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Hoofdstuk 1 Inleiding
Aanleiding
De gemeente Velsen heeft in het kader van de realisatie van plandeel H in
Velserbroek aan de
H. Reptonstraat te Velserbroek in 2003 een perceel grond verkocht ten behoeve van
de realisatie van een klein woonwagencentrum. Als gevolg van het intrekken van de
Woonwagenwet en de realisatie van woonwagenstandplaatsen elders in de
gemeente heeft het college van B&W besloten dat de realisatie van de
woonwagenstandplaatsen niet meer noodzakelijk wordt geacht en er een nieuwe
invulling gevonden dient te worden. Zij heeft de ontwikkelaar verzocht om
woningen te realiseren op het perceel en aangegeven dat zij haar privaatrechtelijke
en publiekrechtelijke medewerking wil verlenen aan het ter plaatse mogelijk maken
van woningbouw.
De locatie valt onder het bestemmingsplan “Velserbroek”, de vigerende
bestemming is “wonen” met extra aanduiding “woonwagens”. Omdat binnen de
bestemming “wonen” met de aanduiding “woonwagens” geen reguliere
woningbouw is toegelaten, dient er een ruimtelijke procedure doorlopen te worden
om de realisatie van woningen mogelijk te maken.
Het college van B&W heeft op 10 mei 2011 besloten om in principe de realisatie
van (vrije sector) woningen mogelijk te maken op de onderhavige locatie. Op 22 juli
2011 zijn door de gemeente en de ontwikkelaar afspraken gemaakt over het
wijzigen van de verplichting tot het realiseren van woonwagens, te wijzigen in het
realiseren van woningen. Tevens zijn er afspraken gemaakt over een financiële
bijdrage door de ontwikkelaar aan de gemeente.
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling zijn door de gemeente uitgangspunten
op hoofdlijnen geformuleerd. Op basis van door de gemeente aangeleverde
uitgangspunten is door MB Architecten een woningbouwprogramma opgesteld. In
overleg met de gemeente is op basis van deze uitgangspunten de voorliggende
aanvraag omgevingsvergunning tot stand gekomen.
Omdat de aanvraag omgevingsvergunning op onderdelen in strijd is met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan is het noodzakelijk een uitgebreide procedure te
doorlopen. Door middel van deze procedure kan worden afgeweken van het ter
plaatse geldende bestemmingsplan. Een van de vereisten bij deze procedure is dat
de aanvraag omgevingsvergunning wordt onderbouwd met een ruimtelijke
onderbouwing. Deze treft u hierbij aan.
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Begrenzing van de locatie
De ligging van het plangebied is weergegeven op het overzichtskaartje, dat als
figuur 1 is opgenomen. De locatie is gelegen aan de H. Reptonstraat en wordt in
ruime zin omsloten door een aantal wegen, te weten de H. Reptonstraat, A.
Molletstraat, de Westlaan en de D. Marotstraat.

Figuur 1: ligging plangebied aan de Reptonstraat

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt de bestaande situatie en het voorgenomen plan
beschreven. In hoofdstuk 3 is het ruimtelijk beleid op gemeentelijk niveau,
provinciaal en rijksniveau beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
relevante omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 komen de economische en
maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod.
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Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
Bestaande situatie
Ligging plangebied in zijn omgeving
De locatie is eigendom van de projectontwikkelaar verantwoordelijk voor de
realisatie van plandeel H in Velserbroek. De locatie bestaat uit twee gedeelten. De
gemeente Velsen is eigenaar van een klein gedeelte van het perceel, waarover met
de gemeente afspraken zijn gemaakt in het kader van de financiële bijdrage aan de
gemeente door de ontwikkelaar. Naast de locatie ligt aan beide zijde van de locatie
een woning en aan de zijde van de Westlaan grenst de locatie aan een watergang
en een daarachter gelegen woonboerderij die in eigendom zijn bij particulieren.

Figuur 2, locatie

Huidige bebouwing en inrichting perceel
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Conform de aanduiding in het van kracht zijnde bestemmingsplan Velserbroek was
beoogd een klein woonwagencentrum te realiseren op het onderhavige perceel.
Hiertoe is door de gemeente Velsen een bouwvergunning verleend aan de
ontwikkelaar om een zevental woonwagens te plaatsen. Deze vergunning is thans
onherroepelijk en kan worden uitgevoerd. Thans ligt het perceel braak en is met
hekken omsloten in afwachting van ontwikkeling.

Toekomstige situatie
De nieuwe bebouwing betreft een klein appartementencomplex met 23
appartementen, waarvan 7 seniorenappartement en 16 reguliere appartementen.

Figuur 3: Toekomstige situatie inrichting perceel
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De nieuwe bebouwing bestaat uit 2 bouwlagen zonder kap met een hoogte die
aansluit bij de directe omgeving. Een impressie van de gevels is in figuur 4
weergegeven.

