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Onderwerp Zienswijze inzake ontwerpbestemmingsplan
Spaarnwoude
Geachte Gemeenteraad,
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord heeft kennisgenomen van het
ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude, dat ter inzage ligt tot 26 februari 2015.
Het ontwerpbestemmingsplan geeft aanleiding tot het indienen van een
zienswijze, n.a.v. hoofdstuk 5.3 Initiatieven, paragraaf 4. Ik verzoek u
onderstaande opmerkingen in acht te nemen en te verwerken.
Rijkswaterstaat maakt bezwaar tegen de specifieke bestemming water zonder
woonfunctie voor de ligplaats Linie 2a in de woonschepen locatie Zijkanaal B.
Hiermee wordt Ligplaats Linie 2a zonder dringende reden als enige ligplaats
uitgezonderd van de bestemming water en woonschepen.
De betreffende ligplaats Linie 2a is met de ligplaatsen Linie 17a en 37a per brief
van 26 oktober 2007 aan de gemeente Velsen kenbaar gemaakt als een aanvulling
op het ligplaatsenplan uit 2006. Ligplaats Linie 2a is in 2008 tezamen met de
andere ligplaatsen door RWS in samenwerking met de gemeente Velsen en de
provincie Noord Holland aangelegd. De ligplaats dient te worden beschouwd als
een feitelijke aanvulling van het ligplaatsenplan uit 2006. Dit is bevestigd in de
uitspraak van de rechtbank Haarlem d.d. 2 1 december 2 0 1 1 .
Door het maken van een bestemmingsuitzondering voor ligplaats Linie 2a handelt
de gemeente in strijd met de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken tussen
gemeente, RWS en de provincie over de inrichting van de woonschepenlocatie
Linie 2a.
In het ligplaatsenplan Van A naar Zijkanaal Beter (2 februari 2006), dat is
vastgesteld door het Bestuurlijk O verleg, staat het volgende te lezen.
H 2 Het ligplaatsenplan, paragraaf 2.6 Verdere besluiten van het
bestuurlijk verleg: (1) Het college van B&W van Velsen stemt in met het
verzoek de bestemming Ligplaats voor bedrijfsschepen en - ark en (LB) te
wijzigen in de bestemming woonbotenligplaats
(WL).
H 3 kavelindeling, paragraaf 3.6 Verdere besluiten van het Bestuurlijk
Overleg: (2) De gemeente past t.z.t. (hierop) het bestemmingplan aan en
volgt in afwachting hiervan - zonodig - de vrijstellingsprocedure
ex ar 19
Wet op de ruimtelijke
ordening.
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(3) Na vaststelling van de kavels dient RWS bij de gemeente Velsen een
verzoek in voor toekenning van kavelnummers - huisnummers en
bijbehorende postcodes. De straatnamen zijn reeds toegekend
(Stelling:
oostzijde van het kanaal, Linie: westzijde van het kanaal).
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De gemeente Velsen legt op basis van de bestuurlijke afspraken en op verzoek van
RWS een ontwerp-besluit tot wijziging van het bestemmingsplan ter inzage (dd.
21-11-2008). In het ontwerp-besluit staat dat B&W van Velsen besluiten dat op
grond van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in art 11 lid 6 (bestemmingsplan
Spaarnwoude 2002) de bestemming "ligplaats voor bedrijfsschepen" (LB) te
wijzigen in "Woonbotenligplaats (WL)" aangezien de bedrijfsactiviteiten ter plaatse
definitief zijn geëindigd. Zonder opgaaf van redenen wordt dit besluit echter nooit
formeel vastgesteld.
RWS heeft, volgens de bestuurlijke afspraken, voor Linie 2a, Linie 17a en 37a een
kavel en huisnummer verzocht bij de gemeente. De gemeente heeft bij besluit van
4 februari 2008 een positief huisnummerbesluit voor Linie 2a, 17a en 37a
genomen. Van een uitzonderingspositie van Linie 2a wordt door de gemeente geen
melding gedaan.
Linie 2a voldoet aan dezelfde geluidseisen als de omliggende ligplaatsen, is goed
bereikbaar voor hulpdiensten en is in overleg met de bewoners achter een schuur
gesitueerd om een achterhuissituatie met het woonhuis aan de Dammerweg 15 te
voorkomen.
De bedoelde ruimtelijke eenheid van de woonschepenlocatie in zijkanaal B wordt
met de uitzondering voor Linie 2a doorbroken. Zijkanaal B is steeds bedoeld als
functionele woonschepen eenheid zonder andere bestemmingen.
Een maatschappelijk schaars goed als de volledig aangelegde ligplaats bij Linie 2a
in onbruik laten is een beperking van het meest doelmatig gebruik van de
woonbotenlocatie in Zijkanaal B.
Zonder dringende reden in 2015 een uitzondering maken voor de ligplaats Linie 2a
is volgens RWS strijdig met het meest doelmatige gebruik van de
woonbotenlocatie Zijkanaal B.
RWS is van mening dat in het belang van een goede ruimtelijke ordening dat de
ligplaats Linie 2a, net als de rest van Zijkanaal B, wordt bestemt als water met
woonschepen.
Met het oog hierop acht ik het noodzakelijk dat bovenstaande alsnog duidelijk in
het Bestemmingsplan wordt aangegeven. Voor vragen of opmerkingen over
bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer B. Raven van Rijkswaterstaat
West-Nederland Noord, op telefoonnummer 06-51386458.
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Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en dat de meegegeven
opmerkingen en verzoeken zullen worden verwerkt. Het vastgestelde
bestemmingsplan kunt u sturen naar wnn-ruimteliikeplannen@rws.nl.
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Kunt u mij een bevestiging sturen dat deze reactie in goede orde is ontvangen?

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

1

6*
mevrouw M. Nauta
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