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1. OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT

1.1.

Voorgeschiedenis

Op het perceel tussen de Hofgeesterweg en Rijksweg 289 was oorspronkelijk een
gemengd agrarisch bedrijf gevestigd dat bestond uit een veehouderij en de kweek van
bloembollen. Vanaf begin jaren ’50 eindigde de veehouderij en werden er alleen
bloembollen gekweekt. In 1963 werd een kas gebouwd waarmee de in de volle grond
gekweekte bollen konden worden gebroeid. Vanaf dat moment startte ook de verkoop
van bloemen aan huis. In 1987 werd door de twee zonen van de heer Nijssen senior het
tuincentrum gestart. Het tuincentrum heeft zich vanaf dat moment verder ontwikkeld. In
1997 werd het tuincentrum uitgebreid met een nieuwe kas. In 2007 is gestart met de
opslag en verkoop van vuurwerk. Hiertoe is een bouwvergunning en een
(revisie)milieuvergunning verleend. In de periode vanaf 1974 zijn nog enkele
bouwvergunningen verstrekt voor de bouw van rolkassen ten behoeve van de kweek van
bloembollen. Het tuincentrum Velserbroek aan de Rijksweg 289 (kadastraal bekend
gemeente Velsen, sectie E, nummer 1379, gedeeltelijk) is inclusief de bedrijfswoning
recentelijk door de voormalige eigenaar Theo Nijssen en zonen Velserbroek BV verkocht
aan Groenrijk. De heer D. Nijssen was mede-eigenaar van tuincentrum Velserbroek en
woonachtig in de bedrijfswoning aan de Rijksweg 289. Een perceel van circa 2200 m2
langs de Hofgeesterweg, tussen huisnummer 28 en 30 is buiten deze verkoop gehouden
met het oogmerk hier een vervangende woning voor de heer D. Nijssen te bouwen.
1.2.

Huidige situatie

Het oorspronkelijke bedrijfsperceel van het tuincentrum had een totale oppervlakte
van 31.400 m2. waarvan 15.150 m2 teeltgrond, 10.000 m2 verharding/bestrating en 6250
m2 bebouwing. Een perceel van circa 2200 m2 langs de Hofgeesterweg is buiten de
verkoop gehouden. Hiervan is een oppervlakte van 500 m2 eigendom van de heer D.
Nijssen. De heer D. Nijssen woont, als voormalig eigenaar van het tuincentrum, tot het
moment van sloop in de bijbehorende bedrijfswoning aan de Rijksweg 289.
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1.3.

Aanleiding

In 2010 is het tuincentrum, inclusief de huidige bedrijfswoning aan de Rijksweg,
verkocht aan Groenrijk. Onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling ter plekke is de
sloop van de bedrijfswoning aan de Rijksweg 289 en, ter vervanging daarvan, de bouw
van een nieuwe woning aan de Hofgeesterweg, naast nummer 28. Tot het moment van
sloop mag de heer D. Nijssen de bedrijfswoning blijven bewonen. Na de sloop zal de
heer Nijssen de nieuwe woning aan de Hofgeesterweg bewonen. De gemeente Velsen
heeft besloten medewerking te verlenen aan de vervanging van de woning, in relatie
tot de herstructurering en opwaardering van het tuincentrum aan de Rijksweg en de
daarmee gepaard gaande impuls voor de ruimtelijke kwaliteit en economische
dynamiek van het gebied.
De omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen en de activiteit gebruik in strijd met
het bestemmingsplan) van het woonhuis en de bijbehorende garage/berging zijn
respectievelijk op 8 oktober 2010 en op 25 oktober 2010 ingediend.
1.4.

Omschrijving van het project

Het bouwvoornemen op het perceel van circa 2200 m2 omvat de bouw van een
vrijstaande woning met een oppervlakte van 150 m2 en een inhoud van circa 750 m3, de
bouw van een garage/bering van 105 m2 en 475 m3 en de bij het woongebruik
behorende tuininrichting van het perceel.
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Het ontwerp van de woning is eigentijds, functioneel en ingetogen. De architectuur past in
het gemengde karakter van de omgeving van de Hofgeesterweg. De woning wordt in
traditionele materialen gebouwd metselwerk

Het ontwerp van de garage/berging sluit aan bij het karakter van de woning. De
garage/berging straalt functionaliteit uit en sluit met het gebruik van panelen op een plint
van metselwerk en een dak van antraciet platen, aan bij de omliggende
bedrijfsbebouwing.

De welstandscommissie heeft de ontwerpen van de woning en de garage/berging, op
zichzelf en in relatie tot de directe omgeving, getoetst aan de redelijke eisen van
welstand. Het resultaat van deze toetsing is dat beide ontwerpen zijn goedgekeurd.
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2.

RELATIE MET HET GELDENDE EN TOEKOMSTIGE BELEID

2.1.

Gemeentelijk beleid, bestemmingsplan

Volgens het geldende bestemmingsplan Hofgeest (raad 20 oktober 1983, GS31 juli 1984,
Kroonbesluit 17 februari 1988) heeft het perceel de bestemming ”Agrarisch gebied” met
een op de plankaart aangeduide bebouwingsgrens voor kassen. De gronden met deze
bestemming mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van agrarische bedrijven
met de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, kassen, agrarische bedrijfswoningen,
andere bouwwerken en open erven. Uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven
bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken worden opgericht, rechtstreeks ten dienste van
de agrarische bestemming. Binnen de aanduiding kassen mogen kassen worden
opgericht. Voor de overige voorschriften wordt verwezen naar de in de bijlagen
opgenomen relevante fragmenten van de bestemmingsplanvoorschriften.

