RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Herinrichting parkeerterrein sportpark
Rooswijk
Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord
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Beschrijving project en locatie

Sportpark Rooswijk aan de Rooswijkerlaan 4 in Velsen-Noord verkeert in slechte conditie en
moet opgeknapt worden zodat het voldoet aan de hedendaagse eisen. De raad heeft in haar
vergadering van 26 april 2012 het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het sportpark
vastgesteld. Bij het ontwerp houden de sportvoorzieningen een centrale positie in het
sportpark, met daar omheen een openbare route en mogelijkheden om te spelen en voor
(sportieve) recreatie. Tevens wordt het bestaande parkeerterrein dat nu aan de rand van het
sportpark ligt verplaatst naar een plek in het sportpark waar nu een voetbalveld is.
De herinrichting van het sportpark (incl. parkeerterrein) leidt tot:
- Het verbeteren van de sportfuncties en het sportpark te laten voldoen aan de
hedendaagse eisen, richtlijnen/normen;
- Het verhogen van de (sociale) veiligheid op weg naar, op en rond het sportpark;
- Het park als geheel aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken;
- Het vergroten van het recreatief medegebruik door vergroting van openbare
toegankelijkheid en toevoeging van (outdoor) voorzieningen.
De parkeerbehoefte is berekend op 175 p.p. In de oude situatie waren er 270
parkeerplaatsen in het sportparkgebied aanwezig. Deze parkeerplaatsen waren slechts
incidenteel allemaal bezet. In de nieuwe situatie worden 196 parkeerplaatsen gerealiseerd.
De capaciteit die gerealiseerd gaat worden, is dus bij normaal gebruik voldoende.
Bij pieken in de parkeerbehoefte zullen bezoekers van het sportpark moeten parkeren op het
naastgelegen bedrijventerrein. Omdat deze pieken in de weekeinden zullen voorkomen, zal
dit geen problemen opleveren omdat dan voldoende parkeergelegenheid op het
bedrijventerrein voorhanden is.

Afbeelding 1. Sportpark Rooswijk. Links het bestaande parkeerterrein en rechts de locatie
(voetbalveld) waarop het nieuwe parkeerterrein is gepland.

3

2
2.1

Planologisch kader
Vigerend bestemmingsplan: Velsen-noord

Op de gronden ter plaatse van de locatie aan de Rooswijkerlaan te Velsen-noord vigeert het
bestemmingsplan Velsen-noord. Dit bestemmingsplan is op 27 november 1997 door de
gemeenteraad van de gemeente Velsen vastgesteld en op 14 april 1998 door Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Holland goedgekeurd.
Ter plaatse geldt de bestemming Recreatieve doeleinden’ primair bestemd voor sportvelden.
Het nieuwe parkeerterrein past juridisch gezien niet binnen deze bestemming. De verplaatsing
van het huidige parkeerterrein naar de nieuwe locatie op het sportpark is daarom strijdig met
het vigerende bestemmingsplan.
Te zijner tijd zal bij de herziening van het bestemmingsplan zal het parkeerterrein positief
bestemd worden.

Afbeeldingen 2 en 3: kopie verbeelding bestemmingsplan Velsen-noord met legenda.
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2.2

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het nieuwe parkeerterrein is in strijd met het bestemmingsplan. Er kan geen gebruik worden
gemaakt van de in het Besluit omgevingrecht genoemde afwijkingsgevallen (zgn.
kruimellijst). De beoogde ontwikkeling kan alleen mogelijk gemaakt worden met een
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan, middels toepassing van de
uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (als
bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo).
De raad dient voor deze afwijking een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit kan
indien de activiteiten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en de motivering
van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.
Voor wat betreft de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing ziet deze toe op ruimtelijke
implicaties van de met de afwijking van het bestemmingsplan in te richten parkeerterrein op
het sportpark.

3

Beleidskaders

3.1 Rijksbeleid en provinciaal beleid
Het project betref de verplaatsing van een parkeerterrein in het kader van de herinrichting van
het sportpark. Als zodanig is dit niet in strijd met ruimtelijk rijks- en provinciaalbeleid.
3.2 Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Velsen 2015
De gemeente Velsen heeft met de Structuurvisie Velsen 2015 (2005) een kader dat richting
geeft aan en samenhang brengt in diverse ruimtelijke ontwikkelingen. Hierin geeft de
gemeente haar ruimtelijke beleid weer tot circa 2015 en kijkt door naar 2020.
De verplaatsing van het parkeerterrein is daar mee niet in strijd.
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Omgevingsaspecten

