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1.

Inleiding

In de Structuurvisie Velsen 2015 zijn voor de kern Santpoort-Noord enkele uitbreidingslocaties
aangegeven, waaronder de locatie van de voormalige IJmond MTS.
Santpoort-Noord is gelegen in een overwegend groene omgeving. De kern wordt op het gebied van
wonen gekenmerkt door het gemis aan ouderenhuisvesting in de vorm van een woonzorgcomplex en
ouderenwoningen. Onderhavige locatie wordt hier dan ook voor ingezet.
Met een woonzorgcomplex wordt een complex zelfstandige woningen bedoeld. Bewoners kunnen hier
indien nodig zorg aan huis ontvangen waarbij wel een consequente scheiding bestaat tussen wonen,
zorg en service.

1.1 Plangebied
Het plangebied is gelegen in het noordwesten van de kern Santpoort-Noord en wordt omsloten door de
Roos en Beeklaan, de J.T. Cremerlaan en de Biallosterskilaan.

Ter plaatse van de planlocatie geldt het bestemmingsplan Santpoort-Noord. Krachtens de bij het
bestemmingsplan horende plankaart rust op het plangebied de bestemming ‘maatschappelijke
doeleinden’. De voorziene herontwikkeling van het plangebied past niet binnen de huidige
bestemming. Wijziging is dan ook noodzakelijk.
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2.

Vertrekpunt

De huidige bebouwing op de locatie is van een andere, grotere schaal dan de bebouwing in de
omgeving. De omringende kleinschalige woningbouw bestaat uit vrijstaande woningen, 2-onder-1kapwoningen en relatief korte stroken met rijtjeswoningen.
De aansluiting van de omringende bebouwing op de locatie van de IJmond-MTS is niet eenduidig.
Aan de zijde van de Roos en Beeklaan staan vrijstaande woningen die min of meer de kromming van
de straat volgen. De afstand van deze woningen ten opzichte van de straat is niet overal gelijk, maar
juist gevarieerd. Aan de zijde van de J.T. Cremerlaan staan stroken rijtjeswoningen evenwijdig aan de
straat, op de Biallosterskilaan zijn vooral de kopgevels van stroken georiënteerd. Met name aan deze
kant is de uitstraling van de straat minder van kwaliteit.
De nieuwe invulling voor de locatie moet ingepast worden in deze stedenbouwkundige opzet en
daarmee een samenhangend geheel vormen.
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt vooral bepaald door de hoeveelheid groen en de bijzonder
sfeervolle bomenlaan aan de Roos en Beeklaan. Tussen de J.T. Cremerlaan en Cotelaan ligt een
bijzonder plantsoen met informele wandelpaden en volgroeide bomen. Dit plantsoen is een duidelijk
herkenbaar stedenbouwkundig en landschappelijk element.
Naast openbare groenstroken en plantsoenen hebben de particuliere voor- en zijtuinen een belangrijke
inbreng in de groene uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte.
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3.