Het bouwplan is op de volgende punten in strijd met het geldende bestemmingsplan:
• Het gebruik als woning is in strijd met de bestemming (artikel 3 lid A).
• Er worden gebouwen gebouwd buiten het agrarisch bouwvlak (artikel 3 lid BI
1a.)
Vanwege de bovengenoemde strijdigheden met het geldende bestemmingsplan dient
op grond van artikel 2.1. lid c van de WABO voor het gebruiken van gronden of
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning verleend te
worden. Deze vergunning kan worden verleend indien, overeenkomstig artikel 2.12.1a3
de activiteit niet strijdig is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.
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2.2.

Overig gemeentelijk beleid

Structuurvisie Velsen 20005 – 2015
De Structuurvisie Velsen geeft een beeld van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
van de totale gemeente. Kernopgave in de Structuurvisie is het afwegen en op elkaar
afstemmen van sectorale aanspraken op de (beschikbare) ruimte. Naast sectorale
aanspraken is de structuurvisie een afweging van maatschappelijke belangen. Een
relevante opgave in de structuurvisie is het voorzien in de behoefte aan bedrijfsterreinen
door intensief ruimtegebruik en herstructurering van bestaande terreinen. Uitgangspunt
voor het gemeentelijk economisch beleid is om bedrijven van dienst te zijn in hun
ontwikkeling en ambities. Dat betekent letterlijk en figuurlijk: bedrijven de ruimte geven
om te vernieuwen. Voor het ruimtelijke beleid op hoofdlijnen betekent dat onder andere
herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Het gebied aan de
noordwest-rand van Velserbroek bestaat nu voor een grootdeel uit bedrijfsbebouwing. In
de visie voor Velserbroek worden de ruimtelijke mogelijkheden voor aanvulling met
nieuwe bedrijvigheid optimaal benut. Deze locatie eigent zich uitstekend voor
bedrijvigheid gezien de goede ontsluiting op de A208. Het gebied aan de Hofgeesterweg
zal worden benut voor zowel traditionele bedrijvigheid (in de vorm van een
overgangszone) als woonwerkgebied waarbij gedacht dient te worden aan een
combinatie van lichte (categorie 1 en 2) bedrijvigheid gecombineerd met wonen. Het
bouwplan voor de vervanging van de woning past binnen de in de structuurvisie
gewenste economische ontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling voor Velserbroek ter
plekke.

In de omgeving van Rijksweg 289 zijn de volgende in de Structuurvisie genoemde
ruimtelijke ontwikkelingen relevant:
• De woonwijk Velserbroek wordt in oostelijke richting uitgebreid. Een uitbreiding
dichter naar de Rijksweg 289 niet voorzien.
• De bestaande afslag Velserbroek vanaf de A208 wordt benoemd als locatie voor
toekomstige knooppuntontwikkeling. Gelet op de afstand van dit knooppunt tot
Rijksweg 289 is dit niet van invloed op de uitbreiding van het tuincentrum.
• Ter hoogte van het Hillegondslaantje staat een toekomstige aansluiting op de A9
aangegeven. Deze toekomstige aansluiting ligt op zodanige afstand van Rijksweg
289 dat dit niet van invloed is op het bouwplan.
• Ten noorden van Rijksweg 289 is een ecologische verbindingszone en een
fietsverbinding tussen het duingebied en het recreatiegebied Spaanwoude
aangegeven. Ook deze verbindingen liggen op zodanige afstand van Rijksweg
289 dat deze niet van invloed zijn op het bouwplan.
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Welstandsnota/beeldkwaliteitsaspecten
Op grond van de Welstandsnota 2006 valt Rijksweg 289 binnen het gebied “Werkgebied
B2”. Dit zijn werkgebieden en grootschalige publieke voorzieningen met weinig
samenhangende architectuur. Voor deze gebieden geldt een basis-welstandsniveau.
Voor het gebied zijn de volgende gebiedsgerichte loketcriteria van toepassing:
Specifieke uitgangspunten
• De uitstraling van de randen van het terrein.
• Eenheid en samenhang tussen stedenbouwkundige opbouw en bebouwingskarakteristiek voor bedrijventerreinen met een grote mate van uniformiteit.
• Architectonische aansluiting van de winkelpui en reclame op het oorspronkelijke
pand.
Situering
• Aan de randen van de werkgebieden moet de situering van de gebouwen
afgestemd worden op de aangrenzende bebouwingen/of het landschap.
• Bij de situering van gebouwen dient aansluiting te worden gezocht bij de
karakteristieke uniforme opbouw van de werkgebieden.
Hoofdvormen
• Aan de randen van de werkgebieden moet bij bouwvormen rekening worden
gehouden met de invloed van de bouwvormen op de aangrenzende gebieden en/
of het landschap.
• Veranderingen en toevoegingen van nieuwe elementen dienen eenheid in en
samenhang tussen de stedenbouwkundige opbouw van de werkgebieden te
ondersteunen.
• Afhankelijk van de functie van het gebouw en de schaal van de aangrenzende
bebouwing.
• Diverse kapvormen mogelijk; aansluiten bij elementen in de omgeving.
Gevelaanzichten
• Veranderingen en toevoegingen aan de gevelkarakteristiek dienen te passen bij
de gevelopbouw en geleding van het gebouw.
• Toepassen van een bij de bouwvorm passende plasticiteit.
Materialisatie, kleurgebruik en detaillering
• Aan de randen van de werkgebieden moet bij het kleurgebruik rekening worden
gehouden op de invloed op de aangrenzende gebieden en/of het landschap.
• Reclame-uitingen kunnen een zwaar beslag leggen op het beeld van de
gebouwen, de straatwand en dienen daarom bescheiden worden toegepast.
Ondernemingsgericht kleurgebruik dient de lokale karakteristieken.
Het bouwplan voor de vervanging van de woning en de bouw van de garage/berging is
op basis van de bovenstaande criteria positief beoordeeld door de
welstandscommissie.
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2.3.

