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1.

INLEIDING

1.1. Aanleiding voor het startdocument
College en raad hebben in juni 2011 de visie, het programma/functies en de toekomstige locatie voor
de Brede School vastgesteld.
De voorkeurslocatie voor de Brede School is bij de Heirweg vanwege de functionele koppeling met
De Mel, waardoor een functionele- en fysieke koppeling ontstaat tussen onderwijs en welzijn in
Velsen-Noord.
Voor een Brede School aan de Heirweg in Velsen-Noord heeft het college in oktober 2011 het concept
startdocument “Heirweg oktober 2011” voor de nieuwbouw goedgekeurd en is vervolgens vrijgegeven
voor inspraak. Bij het concept startdocument was rekening gehouden met een Brede School waarin
basisschool de Triangel werd gecombineerd met welzijnsfuncties die te maken hebben met kinderen.
Hiervoor zou een gedeelte van het Wijkermeercentrum gesloopt worden. Het oostelijke deel en de
gymzaal zouden gehandhaafd blijven.
Vanwege de brand in de nacht van 31 december 2011 en 1 januari 2012 is een groot deel van het
Wijkermeercentrum afgebrand, waaronder de gymzaal. Dit was aanleiding om opnieuw te kijken naar
het programma van de toekomstige brede school, maar dan ook in relatie met de functies van stichting
Welzijn in het Wijkermeercentrum. Naar aanleiding hiervan heeft het college op 22 mei 2012 de
voorkeur uitgesproken om een nieuw concept startdocument uit te werken waarbij in de Brede School
ook het programma voor jongeren, volwassenen en ouderen is opgenomen van Stichting Welzijn.
Dit houdt in dat het resterende gebouw van het Wijkermeercentrum plaats maakt voor nieuwbouw
waarin zowel de onderwijsfunctie als het welzijnsprogramma in is opgenomen.
In dit concept startdocument worden globaal de gemeentelijke kaders genoemd waar de toekomstige
nieuwbouw aan moet voldoen. De kaders zijn globaal omdat het programma van de Brede School en
welzijnsfuncties nog niet definitief is en de ontwerpfase nog moet starten. Na vaststelling door het
college, wordt het concept startdocument vrijgegeven voor inspraak gedurende zes weken (vanaf 7 juli
2012).
1.2. Begrenzing van het plangebied
De locatie voor de toekomstige Brede School in Velsen-Noord is ter plaatse van het
Wijkermeercentrum aan de Heirweg. In de nacht van 31 december 2011 en 1 januari 2012 is het
westelijk deel van het Wijkermeercentrum afgebrand. Dit deel is inmiddels gesloopt. Het oostelijk
deel van het Wijkermeercentrum is na de brand niet meer in gebruik omdat de installatieruimte (CV
ketel, gas, water en licht installatie) is verwoest.
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Figuur 1, begrenzing plangebied
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2.

VERTREKPUNT

Voorafgaand aan een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning wordt een startdocument
opgesteld voor de nieuwe ontwikkeling. Met dit document zijn de mogelijkheden tot participatie en
inspraak van de burgers in de nieuwe WRO verzekerd. Binnen elke fase van het project is er een vorm
van maatschappelijke betrokkenheid ingebouwd, zodat de maatschappelijke uitvoerbaarheid kan
worden getoetst.
In het startdocument zijn uitgangspunten beschreven ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling.
Het betreffen uitgangspunten zoals bouwhoogte, bouwvlakken en rooilijnen. Voor de andere
uitgangspunten, veelal ten aanzien van kwaliteit en duurzaamheid, is dit niet, of maar gedeeltelijk
mogelijk, in het startdocument. De borging van deze uitgangspunten zijn beschreven in een globaal
programma van eisen. Beide documenten maken bij de ontwerp- en realisatiefase onderdeel uit van de
overeenkomst tussen gemeente en bouwheer en daarom wordt in deze documenten op een aantal
aspecten uitgebreid ingegaan op de beoogde beeldkwaliteit en duurzaamheid.
2.1 Korte beschrijving
De vigerende bestemmingen op de locatie Heirweg zijn “Maatschappelijke doeleinden”,
“Groenvoorziening”. In de nieuwe situatie blijven deze gehandhaafd. Enkel zijn verschuivingen en een
omvangrijker volume van het gebouw aan de orde. De beoogde ontwikkeling is niet passend in het
bestemmingsplan.
De gehele locatie met de functie “Maatschappelijke doeleinden” wordt momenteel in gebruik
genomen door het Wijkermeercentrum. Een eenlaagsgebouw met in het midden een gymzaal. Het
gebouw heeft een ingang aan zowel de zijde van de Heirweg als de Wijkermeerweg.
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3.

