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1.

Inleiding

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de het pand aan de Rembrandtlaan 43-45-47. Na
een periode als Jeugdtheater en vergaderruimtes is het nu al tientallen jaren in gebruik als
meubelverkoopruimte. De eigenaar van het pand heeft nu de wens het pand te verbouwen tot een
tweetal woonappartementen. Omdat “Woondoeleinden (W)” een andere bestemming is dan het nu
geldende “Maatschappelijke doeleinden (M)”, zoals aangegeven in het Bestemmingsplan IJmuiden
Zuid uit 1999, is een Omgevingvergunning aangevraagd. Deze ruimtelijke onderbouwing is onderdeel
van de vergunningaanvraag.
1.1.

Gegevens van de aanvrager

Naam en voorletters:

Bart. S

Bedrijf/Organisatie:

V.O.F. De Kleine Verhuizer

Straat en huisnummer:

Rembrandtlaan 7

Postcode en woonplaats:

1971 XP IJmuiden

Telefoonnummer(s):

06-33314404

E-mail adres:

sige@kleineverhuizer.nl

1.2.

Locatiegegevens

Adres van de locatie:

Rembrandtlaan 43-45-47
1971 XP IJmuiden

Kadastrale aanduiding:

M 8251

Omschrijving kadastraal object:

Jeugdtheater, nu op begane grond in gebruik als
meubelverkoopruimte.
De kavel in de gemeente Velsen, met het adres Rembrandtlaan
43-45-47 maakt deel uit van een bouwblok dat wordt begrensd
door de Rembrandtlaan, de Ruysdaelstraat, Frans Halsstraat en
de Rijnstraat, in IJmuiden Zuid.

Figuur 1: ligging Rembrandtlaan 43-45-47
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Figuur 2: het gebouw
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Figuur 3: kadastraal overzicht

1.3.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

De wijziging van de bestemming is niet in overeenstemming met de gebruiksbepalingen van het
bestemmingsplan “ IJmuiden Zuid”. Ter plaatse zijn de gronden bestemd voor Maatschappelijke
doeleinden (M). De restrictie is dat ten behoeve van de bestemming gebouwd moet worden. Dit maakt
dat elke andere vorm van gebruik niet zonder meer is toegestaan.
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de in het Besluit omgevingrecht genoemde gevallen (zgn.
kruimellijst) tot afwijking van het bestemmingsplan, omdat het betreft de toevoeging van een tweetal
grote woonappartementen.
Het toevoegen van een woning is in dit geval een strijdig planologisch gebruik waardoor de
uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo van toepassing is, als bedoeld in artikel 2.12, lid 1,
onder a,onder 3 Wabo.
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Figuur 4: de locatie op de bestemmingsplankaart.

Legenda
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2.
2.1.

Omschrijving van het plan.
Een beschrijving van het project en verantwoording van de gemaakte keuzes

Het pand aan de Rembrandtlaan 43-45-47 is in 1951 als Jeugdtheater (bioscoop) gebouwd. Het was
een kerkelijk initiatief dat was bedoeld om de lokale jeugd een ruimte te geven waar zij zich zouden
kunnen vermaken zodat zij zich niet op straat hoefden op te houden.
Het Jeugdtheater was gesitueerd op de 1e verdieping van het gebouw met daarboven een
projectorruimte . Op de begane grond waren toen enkele vergaderruimtes.
Later komt het gebouw in particulier eigendom. Al enkele decennia huisvest het nu een
meubelverkoop, voorheen ook wel “Waterlooplein” genoemd. Het pand is al die tijd niet wezenlijk
veranderd. De enige verandering is dat er een “zijvleugel” aan het gebouw is gemaakt ten behoeve
van de meubelverkoop. Het pad heeft boven een kelderverdieping nog verdiepingen. Op de begane
grond bevindt zich nu de meubelverkoop en de 1e verdieping bevindt zich nog het restant van het al
lang gesloten Jeugdtheater.
De huidige eigenaar heeft nu het voornemen om in het pand een tweetal woonappartementen te
realiseren. Zowel de bouwkundige kenmerken als de oppervlakte en inhoud van de ruimte maken de
verandering naar woonruimte mogelijk. Voor de gewenste verandering is een ontwerp gemaakt.
De appartementen, elk meer dan 100 m2 in oppervlakte, zijn binnen de plattegrond van het originele
pand gepland. Het appartement op de 1e verdieping is zo ontworpen dat in de oude projectorruimte
de slaapkamers en de natte cel komen. De keuken en woonkamer van het appartement komen in het
oude Jeugdtheater. Bijzonder aan het ontwerp is dat de bouwkundige elementen van het Jeugdtheater
behouden blijven.
Met de realisatie van het plan wordt het gebouw ook uiterlijk weer in de originele staat teruggebracht.
Voorheen dichtgemetselde ramen worden weer geopend.

2.2. De wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken
De initiatiefnemer heeft met de direct omwonenden contact opgenomen en heeft met hen het plan
besproken. De omwonenden hebben geen bezwaren tegen het initiatief geuit. Wel wordt het door
sommigen jammer gevonden dat de meubelverkoop ophoudt te bestaan.
Door de kleinschaligheid van het plan en door het particulier eigendom zijn er verder geen
maatschappelijke organisaties op enigerlei wijze bij het plan betrokken.
Door initiatiefnemer heeft in vroeg stadium met de gemeente Velsen contact opgenomen. Door de
gemeente is gesteld dat de initiatiefnemer de uitgebreide afwijkingsprocedure voor de
Omgevingsvergunning moet volgen.
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3. Relatie met geldend beleid.
Ruimtelijk beleid wordt op de drie overheidsniveaus vastgesteld. Van oudsher is het ruimtelijk beleid
“top down” georganiseerd. Dit wil zeggen dat de Rijksoverheid de contouren van het ruimtelijk beleid
in Nederland vaststelt. Op provinciaal niveau wordt het Rijksbeleid verder uitgewerkt per provincie. Op
gemeentelijk niveau wordt het ruimtelijk beleid concreet vertaald in gemeentelijke structuurplannen
en in bestemmingsplannen.
De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening heeft de eigen verantwoordelijkheid van rijk, provincie en
gemeenten als uitgangspunt. Dit betekent meer beleidsvrijheid van gemeenten bij het zoeken naar
nieuwe locaties voor stads- of dorpsuitbreidingen of bedrijventerreinen, echter onder de voorwaarde
dat wordt voldaan aan drie uitgangspunten: vrijheid, samenwerking en ruimtelijke kwaliteit.