Kaderstelling

3.1 Stedenbouw
De huidige bebouwing van de IJmond-MTS op deze locatie reageert op geen enkele wijze op zijn
omgeving. Een nieuwe invulling van deze plek biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de
stedenbouwkundige opzet van de buurt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wordt aangesloten op de
karakteristiek van de wanden langs de Roos en Beeklaan, de J.T. Cremerlaan en de Biallosterskilaan.
Aan de Roos en Beeklaan moet worden ingespeeld op het losse karakter van de vrijstaande woningen
en op de korte en gevarieerde maat van de bebouwing.
Aan de zijde van de Biallosterskilaan wordt aangesloten op de stroken van de Roos en Beeklaan/Huis
te Wissenlaan en het feit dat deze met de kopgevels georiënteerd zijn op de Biallosterskilaan.
Aan de kant van de J.T. Cremerlaan bestaat de bebouwing uit stroken. Bijzonder aandachtspunt aan
deze zijde is het bosplantsoen. De nieuwe invulling van de locatie moet de mogelijkheid benutten dit
plantsoen een (visueel) vervolg te geven door openheid in de bebouwingswand en een groene
invulling. Onderstaande afbeelding geeft de opzet van de hoofdvorm van de bebouwing weer.
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Rooilijnen
Langs de Roos en Beeklaan is er sprake van een wisselende rooilijn aansluitend bij of vergelijkbaar
met de losse opzet en positie van de vrijstaande woningen in deze straat. Deze wisselende rooilijn is
gemiddeld vijf meter, doch minimaal drie meter vanuit de rand van het trottoir. Incidenteel kan hierop
een uitzondering worden gemaakt mits het wisselende en losse karakter van de bebouwing aan deze
zijde herkenbaar blijft.
Aan de zijde van de Biallosterskilaan wordt de uiterste rooilijn bepaald door de rooilijn van de
woningen in het aansluitend (zuidelijk) deel van de straat. Aan de zijde van de J.T. Cremerlaan ligt de
rooilijn minimaal vijf meter vanuit de rand van het trottoir. Dit is vergelijkbaar met de diepte van de
voortuinen van de rijtjeswoningen aan de overzijde van de straat.
Bouwhoogtes
De maximale bouwhoogte van de blokken grenzend aan de straatzijde is uitgaande van drie bouwlagen
met platte afdekking maximaal 9,50 meter, uitgaande van twee bouwlagen met kap 10,80 meter. Langs
de Roos en Beeklaan kan worden gespeeld met een variatie van bebouwing met platte afdekking
afgewisseld met bebouwing van twee lagen met kap. Langs de J.T. Cremerlaan en de Biallosterskilaan
is het voorgeschreven beeld twee lagen met kap voor de hoofdbebouwing. De helling van de kappen is
maximaal 45°.
In het middengebied kan de bebouwing incidenteel maximaal vier bouwlagen hoog zijn. Eventueel
‘verbindende’ bebouwing tussen de bouwblokken moet ondergeschikt zijn aan de hoofdopzet en
architectonisch zodanig worden uitgewerkt dat de (nieuwe) stedenbouwkundige structuur herkenbaar
blijft.
Beeldkwaliteit
In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van het plusniveau uit de gemeentelijke Welstandnota. Dit
vanwege de grootte van de locatie en het effect en uitstraling die een nieuwe invulling heeft op de
omgeving.
(openbare) buitenruimte
De kwaliteit van de omgeving inclusief de openbare ruimte wordt in belangrijke mate bepaald door de
groene voor- en zijtuinen van de omliggende woningen. Aansluitend daarop dient de voorruimte van
de nieuwe bebouwing die gericht is naar de straat, groen te worden ingericht. De maat van deze
voorruimte is circa vijf meter tussen rooilijn en rand van het trottoir.
Er mogen geen blinde wanden of plinten naar de straat worden gevormd vanwege de uitstraling naar
en het (negatieve) effect op het straatbeeld.

3.2 Wonen
In Santpoort-Noord zijn op dit moment nauwelijks woningen voor ouderen beschikbaar en op basis
van een behoefteberekening is er een in 2008/2009 een verwacht tekort van 620 woningen geschikt
voor ouderen. In de Structuurvisie 2015 wordt voor deze locatie geheel of gedeeltelijk uitgegaan van
ouderenhuisvesting.
De realisatie van een woonzorgcomplex op de locatie maakt het mogelijk om ook op latere leeftijd in
de eigen wijk te blijven wonen. Er wordt gedacht aan woonzorgcomplex bestaande uit zelfstandige
woningen met een bouwwijze gericht op beschut wonen. De doelgroep zijn senioren (55+) en ouderen
(65+). Bewoners van het complex kunnen zo nodig zorg aan huis ontvangen. Er is een consequente
scheiding tussen wonen, zorg en service. Het complex bevat een bescheiden algemene
(ontmoetings)ruimte voor de bewoners. De definitie van een woonzorgcomplex is uitgewerkt in
bijlage 1.
Volgens de woonvisie 2015 en de prestatieafspraken 2007/2010 wordt voor de totale woningvoorraad
van de gemeente Velsen een verdeling koop/huur nagestreefd van 55% koop en 45 % huur. Het recent
uitgevoerde Woningmarkt- en woonwensenonderzoek geeft aan dat deze verhouding in 2008 is
bereikt. Deze streefverhouding hoeft niet in iedere woonkern gehaald te worden. Dit zorgt voor
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diversiteit in woonmilieus in Velsen. In Santpoort-Noord is de verhouding koop/huur 75% koop en
25% huur (waarvan 14% sociale huur).
In de Woonvisie 2015 wordt gesteld dat voldoende dure huurwoningen moeten worden gerealiseerd
om een alternatief te kunnen bieden aan eigenaar/bewoners maar dat het aandeel sociale huurwoningen
in de woningvoorraad niet mag dalen.
Gelet op de huidige verhouding in Santpoort-Noord en de eigendomsverhouding van de locatie, dient
minimaal 15% van de woningen te worden gerealiseerd in de sociale sector met een huur van € 511,50
(prijspeil 2009).