KADERSTELLING

3.1. Stedenbouw en beeldkwaliteit
Stedenbouw
Stedenbouwkundig vertrekpunt
De locatie Heirweg is gelegen aan de zuidzijde van Velsen Noord en vormt de overgang van het
woongebied naar de bedrijvigheid aan de zijde van de Wijkermeerweg. Op de locatie staat het gebouw
van het Wijkermeercentrum. Op dit moment omvat de locatie veel openbaar groen in de vorm van een
bosplantsoen, gras en een veelheid aan bomen. Voor de stedenbouwkundige kaderstelling wordt
uitgegaan van het handhaven van de bedrijvigheid aan de zijde van de Wijkermeerweg.
Ten behoeve van de Brede School zal het Wijkermeercentrum worden gesloopt om plaats te maken
voor de toekomstige Brede School met geïntegreerd welzijnsactiviteiten.
Stedenbouwkundige uitgangspunten
• de groene zone waarin de Brede School gesitueerd wordt, maakt onderdeel uit van de
groenstructuur van Velsen-Noord waarbij het groen vanuit het omringende Wijkeroogpark de
wijk in wordt getrokken. Uitgangspunt voor deze locatie is daarom dat dit groen de hoofdrol
speelt en de bebouwing wordt ingepast in het groene landschap;
• om het groenkarakter te versterken wordt de bebouwing vormgegeven als los gesitueerd
gebouw in een groene omgeving. Op de kop van de groenzone wordt de aansluiting gezocht
met de wijk .
• de bebouwingshoogte sluit aan op de directe omgeving. Om het gebouw zo compact mogelijk
te houden, heeft het gebouw een geleding en opbouw in hoogte door een combinatie van een
2- en 3-laags volume toe te passen;
• de maximale rooilijnen liggen aan de noord- en zuidzijde in het verlengde van de bestaande
bebouwing van het Wijkermeercentrum. Aan de westzijde springt de rooilijn terug ten
opzichte van de woonbebouwing langs de Wijkerstraatweg;
• de vormgeving van de omgeving maakt integraal onderdeel uit van de ontwerpopdracht.
Hierbij is een logische verbinding met het park en inpassing van (bestaande) bomen
uitgangspunt.
• met het ontwerp van de nieuwbouw en omgeving van de Brede School wordt een duidelijke
kwaliteitswinst gerealiseerd door een groenstrook, die nu een rommelige uitstraling heeft, een
groener en kwalitatief beter aanzicht te geven;
• het parkeren, halen en brengen en een eventuele nieuw fietspad wordt nader uitgewerkt in een
inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan wordt tezamen met het voorlopig ontwerp van het gebouw
vastgesteld.
• de huidige bebouwing aan de Wijkermeerweg is vanwege de kwalitatieve uitstraling die men
bij de Brede School wil bewerkstelligen een aandachtspunt. Over de verkeersstructuur van de
Wijkermeerweg vindt eveneens planvorming plaats, dit staat los van dit project.
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Bebouwingstypologie / organisatie
Op basis van de stedenbouwkundige visie en uitgangspunten is het benodigde programma (zie 3.2)
omgezet in een maximaal bouwvolume. Deze bouwmassa, op bovenstaande afbeelding weergegeven,
bestaat uit een centraal 3-laags volume met aan de straatzijde een afbouw naar een 2-laagse
bebouwing zodat wordt aangesloten op de omringende woonbebouwing. In het 2-laagse gedeelte is, in
aansluiting op het schoolplein, de school gehuisvest. Op de hoek van de Wijkerstraatweg en Heirweg
vind de ontsluiting van de centrale ontvangsthal plaats. In het 3-laagse gedeelte zijn welzijnsfuncties,
de peuterspeelzaal en de gymzaal opgenomen. Om mogelijk te maken dat het 3-laagse gedeelte wordt
voorzien van een zadeldak mag dit volume tot een nokhoogte van een halve bouwlaag worden
verhoogd. Dit resulteert in een bouwmassa met een hoogte van maximaal 8 tot 12,5 meter.
Op de volgende afbeeldingen is de benodigde bouwmassa aangegeven. Dit betreft een maximaal
bouwvolume als uitgangspunt voor de bestemmingsplanwijziging. Bij het ontwerp van het
uiteindelijke gebouw zal dit volume gedetailleerder worden uitgewerkt.
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Bouwmassa op de locatie:

Beeldkwaliteitsaspecten
Welstandsniveau
In de Welstandsnota van de Gemeente Velsen wordt de locatie getypeerd als groen gebied met weinig
samenhang tussen de landschappelijke inrichting en architectuur. Voor de woonbebouwing grenzend
aan het plantsoen is grotendeels het welstandsniveau ‘plus’ vastgesteld. Voor de invulling van deze
locatie wordt daarbij aangesloten. Het is niet nodig om voor deze locatie een beeldkwaliteitplan op te
stellen. De Welstandsnota aangevuld met onderstaande uitgangspunten geven voldoende houvast voor
de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking voor deze locatie.
Architectonische vormgeving
• Qua uitstraling is het gebouw niet gerelateerd aan de bebouwde omgeving maar mag het zich
daar juist van verzelfstandigen zowel in materialisering als eventuele kapconstructie;
• de materialisering speelt in op de groene omgeving en heeft een natuurlijk karakter;
• het gebouw wordt duurzaam ontworpen door o.a. de toepassing van duurzame materialen;
• de bebouwing heeft een alzijdige vormgeving maar hoofdentree’s worden aan de zijde van de
Heirweg gerealiseerd zodat hier de aansluiting met de wijk wordt bewerkstelligd.
Vormgeving openbare ruimte
• Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte (wordt in het najaar van 2012 opgesteld) bevat
een voorstel voor het ontwerp van het omringende groen, incl. beplanting en hoe de Heirweg
wordt ingericht ten behoeve van parkeren;

Concept startdocument Heirweg - Bredeschool Velsen-Noord

15-11-2012

pagina

8

•
•
•
•

3.2 3.2.

de aansluiting van het gebouw op de groene omgeving wordt op vanzelfsprekende wijze
vormgegeven, het is de bedoeling dat het gebouw met bijbehorende pleinen en de
parkomgeving op natuurlijke wijze in elkaar overlopen;
uitgangspunt is een zo open mogelijk landschap en geen afbakening d.m.v. hekwerken etc.
Indien een afscheiding noodzakelijk is dan maakt deze onderdeel uit van het ontwerp bv. door
te werken met taluds, keerelementen etc.
de vormgeving van het groen sluit aan op de grootschalige groenstructuur van het
Wijkeroogpark, uitgaande van grasweiden met bomen en grotere beplantingsvakken en een
padenstructuur die op logische wijze aantakt op het park.
er worden geen speelfuncties in het groen opgenomen, wel kan er informeel gebruik worden
gemaakt van het gras bv. als trapveldje.
Programma