3.1.

Een goede ruimtelijke ordening

In de wet staat dat gemeenten ten behoeve van “een goede ruimtelijke ordening”
bestemmingsplannen vaststellen. Wat een goede ruimtelijke ordening is, staat niet letterlijk
omschreven in de wet noch in het Besluit ruimtelijke ordening. Wel hebben zowel de inhoudelijke als
de procedurele vergunningeneisen allemaal te maken met een goede ruimtelijke ordening.
Ruimtelijke ordening is de verdeling van de ruimte voor verschillende functies. Daarbij worden keuzes
gemaakt omdat ruimte schaars is. Met dat doel worden alle ruimtelijk relevante aspecten op een rij
gezet (geordend) en belangen afgewogen. Want belangen kunnen tegenstrijdig zijn. Deze
belangenafweging is de ruimtelijke ordening. Bij een goede belangenafweging moet altijd duidelijk
zijn, waar welke functie is en waarom die functie nodig is (nut en noodzaak) en nu juist op die plek is
gelegen. Met andere woorden: er moet altijd een antwoord zijn op de vragen “Wat, waar en waarom
daar”.

3.2.

Rijksbeleid: Nota Ruimte

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin het nationaal ruimtelijk beleid zoveel
mogelijk is ondergebracht. Uitwerkingen van deze Nota zijn onder andere de Nota Mobiliteit, de
Agenda Vitaal Platteland, de Nota Pieken in de Delta en het Actieprogramma Cultuur en Ruimte. De
Nota Ruimte is in 2006 vastgesteld. Het rijksbeleid tot 2020 (met een doorkijk tot 2030) is hierin
verwoord. Het motto van de Centrale overheid is de basis van de Nota: 'centraal wat moet en
decentraal wat kan'. De Nota geeft een viertal doelen waar naar wordt gestreefd:
1. versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland
2. borgen van veiligheid
3. borging en ontwikkeling van belangrijke (internationale) waarden
4. krachtige steden en vitaal platteland
De Nota Ruimte wordt dit jaar vervangen door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het
voornemen is om de Structuurvisie Ondergrond eind 2012 gereed te hebben.
Dit beleid en het andere rijksbeleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening heeft zijn doorwerking
in het provinciaal en gemeentelijk beleid
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Conclusie:
Het vorenstaande in overweging nemende wordt het niet noodzakelijk geacht hier een verdere
uiteenzetting van de Nota Ruimte op te nemen. Het plan is kleinschalig en is niet strijdig met de
ruimtelijke beleidsuitgangspunten van de Rijksoverheid.

3.3.

Rijksnota Wensen Mensen Wonen

Eén van de beleidsdoelstellingen die uit de Rijksnota “Wensen Mensen Wonen” naar voren komt, is
het bevorderen van de zeggenschap van de burger over woning en woonomgeving. De regerende
“confectie-aanpak” van de huidige bouwpraktijk gaat niet samen met een burger die steeds duidelijker
een uitgesproken woonwens ventileert. De burger wil een product op maat waarover hij zoveel
mogelijk zelf kan beslissen. Eén van de manieren om deze zeggenschap te vergroten is via particulier
opdrachtgeverschap. Hierbij geef je als gemeente een kavel uit en vervult de burger zelf de rol als
opdrachtgever. Dit kan als individu maar ook in collectief verband.
In beginsel zou vanaf 2005 1/3 van de nieuwbouw via deze weg moeten worden gebouwd.
Voor gemeente Velsen is dit lastig worden. Het ontbreekt aan ruimte om kavels uit te geven waarop
men “zijn eigen gang kan gaan”. Met de ruimte die er nog voor woningbouw is, zal zorgvuldig
omgegaan moeten worden.
We willen echter het begrip particulier opdrachtgeverschap ruimer interpreteren. Door burgers tijdig
bij de planontwikkeling te betrekken, kunnen zij hun invloed uitoefenen op de bouw en aanleg van
woning en woonomgeving. Via deze weg kan tegemoet gekomen worden aan de woonwensen van de
bewoners.
Conclusie
Het plan past in de uitgangspunten van de Rijksnotitie.

3.4.

Provinciaal beleid: Structuurvisie 2040

Na de twee laatste streekplannen, één voor Noord-Holland Noord en één voor Noord-Holland Zuid,
heeft heel Noord-Holland nu één structuurvisie, door GS op 23 mei 2011 vastgesteld. Een
structuurvisie die voldoet aan alle eisen en bedoelingen van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening. De
Provincie Noord-Holland heeft aangegeven wat haar belangen zijn en hoe die worden uitgevoerd.
De Provincie Noord-Holland heeft gekozen voor drie hoofdbelangen: klimaatbestendigheid, duurzaam
ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit.
Voor het geldig worden van de Structuurvisie 2040 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland,
gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en, inspelend op toekomstig veranderend ruimtelijke
ordeningsbeleid, het Streekplan Noord-Holland Zuid vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 heeft het streekplan de status van structuurvisie gekregen.
Dat betekent, dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor haar eigen
optreden in de ruimtelijke ordening.
Conclusie:
Het vorenstaande in overweging nemende, en de kleinschaligheid van het plan, wordt het niet
noodzakelijk geacht hier een verdere uiteenzetting van de provinciale Structuurvisie op te nemen.
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3.5.

Beleid gemeente Velsen

De algemene doelstellingen in het woonbeleid van afgelopen jaren in Velsen was ‘het streven
naar vitale wijken en kernen’ en ‘een omslag van kwantiteit naar kwaliteit’. Deze doelstellingen
moeten ruim worden geïnterpreteerd in de zin dat het hier niet alleen de woning zelf betreft, maar ook
de woonomgeving en positie van doelgroepen op de woningmarkt in Velsen.