3.3

Verkeer en parkeren

Ontsluiting
De centrale ontsluiting voor autoverkeer van de locatie vindt plaats vanaf de Biallosterskilaan.
De woningen zijn ontsloten door middel van een duidelijk herkenbare (gezamenlijke) entree.
Parkeren
Bij nieuwe ontwikkelingen dient het parkeren te voldoen aan de normen en uitgangspunten, zoals die
zijn beschreven in de geldende notitie parkeernormen van de gemeente. Op moment van opstellen van
dit startdocument betreft dit de notitie Parkeernormen Gemeente Velsen 2009 (17 december 2009).
Kort samengevat betekent dit voor onderhavige locatie het volgende: voor seniorenwoningen is een
parkeernorm van 1,3 parkeerplaats per woning vastgesteld. De gemeente bepaalt per bouwaanvraag of
er sprake is van seniorenwoningen. Woningen in deze categorie mogen in ieder geval uit niet meer dan
drie kamers bestaan. Uitgangspunt is dat parkeren wordt opgelost binnen het plangebied. Bij extra
belasting van openbaar gebied voor parkeren wordt een alternatief traject doorlopen waarbij de
aanvrager het gebruik van het openbaar gebied dient te compenseren.
Het verkeerskundige ontwerp dient te voldoen aan de richtlijnen in het ASVV 2004. Dit ontwerp dient
in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Velsen tot stand te komen.

3.4 Groen en water
De laan-/straatbomen aan de Roos en Beeklaan, J.T. Cremerlaan en Biallosterskilaan dienen behouden
te blijven. Bij het ontwerp dient er naar gestreefd te worden de aanwezige betekenisvolle bomen op de
locatie zelf door inpassing dan wel verplaatsing te behouden. Hiertoe zal de ontwikkelende partij een
inventarisatie van het bomenbestand moeten verrichten waarbij kwaliteit, vitaliteit en verplantbaarheid
bezien wordt.
Het ontwerp dient in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Velsen tot
stand te komen.

3.5 Verlichting, kabels en leidingen
Het ontwerp dient in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Velsen tot
stand te komen.

3.6 Ruimtelijke ordening
Voor het plangebied bestaat geen afwijkend nationaal of provinciaal beleid waar rekening mee hoeft te
worden gehouden. Wat betreft het lokale beleid geeft de Structuurvisie Velsen 2015 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 en de
maatschappelijke belangen. De structuurvisie is hiermee het integratiekader voor ruimtelijke
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ontwikkeling in de gemeente Velsen. De planlocatie is onderdeel van de uitbreidingsmogelijkheden
die in de structuurvisie zijn opgenomen.
De vigerende bestemming is “Maatschappelijke doeleinden” en ten behoeve van de beoogde
ontwikkeling dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. De bestemmingsplanwijziging kan
worden meegenomen in de reguliere cyclus van bestemmingsplanherzieningen. Dit herziene
bestemmingsplan treedt op zijn vroegst in 2018 in werking.
Wanneer de initiatiefnemer eerder een bouwtitel (voorwaarden om een bouwvergunning te kunnen
afgeven) wil hebben kan hij zelf overgaan tot het laten opstellen van een bestemmingsplan, één en
ander in overeenstemming met hiervoor bij de Gemeente Velsen geldende kwaliteitseisen. Het
bevoegd gezag blijft de raad van de gemeente Velsen. De voorwaarde waar aan voldaan moet worden
voordat een bestemmingsplanprocedure gestart wordt is dat er een privaatrechtelijke
exploitatieovereenkomst tussen de initiatienemer en de Gemeente Velsen wordt afgesloten. De
planschadeafwikkeling maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