Figuur 4: Impressie van de gevels

Stedenbouwkundig vertrekpunt & visie
De locatie is gesitueerd in plandeel H in Velserbroek. Dit plandeel is in samenhang
met plandeel K ontworpen. Het plandeel is in vier segmenten te verdelen. Enerzijds
de delen Dammersboogrand
en Westbroekrand, die in stedenbouwkundige thematiek en architectonische
uitstraling doorlopen in de randbebouwing van plandeel K. Vervolgens het deel
Parkrand dat de begeleiding vormt van de hoofdas van Velserbroek, te weten het
wijkpark. Als laatste het deel Middengebied met het centrale groen van het
plandeel. De bouwlocatie ligt in dit laatste segment.
Het middendeel liet een vrije invulling toe. Van belang was een herkenbare
samenhang te verkrijgen en een goede aansluiting op de genoemde randen van het
plandeel. Dit is gerealiseerd door het gebruiksgroen een centrale positie te geven
en de bebouwing radiaalsgewijs in gerende bouwblokken hierop te oriënteren. De
architectuur in dit middendeel is uniform. De bouwblokken zijn twee lagen met een
kap en in vormgeving geïnspireerd op de jaren 30. In één van de wanden van dit
middendeel is de bouwlocatie opgenomen. De beoogde woonwagens zouden op een
zodanige wijze gesitueerd worden dat de voorgevelrooilijn langs de H. Reptonstraat
zo continu mogelijk bleef.
Op het achterste gedeelte van de kavel aan de Westlaan 25 te Velserbroek is een
bouwinitiatief ingediend voor de bouw van een Urban Villa, welke positief
beoordeeld is. Deze Urban Villa sluit aan op de aanwezige reeks in de
Westbroekland en wordt vanaf de J. Bijhouwerstraat ontsloten.
Stedenbouwkundige uitgangspunten
• Aansluiten op de stedenbouw en architectuur van het middendeel;
• Een continue voorgevelrooilijn;
• Bouwmassa van twee lagen met kap;
• Materialisering overeenkomstig de belendende bebouwing.
Wonen
Velserbroek is een relatief jonge kern en de levensloop van de wijk is op een punt
aangeland waarbij de eerste generatie die is opgegroeid in de wijk op zoek gaat
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naar een woning. Dit vraagt om een grotere diversiteit in de wijk. Enerzijds kan dit
worden bereikt door doorstroommogelijkheden te bieden aan de zittende bewoners,
anderzijds door de woningbehoefte van de eerste generatie te faciliteren via
nieuwbouw. Bouwcapaciteit in Velserbroek is verdeeld over een grote locatie (Grote
Buitendijk/Hofgeest) en enkele kleinere locaties, waaronder de Reptonstraat.
De locatie Reptonstraat is gelegen in de zuidelijke punt van Velserbroek, Plandeel H/
Westbroekkwartier. Dit deel van Velserbroek bestaat voor 90% uit
eengezinswoningen. De locatie is gelegen in een blok
eengezinswoningen/rijwoningen. De locatie ligt niet nabij voorzieningen en
openbaar vervoer waardoor het zich niet leent om woningen te realiseren voor de
doorstroming van senioren. De locatie leent zich meer voor woningen voor
jongeren/starters.
Het Woningmarkt- en woonwensenonderzoek 2009 constateert een relatief grote
startersvraag
uit Velserbroek. Dit betreft personen die voor de eerste keer willen toetreden tot de
woningmarkt; die het ouderlijk huis willen verlaten. Voor Velsen in totale zin willen
starters
voornamelijk huren. De voorkeur gaat uit naar een rijwoning.
Voor meer specifieke uitspraken voor Velserbroek is de respons te laag geweest. Uit
onderzoek in het kader van de Grote Buitendijk/Hofgeest wordt geconstateerd dat
aanbod van
goedkopere eengezinswoningen en appartementen ontbreekt in Velserbroek.
Op de locatie kan een beperkt aantal woningen worden gerealiseerd. Er zijn
verschillende
woningtypen denkbaar. Eengezinswoningen voor starters/jongeren past het beste
bij de directe omgeving. Een beperkt aantal appartementen zou eveneens mogelijk
zijn. Hierin zou een variatie gemaakt kunnen worden met gelijkvloerse woningen en
maisonnettes.
De Woonvisie 2015 gaat bij nieuwbouw wat woonoppervlak betreft uit van 80 tot
100 m2
GBO voor appartementen en 150 m2 voor eengezinswoningen. In de bestaande
woningvoorraad in Velserbroek heeft slechts 9% van de woningen een oppervlakte
kleiner dan 80 m2. Dat is minder dan het Velsense gemiddelde (23%) en ook minder
dan bijvoorbeeld Santpoort (gemiddeld 16%). 23% heeft een oppervlakte tussen de
80 en 100 m2 (Velsen 28%).
Inmiddels heeft het college van B&W de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een
aantrekkelijke stad’ vastgesteld (23 april 2013). De Woonvisie 2025 stelt zich ten
aanzien van woningen met een kleiner woonoppervlak dan 80 m2 terughoudend op
in IJmuiden en Velsen-Noord, en ziet in de andere kernen ruimte voor dit segment,
mits gerelateerd aan de marktvraag. Wanneer geanticipeerd wordt op de Woonvisie
2025 kan voor eengezinswoningen worden ingezet op woningen a 100m2, voor
appartementen/maisonnettes 70 m2.
Verkeer en parkeren
In de parkeerbehoefte die de ontwikkeling genereert, dient conform de geldende
parkeernormennotitie (bij het vaststellen van dit document is de notitie
“Parkeernormen Gemeente Velsen 2009” actueel) te worden voorzien. Uitgangspunt
is hierbij om de parkeerplaatsen binnen het plangebied te realiseren.
Langs de H. Reptonstraat liggen 13 parkeerplaatsen, die gerelateerd waren aan de
woonwagens. De parkeerplaatsen liggen achter het trottoir. Deze parkeerplaatsen
kunnen in mindering worden gebracht op de parkeerbehoefte. Openbare
parkeerplaatsen dienen direct aan de straat te worden gesitueerd met het trottoir
erachter.
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In de Parkeernormen gemeente Velsen 2009 is opgenomen dat er zoveel mogelijk
geparkeerd dient te worden op eigen terrein. Voor appartementen kleiner dan 100
m² geldt een parkeernorm buiten het centrumgebied van 1,7. Voor
seniorenwoningen is een parkeernorm van 1,3 opgenomen.
Groen
Aanwezige bomen dienen te worden gehandhaafd, dan wel langs de bouwlocatie te
worden herplaatst.
Water/riool
Hemel- en rioolwater dient gescheiden te worden aangeboden op de perceelsgrens.
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.

Ruimtelijke inpassing in de directe omgeving en uitwerking van
visie
De geschakelde woningen aan de Reptonstraat vormen aan beide zijden een lint
van bebouwing in de periferie van de woonwijk. Ter plaatse van de locatie is het lint
echter nu onderbroken. Met het plan wordt stedenbouwkundig het gebied
vervolmaakt op de meest logische manier: de vorm van de bebouwing met twee
bouwlagen en een schuine kap wordt, met in achtneming van de huidige wettelijke
eisen op het gebied van het Bouwbesluit, voortgezet.
Ter plaatse van de overgang van bestaande bebouwing naar de nieuwe bebouwing
wordt aan beide zijden de gevel hoger opgetrokken dan de goothoogte. Omdat in de
tijd dat de woningen aan de Reptonstraat gebouwd zijn een lagere
verdiepingshoogte mogelijk was dan vandaag geldt, zou er architectonisch een heel
vreemd beeld ontstaan met verspringende goothoogten wanneer er geen overgang
ontworpen zou zijn. De opgetrokken gevels lossen dit probleem op.
Ongeveer in het midden van het nieuwe gebouw waar de leidingen in de grond
liggen die de achterliggende boerderij voorzien van stroom, gas en kabel, is een
doorgang naar het binnenterrein bedacht. Er is hier alle aanleiding om ook hier de
gevel hoger op te trekken dan de goothoogte. Zo ontstaat een voornaam gebouw
dat ruimtelijk en architectonisch naadloos past in de omgeving.