Provinciaal beleid

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
Provinciale Staten hebben in juni 2010 de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op nieuwe
bestemmingsplannen. In artikel 1 lid 2 wordt gedefinieerd wat mede onder
bestemmingsplannen wordt verstaan. Hier wordt het projectbesluit als genoemd in artikel
3.10 Wro ook genoemd. De projectprocedure is inmiddels in de WABO opgenomen en
valt derhalve onder de werking van de PVRS. Artikel 14 van de PRVS geeft aan dat voor
uitbreiding van bestaande verstedelijking een ontheffing noodzakelijk is en kan worden
verleend indien:
• de noodzaak van verstedelijking als bedoeld in lid 1 is aangetoond en
• is aangetoond dat de beoogde verstedelijking niet door herstructureren,
intensiveren, combineren of transformeren binnen bestaand bebouwd gebied kan
worden gerealiseerd en
• het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.
Artikel 15 geeft aan dat bestemmingsplannen (in dit geval het bouwplan met de
bijbehorende ruimtelijke onderbouwing) die voorzien in nieuwe of uitbreiding van
bestaande verstedelijking, in het landelijk gebied rekening dienen te houden met:
• de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige
waarden;
• de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd;
• de openheid van het landschap;
• de historische structuurlijnen;
• cultuurhistorische objecten;
overeenkomstig het beleidskader Landschap en Cultuurhistorie.
Daartoe geeft de ruimtelijke onderbouwing tenminste een verantwoording van de mate
waarin deze nieuwe functies rekening houden met:
• de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap;
• de ordeningsprincipes van het landschap;
• de bebouwingskarakteristieken ( architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter
plaatse;
• de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere
landschapseenheid);
• de bestaande kwaliteiten van het gebied ( inclusief de ondergrond) als hiervoor
bedoeld en de maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze
kwaliteiten op te heffen in relatie tot de nieuwe functies.
Het gebruik van het oorspronkelijke totale perceel van 31.400 m2 tussen de Rijksweg 289
en de Hofgeesterweg als tuincentrum met bijbehorende bedrijfswoning is reeds in 1987
middels vrijstellingsprocedures en bouwvergunningen gelegaliseerd maar nadien nimmer
in een bestemmingsplanherziening opgenomen. Met de gehele uitbreiding en
herstructurering van het tuincentrum (waarvoor reeds allen vergunningen zijn afgegeven),
en, in verband daarmee de sloop van de oorspronkelijke bedrijfswoning aan de Rijksweg
en de vervanging daarvan aan de Hofgeesterweg is er geen sprake van toename van
verstedelijking maar van een herschikking/herstructurering van het gehele oorspronkelijke
perceel.
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Het onderhavige bouwplan (vervangende woning met garage/berging) is ruimtelijk, in
relatie met de wijdere omgeving, van relatief beperkte omvang. Gelet op het
bovenstaande heeft een uitgebreide analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis van het
landschap, de ordeningsprincipes van het landschap, de inpassing van de nieuwe
functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid) in casu niet relevant. De
bebouwingskarakteristieken en bestaande kwaliteiten van het gebied worden beschreven
in de gemeentelijke welstandsnota die door zowel de gemeente als de
welstandscommissie is gebruikt bij het beoordelen van de stedenbouwkundige
hoofdopzet van de inrichting van het perceel en de compositie, massa en uiterlijke
verschijningsvorm van de gebouwen. De stedenbouwkundige en architectonische
onderbouwing is in paragraaf 4.2. beschreven. Hierin is eveneens aandacht besteed aan
de referentie en context van de gebouwontwerpen.
Structuurvisie Noord-Holland 2040.
Provinciale Staten heeft in juni 2010 de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld. In
deze visie wordt aangegeven dat globalisering en klimaatverandering grote gevolgen
hebben voor de provincie. Ook veranderingen en trends op nationaal en lokaal niveau
hebben grote ruimtelijke impact. In de structuurvisie worden de ruimtelijke opgaven en
keuzes aangegeven en wordt geschetst hoer de provincie Noord-Holland er in 2040 uit
moet komen te zien. Er worden drie belangrijke provinciale ruimtelijke belangen
genoemd, te weten de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en
klimaatbestendigheid. Deze worden vervolgens nader uitgewerkt. In relatie tot het
vervangen van een woning (perceelsniveau) is de Structuurvisie voor de gehele provincie
Noord-Holland van een veel hoger abstractieniveau. De toetsing aan de drie provinciale
belangen is daarom bondig en op hoofdlijnen.
Toetsing aan het provinciaal ruimtelijk belang van de ruimtelijke kwaliteit geschiedt aan
de hand van de toetsing aan de Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie.
Onder het provinciaal ruimtelijk belang van duurzaam ruimtegebruik verstaat de Provincie
Noord-Holland het plaatsen van de juiste functies op de juiste plek en een efficiënt
gebruik van de beschikbare ruimte.
Deze locatie ligt aan de rand van een gebied van gemengde bedrijvigheid en aan de rand
van het stedelijk gebied, goed ontsloten en bereikbaar. De nieuwe woning is daarmee
gevestigd in een passende omgeving. Met de bouw van de vervangende woning, als
gevolg van de vernieuwing van het tuincentrum, is tevens sprake herschikking van het
gebied waarmee efficiënter met de beschikbare ruimte wordt omgegaan. Het bouwplan
past derhalve binnen dit provinciaal belang.
Het provinciaal ruimtelijk belang van klimaatbestendigheid richt zich met name op
bescherming tegen wateroverlast, voldoende schoon drinkwater en oppervlaktewater en
voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Op grond van de in deze
ruimtelijke onderbouwing opgenomen watertoets kan worden geconcludeerd dat het
bouwplan niet strijdig is met de relevante wateraspecten, waaronder het aspect
waterkwaliteit en bescherming tegen wateroverlast. Het bouwplan is verder van zodanig
beperkte aard en omvang dat de provinciale belangen op het gebied van
klimaatbestendigheid niet worden geschaad.
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Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie (concept december 2009)
In deze nota wordt per landschapstype aangegeven welke kernkwaliteiten de provincie
Noord-Holland belangrijk vinden en hoe zij hierop wil sturen. Verder zijn structuurdragers
van provinciaal belang aangegeven. De nota is een toetsingskader voor het verlenen van
ontheffing op grond van de PRVS. Het perceel Hofgeesterweg nabij 28 te Velserbroek
valt net binnen het Landschapstype “Jonge Duinlandschap”.