Wat betreft de huisvesting kan een Brede School gehuisvest zijn in één gebouw. Maar een Brede
School kan ook als een netwerk worden vormgegeven en zodoende in meerdere gebouwen
ondergebracht worden.
In Velsen-Noord bevindt zich het buurtcentrum De Mel waar diverse activiteiten plaatsvinden voor
zowel jong als oud. In het wijksteunpunt Watervliet vinden met name activiteiten plaats voor
buurtbewoners vanaf 65 jaar.
Bij een Brede School in Velsen-Noord wordt onderwijs gecombineerd met welzijn- en zorgfuncties in
één gebouw. Met de welzijnfuncties in de omgeving wordt een inhoudelijk ‘netwerk’ gevormd.
Om de ruimtelijke contour te bepalen van de nieuwbouw is rekening gehouden met een concept
programma voor de Brede School van circa 3440 m2. Over het definitieve programma en de verdeling
van de m2 per functie vindt in de volgende fase (ontwerpfase) besluitvorming plaats. Momenteel is er
rekening gehouden met onder andere: 16 klaslokalen tbv de school functie, docentenkamer,
speellokaal, 4 spreekkamers, gymzaal met kleed-, wasruimtes en toiletten. 3 grote ruimtes ten behoeve
van welzijnsactiviteiten, 2 artsen/verpleegkundige spreekkamers, boxenruimte, 2 ruimtes voor
peuterspeelzaal, tienerruimte, vergaderruimte, bergingen, toiletten en een leskeuken.
Het bovengenoemd programma wordt zowel door de school als welzijn gebruikt. Het gedeeld gebruik
(dubbelgebruik) van de ruimtes door verschillende partijen is de meerwaarde voor de Brede School.
Hierdoor neemt het aantal m2 gebruik toe per instelling.
3.3 Verkeer en parkeren
Verkeersstructuur
Uitgangspunten omtrent de verkeersstructuur rondom locatie de Brede School is in hoofdlijnen aan de
zijde van de Heirweg en Wijkerstraatweg ongewijzigd. De Brede School wordt ontsloten vanaf de
Heirweg (hoek Heirweg en Wijkerstraatweg). Ten behoeve van de Brede School dienen er
aanvullende parkeerplaatsen, volgens de norm, te worden gerealiseerd. Uitwerking en situering van
deze parkeerplaatsen vindt plaats in het inrichtingsplan (najaar 2012).
Afhankelijk van de oude bestemming van het Wijkermeercentrum gaan er wellicht nog
parkeerplaatsen van de parkeerbehoefte af. 40% van de bestaande parkeerplaatsen voor woningen in
de directe omgeving van de locatie kunnen worden toegewezen aan het dagonderwijs in verband met
dubbelgebruik. Er zal apart worden gekeken naar het inpassen van de parkeerbehoefte voor halen en
brengen. Na afronding van de ontwerpfase zal op basis van het definitieve programma van de Brede
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School, de dan geldende parkeersituatie in de Heirweg, integraal worden gekeken naar het benodigde
aantal parkeerplaatsen ten behoeve van de Brede School.

Parkeernormen
Functie

P-norm (pp)

Crèche / PSZ / Kinderdagverblijf
halen & brengen
Basisonderwijs
halen & brengen
Bibliotheek
Cultureel Centrum / Wijkgebouw

0,7
0,2
0,7
3
0,6
2

Per
Arbeidsplaat
s
Kind
Lokaal
Lokaal
100 m2 BVO
100 m2 BVO

Uitgangspunten / Aannames:
Crèche / PSZ / Kinderdagverblijf
Crèche / PSZ / Kinderdagverblijf
Basisonderwijs