Woningbouwprogramma en marktvraag
Het
projectgebied
is
gelegen
aan
de
rand
van
het
zogenaamde
“Westbroekkwartier”, de meest recente uitbreiding van de woonkern Velserbroek.
Door MB architecten is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe invulling van het
voornoemde gebied. Er is gekozen voor de ontwikkeling van appartementen in de
koopsfeer. Het huidige ontwerp is gebaseerd op een totaal van 23 appartementen,
te weten 7 appartementen met tuintje op de begane grond en respectievelijk (2x) 8
appartementen op zowel de 1e als 2e verdieping met een aan de loopgalerij
grenzende buitenruimte en een dakterras. 7 appartementen worden gerealiseerd
voor senioren.
Voor het beoordelen van de kwaliteiten in het woningbouwprogramma in relatie tot
de marktvraag zijn de navolgende aspecten meegenomen:
Locatie:
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De ligging aan de rand van de bebouwde kom, dicht bij de Westbroekplas en het
recreatiegebied Spaarnwoude maken de locatiefactor kwalitatief hoogwaardig.
Betrekkelijk rustig gelegen met uitsluitend bestemmingsverkeer in de woonwijk.
Geen winkels in de directe nabijheid, maar dus ook geen (vaak samenhangende)
overlast.
Architectonisch ontwerp:
De aard van de bebouwing sluit goed aan op de belendingen, bestaande uit
grondgebonden (eengezins)woningen. Alhoewel het complex op zichzelf staand is,
vormt het geen abrupte onderbreking van de bestaande bouwstroom /
bouwstromen langs de H. Reptonstraat. In stedenbouwkundig opzicht is het ontwerp
dan ook passend te noemen.
Opzet appartementencomplex:
3-laags appartementencomplex, bestaande uit 7 appartementen op de begane
grond met een tuintje, 8 appartementen op de 1 e verdieping en 8 appartementen
op de 2e verdieping. Er zijn in het ontwerp een 23-tal parkeerplaatsen op het
achterterrein beschikbaar en 14 aan de H. Reptonstraat in het openbaar gebied en 2
(collectieve) bergingen. In het ontwerp is een liftinstallatie opgenomen die de
appartementen voor diverse doelgroepen waaronder senioren geschikt maakt. De
indelings-mogelijkheden van de appartementen voorzien in een 3-kameropzet, al
dan niet met een aan te bieden flexibiliteit in een te formeren indeling. De
gemiddelde grootte van de appartementen ligt rond de 76m² GBO (92m² BVO).
Doelgroepen en marktvraag:
Voor het maken van een profielschets t.a.v. de eventuele koopgegadigden voor
appartementen in dit complex kan uit een vrij brede doelgroepenbenadering geput
worden. Aan de hand van de eigenschappen (ligging, de grootte van de
appartementen en de verwachte prijsstelling) kunnen zowel jongeren (starters) als
senioren bediend worden, maar zijn er zeker ook mogelijkheden voor de
zogenaamde “midden-categorie” (leeftijd tussen 35 en 50, al dan niet
alleenstaand).
De appartementen op de begane grond zouden geschikt kunnen zijn voor senioren
i.v.m. de gelijkvloerse opzet en de aanwezigheid van een tuintje. Hierbij kan ook
zeker worden gedacht aan senioren afkomstig vanuit de eigen woonkern (uit de
Velserbroek zelf), thans wonende in een eengezinswoning, met de behoefte aan een
gelijkvloerse woonoplossing en de wens (of noodzaak door bijvoorbeeld een
beperkte pensioenvoorziening) tot lagere woonlasten. Veel van de beschikbare
appartementen in de Velserbroek vallen buiten de budgettaire mogelijkheden van
die specifieke doelgroep. Dat hangt in de regel samen met het aangeboden
woonoppervlakte (samenhang tussen woonoppervlak en prijsstelling).
Daarnaast zou dit project een kans kunnen bieden voor jongeren (waaronder
starters op de woningmarkt). Veelal trekken jongeren noodgedwongen de woonkern
uit i.v.m. het niet kunnen vinden van passende woonruimte. Een groot gedeelte van
het koopaanbod ligt ruim boven de budgettaire mogelijkheden (ook bij 2verdienende starters) en sluit vaak als woonvorm niet aan op de wensen (je start nu
eenmaal niet in een grote eengezinswoning). De in dit project aangeboden
appartementen zijn qua omvang (woonoppervlakte en mogelijkheid van een 3kameropzet) uiterst geschikt als starterswoning/appartement.
De verwachting is dat de appartementen op de 1 e verdieping prijsstellingen krijgen
die ook passend zullen zijn binnen de leenmogelijkheden (capaciteit tot verkrijging
van een hypothecaire geldlening) voor de startersdoelgroep.
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De verwachting is dat de appartementen op de 2e verdieping door de aanwezigheid
van een dakterras zich leent voor de doelgroep vanuit de zogenaamde “middencategorie”. Hiermee wordt zowel een leeftijdscategorie aangeduid (35-50 jarigen)
als wel de woon- en leefsituatie waarin de doelgroep verkeert, waarbij aan bewust
alleenstaanden, gescheiden personen en/of samenwonenden zonder kinderwens
gedacht kan worden.
Ongeacht de situatie of omstandigheid waarin een persoon zich bevindt is de
gemeenschappelijke deler vaak de wens om in Velserbroek te (blijven) wonen. Ook
hier zijn door persoonlijke en/of financiële omstandigheden de mogelijkheden
beperkter.
Samenvattend voor wat betreft doelgroepen en marktvraag kan gesteld worden dat
het voorgenomen nieuwbouwproject een prima aanvulling biedt op het beschikbare
aanbod van bestaande woningen binnen de lokale woningmarkt (woonkern
Velserbroek) en een brede doelgroep bediend kan worden.
De samenstelling van de woningvoorraad in Velserbroek is van dien aard, dat
grote(re) eengezinswoningen en appartementen de boventoon voeren. Het
aanbieden van enigszins “kleinere” eenheden - zoals de beoogde appartementen
binnen het project leiden tot een bredere differentiatie. Daarnaast worden
doelgroepen bediend waarvoor op dit moment weinig mogelijkheden in de
woningmarkt liggen. In het kader van de opgestelde Woonvisie 2025 zou dit project
voor Velserbroek niet alleen passend zijn (zeker in combinatie met bovenstaande
onderbouwing / uiteenzetting), maar ook een fraaie aanvulling zijn op de relatief
eenzijdige opzet van de woningvoorraad binnen deze woonkern.
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Hoofdstuk 3 Beleid
Gemeentelijk beleid
Visie op Velsen 2025
Het document 'Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen' is op 31 maart
2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie geeft op de verschillende
beleidsterreinen een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de gemeente Velsen
tot 2025. De visie positioneert zichzelf als volgt: "De visie zelf is geen blauwdruk,
geen strategisch beleidsplan, maar een inspirerend toekomstbeeld, een bereikbare
droom. Niet van de gemeente, maar van de gemeenschap Velsen". En de positie
van de gemeente daarin: "De rol van de gemeente in deze visie is faciliterend.
Daarnaast schept de gemeente waar mogelijk de nodige randvoorwaarden,
bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en de inrichting van de
openbare ruimte".
Conform de Visie op Velsen kiest de gemeente Velsen er voor de 7 kernen in
ruimtelijk opzicht te behouden. Dit betekent behoud van de kernenstructuur,