3.5.1. Structuurvisie Velsen 2015
In het streekplan is de bouwopgave voor de IJmond gekwantificeerd. Zowel de gemeenteraad als het
college van Burgemeester en wethouders hebben in respectievelijk de Woonvisie 2015 en de
Regiovisie Wonen in de IJmond deze woningbehoefte als vertrekpunt onderschreven en daarmee
tevens de bouwopgave zoals opgenomen in het streekplan overgenomen. Bij de voorbereidingen van
de structuurvisie heeft zowel het college als de commissie ingestemd met het expliciet benoemen van
de opgave "het voorzien in de eigen woningbehoefte”. Naast de kwantitatieve behoefte is er ook
sprake van een kwalitatieve behoefte.
In het kader van het streekplan Noord-Holland Zuid is geconstateerd dat er in de regio IJmond tussen
2000 en 2020 een bouwopgave is van 9.000 woningen. In bestaande plannen zit een
woningbouwcapaciteit van circa 5000 woningen. Afgezet tegen de woningbouwopgave betekent dit
een capaciteitstekort van 4.000 woningen. De provincie heeft in het streekplan gesteld dat de opgave
van nog eens 4000 woningen in de IJmond volledig binnen het bestaand stedelijk gebied dient te
worden gerealiseerd.

3.5.2. Intensiveren, combineren, transformeren (ICT)
De bouwopgave zal ingevuld worden door op de eerste plaats in te zetten op binnenstedelijke
herstructurering. Dit is geen makkelijke opgave. Het betekent dat het grootste deel van de
woningbouw in bestaand stedelijk gebied moet worden gerealiseerd door bijvoorbeeld
sloop/nieuwbouw. Doelstelling daarbij is ook een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad.
Het toevoegen van woningen aan de woningvoorraad kan globaal op twee manieren geschieden. Het
inbreiden betekent, dat in het kader van het ICT-beleid extra woningen worden toegevoegd aan
het bestaand stedelijk gebied. Dat kan door middel van herstructurering van bestaande
wooncomplexen, waarbij deze vervangen worden door nieuwe woningen.
De woningbouwopgave tot 2020, te weten 2800 woningen, wordt voornamelijk gerealiseerd door
intensivering en transformatie binnen de bestaande kernen, c.q. stedelijke contour. Getracht
wordt de verdeling van de woningen over de gemeente te spreiden om de wooncarrière in de kernen
meer mogelijkheden te geven. In kwantitatieve zin zal dit niet gelijkwaardig kunnen gebeuren. De
kernen in de noordzuid-as kennen maar beperkte mogelijkheden. Wanneer zich hier kleinschalige
mogelijkheden voordoen, om door transformatie van functies woningbouw te realiseren,zal hierop
ingespeeld worden.
Conclusie
Het plan past binnen de uitgangspunten van de Structuurvisie Velsen 2015.
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3.5.3. Velsen Woonvisie 2005 -2025
Het woonbeleid van de gemeente Velsen wordt voor een belangrijk deel ingegeven door
uitgangspunten van de rijksoverheid. Bovendien heeft ook de provincie Noord-Holland een regionale
bouwopgave berekend, om de komende jaren te kunnen zorgen dat er genoeg huizen zijn voor alle
groepen woningzoekenden. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Dat er voor de
woningbouw ruimte moet worden gevonden. Door de gespreide aanpak kunnen verschillende
woonmilieus worden gecreëerd. Hieronder worden een paar belangrijkste uitgangspunten
aangegeven:


Er dient meer differentiatie in de woningvoorraad te komen.



Er dient zoveel mogelijk voldaan te worden aan de woonwensen en kwaliteitseisen



Er dient een duidelijke relatie gelegd te worden tussen de woning en de woonomgeving.

Conclusie
Het plan past binnen de uitgangspunten van de Woonvisie 2005-2025.

3.5.4. Bestemmingsplan IJmuiden Zuid, 1999.
De kavel met kadastrale aanduiding M 8251 valt binnen het bestemmingsplan “IJmuiden zuid” uit
1999. Deze kavel heeft de bestemming Maatschappelijke doelstellingen (M). De op de plankaart voor
“Maatschappelijke doelstellingen (M)” aangewezen gronden zijn bestemd voor:


Ter plaatse van de gronden zonder nadere aanwijzing: overheidsvoorzieningen e
voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs en daarmee gelijk te
stellen instellingen;



Ter plaatse van de nadere aanwijzing “n”: nutsvoorzieningen.

Een verandering van de huidige bestemming vereist toestemming tot een afwijking van het
bestemmingsplan. Deze mogelijkheid is geboden in artikel 2.12, eerste lid, onder A, onder 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorwaarde voor deze afwijking van het
bestemmingsplan is dat het project is voorzien van een 'goede ruimtelijke onderbouwing'.

Figuur 5: aanzicht vanaf de Rijnstraat
Rikko Fransen Onderzoek en Advies
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4.

4.1.

Relatie met toekomstig beleid

Goed wonen in Noord-Holland, Provinciale woonvisie 2010-2020

De Provincie moet een duidelijke visie naar voren brengen, als het gaat om de vraag waar moet
worden gebouwd en welke typen woningen nodig zijn. Daarmee wordt gestimuleerd, dat passende
regionale woningbouwplannen tot stand komen. De corporaties en particuliere investeerders, die
feitelijk opdracht geven om te bouwen, weten dan waar ze aan toe zijn en lopen zo minder risico.
De praktijk leert dat bouwen voor specifieke groepen vaak een lastig proces is. Ruimte geven aan
specifieke woonwensen kan onder andere door kleinschalige woonvormen voor kwetsbare doelgroepen
te subsidiëren. Maar ook door omkering van bouwprocessen te stimuleren. De toekomstige bewoners
verschijnen niet aan het einde van het proces als koper, maar aan het begin als opdrachtgever. Deze
omkering zorgt voor keuzevrijheid om de eigen woonwensen te realiseren. Omkering van het
bouwproces is de grondslag van particulier opdrachtgeverschap en collectief particulier
opdrachtgeverschap. Deze initiatieven zijn kansrijk voor alle groepen: starters, doorstromers en
senioren.
Transformaties bieden kansen om bestaande bebouwde gebieden te revitaliseren.
Te denken valt aan herstructureringen en het geven van nieuwe functies. Hiermee levert transformatie
een bijdrage aan vitaal bestaand bebouwd gebied en tevens levert dit een bijdrage aan de
duurzaamheids doelstellingen zoals bovenstaand geformuleerd. Door transformatie kan de druk om
buiten bestaand bebouwd gebied te bouwen worden verminderd.
Conclusie:
Het plan is gezien het bovenstaande niet in strijd met de Provinciale woonvisie 2010-2020.