20 kinderen per 100 m2
BVO
1 arbeidsplaats per 7
kinderen
25 leerlingen per lokaal
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3.4 Groen en water
Het groen op de locatie heeft een maatschappelijke functie en is van stedenbouwkundig belang (zie 3.1
Stedenbouwkundige visie).
In het openbaar gebied/openbaar groen, komt in eigendom en/of beheer van de gemeente Velsen. De
eisen die de gemeente stelt zijn van toepassing op het openbare gebied, groen, inrichting en beheer.
Bij wijziging van de huidige inrichtring dient overleg plaats te vinden met de afdeling Beheer
Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Velsen.
(Grond)water / riool
Hemel- en rioolwater dient gescheiden te worden aangeboden op de perceelgrens.
Infiltratie in de bodem stelt randvoorwaarden ten aanzien van het materiaalgebruik. Emissie van
verontreinigingen moeten worden vermeden, waardoor met name koper, lood en zink niet (in
excessieve mate) toegepast mogen worden.
De toename van verhard oppervlak dient gecompenseerd te worden conform de regels van het
Waterschap.
3.5 Verlichting, kabels en leidingen
Verlichting
Aanpassingen aan de openbare verlichting worden uitgevoerd door de gemeente Velsen op kosten van
de initiatiefnemer. In het plangebied zal standaard materiaal worden toegepast.
Kabels en leidingen
In het plangebied liggen veel kabels en leidingen. Het verplaatsen van kabels en leidingen binnen het
plangebied kan in overleg met de kabel en leidingbeheerders op kosten van de initiatiefnemer. De
beheerders hebben allen hun specifieke eisen, waardoor het van belang is in een vroeg stadium te
overleggen met de beheerders om technische en financiële uitvoerbaarheid te kunnen toetsen.
In het plangebied dient het trottoir minimaal 2,4 meter breed te zijn om plaats te bieden aan de
ondergrondse infrastructuur. De kabels en leidingen dienen in gemeentegrond te liggen.
3.6 Ruimtelijke ordening
De locatie Heirweg is ter plaatse van de toekomstige Brede School. In het vigerende bestemmingsplan
is deze locatie bestemd als maatschappelijke doeleinden. Vanwege toename van het maatschappelijk
programma en verruiming van de bebouwingscontour past de nieuwbouw niet in het
bestemmingsplan. Dit betekent dat een planologische procedure moet worden doorlopen. Bij de
verdere uitwerking van het ontwerp wordt bezien welke planologische procedure (een
bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning).
3.7 Milieu
Luchtkwaliteit
De Wet luchtkwaliteit vormt geen knelpunt voor de realisatie van het plan.
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Geluid algemeen
Voor de Wet geluidhinder is de basisschool een geluidgevoelige bestemming. Een kinderdagverblijf
en huisvesting voor naschoolse opvang is niet geluidgevoelig.
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen en spoorlijnen en gezoneerde
industrieterreinen. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen
zone. Binnen een zone moet voor het realiseren van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming, zoals
een school, onderzoek worden gedaan naar de optredende geluidbelasting.
De locatie ligt niet binnen de zone van een spoorlijn.
Wegverkeerslawaai
Het plangebied ligt binnen de zone van de Wijkermeerweg. De geluidsbelasting afkomstig van de
Wijkermeerweg ligt tussen de 48 dB(A) en de 59 dB(A). De voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai is 48 dB, de grenswaarde is afhankelijk van de situatie. De grenswaarde voor
nieuwe geluidsgevoelige objecten in stedelijk gebied bedraagt 63 dB. Bij een geluidsbelasting tussen
de voorkeursgrenswaarde en de grenswaarde is het mogelijk om met een zogenoemde hogere waarde
procedure een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde te verlenen. Deze hogere waarden worden
verleend door de Milieudienst IJmond.
Industrielawaai
De geluidsbelasting vanwege industrielawaai ligt op deze locatie rond de 50 dB(A). Dit is tevens de
voorkeursgrenswaarde, er bestaat een kans dat voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Bij een
geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de grenswaarde is het mogelijk om met een
zogenoemde hogere waarde procedure een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde te verlenen. Deze
hogere waarden worden verleend door de Milieudienst IJmond. De grenswaarde voor industrielawaai
is 55 dB(A). De grenswaarde wordt op de planlocatie niet overschreden. Als het stedenbouwkundige
concept gereed is zal de Milieudienst IJmond bepalen wat de exacte geluidsbelasting op de gevels is.
Vanwege industrielawaai is een mogelijk hogere waardeprocedure nodig.
Externe veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide
categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid voor inrichtingen
(bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het beleid voor
transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen'
(cRnvgs). Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Plaatsgebonden Risico (PR)
Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een
ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op
die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten
risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10 -6 contour (welke als
wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden.
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Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een
bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting. Het GR wordt
weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N), de fNcurve. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit
invloedsgebied wordt doorgaans begrensd door de 1 % letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), ofwel
door de afstand waarop nog 1 % van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij
een calamiteit met gevaarlijke stoffen.
Nagegaan moet worden of op het gebied van externe veiligheid belemmeringen worden ondervonden.
Hierbij dient te worden getoetst aan bronnen die een extern veiligheidsrisico in kunnen houden. Het
gaat daarbij om de volgende risicobronnen:
• bedrijven, waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd;
• vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg;
• vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor;
• vervoer van gevaarlijke stoffen over het water;
• transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding.
Het plangebied wordt omsloten door de Heirweg, de Wijkerstraatweg, de Wijkerweg en de bossages
aan de oostzijde. Het plangebied is gelegen binnen invloedsgebieden van verschillende risicobronnen.
Het betreft de volgende bronnen:

Bedrijven, waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd
De beoogde locatie voor De Mel is gelegen binnen de het invloedsgebied van HIM Chemie. Bij HIM
chemie worden gevaarlijke stoffen opgeslagen. HIM Chemie valt onder de werkingssfeer van het Bevi
en heeft een plaatsgebonden risico en een invloedsgebied. Het plangebied is niet gelegen binnen de
plaatsgebonden risicocontour van HIM Chemie. Het plangebied valt binnen het invloedsgebied van
HIM chemie. Uit de uitgevoerde QRA van HIM Chemie blijkt dat het groepsrisico kleiner is dan 0,1 *
oriëntatiewaarde. Indien de persoonsdichtheid in/rond het plangebied toeneemt met meer dan 10%
dient een nieuwe berekening van het groepsrisico te worden uitgevoerd.
Een klein deel van het plangebied is gelegen binnen het plaatsgebonden risicocontour (15 meter) van
het gasontvangststation Wijkermeerweg. Binnen deze contour mogen geen zijn geen nieuwe
kwetsbare objecten toegestaan. Binnen het plangebied moet hier rekening mee worden gehouden.
Transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding
De locatie is gelegen binnen de effectafstand van verschillende
buisleidingen (aardgas). Er is geen plaatsgebonden risico. In
verband met bereikbaarheid van de buisleiding mag binnen een
zone van 5 meter aan weerszijden van de buisleidingen geen
bebouwing komen. Deze zone valt buiten het plangebied.
Uit de risicokaart blijkt dat het plangebied is voor een groot deel
is gelegen binnen de 100% letaliteitcontour. Om het groepsrisico
te bepalen is een Carola-berekening uitgevoerd. Uit deze
berekening blijkt dat het groepsrisico in de huidige situatie
kleiner is dan 0,1 * oriëntatiewaarde. Ontwikkelingen binnen het
invloedsgebied zijn hierdoor mogelijk.
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In figuur 4. zijn de resultaten van de berekeningen buisleidingen
opgenomen, groene leidingen en invloedsgebieden hebben een
groepsrisico van kleiner dan 0,1*oriëntatiewaarde.
Bij deze overwegingen moet worden gerealiseerd dat het een
bijzonder kwetsbaar object betreft waarvan de zelfredzaamheid
zeer laag is (en geheel afwezig bij de kinderen van het
kinderdagverblijf). Er moet dan ook overleg plaatsvinden met de
veiligheidsregio. In de concept beleidsvisie is het volgende over
bijzondere kwetsbare objecten opgenomen:
• Bijzondere kwetsbare objecten worden buiten het
invloedsgebied van de risicoveroorzakende activiteit
(inrichting, weg of buisleiding) geprojecteerd. Indien zij niet
buiten de invloedsgebied kunnen worden geprojecteerd/gerealiseerd, worden zij bij voorkeur buiten de zone geprojecteerd waarbinnen 100% sterfte
optreedt bij het maatgevend scenario.
Op de kaart zijn in roze de effectafstanden 1% letaliteit
aangegeven van de hoge druk aardgastransportleidingen.
In het gebied rondom buurthuis De Mel spelen liggen twee
leidingen:
Leiding 1
Diameter
Druk
Effectafstand 1% letaliteit
Effectafstand 100% letaliteit