Voor dit landschapstype zijn de volgende kernkwaliteiten aangegeven:
Ondergrond
• Aardkundige monumenten (zie onder Strandwallen en –vlaktenlandschap.
• Reliëfrijke gebieden tussen 5 en 50 meter boven NAP.
• Het begraven archeologisch landschap (met name uit de Vroege Middeleeuwen,
e
5e-10 eeuw).
• De verscheidenheid aan overgangen duin-polder op Texel.
• De zanddijk bij de Slufter. Bijzonder aan Texel is dat er zowel sprake is van een
geleidelijke overgang duinen-polder als van een messcherpe overgang duinpolder. Deze verscheidenheid is zowel ruimtelijk als vanuit natuur en
cultuurhistorie interessant.
• De scherpe overgang valt samen met de aangelegde zanddijk. Als zodanig
maakt deze de basisopbouw van Texel (twee eilandkernen door een zanddijk
met elkaar verbonden) zichtbaar.
• De scherpe overgang duin-polder in de Kop van Noord-Holland.
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Landschaps-DNA
• Historische structuurlijnen:
- De vaartsystemen in de afgezande duinzoom
- Militaire structuur de Atlantikwall
- De aardappelakkertjes als kenmerkende landschapselementen
• Cultuurhistorische objecten:
- Complexen ten bate van drinkwatervoorziening
- Herstellingsoorden en sanatoria
- De historische villaparken in de binnenduinrand
• Openheid:
- Voormalige strandvlakten en strandwal, vervlakte duinen en kalkrijk
duinzand.
- Mate van openheid: combinatie van matig open gebied (reliëfrijke duinen) en
zeer open gebied (strandvlakten, polderlandschap)
- Contrasten in openheid op de overgangen duinenstrand en duinen-open
polderlandschap
Het perceel Hofgeesterweg nabij 28 ligt tegen de oostelijke grens aan van het
landschapstype Jong Duinlandschap, in een gebied van gemengde bedrijvigheid,
ingeklemd tussen een rijksweg en de nieuwbouwwijk van Velserbroek. Op basis van met
name deze ligging en de beperkte aard en omvang van het bouwplan kan uit de toetsing
van het bouwplan aan de bovengenoemde kernkwaliteiten de conclusie worden
getrokken dat het bouwplan de kernkwaliteiten van dit landschapstype, en daarmee
tevens het provinciale belang van de ruimtelijke kwaliteit, niet aantast.
Het bouwplan is tevens getoetst aan mogelijke aantasting van de in de nota genoemde
structuurdragers van provinciaal belang. Uit de toetsing is gebleken dat geen van de
bovenstaande structuurdragers wordt aangetast als gevolg van het bouwplan.
Tenslotte is in de nota tevens een beleidslijn opgenomen met betrekking tot de
archeologische waarden. Er worden tien archeologische gebieden van provinciaal belang
benoemd. Het perceel Hofgeesterweg nabij 28 valt net buiten de gebieden 4 en 5 van
deze opsomming. Het aspect de archeologie is in paragraaf 4.1 nader beschreven.
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2.4.

Beleid van het Waterschap Rijnland

Waterbeheerplan 2010-2015
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van
toepassing zijn. 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. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen
Keur en Beleidsregels 2009
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe
Beleidsregels. 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 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),
• Andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).
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.
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2.5.

Rijksbeleid

Nota Ruimte
De Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben ingestemd met de Nota
Ruimte, Ruimte voor Ontwikkeling, op respectievelijk 17 mei 2005 en 17 januari 2006.
Met de bekendmaking op 27 februari 2006 in onder andere de Staatscourant is de Nota
Ruimte formeel in werking getreden. De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke
economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het kabinet
verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van
gewenste ontwikkelingen. In de Nota Ruimte is aangegeven dat voor verstedelijking en
economische activiteiten het rijk uitgaat van de bundelingstrategie. Deze bundeling heeft
veel voordelen. De steden worden ondersteund in hun functie van economische en
culturele motor. In steden en dorpen wordt het draagvlak voor voorzieningen
ondersteund. Infrastructuur kan worden geconcentreerd en optimaal worden benut.
Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe
bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen
in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in
nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke
gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt. Het streven is erop
gericht dat veertig procent van het totale uitbreidingsprogramma voor woningen en
arbeidsplaatsen daar tot stand komt. Het vervangen van de bedrijfswoning in combinatie
met het uitbreiden c.q. intensiveren van het tuincentrum in de bestaande bebouwde
structuur van Velserbroek past in het bovengenoemde streven naar concentratie en
bundeling.
Het Rijk mengt zich niet in ruimtelijke ontwikkelingen op microniveau maar stuurt op
hoofdlijnen. Het motto is: “Decentraal wat kan, centraal wat moet”. De uitwerking wordt
overgelaten aan provincies en gemeenten. Concreet voor deze ruimtelijke onderbouwing
biedt de Nota Ruimte geen uitgangspunten. Het in dit kader met name relevante
rijksbeleid is met de vaststelling van de Structuurvisie Noord-Holland 2040, de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en de Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie
doorvertaalt in het provinciale beleid.
Er is, gelet op het bovenstaande en de ondergeschikte aard en relatief zeer beperkte
omvang van het bouwvoornemen (een vervangende woning met garage/berging) en de
voorgenomen wijziging van de planologische regeling, geen strijdigheid met het geldende
rijksbeleid.
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3.