waarbij èn een solitaire positionering van
de kern van belang is èn een eigen identiteit van de verschillende kernen.
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. De grote herstructureringsgebieden zijn in de oostwest-as
gesitueerd. Veel van deze herstructureringslocaties leveren geen extra woningen
op. Doelstelling is allereerst een kwalitatieve verbetering aan te brengen in de
woningvoorraad..
Herstructureringslocaties die niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief
meehelpen in de bouwopgave zijn voornamelijk in IJmuiden gesitueerd. De
transformatie van Oud-IJmuiden en het KG-terrein tot intensief woongebied en de
herstructurering van het centrumgebied leveren bijna de helft van de bouwopgave.
De onzekerheid in de concretisering van enkele lopende plannen maakt dat er
gekeken moet worden naar aanvullende locaties. Het feit dat de woningbehoefte
niet stopt in 2020, - voor 2030 wordt een behoefte van 3700 woningen
geprognotiseerd - en dat uitleglocaties een lange ontwikkeltijd kennen, zijn andere
redenen om naar aanvulling te zoeken. Enkele locaties zijn kansrijk zoals het
sportcomplex Waterloo, stationsgebied Beverwijk, Hofgeest/Grote Buitendijk.
Woningtypologieën en prijscategorie zijn afhankelijk van de behoefte in de kernen.
Concretisering vindt plaats in het
uitvoeringsprogramma van de woonvisie.
De Visie op Velsen 2025 is uitgewerkt in de nieuwe Woonvisie en zal verder worden
uitgewerkt in verschillende beleidsdocumenten, zoals een nieuwe Structuurvisie.
Woonvisie 2025 Velsen: samen werken aan een aantrekkelijke stad
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De Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk werken in Velsen’ bevat de ambities voor de
gemeente. Wonen is daarbij één van de bouwstenen. Binnen de gemeente hebben
de verschillende beleidsvelden onderlinge relaties. De woonvisie is het
beleidsproduct van Wonen; de structuurvisie is het ruimtelijk beleidsdocument. De
woonvisie en structuurvisie hebben een sterke relatie, bijvoorbeeld over het
bouwprogramma.
Van buitenaf is de ‘Provinciale Woonvisie 2010-2020; Goed Wonen in Noord-Holland’
(september 2010) van invloed op het lokale woonbeleid. Doelstelling van de
provincie is dat al haar inwoners in 2020 beschikken over voldoende woningen met
een passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu. Afspraken over de
realisatie van de provinciale doelstellingen zijn voor de regio vastgelegd het
Regionale Actieprogramma Zuid-Kennemerland/IJmond 2012-2015 (RAP).
In Velsen zijn grofweg drie woonmilieus te onderscheiden: centrumstedelijk en
groenstedelijk in IJmuiden en Velserbroek en landelijk/dorps in de andere kernen.
Opgave is om deze woonmilieus te versterken en meer differentiatie in het
woningaanbod aan te brengen. De prioriteit ligt bij de milieus die het meest moeten
veranderen willen zij aantrekkelijk zijn en blijven. In de ene wijk of kern zal meer
moeten veranderen dan in de andere. In het groenstedelijke en landelijk/dorpse
woonmilieu ligt de nadruk op het ‘afronden’ van de kernen. Het gaat dan om
invullen van bouwlocaties naar het dorpse karakter, niet over verstedelijking en
grootschalige uitbreiding. Voor doelgroepen die niet in aanmerking komen voor de
sociale huurvoorraad moet aanbod beschikbaar komen boven de sociale huurgrens,
in de huur- en (betaalbare) koopsector. Middeninkomens en (tijdelijke)
(internationale) kenniswerkers kunnen met dit aanbod worden gefaciliteerd. De
Woonvisie geeft aan dat private partijen in dit segment nieuwbouw kunnen
aanbieden.
Het woningbouwprogramma in de gemeente moet hoofdzakelijk worden ingevuld
door ontwikkeling van binnenstedelijke locaties (intensiveren, combineren,
transformeren, sloop/nieuwbouw). Waar sprake is van transformatie van bestaande
voorraad wordt gesproken van herstructurering. Op basis van het strategisch
voorraadbeleid van de woningcorporaties uit 2011 (momenteel aan herijking
onderhevig vanwege de crisis en het kabinetsbeleid) en een raming van aantal
woningen op locaties uit de Structuurvisie Velsen 2015 geldt het volgende
programma:
 verbetering/herstructurering van 1.455 bestaande huurwoningen van de
woningcorporaties, en
 het toevoegen van 1.535 nieuwe woningen.
Onderstaande tabel bevat het indicatieve woningbouwprogramma voor de
verschillende kernen. Momenteel is dit programma onderhevig aan herijking
hetgeen naar verwachting invloed zal hebben op het tempo van uitvoering van de
herstructurering en of de wijze van uitvoering (sloop/nieuwbouw of renovatie). De
mogelijkheden per locatie en de koop- en huurmarkt van dat moment zijn echter
grotendeels bepalend voor het uiteindelijk te realiseren programma. Flexibiliteit in
de
programmering is dan ook belangrijk.
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Het onderhavige plan de realisatie van 23 appartementen past binnen het indicatie
programma van de Woonvisie en voldoet aan de doelstellingen van deze visie.
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Provinciaal beleid
Provinciale Ruimtelijke Verordening
Provinciale Staten heeft in februari 2014 de Provinciale Ruimtelijke Verordening
vastgesteld. In
deze visie wordt aangegeven dat globalisering en klimaatverandering grote
gevolgen hebben voor de provincie. Ook veranderingen en trends op nationaal en
lokaal niveau hebben grote ruimtelijke impact. In de structuurvisie worden de
ruimtelijke opgaven en keuzes aangegeven en wordt geschetst hoe de provincie
Noord-Holland er in 2040 uit moet komen te zien. Er worden drie belangrijke
provinciale ruimtelijke belangen genoemd, te weten de ruimtelijke kwaliteit,
duurzaam ruimtegebruik en
klimaatbestendigheid. Deze worden vervolgens nader uitgewerkt. In relatie tot het
vervangen van een woning (perceelsniveau) is de Structuurvisie voor de gehele
provincie Noord-Holland van een veel hoger abstractieniveau. De toetsing aan de
drie provinciale belangen is daarom bondig en op hoofdlijnen.
Toetsing aan het provinciaal ruimtelijk belang van de ruimtelijke kwaliteit geschiedt
aan de hand van de toetsing aan de Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie.
Onder het provinciaal ruimtelijk belang van duurzaam ruimtegebruik verstaat de
Provincie Noord-Holland het plaatsen van de juiste functies op de juiste plek en een
efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Deze locatie ligt in stedelijk gebied,
goed ontsloten en bereikbaar. De nieuwe woningen zijn daarmee gevestigd in een
passende omgeving. Stedenbouwkundig wordt het gebied vervolmaakt op de meest
logische manier: de vorm van de bebouwing met twee bouwlagen en een schuine
kap wordt, met in achtneming van de huidige wettelijke eisen op het gebied van het
Bouwbesluit, voortgezet. Hiermee is sprake herschikking van het gebied waarmee
efficiënter met de beschikbare ruimte wordt omgegaan. Het bouwplan past derhalve
binnen dit provinciaal belang.

Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een integraal kader voor het
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR schetst de rijksambities tot
2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028. De SVIR vervangt de Nota Ruimte,
de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak, de
Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uitspraken in
de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Landschap, de
Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. De Structuurvisie Nationaal
Waterplan blijft in zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR bestaan.
De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR
is de eerste rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal
behandelt. In de SVIR richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De
verantwoordelijkheid wordt verplaatst van rijksniveau naar provinciaal en
gemeentelijk niveau. Provincies en gemeentes krijgen in de SVIR meer
bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. Provincies en gemeenten
zijn volgens het Rijk beter op de hoogte van de situatie in de regio en de vraag van
bewoners, be-drijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er
met een gebied moet gebeuren.
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Het Rijk richt zich op drie doelen: Nederland concurrerend, bereikbaar en leefbaar
maken. Om die doelen te bereiken, zijn nationale belangen benoemd. Dat zijn onder
meer:
 het vestigingsklimaat;
 de hoofdnetwerken voor energie;
 het vervoer van personen en goederen;
 waterveiligheid;
 natuur en milieukwaliteit;
 bescherming van het nationale werelderfgoed (zoals de Waddenzee en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie).
Deze nationale belangen zijn concreet uitgewerkt voor de regio’s Noordwest
Nederland, Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, Brabant-Limburg, Oost-Nederland,
Utrecht, Noord-Nederland en de Noordzee.
Het planvoornemen heeft geen invloed op de gestelde doelen van het Rijk en
bovendien voorziet de SVIR niet in onderwerpen die op het plangebied van
toepassing zijn. Dit houdt in dat voor het plan-voornemen geen beperkingen vanuit
de SVIR gelden.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Dit besluit bevat inhoudelijke regels van de rijksoverheid waaraan
bestemmingsplannen, provinciale inpassingsplannen, uitwerkingsplannen,
wijzigingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsvergunningen met
ruimtelijke onderbouwing moeten voldoen.
Het Barro bevat regels over Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Maasvlakte II),
kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, defensie (militaire
terreinen, munitie, militaire luchtvaart), erfgoed (Unesco). Dit zijn nog niet alle
belangen die in de SVIR worden genoemd.
In 2012 is het Barro aangevuld met vrijwaringszones rijksvaarwegen (veiligheid),
reserveringsgebieden hoofdwegen en hoofdspoorwegen (verbreding èn nieuwe
wegen), elektriciteitsvoorziening (vestigingsplaatsen elektriciteitscentrales,
kernenergie-centrales, hoogspanningsverbindingen), buisleidingen, de ecologische
hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen en maximering van
de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeergebied. Het plangebied valt niet onder de
werkingssfeer van het Barro.
Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro)
Artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is per 1 oktober 2012
gewijzigd. De wijziging van artikel 3.1.6 Bro is van toepassing op alle ruimtelijke
besluiten die door overheden worden genomen, omdat zorgvuldige benutting van
ruimte de grondslag moet zijn van alle ruimtelijke besluiten.
Hiertoe moeten in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking de
volgende stappen worden gezet ("de treden van de ladder").
1. beoordeling of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale,
intergemeentelijke vraag;
2. indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke
vraag, dient te worden beoordeeld of deze binnen bestaand bebouwd gebied
kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te
benutten;
3. indien herstructurering of transformatie van bestaand bebouwd gebied
onvoldoende mogelijkheden biedt om in de regionale, intergemeentelijke vraag
te voldoen, beoordeling door betrokken overheden of deze vraag op locaties kan
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worden ontwikkeld die passend (multimodaal) ontsloten zijn of als zodanig
worden ontwikkeld.
Beoordeling onderhavig plan aan de hand van de ladder: De beoogde ontwikkeling
betreft de invoeging van 23 woningen binnen een bestaande woonkern. De
woningbouw voorziet in een concrete behoefte. Gezien de kleinschaligheid van
deze uitbreiding is toetsing aan een bovengemeenteijke vraag niet relevant. Er
wordt voorzien in een lokale behoefte. Er wordt derhalve voldaan aan de 'ladder
voor duurzame verstedelijking'.
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten
Archeologie en cultuurhistorie
Het gebied is niet aangemerkt als waardevol op het gebied van archeologie en
cultuurhistorie.
Voor wat betreft deze aspecten zijn er geen belemmeringen voor het betreffende
bouwplan.