circa 12 inch
66,2 bar
170 meter (maatgevend
scenario: brandbaar)
80 meter

Leiding 2
Diameter
Druk
Effectafstand 1% letaliteit
Effectafstand 100% letaliteit

circa 8 inch
66,2 bar
115 meter ( maatgevend scenario: brandbaar)
60 meter

Uit onderstaande figuur blijkt dat de globaal ingetekende nieuwbouwlocatie voor de Brede School (=
optie) niet in beide 100% letaliteitcontouren ligt.
Genoemde locatie ligt wel ruim binnen de 1% letaliteitcontouren.
Overige risicobronnen
• Het plangebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van wegen.
• Het plangebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van het spoor.
• Het plangebied is niet gelegen in de omgeving van een vaarweg waarover vervoer van gevaarlijke
stoffen plaatsvindt.
Conclusie
Het plangebied is gelegen in het invloedsgebied van verschillende risicobronnen. Voor alle bronnen
geldt dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt.
Op basis van de conceptbeleidsvisie adviseren wij de ontwikkeling van een brede school niet binnen
de 100%-letaliteit contour te realiseren. Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de school niet binnen
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een 100%-letaliteit contour geprojecteerd is. Andere ontwikkelingen waarbij er een hogere
zelfredzaamheid kan worden verwacht, mits goed gemotiveerd, wel plaatsvinden.
De regionale brandweer dient door de gemeente Velsen geraadpleegd te worden voor een advies over
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Dit advies dient meegewogen te worden bij de besluitvorming.
Ecologie
Wetgeving met betrekking tot de bescherming van de natuur richt zich op twee hoofdthema’s. Het gaat
hierbij om de bescherming van natuurgebieden (gebieds-bescherming) en de bescherming van planten diersoorten (soortbescherming).
Gebiedsbescherming
In de regio zijn voor de bescherming van natuurgebieden voornamelijk twee onderwerpen van belang:
de Natuurbeschermingswet (met daarin de Habitatrichtlijn geïncorporeerd) en de Provinciaal
Ecologische Hoofd Structuur. Gebiedsbescherming wordt voornamelijk geregeld in de
Natuurbeschermingswet. Belangrijk is dat ruimtelijke projecten niet zonder meer mogen worden
gerealiseerd in beschermde natuurgebieden. Projecten die in de nabijheid van Beschermde
Natuurmonumenten (inclusief Habitatrichtlijngebieden) worden geprojecteerd, dienen te worden
getoetst op de mogelijke negatieve effecten die zij op deze gebieden kunnen hebben en of zij
verstoring zullen veroorzaken. Indien dit het geval is, kan doorgang van het project mogelijk
belemmeringen ondervinden. De provincie is hiervoor het bevoegde gezag. Voor bestemmingsplannen
en wijzigingen hiervan, kan het noodzakelijk zijn dat een vergunning ex artikel 19d
Natuurbeschermingswet aangevraagd moeten worden.
Soortbescherming
Soortbescherming wordt geregeld in de Flora- en faunawet. In deze wet is 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.
Beoordeling plangebied
Na bestudering van beschikbare kaarten en foto’s van het plangebied zijn we tot de volgende
conclusies gekomen. In het plangebied worden naast vleermuizen geen andere beschermde flora en
fauna verwacht. Er is geen sprake van externe werking op de op grote afstand gelegen natuurterreinen,
gebiedsbescherming is niet van toepassing.
Advies
1. Opstellen flora- en faunaonderzoek voor het plangebied waarin met name aandacht wordt
besteedt aan verblijfsplaatsen van vleermuizen.
2. 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.
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Bodem
Voor het bedoelde gebied zijn op dit moment verder geen gegevens uit eerder uitgevoerde