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT

3.1.

Stedenbouwkundige aspecten

De woning en de garage/berging hebben de kaprichting haaks op de weg. De woning is
op gepaste afstand van de weg gesitueerd. De garage/berging is daarachter in de hoek
van het perceel gesitueerd. Deze compositie van gebouwen op het perceel is traditioneel
en gebruikelijk (en daarom passend) in de omgeving. De tuininrichting zorgt voor de
gewenste landschappelijke inpassing van de gebouwen in de omgeving.
.

De afstand van de woning en garage/berging tot de naastliggende woonpercelen is
zodanig ruim dat er van beperking van privacy of schaduwwerking op de naastliggende
woonpercelen geen sprake is.
3.2.

Archeologie

Op 1 september 2007 is de Wet archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking
getreden. In deze Wet zijn de uitgangspunten van het Europese Verdrag van Malta
(1992) in de Nederlandse Monumentenwet ingevoerd. Het Verdrag van Malta regelt
onder meer de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing van
erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van desbetreffend
(voor)onderzoek: 'de veroorzaker betaalt'. De Wet archeologische monumentenzorg
(Wamz) bepaalt dat degene die verantwoordelijk is voor het (mogelijk) aantasten van
oudheidkundige waarden moet kunnen aantonen dat de voorgenomen activiteiten geen
schade berokkenen. Indien dit wel het geval is dienen afdoende maatregelen te worden
genomen.
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De fundering van de woning zal bestaan uit een balkenfundering met daaronder een
palenfundering. Het vrijstaande bijgebouw wordt gefundeerd met heipalen. De aantasting
van het bodemarchief blijft beperkt tot een (relatief) bescheiden palenplan.
Bureauonderzoek is daarom op voorhand niet nodig. Wel dienen concrete voornemens
wat betreft werkzaamheden/ingrepen in de bodem van tevoren aan de archeoloog van
gemeente kenbaar gemaakt te worden. Indien hier aanleiding toe is dienen hierbij met de
archeoloog van de gemeente werkbare afspraken gemaakt worden over het kunnen
uitvoeren van documentatie bij vergravingen (bijv. bij de aanleg van bodemsleuven).
3.3

Verkeer

Ontsluiting
Het nieuwe bouwperceel wordt met een nieuwe dam en uitrit ontsloten op de
Hofgeesterweg. Deze weg is ter plekke overzichtelijk en voorzien van verkeersremmende
drempels. De maximaal toegestane snelheid is 30 km/uur waarmee een verkeersveilige
ontsluiting is gewaarborgd.

Parkeren
De parkeerbehoefte die het nieuwe bouwperceel genereert wordt in zijn geheel op eigen
terrein gerealiseerd in de vorm van een verharde parkeerplaats voor minimaal twee
auto’s.
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4.

MILIEUASPECTEN

4.1.

Geluid

Wegverkeergeluid
Het bouwplan betreft de vervanging van een bestaande (te slopen) woning aan de
Rijksweg 289 door een nieuwe woning aan de Hofgeesterweg. De woning is
geprojecteerd binnen de geluidzone van de relevante wegen:
• De Kamp;
• Hofgeesterweg;
• N208 Rijksweg;
• Santpoortsedreef / Velsebroeksedreef.
Daarom is akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevels van de
geprojecteerde woning ten gevolge van het verkeer op de vorengenoemde wegen
noodzakelijk. Dit onderzoek is in oktober 2010 door het akoestisch onderzoeksbureau
ASP verricht en in het rapport “Akoestisch onderzoek geluidbelasting nieuwbouw woning
Hofgeesterweg 28a te Velsenbroek (gemeente Velsen) d.d. 5 november 2010 kenmerk
2010031v1.0 VL Hofgeesterweg 28a Velsenbroekt.doc” beschreven.
De conclusies van het onderzoek luiden als volgt:
Zoneplichtige wegen
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen
woning ten gevolge van het wegverkeer op de wegen:
• De Kamp;
• Hofgeesterweg;
• N208 Rijksweg;
• Santpoortsedreef / Verlserbroeksedreef,
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De aftrek van 2/5 dB op grond van
artikel 110g is hierbij in rekening gebracht. Dit betekent dat voor het bouwplan geen
hogere waarden behoeven te worden aangevraagd.
Gevelisolatie
De gevelisolatie wordt berekend voor een gecumuleerde geluidbelasting van maximaal:
51 dB; de benodigde gevelisolatie bedraagt maximaal 20 dB.
Hieraan kan met de moderne bouwmethode zonder aanvullende maatregelen worden
voldaan.
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4.2.

Externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woonen leefomgeving door het beheersen van risico’s van industriële activiteiten met opslag
en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er te
dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Het
nieuwe tuincentrum Velserbroek kan op basis van de definitie zoals opgenomen in het
Besluit externe veiligheid inrichtingen en bijbehorende regeling (Bevi en bijbehorende
Revi) worden beschouwd als een beperkt kwetsbaar object.
Raadpleging van de Risicokaart van de provincie Noord-Holland leert dat de nieuwe
woning niet in een risicocontour van een Bevi-inrichting komt te liggen. De
dichtstbijzijnde Bevi-inrichting is het gasontvangststation Groenelaantje met de
bijbehorende buisleidingen. De bijbehorende grens van de risicocontour ligt op 200
meter vanaf het tuincentrum. Er is sprake van vervanging van een woning waarbij er,
als gevolg van dit plan, geen toename is van personen binnen risicocontouren.
Aspecten als externe veiligheid op grond van het Bevi zijn derhalve niet aan de orde.
Er is ook gekeken naar eventuele routes van gevaarlijke stoffen. De rijksweg A208 is een
route voor gevaarlijke stoffen. Er van uitgaande dat het aantal LPG-tankwagens per jaar
lager is dan 6500 en de vervoersstroom van gevaarlijke stoffen in tankwagens
(bulkvervoer) in voor de externe veiligheid relevante categorieën per jaar kleiner is dan
27.000, kan gesteld worden dat een dergelijke categorie weg geen PR kent. De
vervanging van de woning brengt met zich mee dat er geen toename is van het aantal
personen dat zich binnen risicocontouren zouden kunnen bevinden. Bovendien komt de
nieuwe woning circa 100 meter verder van de Rijksweg te liggen dan de bestaande (te
slopen) woning. Dit rechtvaardigt de conclusie dat de oriënterende waarde van het
groepsrisico als gevolg van het bouwplan niet overschreden wordt.
4.3.

Bodem

Voor de locatie zijn er bij de Milieudienst IJmond gegevens beschikbaar over de kwaliteit van een
gedeelte van de bodem. Het onderzoek dateert uit 1995 en is uitgevoerd door het adviesbureau
Grondslag. Dit onderzoek is verouderd en valt niet in de contour van de nieuwbouw van de huidige
uitbreiding. In het kader van de aanvraag bouwvergunning voor de nieuwe woning is door

HB Adviesbureau b.v. eind 2010 een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) verricht.
De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport “Verkennend
bodemonderzoek op het perceel achter Rijksweg 289 te Velserbroek, kenmerk 7217-A1
d.d. 5 november 2010”.
De belangrijkste conclusie is dat de gesteldheid van de bodem geen belemmering vormt
voor het verkrijgen van de bouwvergunning voor de nieuwe woning. De overige
conclusies en aanbevelingen zijn na te lezen in het rapport dat als bijlage bij deze
ruimtelijke onderbouwing is opgenomen.
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4.4.

Luchtkwaliteit

Op basis van de ‘Wet luchtkwaliteit’ kunnen ruimtelijk-economische initiatieven worden
uitgevoerd als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
grenswaarden worden niet overschreden, of
per saldo verbetert de luchtkwaliteit of blijft ten minste gelijk, of
het initiatief draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit, of
het initiatief is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL).
In de regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (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. De onderhavige vervanging van één woning kan worden beschouwd
als een geval dat niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging.
Op basis van dit inzicht kan worden geconcludeerd dat het bouwplan zonder toetsing aan
de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De Wet vormt dan
ook geen belemmering voor de te doorlopen vrijstellingsplanprocedure.
4.5.

Bedrijvigheid in de directe omgeving, milieuzonering

Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame
ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving. Duurzame ruimtelijke kwaliteit geeft
mede richting en inhoud aan het criterium “een goede ruimtelijke ordening”. Een goede
ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door
milieubelastende activiteiten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de
publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (editie 2009), het zogenaamde ‘groene boekje’,
een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op
lokaal niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten
opzichte van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand
bedrijven gesitueerd worden. Het Groene Boekje geeft adviesafstanden die gemotiveerd
kunnen worden toegepast bij ruimtelijke ordening.
De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken. Het is mogelijk om door
middel van maatregelen overlast te beperken en daardoor af te wijken van de afstanden.
In dit geval zal aangetoond moeten worden welke maatregelen worden genomen om de
overlast te beperken. Aan de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken van
de standaard adviesafstanden.
Het plangebied rond de Hofgeesterweg en Rijksweg nabij 28 betreft een gemengd gebied.
De term “gemengd gebied” wordt gehanteerd bij een milieuzonering van een bedrijventerrein die is
gericht op functiescheiding. Hierbij duidt de term ‘gemengd gebied’ een omgevingstype aan, ten
opzichte waarvan kleinere richtafstanden dan bij het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ kunnen
worden gehanteerd.
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Milieucategorie

Richtafstand tot

Richtafstand tot

omgevingstype rustige

omgevingstype gemengd

woonwijk en rustig

gebied

buitengebied
1

10 m

0m

2

30 m

10 m

3.1

50 m

30 m

3.2

100 m

50 m

4.1

200 m

100 m

4.2

300 m

200 m

5.1

500 m

300 m

5.2

700 m

500 m

5.3

1.000 m

700 m

6

1.500 m

1.000 m

In de directe omgeving bevinden zich de volgende voor dit bouwplan relevante
bedrijfsactiviteiten:
1.
2.
3.

Het geherstructureerde tuincentrum Velserbroek, Rijksweg 289
Paardenhouderij, Hofgeesterweg 63
Agrarische handelsonderneming Thoolen, Rijksweg 299