Bodem
In het verleden zijn in Velserbroek geen industriële activiteiten uitgeoefend. De
polder is altijd
gebruikt voor agrarische doeleinden. Thans is het gebied in gebruik voor
grotendeels woongebied en
nog deels agrarisch gebruik.
In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor het
appartementencomplex is door
De Straat milieuadviseurs b.v. een verkennend bodemonderzoek opgesteld. De
resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport “verkennend
bodemonderzoek plandeel H Velserbroek / Reptonstraat ”.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de locatie in milieuhygiënisch opzicht
geschikt geacht voor toekomstige bestemming (woningbouw). Vervolgonderzoek
wordt niet noodzakelijk geacht.
De belangrijkste conclusie is dat de gesteldheid van de bodem geen belemmering
vormt
voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex.
De overige
conclusies en aanbevelingen zijn na te lezen in het rapport dat als bijlage bij de
omgevingsvergunning is gevoegd.

Ecologie
De Flora- en Faunawet 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.
Op het perceel zelf staan geen bomen. Voor realisering van het bouwplan hoeven
geen bomen te worden gekapt of gebouwen gesloopt. Bomen die zich op het trottoir
zullen worden behouden of herplaatst. Het perceel grenst aan water dat een
mogelijke verblijfplaats zou kunnen zijn voor bijzondere flora of fauna. Ten aanzien
van het water vinden geen roerende handelingen plaats.
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Gelet op het bovenstaande kan op voorhand worden geconcludeerd dat voor
realisering van het bouwplan geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
hoeft te worden aangevraagd.
Ecologie vormt derhalve geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

Externe veiligheid
Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen in de directe
omgeving lopen als gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke
stoffen worden bewaard en/of bewerkt en transportroutes waarlangs gevaarlijke
stoffen worden vervoerd. De daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar
blijven. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen,
onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt
kwetsbaar zijn onder meer kantoren, winkels, bedrijfswoningen, horeca en
parkeerterreinen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar het Plaatsgebonden risico
(PR) en Groepsrisico (GR)
Het plaatsgebonden risico richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten
met gevaarlijke stoffen vooral op de te realiseren basisveiligheid voor personen in
de omgeving van die activiteiten. Het wordt uitgedrukt als de kans per jaar dat een
persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt
als direct gevolg van een calamiteit. Een kans op overlijden van 1 op de miljoen per
jaar (PR=10-6) wordt aanvaardbaar geacht. De PR 10-6 is een harde grenswaarde
die niet mag worden overschreden. Het plaatsgebonden risico wordt ‘vertaald’ als
een risicocontour rondom de risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare
objecten mogen liggen.
Het groepsrisico is bedoeld voor het beperken van de maatschappelijke
ontwrichting als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico
is een maat voor de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het
invloedsgebied van een risicovolle activiteit en van een daardoor veroorzaakte
calamiteit. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd,
waarbinnen grenzen worden gesteld aan het aantal maximaal aanwezige personen,
de zogenaamde oriënterende waarde. Het gaat echter om een richtwaarde. Het
bevoegd gezag mag, mits voldoende gemotiveerd, van deze richtwaarde afwijken
(de verantwoordingsplicht). Externe veiligheid moet altijd in preventieve zin
onderdeel uitmaken van de besluitvorming bij nieuwe situaties, en kan bij
besluitvorming over bestaande situaties leiden tot aanvullende maatregelen. Een
verantwoording van het groepsrisico is alleen nodig als het groepsrisico toeneemt of
de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden.
In de omgeving van het perceel H. Reptonstraat zijn de navolgende Beviinrichtingen, te weten een LPG tankstation (A208) aanwezig. De beoogde
ontwikkeling ligt (ruim) buiten de invloedssferen van deze inrichting.
Buisleidingen
De hogedruk aardgastransportleiding W-534-0 ligt op relatief korte afstand van het
plangebied. Het plangebied ligt in de 200 meter toetsingszone van ruimtelijke
maatregelen. Toetsing aan BEVB is derhalve nodig.
Ligging leiding

Eigenschappen leiding:
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Groepsrisico vanwege de buisleiding is bepaald door zowel GasUnie door middel van
de “ kwantitatieve risicoanalyse blok J14” (data: mei 2012) alsmede door het AVIV
in de ‘kwantitatieve risicoanalyse IJmond-leidingen, punt 6” (data: februari 2011).
Genoemde buisleiding heeft geen 10-6/jaar PR-contour. Het groepsrisico ligt ruim
onder de oriënterende waarde en er zijn derhalve geen belemmeringen inzake
buisleidingen voor deze ontwikkeling.
Transport gevaarlijke stoffen over de weg
Er vindt geen transport gevaarlijke stoffen over de weg in de nabijheid van het
plangebied plaats (afstand tot de transportroutes A 208 en A9 is groter voldoet
ruim aan de eisen). Gelet hierop speelt het aspect externe veiligheid ten aanzien
van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg geen noemenswaardige rol.
Vervoer van gevaarlijke stoffen over spoorwegen
Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een spoor. Ten aanzien van
plaatsgebonden en groepsrisico gelden er vanwege deze afstand geen
belemmeringen voor het plan.

Luchtkwaliteit
Per 15 november 2007 is de nieuwe regelgeving voor luchtkwaliteit in werking
getreden. De wet voorziet om te beginnen in de mogelijkheid dat voor kleinere
projecten - de zogenaamde 'niet in betekenende mate projecten' - geen
afzonderlijke maatregelen meer getroffen behoeven te worden om aan de
grenswaarden te voldoen. Het begrip niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen
wordt nader uitgewerkt in de uitvoeringsregels.
De Algemene Maatregel van Bestuur 'niet in betekenende mate bijdragen' (AMvBNIBM) bepaalt wanneer de mate van luchtverontreiniging verwaarloosbaar is. De
regeling geeft concrete getallen voor plannen die gaan over bijvoorbeeld de bouw
van woningen en/of kantoren.
Het aantal verkeersbewegingen ten behoeve van het appartementencomplex is
minder dan een woonwijk van 1500 woningen genereert en waarvoor de wet een
vrijstelling heeft gegenereerd.
Het is daarmee aannemelijk dat de bouw van het appartementencomplex van 23
appartementen waaronder 7 seniorenappartementen vanwege de geringe impact
op de luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de verbetering of
verslechtering van de luchtkwaliteit. Verdere toetsing en/of aanvullend onderzoek
kan achterwege blijven.