4.2.

Metropoolregio Amsterdam

De raad heeft vorig jaar aangegeven tijdig betrokken te willen zijn zodat inbreng van de raad bij de
metropoolagenda verzekerd is. Een collegebericht van februari 2008 heeft de raad op de hoogte
gesteld van de voortgang. In de raadscarrousel van 27 maart 2008 zijn de ontwikkelingen in de
metropoolregio door de portefeuillehouder toegelicht.
De raad vindt het noodzakelijk om mee te sturen, zodat men niet achteraf met afspraken wordt
geconfronteerd die niet in lijn zijn met de opvattingen van de raad van Velsen. Daarom is gedurende
een half jaar in meerdere sessies een brede discussie gevoerd over de gewenste opstelling in de
agenda van de metropoolregio, met als doel om deze vast te leggen in een openbaar document dat
leidraad is voor het college, maar dat ook door andere partners geraadpleegd kan worden.
De brede discussie binnen de raad heeft geleid tot overeenstemming over gewenste ontwikkelingen
binnen de portefeuilles Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Verkeer en Vervoer.
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Deze zijn kernachtig verwoord in:



Stedelijke intensivering (100.000 woningen erbij)



Economische versterking (investeren in Schiphol, havens, kennis en innovatie)



Bereikbaarheid (investeren in openbaar vervoer als drager van mobiliteit)




Landschap (ontwikkelen groen-blauwe structuur)
Duurzaamheid en klimaatbestendigheid (aandacht voor wateroverlast, energie)

Conclusie
Het plan is niet in strijd met de doelstellingen Metropoolregio Amsterdam.

4.3.

Visie op Velsen 2025

Tijdens de raadsvergadering van 14 april 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uit vier mogelijke
visies met grote meerderheid gekozen voor de visie “Kennisrijk Werken in Velsen”.
De Visie op Velsen 2025 is leidend voor het gemeentelijk beleid voor de komende jaren.
In de visie wordt vermeld:
“er is naar gestreefd het industriële karakter waar dat mogelijk was te handhaven door oude
bedrijfspanden te renoveren tot woonruimten afgewisseld door moderne hoogbouw die hier goed op is
afgestemd. De oude wijken hebben hun vroegere luister zoveel mogelijk teruggekregen. Maar ook de
buitenwijken zijn geliefd: vertier, voorzieningen en natuur binnen handbereik. IJmuiden heeft nog
steeds een grote groep vaste inwoners, maar kent daarnaast een steeds van samenstelling wisselende
groep expats en studenten. Het is juist deze nieuwe instroom van (internationale) kenniswerkers en –
studenten die de groei en bloei van IJmuiden als belangrijkste voorzieningencentrum in Velsen
mogelijk heeft gemaakt. Gevolg is wel dat de woningprijzen zijn gestegen door de aantrekkingskracht
die Velsen inmiddels in de regio heeft”.
Conclusie
Het plan past in het streven dat in de visie “Kennisrijk Werken in Velsen” wordt verwoord doordat er
twee kwaliteitswoningen aan de markt worden toegevoegd.
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5. Ruimtelijke onderbouwing project
5.1.

Planologische onderbouwing

Het pand Rembrandtlaan 43-45-47 is op kerkelijk initiatief gebouwd en had direct een
maatschappelijke functie in de vorm van een Jeugdtheater en vergaderruimtes. Later is ook het
buurthuis De Spil korte tijd in het gebouw gehuisvest geweest. Het pand is nu al vele decennia
particulier eigendom maar heeftin het bestemmingsplan IJmuiden Zuid, 1999, nog steeds de
bestemming “Maatschappelijke doeleinden (M)”, ondanks dat het Jeugdtheater en het buurthuis al
lang voor 1999 verleden tijd waren.
Op de begane grond is het pand nu al tientallen jaren als meubelverkoopruimte in gebruik. De eerste
verdieping staat leeg en herbergt nog de restanten van het oude Jeugdtheater. Het plan houdt in dat
binnen het pand een tweetal woonappartementen boven elkaar gerealiseerd worden. De uitbreiding
aan de zuidzijde blijft in de huidige situatie gehandhaafd maar zal worden ingericht als atelierruimte.
Dit betekent dat zowel het restant Jeugdtheater als de meubelverkoop zullen verdwijnen ten behoeve
van de woonfunctie.
De keuze tot de verbouw van het pand naar woonappartementen komt voort uit de situatie dat de
initiatiefnemer al langer woonachtig is in de Rembrandtlaan.
Het pand is gelegen aan de oostkant van een door straten omsloten bouwblok. Een blok dat met één
uitzondering, de bestemming “maatschappelijke doeleinden (M)” heeft. De uitzondering betreft een
aan de zuidzijde van het pand direct aangrenzende bebouwing met de bestemming “Wonen (W)”.
Het bouwblok bestaat nu uit de meubelverkoop, het buurthuis De Spil, een woning en een Trafohuisje.
Het bestemmingsplan is voorwaardenscheppend. Dit houdt in dat er kaders worden gecreëerd voor
een gewenste duurzame ruimtelijke invulling. Er wordt hierbij gestreefd naar een duurzame stedelijke
ontwikkeling door het behouden en mogelijk verhogen van de kwaliteit van het woon, werk- en
leefmilieu.
Conclusie
De directe omgeving van het pand wordt gevormd door de straten Rijnstraat, Frans Halsstraat,
Ruysdaelstraat en de Rembrandtlaan. Alle vier de straten zijn uitgesproken woonstraten. Ook hierdoor
past een woonbestemming op Rembrandtlaan 43-45-47.

5.2.

Resultaten relevante onderzoeken

Er zijn geen nadere onderzoeken gedaan of nog in uitvoering.

5.3.