3.7 Milieu
Via milieuwetgeving en de ruimtelijke ordening wordt getracht milieubelastende en milieugevoelige
functies zo goed mogelijk te scheiden, teneinde overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dit beïnvloedt
de bestemmingstoekenning en de juridische regeling van de bestemmingen.
Luchtkwaliteit
Aannemende dat de voorgenomen ontwikkeling minder dan 500 woningen betreft is volgens de Wet
luchtkwaliteit sprake van een plan dat niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de
luchtkwaliteit. Het plan hoeft niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen. Wel zal in het
kader van een goede ruimtelijke ordening een motivatie nodig zijn. In dit verband wordt opgemerkt
dat in het plangebied ruimschoots kan worden voldaan aan de normen van de Wet luchtkwaliteit.
Geluid algemeen
Bij definitieve planvorming dient een akoestisch rapport te worden opgesteld. Meer informatie over de
procedure kan worden verkregen bij de Milieudienst IJmond, mevrouw J. Gies (0251-263812).
Wegverkeerslawaai
De bouwlocatie ligt binnen de geluidszone van de Santpoortsedreef. De geluidbelasting afkomstig van
de Santpoortsedreef op de locatie bedraagt om en nabij de 50 dB. Dit ligt boven de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB waardoor er bij de bestemmingsplanprocedure mogelijk een hogere
waarde procedure gevoerd dient te worden.
Voor de overige omliggende wegen geldt een 30 km/uur regime, hiervoor hoeft geen hogere
geluidswaarde te worden vastgesteld. Bij het bouwplan dient mogelijk wel een gevelwering
onderzoek uitgevoerd te worden om te voorkomen dat de binnenwaarde overschreden wordt.
Railverkeerslawaai
De geluidsbelasting veroorzaakt door de spoorlijn Haarlem- Uitgeest bedraagt 50 dB, er zijn geen
hogere geluidswaarden nodig.
Geluid overig
De locatie ligt niet in de nabijheid van een industrieterrein en buiten het beperkingengebied van het
Luchthaven indelingsbesluit voor de luchthaven Schiphol.
Externe Veiligheid
Een ruimtelijk plan wordt beoordeeld op verschillende externe veiligheidsaspecten uit het Besluit
Externe Veiligheid voor Inrichtingen (het BEVI) en de circulaire ‘risiconormering vervoer gevaarlijke
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stoffen’. De verantwoordingsplicht is aan de orde als het invloedsgebied van een BEVI-inrichtingen
over het gebied waarvoor een ruimtelijk plan wordt opgesteld valt.
Er zijn op basis van Externe Veiligheid geen beperkingen met betrekking tot het plan.
De te volgen Wro-procedure is voor zowel het BEVI als de circulaire RNVGS het wettelijk
instapmoment om een ruimtelijk plan te toetsen.
Ecologie
De planlocatie is grotendeels verhard terrein. Om deze reden wordt geen beschermde flora en fauna
verwacht. Voor wat betreft de te slopen school wordt opgemerkt dat geen verblijfsplaatsen van
vleermuizen worden verwacht.
Er hoeft geen flora- en faunaonderzoek te worden uitgevoerd. Er zijn geen nadere procedures in
verband met de groene wetgeving nodig. Om niet in strijd te handelen met de Flora- en faunawet dient
het eventueel verwijderen van vegetatie (bomen/struikgewas) buiten de vogelbroedtijd (15 maart – 15
juli) plaats te vinden.
Milieuzonering
In het plan en in de onmiddellijke nabijheid zijn geen grote milieubelastende activiteiten aanwezig,
waardoor milieuzonering geen belemmeringen voor het plan oplevert
Bodem
Op basis van de bodemkwaliteitskaart ligt de locatie in een gebied dat als schoon wordt aangemerkt.
Voor de bedoelde locatie zijn op dit moment geen gegevens uit eerder uitgevoerde onderzoeken
bekend. Op basis van de bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan moet een vooronderzoek worden
uitgevoerd conform NVN-5725. Op basis hiervan beoordeelt de Milieudienst IJmond of vrijstelling
kan van een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 kan worden verleend.
Duurzaamheid
De gemeente Velsen heeft een vastgesteld Milieubeleidsplan 2008-2012 en vastgesteld Klimaatbeleid.
Het plan moet voldoen aan dit beleid. Voor dit plan dient een energievisie te worden opgesteld en het
tool GPR- gebouw dient te worden toegepast met als cijfer minimaal gemiddeld een 7. Bij deze
duurzaamheidambities ligt de nadruk op energiebesparing en gezondheid
Voor meer informatie over het instrument duurzaamheid kan contact worden opgenomen met de
Milieudienst IJmond, de heer T. van Son (0251- 263835) of mevrouw R. Blokker (0251-263890).