In het kader van de goede ruimtelijke ordening heeft een beoordeling van de voorgenomen
verplaatsing van het parkeerterrein aan de diverse milieuaspecten plaatsgevonden. Een en
ander is hieronder toegelicht.
4.1 Externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, geur, bedrijven en milieuzonering
Het bestaande parkeerterrein wordt verplaatst als gevolg van de herinrichting van het
bestaande sportpark. Het aantal parkeerplaatsen in het plangebied neemt per saldo niet toe.
Een parkeerterrein op zich is geen kwetsbaar object of een plek waar mensen langdurig
verblijven. Voor wat betreft de aspecten externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, bedrijven
en milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor het betreffende plan.
4.2 Bodem
In het kader van de herinrichting van het sportpark is in oktober 2012 een bodemonderzoek
uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van het sportpark de ondergrond op
sommige plekken verontreinigd is en dat zich op sommige plekken asbestverdachte
materialen in de bodem bevinden. In overleg met de Milieudienst IJmond worden er
saneringsmaatregelen getroffen. Het gebruik van het parkeerterrein op zichzelf is geen functie
waar mensen langdurig verblijven. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de
uitvoering van het project.
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4.3 Ecologie
Op grond van de Flora en Faunawet (2002) is het verboden beschermde planten te vernielen
of te beschadigen, beschermde dieren te verstoren, verwonden of te doden. Daarnaast is het
verboden rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te beschadigen, weg te nemen
of te vernielen.
In dat kader van de herinrichting van het sportpark is er in 2011 een oriënterend onderzoek
uitgevoerd naar beschermde soorten en het ecologisch potentieel. Het parkeerterrein wordt
aangelegd ter plaatse van een voetbalveld. Het betreft niet een habitat voor beschermde floraen/of faunasoorten. Nader flora- en faunaonderzoek voor de uitvoering van dit project is niet
noodzakelijk.
4.4 Archeologie en cultuurhistorie
Het gebied‘Sportpark Rooswijk’ heeft een ondergrond die is opgebouwd uit duinzand (Oude
Duinen). Volgens de meest recente geologische kaart (Haarlem en Omgeving, uit 1995)
bevindt zich in de westelijke helft van het plangebied binnen dat zandpakket één of meer
veenlagen. Een oudere geologische kaart (Jelgersma et al., 1970) geeft een vergelijkbaar, zij
het ietwat genuanceerder beeld. Hierop is het voorkomen van een veenlaag aangegeven die
het centrale terreindeel beslaat.
De ervaring leert dat deze geologische kaarten behulpzaam zijn als indicator van het
voorkomen van voormalige oppervlakten, in het bijzonder veen. Voor een verwachting met
enige precisie van bewoningssporen zijn deze kaarten echter slechts beperkt bruikbaar.
Archeologisch onderzoek behoeft veel meer detail. Met name aan de randzones en de basis
van veen komen vaak voormalige bewoningsniveaus voor, en daarmee dus archeologische
lagen. Duidelijk is dan ook, dat ten minste plaatselijk een voormalig, begraven landschap is
aangetroffen. Dit toont archeologische potentie aan. Deze potentie wordt bevestigd door
archeologische vindplaatsen in de omgeving.
De mate van kwetsbaarheid van oudheidkundige sporen en resten is sterk afhankelijk van de
diepte waarop zich de sporen uit de diverse perioden bevinden ten opzichte van het huidige /
toekomstige maaiveld. Anderzijds speelt ook de aard van de bodemingreep een hoofdrol
(diepte, omvang / oppervlak). Blijft deze beperkt tot bijvoorbeeld ontgravingen binnen de
(sub)recente bouwvoor, of betreft het een niet al te dicht gesteld (hei)palenplan, dan is de
schade nihil tot beperkt. In die gevallen hoeft er geen complicatie voor de planuitvoering op
te treden. Een eventueel bij het nivelleren opgebrachte extra bodemlaag komt het behoud ten
goede.
In het onderhavige geval is er sprake is van de aanleg van het parkeerterrein op een bestaand
voetbalveld. Grote bodemingrepen laat staan 'diepgravend' zijn niet aan de orde. De bestaande
drainage in het sportpark wordt vervangen, waardoor gesteld kan worden dat de grond ter
plaatse al geroerd is. Echter worden er tevens een aantal zogenaamde drainage kratten
aangelegd op een diepte van ca. 1 meter. Dit is lager dan de gestelde 0,50 meter waarbij
gesteld kan worden dat in het geval er archeologische waarden aanwezig zijn in de bodem
deze door de activiteiten niet worden geschaad.
Voorafgaand aan de werkzaamheden voor wat betreft de “kratten” ter realisering van het
project zal in overleg met een archeoloog inspectie plaatsvinden op de mogelijke
aanwezigheid van archeologische resten. Hiertoe wordt een voorwaarde aan de
omgevingsvergunning verbonden.
4.5 Kabels en leidingen
Ter plekke van het parkeerterrein bevinden zich geen kabels en leidingen in de grond. De
ligging van kabels en leidingen in de omgeving van het projectgebied vormt juridisch
planologisch gezien geen belemmering voor de uitvoering van het project.
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Water

Op grond van wetgeving dient in een ruimtelijke onderbouwing afzonderlijk te worden
aangegeven welke gevolgen het ruimtelijk plan heeft voor de waterhuishouding. Het
parkeerterrein wordt verhard, echter de verharding van het bestaande parkeerterrein wordt
verwijderd en ter plaatse worden groenvoorzieningen aangebracht, waardoor gesteld kan
worden dat een en ander elkaar compenseert. Watercompensatie voor dit project is niet
noodzakelijk (toename van verharding is minder dan 500m2). Bovendien wordt met de totale
herinrichting van het park ook de bestaande drainage verbetert opdat de waterhuishouding
ook verbeterd.
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Economische uitvoerbaarheid

Aanvrager, zijnde gemeente Velsen, draagt de kosten voor dit plan.
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Conclusie

Het project zoals dat in deze onderbouwing is beschreven maakt de verplaatsing van een
parkeerterrein mogelijk. Het is een betrekkelijk kleine planologische ingreep, die verder goed
inpasbaar is. De verschillende milieutechnische randvoorwaarden vormen geen belemmering
voor de uitvoerbaarheid van het project. Het project is economisch uitvoerbaar. Op basis van
het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het project mogelijk gemaakt kan worden.
.
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