Impact van het project op de omgeving

De invloed van het project op de omgeving zal uiterst klein zijn maar tegelijkertijd wel positief van
aard. De grootste verandering die kan worden opgemerkt is dat de toeloop van bezoekers van de
meubelverkoop verdwijnt. Hiermee zal ook het bezoekersverkeer verdwijnen, hetgeen ter plekke meer
rust zal geven wat de woonkwaliteit ten goede komt.
Omdat zowel in de plattegrond als ook in het aanzicht de bebouwde situatie niet verandert zal vanuit
bouwkundig perspectief de impact op de omgeving nihil zijn.
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Conclusie
Er is vanuit het project geen relevante impact op de omgeving te verwachten.

5.4.

Stedenbouwkundige onderbouwing

Vanuit stedenbouwkundige perceptie heeft van het plan heeft geen consequenties voor de directe
omgeving. De ruimte, nu in gebruik als meubelverkoopruimte, wordt niet fysiek uitgebreid of vergroot.
Ook de aanbouwtuin, aansluitend aan de zuidzijde op het pand, zal door de bestemmingsverandering
niet fysiek worden veranderd.
De verandering van bestemming Rembrandtlaan 43-45-47 van “Maatschappelijke doeleinden (M)”
naar “Wonen (W)” genereert een beter ruimtelijk gebruik waarbij de kwaliteit van het ruimtelijk
gebruik optimaliseert. Door de aard van het aanwezige andere gebruik (buurthuis, een woning en een
Trafohuisje) is een woonbestemming op Rembrandtlaan 43-45-47 niet conflicterend met het andere
gebruik.
Aan de buitenzijde van het huidige pand zal zoveel mogelijk in de originele staat worden
teruggebracht. Er komen hierdoor geen bijna veranderingen. Dit is voor de realisatie van de
appartementen niet nodig. Derhalve verandert er aan het huidige aanzicht niets. Het pand wordt niet
uitgebreid en er wordt ook geen extra verhard oppervlak gemaakt.
De Rembrandtlaan is een straat met overwegend woonbebouwing en daardoor ligt een verandering
naar de bestemming “Wonen (W)” voor de hand. Ook wordt hiermee de economische waarde van de
kavel vergroot. De woonbestemming komt tegemoet aan de woningvraag in de gemeente Velsen.

5.5.

Landschappelijke onderbouwing

De landschappelijke inpassing betreft met name het beeld, dat ontstaat na de verandering naar
woonruimte, in de gevel aan de Rembrandtlaan 43-45-47.
Het plan heeft geen gevolgen voor de fysieke vorm van het uiterlijk van het huidige pand. In de loop
der tijd zijn in de gevel enkele ramen dichtgemetseld. Het plan is om deze ramen weer te openen en
zo de gevel weer in originele staat te brengen.
De grootste verandering in het straatbeeld zal worden veroorzaakt door het verwijderen van het grote
reclamebord op de gevel boven de ingang van het pand. Hierdoor zal het pand beter in zijn omgeving
passen (zie de huidige situatie in figuur 5).
Conclusie
Een bestemming “Wonen (W)” is niet conflicterend met het andere gebruik in het bouwblok.
Zowel vanuit de inrichting van het plan, de ruimtelijke en landschappelijke inpassing en de
stedenbouwkundige inpassing zijn tegen het plan geen bezwaren in te brengen. Het plan past
dan ook goed in zowel de ruimtelijke, stedenbouwkundige en landschappelijke configuraties.
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5.6.

Cultuurhistorische onderbouwing

Het pand is in 1951 gebouwd in kerkelijke opdracht. Het diende toen een maatschappelijk doel.
Het gebouw is door zijn omvang prominent in de ruimte aanwezig en is in de loop der tijd op de hoek
van Rijstraat en Rembrandtlaan een markant punt geworden.
Het plan voorziet in het handhaven van de huidige gevels. In deze gevels is in de loop der tijd een kleine
verandering aangebracht door het sluiten van enkele ramen. Het plan voorziet in het heropenen van
deze ramen en brengt zo de gevel terug in originele staat.
Conclusie
Met het plan wordt positief bij gedragen aan de cultuurhistorische waarde van het pand.

5.7.

Archeologische onderbouwing

De Rembrandtlaan is onderdeel van de Rivierenbuurt in IJmuiden zuid. Dit gebied ligt in het
archeologisch deelgebied “Oer-IJ” . In dit deelgebied zijn weinig tijdsperioden in de ondergrond
zichtbaar. De provinciale Archeologische waardekaart geeft voor IJmuiden zuid geen indicaties van
archeologisch gevoelig gebied. Archeologische relicten komen in het gebied ook niet voor.
Conclusie
Een bestemmingswijziging voor Rembrandtlaan 43-45-47 heeft geen consequenties voor
archeologische waarden.

5.8.

Verkeerskundige onderbouwing

Bewoners willen in de regel hun auto graag zo dicht mogelijk bij de eigen woning parkeren. Dit geeft
parkeerdruk in de openbare ruimte hetgeen de leefkwaliteit onder druk zet. Daarom wordt er
verkeerskundig aan het wonen normen gesteld ten aanzien van het parkeren. Onderstaan de
parkeernorm naar woningtype:

Wonen

gem

centrumgebied

per

Woningtype I

1.9

1.6

woning

Woningtype II

1.7

1.5

woning

Woningtype III

1.5

1.3

woning

Grondgebonden woningen
Type I

- woonoppervlakte gelijk aan of groter dan130m2 BVO
- kavelgrootte gelijk aan of groter dan 200 m2

Type II

- woonoppervlakte kleiner dan 130m2 BVO
- kavelgrootte kleiner dan 200m2

Type III

- huur onder de liberaliseringgrens

Appartementen
- woonoppervlakte gelijk aan of groter dan
100 m2 BVO
- woonoppervlakte kleiner dan 100 m2

- huur onder de liberaliseringgrens

Bron: “Leidraad voor de inrichtingswerken van de openbare ruimte”, Velsen 2009

Beide appartementen in het plan zijn groter dan 100 m2 BVO. Zij vallen onder woningtype I. Het pand
Rembrandtlaan 43-45-47 ligt niet in het centrumgebied.
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Figuur 6: centrumgebied in IJmuiden. Rembrandtlaan 43-45-47 ligt buiten dit gebied.

