwe locatie van de woning is in veel gevallen verder van
deze risicobronnen gelegen (in de overige gevallen is de afstand gelijk gebleven). Externe
veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de voortgang van het project.
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6.5

Bodem

Door Grondslag bv is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 op het
perceel Hofgeesterweg 2 te Velserbroek (1 april 2008, zie bijlage). Met het bodemonderzoek is
de huidige bodemkwaliteit van de locatie vastgelegd.
Resultaten verkennend bodemonderzoek
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging wordt verwacht, is niet bevestigd. Er zijn in de grond lichte verhogingen aan PAK aangetoond en op een aantal punten ook een lichte verhoging aan zink.
In het grondwater zijn geen verhogingen aangetoond.
Deze resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.
De kwaliteit van de bodem staat de voorgenomen ontwikkeling niet in de weg.
Hoewel visueel geen asbestverdachte materialen op of in de bodem zijn aangetroffen, adviseert Grondslag om een verkennend asbestonderzoek uit te voeren, gezien de geschiedenis
van het terrein.

6.6

Lucht

Op 15 november 2007 is de paragraaf 5.2 van de Wet milieubeheer gewijzigd (Hoofdstuk 5
titel 2 Wm, Staatsblad 2007, 414) en zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer vernieuwde
luchtkwaliteitseisen opgenomen. Gelijktijdig zijn de ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant 2007, 220), het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) en de bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekenende
mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen) (Regeling NIBM) in werking getreden. Een belangrijk element uit deze wetswijziging is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM).
Luchtkwaliteitseisen vormen nu geen belemmering voor ontwikkelingen als:

geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; of

een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; of

een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging; of

een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat in werking treedt nadat de EU
derogatie heeft verleend.
AMvB ‘niet in betekenende mate’
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) en de
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen)
(Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip
NIBM. Op verzoek van de Nederlandse overheid heeft de EU verlenging van de termijn (derogatie) gegeven waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. Per 1 augustus
2009 is het NSL vastgesteld (een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de derogatie). Hierdoor kan volledig gebruik worden gemaakt van deze derogatie. Bovendien is de
definitie van ‘niet in betekenende mate’ verlegd van 1% naar 3% van de grenswaarde voor
NO2 en PM10. De 3% komt overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3) voor zowel PM10 als NO2.
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In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld
door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan
toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.
Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling niet in betekenende waarde
uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:

woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee
ontsluitende wegen;

kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m 2
brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen.
De ontwikkeling van het woonhuis betreft vervangende nieuwbouw en heeft derhalve geen
toename van het aantal verkeersbewegingen tot gevolg. Derhalve draagt de ontwikkeling
niet bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.
In verband met een goede ruimtelijke ordening wordt opgemerkt dat bij het plan sprake is
van vrij lage achtergrondconcentratie -van fijn stof en stikstofdioxide. Volgens het luchtkwaliteit berekeningsmodel Car II versie 7 bedraagt de achtergrondconcentratie van fijn stof in het
plangebied 26 microgram voor 2008, 25 microgram voor 2010 en 24 microgram voor 2015
(exclusief zeezoutcorrectie). De achtergrondconcentratie stikstofdioxide bedraagt in 2010, 21
microgram. Langs de nabijgelegen A208 treden geen overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen op (bron: Rijkswaterstaatrapportage 2007). Er kan in het plangebied worden voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen.
De conclusie is dat de Wet luchtkwaliteit geen knelpunt vormt voor de realisatie van het plan.

6.7

Ecologie

Naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkeling heeft Milieudienst IJmond een advies
uitgebracht met betrekking tot ecologie.
Gebiedsbescherming
Gebiedsbescherming wordt voornamelijk geregeld in de Natuurbeschermingswet en de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Belangrijk is dat ruimtelijke projecten niet zonder meer mogen
worden gerealiseerd in beschermde natuurgebieden. Projecten die in de nabijheid van beschermde natuurgebieden (inclusief de Habitatrichtlijn gebieden) worden geprojecteerd,
dienen te worden getoetst op de mogelijke negatieve effecten die zij op deze gebieden
kunnen hebben en of zij verstoring zullen veroorzaken (externe werking). Indien dit het geval is,
kan doorgang van het project mogelijk belemmeringen ondervinden. De provincie is hiervoor
het bevoegd gezag. Voor ruimtelijke procedures kan het noodzakelijk zijn dat een vergunning
ex artikel 19d Natuurbeschermingswet aangevraagd moet worden. Dit aspect speelt geen rol
voor dit project.
Soortbescherming.
Soortbescherming wordt geregeld in de Flora- en faunawet. In deze wet een aantal planten
en dieren aangewezen als beschermd. Deze beschermde organismen mogen niet zonder
reden in hun bestaan worden aangetast. Belangrijk is het feit dat beschermde organismen
ook buiten natuurgebieden voorkomen.
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De wet maakt een onderscheid tussen licht en zwaar beschermde soorten. Indien sprake is
van bestendig beheer, onderhoud of gebruik dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor sommige, licht beschermde soorten, de verbodsbepalingen uit de Flora- en
faunawet niet. Voor zwaar beschermde soorten dient een ontheffing volgens artikel 75 van
de Flora- en faunawet te worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. Dit is een zware
procedure met compenserende en mitigerende maatregelen.
Op basis van beschikbare foto’s van de planlocatie wordt geconcludeerd dat de gebouwen
op een verhard terrein zijn gesitueerd. Om deze reden wordt geen beschermde flora en fauna verwacht. Voor wat betreft de te slopen gebouwen wordt opgemerkt dat geen verblijfsplaatsen van vleermuizen worden verwachten. Er is geen sprake van externe effecten.
Derhalve is het advies van Milieudienst IJmond dat een flora- en faunaonderzoek niet uitgevoerd hoeft te worden. Tevens zijn geen nadere procedures in verband met de groene wetgeving noodzakelijk.
Ten behoeve van de nieuwbouw wordt een aantal bomen gekapt. Voor deze werkzaamheden wordt een omgevingsvergunning (activiteit kappen) aangevraagd. De kapwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden.