Watertoets
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Om invulling te geven aan de sturende rol van water in ruimtelijke ordeningsprocessen is
de Handreiking Watertoets opgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze de
betrokken partijen (initiatiefnemer, waterbeheerder en planbeoordelaar) tot een
betere samenwerking kunnen komen.
De Watertoets fungeert als procesinstrument. Het doel van een watertoets is om
waterhuishoudkundige aspecten vroegtijdig in de ruimtelijke planvorming te
betrekken. Waterhuishoudkundige aspecten betreffen onder andere veiligheid,
wateroverlast, waterkwaliteit, volksgezondheid, bodemdaling en betreffen alle
wateren in Nederland.
Vanwege de realisatie van Velserbroek in de polder is van begin af aan het water als
ordenend principe meegenomen. Het waterkwantiteitsbeheer en het
waterkwaliteitsbeheer is in handen van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Bij de totstandkoming van deelgebied H van bestemmingsplan Velserbroek (waarin de
beoogde ontwikkeling is gelegen) heeft reeds compensatie plaats gevonden. Het
verhard oppervlak wordt afgekoppeld en op het bestaande gescheiden stelsel
aangesloten (op het regenwaterriool). In dat geval verandert de situatie niet ten
opzichte van de huidige bestemde situatie. Er is geen compensatie nodig gelet op
de compensatie bij de totstandkoming van bestemmingsplan Velserbroek.
Het aspect water vormt daarmee geen belemmering voor het voorgenomen bouwplan.

Bedrijven en milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede
kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder
andere door middel van milieuzonering. Onder milieuzonering wordt verstaan het
aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende
bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en
recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden
van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu
sterker belast. Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in de regel
de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gebruikt
Het plangebied kan worden beschouwd als rustige woonwijk gelegen binnen de
bebouwde kom. Naast het plangebied, eveneens in de bebouwde kom, liggen een
tweetal voormalig agrarische gebouwen die thans in gebruik zijn als woning
(woonboerderij) en ook als zodanig bestemd zijn in het bestemmings-plan
“Velserbroek”.
Buiten het plangebied aan de Oostlaan 2 in Haarlem is een agrarisch bedrijf
gevestigd. De gemeente Haarlem heeft op 24 mei 1995 is verleend (nr.
Mil//DRM/95/93), voor het houden van de volgende dieren ten behoeve van een
slagerij (slagerij maakt geen deel uit van de inrichting):
- 50 runderen, waarvan 3-6 mannelijk,
- 10 runderen, jongvee
- 3 pony's
- 10 schapen.
De wet geurhinder en veehouderij en regeling geurhinder en veehouderij geven de
regels met betrekking tot de afstanden van veehouderij en ander objecten. De
onderstaande bijlage betreffende de geuremissiefactoren geeft richtafstanden aan.
Voor een aantal diersoorten is nog geen geuremissiefactor vastgesteld. Indien voor

blad 20 van 20

Ruimtelijke Onderbouwing H. Reptonstraat, Velserbroek

een diercategorie geen geuremissiefactor is vastgesteld, wordt de diercategorie in
de berekening van de geurbelasting buiten beschouwing gelaten (art. 2 lid 7 van de
Regeling).
Rundvee
Richtafstand
A1
Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
niet vastgesteld
A2
Zoogkoeien ouder dan 2 jaar
niet vastgesteld
A3
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
niet vastgesteld
A4
Vleeskalveren tot 8 maanden
35,6
– chemische luchtwasser (30% reductie)
24,9
– biologische luchtwasser (45% reductie)
19,6
A5
Vleesstierkalveren tot 6 maanden
35,6
A6
Vleesstieren en overig vleesvee 6 tot 24 maanden
35,6
A7
Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar
niet vastgesteld
Schapen
B 1 Schapen ouder dan één jaar, inclusief lammeren
7,8
Overig
M 1 Landbouwhuisdieren gehouden in veehouderijen
niet vastgesteld
In het geval dat er geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld zijn de artikel 4, lid 1
en en artikel 5, lid 1 uit de Wet van toepassing. De afstand tussen de veehouderij
(gerekend vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt) en de buitenzijde van een
geurgevoellig object (het appartementencomplex) bedragen in onderhavig geval 50
en respectievelijk 25 meter.
Gelet op het gegeven dat het appartementencomplex (gevoelig object) op ruime
afstand gelegen is van de veehouderij is er geen sprake van belemmerende
bedrijvigheid en milieuzoneringen. De nieuwe ontwikkeling past daarmee in haar
omgeving.

Verkeer en parkeren
De parkeerbehoefte die het nieuwe bouwperceel genereert wordt volledig gedekt in
de vorm van een verharde parkeerplaats voor 37 auto's.
Het betreft zoals eerder geschreven een 3-laags appartementencomplex, bestaande
uit 7 appartementen (55+) op de begane grond, 8 appartementen op de 1e
verdieping en 8 appartementen op de 2e verdieping. Er zijn in het ontwerp een 23tal parkeerplaatsen op het achterterrein beschikbaar en 14 aan de H. Reptonstraat,
waarmee wordt voldaan aan de parkeernorm verwoord in het beleidsstuk
“Parkeernormen gemeente Velsen 2009”. Daarnaast zijn er 2 (collectieve)
fietsenbergingen.
Met 7 appartementen in de categorie seniorwoningen geldt de parkeernorm van 1,3
(7x1.3=9.1) parkeerplaats voor de senioren en 1,7 (16x1.7=27,2) voor de reguliere
appartementen. Benodigd is een totaal van 36,3 parkeerplaats voor het volledige
complex. Elk appartement heeft daarmee een eigen parkeerplaats op het achter
terrein en bezoekers parkeren kan plaatsvinden langs de H. Reptonstraat.
Het plan voldoet hiermee aan de geldende parkeernormen.

Geluid
Wegverkeerslawaai
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In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen, 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 nieuwe geluidsgevoelige
bestemmingen, zoals
woningen, onderzoek worden gedaan naar de optredende geluidbelasting. Het
bouwplan betreft de realisatie van 23 appartementen aan de H. Reptonstraat te
Velserbroek. Het appartementencomplex is geprojecteerd binnen de 30 km-zone.
Railverkeerslawaai
Het plangebied is niet binnen de zone van een spoorweg gelegen.
Industrielawaai
Het plangebied is niet binnen de zone van een geluidsgezoneerd industrieterrein
gelegen.
Vliegverkeerslawaai
Het plangebied ligt buiten het beperkingengebied van het Luchthaven
indelingsbesluit voor de
luchthaven Schiphol, en de 20 KE contour vanwege Schiphol uit de Nota Ruimte.
Het aspect geluid vormt daarmee geen belemmering voor de voorgenomen
ontwikkeling.