Dit betekent dat per appartement de parkeernorm ligt op 1.6 parkeerplaats. Voor beide
appartementen zal dus moeten worden voorzien in 3.2 parkeerplaatsen.
Uitgangspunt in de Bouwverordening (art. 2.5.30) is dat de ruimte voor het parkeren op het eigen
terrein dient te worden gezocht. In dit geval is dit niet mogelijk omdat het terrein momenteel volledig
is bebouwd.
B&W van de gemeente Velsen kunnen ontheffing verlenen van de eis tot het parkeren op eigen terrein
indien aangetoond kan worden dat het eigen terrein onvoldoende ruimte biedt en dat in de direct
nabije openbare ruimte voldoende parkeergelegenheid is of dat er op korte afstand openbaar vervoer
beschikbaar is.
Conclusie
De parkeernorm is geen probleem. Direct naast het pand, in de Rijnstraat, is voldoende parkeerruimte
aanwezig (zie ook figuur 5). Openbaar vervoer is op korte afstand in de Lange Nieuwstraat aanwezig.
De huidige parkeerdruk kan door het plan verminderen doordat de verkeer aantrekkende werking van
de meubelverkoop verdwijnt.

5.9.

Sociaal maatschappelijke onderbouwing

Het plan voorziet in de realisatie van een tweetal woonappartementen in het pand Rembrandtlaan 4345-47. Het pand heeft in het vigerende bestemmingsplan IJmuiden zuid, 1999 de bestemming
“Maatschappelijke doeleinden (M)”.
In de praktijk wordt aan deze bestemming al tientallen jaren geen invulling meer gegeven. Het
Jeugdtheater op de 1e verdieping is er niet meer en op de begane grond zijn er ook geen de
vergaderruimtes meer. Deze ruimte is nu al jaren in gebruik als meubelverkoopruimte.
Conclusie
Het pand heeft al tientallen jaren geen sociaal maatschappelijke betekenis meer. Hierdoor zijn er
vanuit sociale maatschappelijke context geen argumenten tegen de omzetting van het pand naar
twee woonappartementen.
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5.10. Onderbouwing volkhuisvesting
Realisatie van de twee appartementen voegt tweeparticuliere woonappartementen toe aan het
woningbestand in IJmuiden.
Conclusie
Door dit zeer beperkte aantal is een onderbouwing Volkhuisvesting niet nodig.

5.11. Economische onderbouwing
Momenteel is het pand alleen op de begane grond in gebruik als meubelverkoopruimte. De rest van
het pand wordt niet meer gebruikt. Dit economisch laagwaardige gebruik is gezien de het markante
uiterlijk en het volume van het pand niet optimaal. Herbestemming van het pand genereert nieuwe
impulsen aan het gebruik en creëert meerwaarde. Zeker wanneer de mogelijkheid wordt geboden in
het pand woonappartementen te realiseren.
Conclusie
Herbestemming van “Maatschappelijke doeleinden (M)”naar “Wonen (W)” is economische waardecreatie.

5.12. Precedent
Het omzetten van maatschappelijk vastgoed naar een woonbestemming is in de buurt van de
Rembrandtlaan niet onbekend. In 2004 raakte het gebouw buiten gebruik als kerk. Na 2004 is de
voormalige “Goede herderkerk” verbouwd naar woningen.

Figuur 7: voormalige Goede herderkerk

Conclusie
Op basis van de herbestemming van dit substantieel maatschappelijk vastgoed mag worden
verondersteld dat er geen bezwaren zullen zijn tegen het kleinschaliger plan met betrekking
herbestemming Rembrandtlaan 43-45-47.
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6. Milieuaspecten
6.1. Geluid
Woningen zijn in het kader van de Wet Geluidhinder geluidgevoelige bestemmingen. Zodoende
dient onderzocht te worden of er beperkingen zijn ten aanzien van dit project van een wijziging naar
bestemming “Woondoeleinden (W)”. Dit voor het wegverkeer, railverkeer, industrielawaai en geluid
veroorzaakt door luchtvaart.
Wegverkeerlawaai:
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen. Binnen een zone moet voor het
realiseren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen onderzoek worden gedaan
naar de optredende geluidbelasting. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/
uur (30 km gebied) hebben geen zone. Derhalve hoeft in deze gebieden geen geluidsmetingen te
worden uitgevoerd indien bestemmingswijzigingen zich voordoen. Ook niet bij een wijziging naar een
geluidsgevoelige bestemming. Het pand Rembrandtlaan 43-45-47 (hoek Rijnstraat - Rembrandtlaan)
ligt in een 30 km gebied. Op hemelsbreed 150 meter ligt de Lange Nieuwstraat waar wel een 50km
grens wordt gehanteerd. In het gebied tussen de Lange Nieuwstraat en de Rijnstraat bevindt zich de
gevelwand aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat en daarachter veel woningen. Deze objecten
fungeren als geluidsbuffer.

Figuur 8: afstand tot Lange Nieuwstraat is hemelsbreed 150 m.

Hierdoor mag worden aangenomen dat de maximale geluidsbelasting van 63 dB(A) op de gevels van
het pand niet overschreden zullen worden.
Rikko Fransen Onderzoek en Advies

21

Ruimtelijke onderbouwing bestemmingswijziging Rembrandtlaan 43-45-47, IJmuiden

De binnenwaarde in de woning wordt gemeten met gesloten ramen. De gevel die de meeste
geluidsbelasting ontvangt is de gevel aan de zijde van de Rijnstraat. Vanaf hier is het 150 meter
hemelsbreed tot de Lange Nieuwstraat. De gevel aan de Rijnstraat heeft een zestal ramen op
straatniveau. Dubbel glaspanelen in de raamopeningen isoleren de gevel zowel warmte als
geluidstechnisch. De binnenwaarde zal daardoor lager zijn dan het maximaal toelaatbare van 35
dB(A).
Luchtvaartlawaai:
De wettelijke zones rond Schiphol liggen niet over het plangebied en vormen hierdoor geen
belemmering voor het realiseren van een geluidsgevoelige bestemming zoals “Woondoeleinden (W)”.