6.8

Water

Sinds 2003 is het doorlopen van de watertoets wettelijk verplicht voor alle ruimtelijke plannen
en besluiten. Het doel van de watertoets is om in overleg tussen de initiatiefnemer en de waterbeheerder aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de waterhuishoudkundige doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersysteem dienen op een juiste wijze in het plan te worden verwerkt. Voor het onderhavige project is Hoogheemraadschap van Rijnland de waterbeheerder. Het hoogheemraadschap past
het kostenveroorzakingsbeginsel toe in situaties waarbij (nieuwe) functies worden ontwikkeld.
Dit is conform het beleid in het Provinciaal Waterplan en strookt met de aanbevelingen van
de Deltacommissie (Samen Werken aan Water, 2008). Dit betekent dat de initiatiefnemer van
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen verantwoordelijk is voor de financiering van compenserende maatregelen.
Waterbeheerplan 2010-2015
Voor de planperiode 2010-2015 is het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing. In
dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke
maatregelen in het watersysteem worden getroffen Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen
accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende
water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende
hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige
dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem
goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het
watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en
heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing.
Keur en Beleidsregels 2009
De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden), watergangen
(onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken) en andere waterstaatswerken (onder andere
bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in
werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsregels.
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Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur
bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in
de bodem. De “Keur en Beleidsregels” maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van
Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren.
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde
activiteit wel te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een
Watervergunning op grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via
vergunningverlening en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de
Beleidsregels, die bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt.
Riolering
Rijnland stimuleert het afkoppelen van verharde oppervlakken. Dit draagt bij aan de doelstellingen zoals die zijn gesteld in het Waterbeheer 21 ste eeuw (vasthouden – bergen – afvoeren).
Uitgangspunt bij de aanleg van een nieuw rioolstelsel is een verbeterd gescheiden stelsel,
waarbij tenminste 60% van het verhard oppervlak op verantwoorde wijze wordt afgekoppeld.
Bij bestaande rioolstelsels dient tenminste 25% te worden afgekoppeld. Voor het afkoppelen
van verharding geldt de “Beslisboom aan- en afkoppelen verharde oppervlakken” (2003) van
de Werkgroep Riolering West-Nederland als beleidsuitgangspunt.
Als conform de Beslisboom wordt afgekoppeld, kan voor de lozing worden volstaan met een
melding, er is dan geen vergunning nodig. Bij het afkoppelen dient voldoende en ruim voldoende oppervlaktewater aanwezig te zijn om het af te koppelen hemelwater te kunnen
verwerken. Alternatieven voor het afvoeren naar oppervlaktewater zijn infiltreren of eventueel
hergebruik van hemelwater.
Water in het plangebied
Waterbeheer
In en nabij het plangebied komen geen waterkeringen of andere waterhuishoudkundige
werken voor.
Oppervlaktewater

Kwantiteit
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied komt geen oppervlaktewater voor.
Het verhard oppervlak in de huidige situatie bedraagt 885 m2. In de nieuwe situatie neemt dit
af en wordt het verhard oppervlak 810 m2. Compensatie van oppervlaktewater of een toename van verharding is derhalve niet aan de orde.

Kwaliteit
Het gebruik van uitlogende materialen beïnvloedt de kwaliteit van regen- en oppervlaktewater negatief en dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Indien dergelijke materialen toch
toegepast worden, wordt indien dat mogelijk is uitgegaan van coating of andere technische
maatregelen waardoor uitlogen en andere ongewenste effecten zoveel mogelijk worden
voorkomen.
Het voorgaande is aan de orde bij de uiteindelijke realisatie van de toegestane ruimtelijke
ontwikkeling. Het materiaalgebruik valt buiten de strekking van een bestemmingsplan. Voorts
maakt het bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk die de waterkwaliteit in negatieve
zin kunnen beïnvloeden.
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Riolering
In het kader van de planontwikkeling zal aangesloten worden op het bestaande riool.

7

Conclusie

De heer Rutte is voornemens een nieuw woonhuis met bijbehorende aan- en bijgebouwen te
realiseren aan Hofgeesterweg 2 te Velserbroek. Het plan is nader beschreven in paragraaf 2.2
van dit rapport.
De ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om het plan
te realiseren dient een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro te worden genomen. In het kader van
de procedure is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.
In de ruimtelijke onderbouwing is gemotiveerd waarom ten behoeve van de ontwikkeling
wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn de effecten beoordeeld die het
plan zal hebben op planologisch, ruimtelijk en milieutechnisch gebied.
Op basis van de informatie die in de ruimtelijke onderbouwing wordt gerapporteerd, kan
worden geconcludeerd dat er voor de gemeente geen belemmeringen zijn om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het woningen zoals in dit rapport beschreven.
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Verkennend bodemonderzoek
Opgesteld door Grondslag bv, 1 april
2008