Kabels en leidingen
Door de locatie, op de grond in eigendom van de gemeente, ligt een leidingstrook,
die aansluiting heeft op de beoogde woonwagens maar ook op de woonboerderij
Westlaan 25. Tevens ligt er een persleiding naar een gemaaltje in deze strook grond.
Indien de leidingen door de locatie gehandhaafd worden geldt hiervoor een
veiligheidzone/strook die niet bebouwd mag worden van 3m1, zijnde de strook
grond
die in eigendom is bij de gemeente. De bestaand leidingen zullen niet verlegd
worden en de bestaande strook zal worden gerespecteerd zodat deze toegankelijk
blijft.

Duurzaam Bouwen
Gemeente Velsen en de Milieudienst IJmond hebben ter ondersteuning en invulling
van deze beleidsdoelstellingen een lokaal beleid geformuleerd in “Kwaliteit en
duurzaam bouwen” en in het milieubeleidsplan 2008-2012. Bouwinitiatieven
moeten voldoen aan deze ambities en doelstellingen. Daarnaast heeft de gemeente
Velsen heeft een klimaatprogramma voor de periode 2010-2020 vastgesteld
“Velsen, Stad van de Zon, Zee en Wind”.
In de beleidsdoelstellingen is de stimulering van duurzaam bouwen en de
toepassing van het instrument GPR Gebouw opgenomen. Buiten de bestaande
normen vanuit het Bouwbesluit richt het beleid ten aanzien van duurzaam bouwen
zich op een hoger ambitieniveau. Aangezien de aanscherping van het beleid voor
duurzaam bouwen een dynamisch traject is, dienen bouwinitiatieven getoetst te
worden aan het op dat moment geldend beleid.
Het werkprogramma van Schoon en Zuinig (VROM, 2007) beschrijft hoe Nederland
in 2020 30 procent minder broeikasgassen wil uitstoten ten opzichte van 1990. Op
basis hiervan hebben het Rijk en de gemeenten in 2007 het Klimaatakkoord
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ondertekend. Aan energiebesparing en duurzame energie is een belangrijke rol
toegekend. Nederland heeft in het Energierapport 2008 (EZ, 2008) de doelstelling
voor energiebesparing opgehoogd van 1,5 naar 2 procent per jaar in 2020. Onder
duurzame energiebronnen worden hernieuwbare energiebronnen verstaan. Dit wil
zeggen bruikbare energie uit waterkracht, windenergie, zonne-energie,
omgevingsenergie en biomassa. Duurzame energie speelt in Nederland nog een
beperkte rol. De Nederlandse overheid streeft naar 20 procent duurzame energie in
2020 (VROM, 2007). Het kabinet Rutte II hanteert het aandeel duurzame energie
van 14 procent in 2020. Om resultaten te boeken en om innovatie te stimuleren is
de energieprestatie-coëfficiënt voor nieuwe woningen in het Bouwbesluit op 1 april
2012 aangescherpt van 0,8 naar 0,6. Aangezien de omgevingsvergunning voor dit
project voor 1 april 2012 is ingediend geld de norm van 0,8. Het bouwplan voldoet
aan deze norm.
GPR Gebouw
GPR Gebouw is een programma voor het omzetten van ontwerpgegevens van een
gebouw naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.
Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de
gemeente Velsen het gebruik van GPR Gebouw. GPR Gebouw is een relatief
eenvoudig instrument waarmee prestaties worden uitgedrukt in rapportcijfers van 1
tot 10.
Keuzemodules geven aan hoe scores zijn te verhogen (tot maximaal een tien) voor
de vijf verschillende onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde.
Binnen het ontwerp (of de renovatie) is men vrij om binnen de verschillende
modules voorzieningen naar keuze te realiseren, zolang deze keuzes leiden tot het
gewenste ambitieniveau. De ambitie van de gemeente Velsen is minimaal een 7 te
scoren op het thema energie en gemiddeld een 7 voor de thema’s milieu,
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bij de omgevingsvergunning is
als bijlage de GPR Gebouw berekening toegevoegd, waaruit blijkt dat voldaan wordt
aan de hiervoor genoemde ambities.

Conclusie
Het bouwplan zoals dat in deze onderbouwing is beschreven maakt de realisatie van
een appartementencomplex met 23 appartementen, waaronder 7
seniorenappartementen mogelijk. Het is een goed inpasbare planologische wijziging
van de bestemming Wonen met de aanduiding Woonwagens, naar wonen. De
verschillende milieutechnische randvoorwaarden vormen geen
belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bouwplan en het voldoet aan de
uitganspunten voor duurzaam bouwen.. Het bouwplan is economisch uitvoerbaar.
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het plan mogelijk
gemaakt kan worden.

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid
Economische uitvoerbaarheid
Op basis van de Grondexploitatiewet is de gemeente verplicht om de door haar
gemaakte kosten ten behoeve van de (her)ontwikkeling te verhalen op de
ontwikkelaar. De kosten van dit plan komen voor rekening van initiatiefnemer. Er
zijn reeds afspraken gemaakt over een bijdrage van € 350.000 door de ontwikkelaar
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aan de gemeente. Deze afspraken worden vastgelegd in een anterieure
overeenkomst. Voor zover de gemeente kosten maakt in het kader van de
ruimtelijke procedure, zullen deze kosten door leges worden gedekt.
Voorwaarde is dat de mogelijke planschade wordt afgedekt. Hiertoe zal door de
ontwikkelaar met de gemeente Velsen een planschadeverhaalsovereenkomst
worden afgesloten.
Het plan wordt volledig voor rekening en risico van de ontwikkelaar uitgevoerd en is
realistisch en economisch uitvoerbaar.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld als onderdeel van de noodzakelijk
omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van 23 appartementen. De Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) beschrijft de procedure voor het
verkrijgen van een omgevingsvergunning, te weten de uitgebreide procedure. In het
onderhavige geval, waarbij afgeweken wordt van het vigerende bestemmingsplan,
wordt deze procedure te worden gevolgd. Gedurende de voorbereidende fase van
deze procedure is vooroverleg mogelijk met de diverse relevante diensten van
bijvoorbeeld Rijk en provincie. Ook zal de gemeente het ontwerpbesluit met
bijbehorende stukken conform de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage
leggen voor inspraak.
In een vroegtijdig stadium zijn bij de ontwikkelaar ten tijde van de realisatie van
plandeel H signalen van toekomstige bewoners binnen gekomen dat men een klein
woonwagencentrum op deze locatie niet de gewenste ontwikkeling achtte. Met het
oog op de nieuwe invulling van de locatie zal de ontwikkelaar een
informatiebijeenkomst organiseren waarin de plannen aan de buurt worden
toegelicht.
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