3.8 Archeologie
Gezien de kans op oudheidkundige waarden op de locatie is het wenselijk en verstandig om in een zo
vroeg mogelijk stadium een archeologische verkenning uit te voeren. Uitkomst van deze verkenning
kan dan mogelijkerwijze van invloed zijn op de definitieve plaatsbepaling van bodemingrepen.
Daarnaast voorkomt een dergelijke aanpak vertraging in de verdere planontwikkeling en -uitvoering.
De verkenning dient door een gecertificeerd bedrijf conform de Kwaliteitseisen Nederlandse
Archeologie (KNA) te worden uitgevoerd.

3.9 Financiële aspecten
Op basis van de Grondexploitatiewet is de gemeente verplicht om de door haar gemaakte kosten ten
behoeve van een (her)ontwikkeling te verhalen op de ontwikkelaar. De gemeente zal daarvoor een
zogenaamde anterieure overeenkomst sluiten waarin naast kostenverhaal eveneens onder meer de
locatie-eisen worden vastgelegd. In het geval de gemeente en de ontwikkelaar er gezamenlijk niet in
slagen om overeenstemming te bereiken zal de gemeente een exploitatieplan opstellen om de kosten
op die manier te verhalen op de ontwikkelaar en de locatie-eisen vast te leggen. Indien de ontwikkelaar
en de gemeente, na het opstellen van het exploitatieplan, toch nog overeenstemming bereiken kan er
een zogenaamde posterieure overeenkomst worden gesloten. De te verhalen kosten volgen dan uit het
exploitatieplan.
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De kostensoortenlijst van het Bro zal door de gemeente als leidend worden gebruikt voor het verhaal
van kosten op de ontwikkelaar voorzover deze kosten de door de wetgever gestelde te weten, criteria,
profijt, toerekenbaarheid, proportionaliteit doorstaan.
Indien sprake is van verkoop van gemeentegrond is het uitgangspunt dat de grond marktconform
wordt vervreemd op basis van de toekomstige bestemming. De vervreemding van grond gebeurt
conform de door de gemeenteraad in 2006 vastgestelde algemene verkoopvoorwaarden.
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BIJLAGE 1
Definitie van een woonzorgcomplex
Definitie
Een woonzorgcomplex kan het best worden omschreven als een complex zelfstandige woningen met
een bouwwijze die gericht is op beschut wonen, met een complexgewijs overeengekomen zorg- en
servicearrangement. Wel is er sprake van een consequente scheiding tussen wonen, zorg en service.
In de omschrijving die hierboven is gebruikt staan een aantal begrippen die een verdere toelichting
nodig hebben:
• Zelfstandige woningen
Woning met eigen voordeur, huisnummer, bel en brievenbus. Een eigen keuken
waarin volledige maaltijden kunnen worden bereid en een eigen badkamer en toilet. Daarnaast
minimaal één aparte slaapkamer.
• Bouwwijze gericht op beschut wonen
Woningen moeten zoveel mogelijk voldoen aan de basiseisen zoals die in het Handboek Woonkeur
zijn gesteld. Daarnaast moet het complex sociale veiligheid bieden, bijvoorbeeld door een collectieve
ingang en/of een ontmoetingsruimte voor sociale contacten.
• Complexgewijs zorg- en dienstenarrangement
Voor de bewoners van het complex zijn afspraken gemaakt met een zorgaanbieder, voor het geval zich
gezondheidsproblemen voordoen. Er kan in geval van nood direct hulp op gang worden gebracht. Elke
woning kan op een alarmsysteem worden aangesloten.
• Consequente scheiding tussen wonen, zorg en service
Er zijn afzonderlijke contracten, waardoor de afname van zorg en service (bijvoorbeeld
boodschappenservice) niet zijn gekoppeld aan het huren van een woning.
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