Ad 1. Het geherstructureerde tuincentrum Velserbroek op Rijksweg 289
Voor de herstructurering van het tuincentrum worden naar verwachting begin 2011
vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning verleend. Voor deze
bedrijfsvoering zijn de afstanden tot de geprojecteerde woning getoetst aan de activiteit
Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten (SBI-code 5246/9, categorie 2). Op het aspect
geluid is de richtafstand 10 meter. Op de aspecten stof, geur en gevaar zijn de
richtafstanden respectievelijk 0, 0 en 0 meter. De geprojecteerde woning ligt op circa 50
meter vanaf de grens van de inrichting. Gelet op de genoemde richtafstanden kan
worden aangenomen dat deze bedrijfsactiviteit geen belemmering vormt voor het
bouwplan en dat andersom, de geprojecteerde woning geen belemmering vormt voor de
tuincentrumactiviteiten.
Ad 2. Paardenhouderij, Hofgeesterweg 63
Op dit perceel was oorspronkelijk een veehouderij gevestigd. Deze is reeds jaren geleden
beëindigd. Op dit moment worden er op dit perceel paarden gehouden en wordt er in de
aanliggende paardenbak beperkte schaal paardrijles gegeven. Voor deze bedrijfsvoering
zijn de afstanden tot de geprojecteerde woning getoetst aan de activiteit paardenhouderij
(SBI-code 0122, categorie 3.1). Op het aspect geur is de richtafstand 30 meter. Op de
aspecten stof, geluid en gevaar zijn de richtafstanden respectievelijk 10, 10 en 0 meter
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De inrichting bevindt zich op circa 30 meter afstand van de geprojecteerde woning. De
paardenmestplaat ligt op ruim 50 meter vanaf de geprojecteerde woning. Gelet op de
zeer beperkte aard en omvang van deze paardenhouderij en de afstanden ten opzichte
van de geprojecteerde woning kan worden aangenomen dat deze bedrijfsactiviteit geen
belemmering vormt voor het bouwplan en dat andersom, de geprojecteerde woning geen
belemmering vormt voor de huidige paardenhouderijactiviteiten.
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Ad 3 Agrarische handelsonderneming Thoolen, Rijksweg 299
Ten westen van de geprojecteerde woning bevindt zich een handelsonderneming in
bloembollen. Voor deze bedrijfsvoering zijn de afstanden tot de geprojecteerde woning
getoetst aan de activiteit groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders (SBI-code
5121/0, categorie 3.1). Op het aspect geluid is de richtafstand voor gemengd gebied 30
meter. Op de aspecten stof, geur en gevaar zijn de richtafstanden 10 meter. De
dichtstbijzijnde bestaande woning van derden is de particuliere woning op nummer 30.
De geprojecteerde woning ligt op circa 85 meter vanaf de grens van de inrichting. Gelet
op de genoemde richtafstanden kan worden aangenomen dat deze bedrijfsactiviteit geen
belemmering vormt voor het bouwplan en dat andersom, de geprojecteerde woning geen
belemmering vormt voor de huidige groothandelsactiviteiten.

Concluderend kan worden gesteld dat het plan is getoetst aan de richtafstandenlijsten
voor milieubelastende activiteiten uit de publicatie Bedrijven en Milieuzonering d.d. 16
april 2007. Uit deze toetsing is gebleken dat in het kader van milieuzonering omliggende
bedrijven geen belemmering vormen voor het bouwplan en andersom het bouwplan ook
geen belemmering vormt voor de omliggende bedrijfsactiviteiten.
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4.6.

Flora- en faunaonderzoek/habitatonderzoek

Natura 2000 gebied
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het ten westen van de Rijksweg A208 gelegen
duingebied Heerenduinen. De grens van dit gebied ligt op circa anderhalve kilometer
vanaf het perceel aan de Hofgeesterweg. Gelet op deze afstand en de tussenliggende
rijksweg, spoorweg en bebouwing kan worden aangenomen dat de vervanging van de
woning geen significante gevolgen heeft voor dit Natura 2000 gebied. Een
vergunningaanvraag of een nadere beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet
is derhalve niet noodzakelijk.
Ecologische hoofdstructuur (EHS)
De dichtstbijzijnde als EHS aangewezen gebieden liggen op minimaal 600 meter van het
perceel aan de Hofgeesterweg. Ten noorden van de Hofgeesterweg is een ecologische
verbindingszone aangeduid. Deze aanduiding symboliseert de beleidswens om het
gebied van de Kennemerduinden en het recreatiegebied Spaarnwoude met elkaar te
verbinden middels een ecologische zone. Deze zone is echter nog niet gerealiseerd.
Deze aanduiding vindt zijn grondslag derhalve niet in de reeds bestaande natuurwaarden
in deze zone. Thans vindt een herijking van de bestaande EHS-gebieden en
verbindingszones plaats. Naar verwachting zal Provinciale Staten van Noord-Holland
medio 2011 de nieuwe EHS vaststellen. Belangrijk verschil met de Natura 2000gebieden is dat de aanwijzing van de EHS gebieden geen externe werking heeft voor de
nabijgelegen gebieden. Gelet op dit feit, de afstand van de dichtstbijzijnde EHSgebieden, de tussenliggende rijkswegen A208 en A22, de spoorweg en bebouwing kan
worden aangenomen dat de vervanging van de woning geen significante gevolgen heeft
voor de EHS gebieden.
Flora- en faunawet
Het perceel aan de Hofgeesterweg wordt in zijn geheel gebruikt voor de kleinschalige
teelt van bollen. Op het perceel staan geen bomen. Voor realisering van het bouwplan
hoeven geen bomen of struiken te worden gekapt of gebouwen gesloopt. Het perceel
grenst niet aan water, bermen of natuurlijke gebieden dat een mogelijke verblijfplaats zou
kunnen zijn voor bijzondere flora of fauna. Gelet op het bovenstaande kan op voorhand
worden geconcludeerd dat voor realisering van het bouwplan geen ontheffing op grond
van de Flora- en faunawet hoeft te worden aangevraagd.
4.7.

Energie

Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011
Het Rijk en de gemeenten hebben een klimaatakkoord ondertekend. Hierin staan
afspraken over energiebesparing en de overgang naar duurzame energie. De gemeenten
onderschrijven de ambities van het kabinet: een reductie van de uitstoot van
broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990, een energiebesparingspercentage van 2% energiebesparing per jaar en een aandeel van 20% duurzame
energie in 2020. De ambitie is dat in 2020 de nieuwbouw energieneutraal is en dat het
energieverbruik van woningen en gebouwen in 2020 met meer dan 50% is verlaagd. Met
de vervanging van een ongeïsoleerde bestaande woning uit de jaren 30, door een
uitstekend geïsoleerde nieuwe woning wordt een, zij het bescheiden, bijdrage geleverd
aan de energiebesparingdoelstellingen.