Figuur 9: geluidscontouren Schiphol. Bron DRO Amsterdam.

Railverkeerslawaai:
Het plan is gelegen buiten de geluidzone van een spoorlijn.
Industrielawaai:
De locatie ligt binnen de zone van het in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde
industrieterrein IJmond, maar wordt echter door omliggende gebouwen effectief afgeschermd.
Conclusie:
Er is geen vaststelling hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk.

6.2. Externe veiligheid
Er bevindt zich binnen een straal van 1000 meter, van Rembrandtlaan 43-45-47, geen gevaarlijke
inrichtingen en/of installaties. Zie Bijlage2: Risicokaart externe veiligheid .
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6.3. Bodem
Realisatie van het plan heeft geen gevolgen op de bodem. De aanpassingen aan het pand gebeuren
geheel inpandig op de begane grond en op de 1e verdieping. Beroering van de ondergrond of
grondtransport is niet aan de orde.

6.4. Watertoets
Er wordt in het plan geen extra verhard oppervlak aangebracht. Er verandert niets aan de huidige
uitwendige situatie. Het plan is kleinschalig van aard.

6.5. flora en faunaonderzoek/habitatonderzoek
Deze wet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels,
reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer
zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op
een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Dat betekent dat o.a. opzettelijke
verstoring niet is toegestaan. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening
gehouden worden met de juridische zwaarder beschermde soorten.
De huidige bebouwing is gesitueerd op bestaand verhard terrein. Beschermende flora en fauna wordt
dan ook niet verwacht. Het gebouw is geen verblijfsplaatsen van vleermuizen.

6.6. Sloopvergunning
Het pand wordt inwendig conform het ontwerp voor twee woonappartementen aangepast. Uitwendig
gebeurt er niets. Een sloopvergunning hoeft derhalve niet te worden aangevraagd.

6.7. geuremissies/luchtkwaliteit
Bij planvorming is de luchtkwaliteit één van de milieuaspecten waar onderzoek naar dient te worden
verricht. Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wet zijn
luchtkwaliteitseisen verankerd in de Wet milieubeheer. Er is een andere wijze van toetsing van bouwen bestemmingsplannen opgenomen. Zo dient te worden onderzocht of een project ‘in betekenende ‘
mate van invloed is op de luchtkwaliteit. Als een bouwproject voldoet aan de gestelde criteria voor de
schaalgrootte van het plan (minder dan 1500 woningen of 100.000m² kantooroppervlakte) dan hoeft
er niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.
Het pand bevindt zich te midden van een overwegend met “Woondoeleinden” bestemde stedelijke
omgeving. Het zal hierdoor niet binnen geurcontouren van bedrijven vallen.
Conclusie:
Bij onderhavig plan is sprake van de wijziging van de bestemming van Maatschappelijke doeleinden
naar Woondoeleinden. Er is géén sprake van industriële emissies. Gezien het gegeven dat in er
inpandig een tweetal grote woonappartementen worden gerealiseerd is er sprake van een zeer
kleinschalige ontwikkeling en wordt geconcludeerd dat het project niet in betekenende mate bijdraagt.
In onderhavig geval kan ruimschoots worden voldaan aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit
2005. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 vormt derhalve voor de realisatie van dit project geen
belemmering.
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7. Belemmeringen project
7.1. Ligging K&L, zonering
In dit stedelijk gebied komen rond het perceel komen vele kabels en leidingen voor die met de
uitvoering van het plan (woningrealisatie) in het geding zouden kunnen komen. Benodigde
aanpassingen aan kabels- en leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen zullen binnen de grenzen
van het eigen perceel en de grenzen van de woning gedaan worden.

7.2.

Privaatrechtelijke aspecten

Het pand is nu eigendom van één eigenaar. Derhalve is een Vereniging van Eigenaren niet aanwezig.
De realisatie van het plan vindt volledig inpandig plaats. Kabels en leidingen worden alleen inpandig
aangepast zodat aan alle huidige wettelijke eisen wordt voldaan. Kabels en leidingen in de openbare
ruimte vallen, door de inpandige aanpassingen, buiten het plan.

7.3.

Monument

De gemeente Velsen presenteert voorkomende monumenten in de gemeente via een website
VelsenOnline.nl. Het pand Rembrandtlaan 43-45-47 wordt op de monumentenlijst niet vermeld.

7.4.

Bomen kappen of sparen

Omdat het plan betreft een geheel inpandige bouwkundige aanpassing heeft dit geen invloed op het
direct omliggende terrein. Ook niet in de periode van realisatie. Bomen hoeven niet te worden niet
gekapt.
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8. Economische uitvoerbaarheid
8.1. Uitvoerbaarheid
Het plan betreft en particulier initiatief, dat geheel voor eigen rekening door de initiatiefnemer wordt
uitgevoerd. Omgekeerd geldt, dat de gemeente er een woning bij krijgt, waarop de reguliere
belastingen van toepassing zijn.