onderzoeken bekend. Er moet een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd conform de NEN5740.
Duurzaam Bouwen
Overeenkomstig het beleid van de gemeente Velsen dient duurzaam te worden gebouwd. Dit betekent
dat een energie onderzoek dient te worden uitgevoerd en dat een ambitie in GPR-gebouw (versie 4)
dient te worden gerealiseerd van 7 voor energie en gemiddeld een 7 voor de overige thema’s zoals
energie, milieu, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het is van belang duurzaamheid zo vroeg
mogelijk in het proces mee te nemen ook op stedenbouwkundig nivo. Een van de criteria om een
stedenbouwkundig bureau te selecteren dient in dat verband duurzaamheid te zijn.
3.8 Archeologie
Het gemeentelijk beleid is gericht op het behoud en duurzaam beheer van oudheidkundige waarden in
de bodem. Deze aanpak is overeenkomstig de beleidslijn van de hogere overheden waarbij gestreefd
wordt naar een complementaire verantwoordelijkheid op het gebied van de archeologische
monumentenzorg.
Specifiek wettelijk beschermde archeologische monumenten zijn in het plangebied niet aangewezen.
Bij substantiële vergravingen ten behoeve van bijvoorbeeld diepe keldercomplexen en ondergrondse
parkeergelegenheden is inventariserend vooronderzoek noodzakelijk, conform de Monumentenwet /
Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz).
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 komen ten laste van het project. De gemeente zal daarvoor een
overeenkomst sluiten met de bouwheer waarin naast kostenverhaal eveneens onder meer de locatieeisen worden vastgelegd.
In het geval de gemeente en de bouwheer 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
bouwheer en de locatie-eisen vast te leggen. Indien de bouwheer en de gemeente, na het opstellen van
het exploitatieplan toch nog overeenstemming bereiken kan er een zgn. posterieure overeenkomst
worden gesloten. De te verhalen kosten volgen dan uit het exploitatieplan. De kostensoorten lijst van
het Bro zal door de gemeente als leidend worden gebruikt voor het verhaal van kosten op de
ontwikkelaar voor zover deze kosten de door de wetgever gestelde criteria, te weten profijt,
toerekenbaarheid, proportionaliteit doorstaan.
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4.

VERVOLGPROCEDURE

Na vaststelling van het concept startdocument door het college van Burgemeester en Wethouders
wordt een participatietraject doorlopen. Het document wordt ter inzage gelegd en er wordt een
informatiebijeenkomst georganiseerd. Na afronding van dit participatietraject wordt het (eventueel
aangepaste) document aangeboden ter vaststelling aan het college van Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad. Er wordt daarbij ook een formele inspraakprocedure doorlopen.
Op basis van het definitieve document wordt de ontwikkelaar gevraagd een plan voor de locatie te
ontwikkelen.
De voorwaarde waaraan voldaan moet worden voordat een planologische procedure gestart wordt is
dat er een privaatrechtelijke (exploitatie)overeenkomst tussen de gemeente en bouwheer wordt
afgesloten. De planschadeafwikkeling maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.
Vaststelling concept startdocument Heirweg door college B&W
(26 juni 2012)

Concept startdocument 8 weken ter visie (vanaf 28 juni 2012)
+
informatieavond

Verwerken inspraak reacties

vaststelling startdocument Heirweg door college B&W (sept 2012)

Vaststelling startdocument door raad (oktober/november 2012)

Start ontwerp Brede School
+
planologische procedure
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