24

5.

WATERTOETS

Watersysteem
Op de beheerskaart (blad 55) van het Waterschap Rijnland is de Hofgeesterweg als
waterscheiding aangemerkt. De rijksweg A 208 is aangemerkt als waterscheiding en
kruinlijn van een primaire waterkering. Verder bevinden zich op of langs het perceel
Hofgeesterweg geen nadere aanduidingen die van belang zijn voor het ter plekke
aanwezige watersysteem.

De nieuwe woning en het bijgebouw worden op meer dan 100 meter vanaf de kruinlijn
van de primaire kering/waterscheiding gerealiseerd waarmee kan worden geconcludeerd
dat het bouwplan hierop niet van invloed is. Verder zijn er, als gevolg van het bouwplan,
geen wijzigingen of aanpassingen in het bestaande watersysteem noodzakelijk.

25

Watercompensatie / hemelwaterafvoer
Het waterschap Rijnland heeft in haar Beleidsregel Compensatie verhard oppervlak
(beleidsregel
4) aangegeven voor projecten met een te verharden oppervlak kleiner dan
2
500 m geen compensatie is vereist, tenzij:
1. Er sprake is van meerdere te ontwikkelen min of 2meer aaneengesloten
bouwplannen die bij elkaar groter zijn dan 500 m .
2. het nieuw aan te leggen verhard oppervlak meer dan 10% van het oppervlak van
het peilvak (waarin betreffend verhard oppervlak wordt aangelegd) beslaat.
3. het betreffende peilvak de toename van de piekafvoer door uitbreidingen van het
verharde oppervlak niet kan verwerken.
De totale toename van oppervlakte en bebouwing bedraagt maximaal 450 m2 (150 m2
woning + 105 m2 garage/berging + 195 m2). Dit is minder dan 500 m2 bebouwing.
Verder doen zich de situaties zoals bovengenoemd onder 2 en 3 bij dit bouwplan niet
voor. Gelet op het bovenstaande hoeft er vanwege de toename aan verhard oppervlak
geen watercompensatie te worden gerealiseerd.
De bermsloot tussen de Hofgeesterweg en het bouwperceel is opgenomen in de Legger
Oppervlaktewateren van het Waterschap Rijnland. In verband met de ontsluiting van het
woonperceel dient een dam in deze bermsloot te worden aangelegd. De demping van
oppervlaktewater, als gevolg van de aanleg van de dam, dient op grond van de
beleidsregel Demping (beleidsregel 5) te worden gecompenseerd met een even grote
oppervlakte aan oppervlaktewater. Dit zal worden gerealiseerd door de bestaande
bermsloot, waar de demping in plaatsvindt, te verbreden met dezelfde oppervlakte. Voor
de demping is reeds een watervergunning (kenmerk V51141) door het Waterschap
Rijnland verleend.
Waterkwaliteit/riolering/vuilwaterafvoer
Het hemelwater en het vuilwater vanaf het perceel wordt gescheiden afgevoerd. Het
hemelwater vanaf de woning en het bijgebouw wordt direct geloosd op het aangrenzende
oppervlakte water. Het hemelwater vanaf de verharding zal infiltreren in de naastliggende
zandgrond.
Al het vuilwater van het gehele perceel wordt in de toekomstige situatie via een nieuwe
pompput langs de Hofgeesterweg aangesloten op het ter plekke aanwezige
gemeentelijke persriool. Dit gemeentelijke persrioolstelsel heeft voldoende capaciteit om
ook het vuilwater in de nieuwe situatie af te voeren.
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6.

BELEMMERINGEN PROJECT

Wat betreft overige belemmeringen is gekeken naar ligging van kabels en leidingen,
de privaatrechtelijke situatie en overige benodigde vergunningen. Over het algemeen
heeft het plan de instemming van de omgeving. Het feit dat het plan draagvlak heeft bij
de omgeving laat echter onverlet dat omwonenden gebruik kunnen maken van de
bezwaarmogelijkheid.
Het onderzoek naar de overige belemmeringen heeft uitgewezen dat deze naar
verwachting
geen
belemmering
vormen
voor
het
verlenen
van
de
omgevingsvergunningen en de realisatie van het bouwplan.

7.

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

De initiatiefnemer zal de woning en het bijgebouw voor eigen rekening en risico bouwen.
Het bouwplan is voor de gemeente Velsen economisch uitvoerbaar omdat bij de
realisering van dit bouwplan geen gemeentelijke gronden of eigendommen rechtsreeks
betrokken zijn, zij geen financieel risico loopt en behoudens de behandeling van de
vergunningaanvragen waar legeskosten voor worden betaald, en geen voor verhaal in
aanmerking komende kosten maakt.

8.

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

Voor de omgevingsvergunning van de woning en de garage/berging wordt, met
toepassing van afdeling 3.4 Awb, een uitgebreide voorbereidingsprocedure gevoerd.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken wordt gedurende 6 weken ter inzage
gelegd, waarbij door een ieder zienswijzen kunnen worden ingediend. Hiervan wordt
tevoren een kennisgeving gepubliceerd in een dag-, nieuws-, huis-aan-huisblad of op
andere geschikte wijze. Het ontwerpbesluit wordt tevens toegezonden aan een
bestuursorgaan dat een verklaring van geen bedenking afgeeft en aan instanties zoals
bedoeld in artikel 6.12 van het Besluit omgevingsrecht. De zienswijzen en verklaring van
geen bedenking worden vervolgens bij de besluitvorming betrokken. Na een
beroepstermijn van zes weken treedt de omgevingsvergunning in werking, tenzij conform
artikel 8.4 Wro een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State
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