8.2. Planschade
De gebruiksverandering van de meubelverkoopruimte houdt in dat de huidige verkoopruimte
veranderd wordt in een woonappartement. Het architectonisch ontwerp heeft geen veranderingen aan
de buitengevels tot gevolg. Derhalve verandert er voor de directe omgeving fysiek en in aanzicht
niets. Het verdwijnen van de meubelverkoop kan zelfs een positief effect hebben op de kwaliteit in de
directe omliggende ruimte. Immers de bezoekersaantrekkende werking, en daarmee extra verkeer, is
hiermee verdwenen. Ook heeft de initiatiefnemer een goede relatie heeft met de directe omgeving.
Derhalve is een claim tot planschade vanuit de directe omgeving niet aannemelijk. Voor de
initiatiefnemer bestaat er daarom geen aanleiding om eventuele planschade vooraf te laten
analyseren.
Conclusie:
Voor Gemeente Velsen kleven er aan het onderhavig plan geen financiële risico's.
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9. Algemene conclusie
Het toetsen van het plan, om Rembrandtlaan 43-45-47 een woonbestemming te geven, op de diverse
beleidsmatige, ruimtelijke en milieuaspecten heeft geen bezwaren opgeleverd.
Het plan past in het woonbeleid van de drie overheidsniveaus (rijk, provincie en gemeente), en meer
specifiek, past het plan heel goed in de woonvisie van de gemeente Velsen.
Ook ruimtelijk en stedenbouwkundig geeft het plan geen problemen. Dit komt, omdat er bij de
verandering van Jeugdtheater en het huidige gebruik als meubelverkoopruimte naar een tweetal
woonappartementen geen sprake is van een vermeerdering van bebouwd oppervlak en het bebouwd
volume. Ook is de woonfunctie is gezien de situering in de Rembrandtlaan geen afwijkende
bestemming/functie omdat de Rembrandtlaan het karkater heeft van een woonstraat.
Daarnaast zal er, ter plekke, door realisatie van de transitie minder vraag zijn parkeerplaatsen.
Immers de meubelverkoop houdt hier op te bestaan.
Ook heeft toetsing van het plan aan de milieuaspecten heeft geen bezwaren opgeleverd.
Ook ten aanzien van de economische haalbaarheid, planschade en privaatrechtelijke belemmeringen
zijn geen bezwaren te verwachten. Dit omdat de initiatiefnemer in deze aspecten zijn
verantwoordelijkheid neemt.
De conclusie is dat er voor het initiatief, tot een bestemmingwijziging in bestemmingsplan “IJmuiden
Zuid” op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo, voldoende redenen zijn om
een positief ruimtelijk advies te geven.
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Bijlage 1. Bestemmingsplankaart IJmuiden Zuid (kaart 1)
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Bijlage 2: Risicokaart externe veiligheid
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Bijlage 3: Checklist ruimtelijke onderbouwing.
Voor zover de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de
omgevingsvergunning slechts worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3
Wabo, dient de activiteit niet in strijd te zijn met de goede ruimtelijke ordening en dient de motivering
van het besluit daartoe een goede ruimtelijke onderbouwing te bevatten.
De aanvrager moet de aanvraag voorzien van deze “goede ruimtelijke onderbouwing”.
Met onderstaande checklist geeft de gemeente Velsen structuur aan de “goede ruimtelijke
onderbouwing”.

1. gegevens initiatiefnemer
naam :
adres :
plaats :
telefoonnummer :
fax of e-mail :

2. omschrijving project
Voor een juist inzicht en een zorgvuldige beoordeling is het van belang dat de inhoud van het project uitvoerig
wordt beschreven. Dit kan aan de hand van enerzijds een ruimtelijke analyse (o.a. gebiedsaanduiding en –omvang
etc) en anderzijds door een functionele analyse (aard van de activiteit en gebruik).

3. relatie met geldend beleid
Hierbij dient aandacht te worden besteed aan hoe het project zich verhoudt met zowel rijks-, provinciaal- en
regionaalbeleid. Te denken valt bijvoorbeeld aan een passage over de verhouding tot een Planologische
KernBeslissing, een streekplan, een regionale structuurvisie en of andere relevante plannen, nota’s en circulaires.
Voorts dient ingezoomd te worden op het gemeentelijk beleid. Dit beleid is vastgelegd in een structuurvisie,
bestemmingsplannen en andere relevante nota’s, zoals beleidsplan duurzaam bouwen.
Omdat het bestemmingsplan het juridisch bindende plan is, dient stil gestaan te worden waarom en in welke mate
het project in strijd met het bestemmingsplan. In dit verband is het van belang de aard en omvang van het project te
schetsen, de actualiteit van het bestemmingsplan in ogenschouw te nemen en de ingrijpendheid op zijn omgeving.
Tot slot kan het interessant zijn de relevant verleende vrijstellingen te vermelden, waarmee iets wordt gezegd over
het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

4. Relatie met toekomstig beleid
Naast de toetsing aan het geldende beleid is het van belang om voor zover mogelijk een doorkijk te nemen naar
aankomend rijks-, provinciaal en regionaal beleid. Te denken valt aan een ontwerp Planologische KernBeslissing,
een ontwerp streekplan, een ontwerp regionale structuurvisie en andere relevante ontwerpplannen, nota’s, circulaires
etc. Voor het toekomstige gemeentelijk beleid is het van belang alvast te kijken naar een ontwerpstructuurvisie, nota
van uitgangspunten, een (voor)ontwerp bestemmingsplan en andere relevante ontwerp plannen, nota’s, etc.

5. ruimtelijke onderbouwing project
Hierbij dient, voor zover relevant, aandacht te worden besteed aan de volgende aspecten:
• planologische onderbouwing
• resultaten relevante onderzoeken
• impact van het project op de omgeving
• stedenbouwkundige onderbouwing
Rikko Fransen Onderzoek en Advies

30

Ruimtelijke onderbouwing bestemmingswijziging Rembrandtlaan 43-45-47, IJmuiden

• landschappelijk onderbouwing
• cultuurhistorische onderbouwing
• archeologische waarden
• verkeerskundige onderbouwing
• sociaal maatschappelijke onderbouwing
• onderbouwing volkshuisvesting
• economische onderbouwing
6. milieuaspecten
Hierbij dient, voor zover relevant, aandacht te worden besteed aan de volgende aspecten:
• milieuvergunning- of melding noodzakelijk
• stand van zaken milieuvergunning en -melding
• geluid (wegverkeer, spoorweg, industrie en luchtvaart)
• externe veiligheid
• bodem
• watertoets
• flora & faunaonderzoek/habitatonderzoek
• sloopvergunning
• geuremissies/luchtkwaliteit

7. belemmeringen project
Hierbij dient, voor zover relevant, aandacht te worden besteed aan de volgende aspecten:
• ligging van kabels en leidingen en zonering
• privaatrechtelijke aspecten
• is er sprake van een rijks- provinciaal of gemeentelijk monument
• kunnen er bomen worden gespaard of dient er een kapvergunning te worden aangevraagd

8. economische uitvoerbaarheid
Om de economische uitvoerbaarheid aan te tonen dient een cijfermatige onderbouwing van de haalbaarheid van het
project te worden gegeven. Bij deze economische uitvoerbaarheid dient de eventuele planschade die wordt geleden
door derden te worden onderzocht en geconcretiseerd te worden.
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