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Afbeelding 1: Ligging plangebied Warande. 
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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding en doel 

De gemeente Beverwijk is bezig met een inhaalslag voor de actualisering van de bestemmings-
plannen. In de komende jaren zullen voor de gehele gemeente nieuwe bestemmingsplannen 
worden vervaardigd, waarbij wordt gestreefd om het aantal plannen te verminderen. De ge-
meenteraad heeft hiervoor op 30 oktober 2000 een plan van aanpak vastgesteld, waarin de 
prioriteit is vastgelegd waarop deze plannen in procedure zullen worden gebracht. Die prioriteit 
hangt onder meer samen met het feit of er wel bestemmingsplannen zijn voor die gebieden, de 
aard en hoeveelheid ontwikkelingen die op korte termijn te verwachten zijn en de actuele ge-
bruikswaarde van de huidige plannen.  
 
Het belangrijkste doel van het voorliggende bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel 
beheerkader voor de bestaande situatie. Het gaat daarbij om een adequate en moderne be-
stemmingsregeling om de legaal gerealiseerde functies en bebouwing in het plangebied juri-
disch vast te leggen, maar ook om in de buurt ontwikkelingen mogelijk te maken waar de situa-
tie om vraagt. 
Onder meer is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat een goede regeling voor de tuin- en 
erfbebouwing wenselijk en ook noodzakelijk is. Hierdoor kan de bestaande situatie in stand 
worden gehouden en kunnen passende uitbreidingsmogelijkheden worden geboden. Tevens is 
in delen van deze wijk vraag naar vergroting van het aantal parkeerplaatsen zodat een afwe-
ging van ruimtelijke functies nodig is. 
 

1.2. Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied bevindt zich in de wijk Westertuinen-Warande en is op afbeelding 1 weergege-
ven. De begrenzing van het plangebied is zodanig gekozen dat alles op één overzichtelijke 
kaart in beeld gebracht kan worden. Voorwaarde hierbij was dat de plankaart op een schaal van 
1:1.000 kon worden vervaardigd.  
 
De noordgrens van het plangebied wordt gevormd door de Plantage. De oostgrens loopt vanaf 
de Plantage naar beneden via de Warande de Zonnebloemstraat in en vervolgens via de Noor-
derwijkweg tot het Westerhoutplein ter hoogte van de Vondellaan. De zuidgrens loopt over de 
Zeestraat vanaf huisnummer 235 tot aan de Vondellaan. Tenslotte wordt de westgrens gevormd 
door de waterpartijen (sloten) die, waar de Plantage eindigt, naar beneden lopen langs de ach-
tererven van de woningen aan de Brederodelaan tot aan de Zeestraat 235. 
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Afbeelding 2: Ligging plangebied binnen Beverwijk 
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2. Bestaande situatie 
 

2.1. Historische ontwikkeling 
De ondergrond van Beverwijk 
Ongeveer 5.000 jaar geleden veranderde het stromingspatroon in de Noordzee en werd er 
meer zand langs de kust aangevoerd. Dit zorgde voor de vorming van zandbanken die steeds 
hoger werden, zo hoog dat ze boven het water uitkwamen en zich tot strandwallen ontwikkel-
den. De strandwallen waren niet aaneengesloten, op sommige plaatsen kon de zee ongehin-
derd het achterland in en uit stromen. Een belangrijk gat was het Oer-IJ. Na de vorming van de 
huidige duinen in de Vroege Middeleeuwen, lagen de strandwallen beschermd tegen de zee. Ze 
bleven echter wel zichtbaar in het landschap als langgerekte ruggen.  
 
De nederzetting Beverwijk 
Beverwijk is op een strandwal ontstaan. Men vestigde zich op deze wallen, omdat men daar 
hoog en droog zat. Uit archeologische onderzoeken is bewezen dat reeds in de prehistorie de 
eerste bewoners op de hoge zandige vlakten woonden. De eerste schriftelijke bronnen waarin 
Beverwijk genoemd wordt dateren uit de 10e eeuw en zijn van het Bisdom Utrecht. De plaats 
Beverhem blijkt in 860 te worden genoemd als plaats waar een kerk stond. Andere schriftelijke 
bronnen over het huidige Beverwijk stammen uit het jaar 1063, waarin de Agathenkiricha ge-
noemd is. Rondom deze kapel groeide een nederzetting, Sinte Aghetendorpe of Agathenkerke. 
Na 1250 wordt Agathenkerke ook wel Wijk genoemd. In 1276 vergunt graaf Floris V toestem-
ming tot het houden van een weekmarkt in Wijk. De Breestraat ontstond in deze periode als 
marktstraat. Deze straat is het enige nog zichtbare restant van de middeleeuwse handel. De 
naam Beverwijk lijkt een samenvoeging te zijn van de naam Beverhem met die van de handels-
plaats Wijk, het vroegere Sint Agathenkerk. 
 
Beverwijk kon zich als marktplaats ontwikkelen doordat de scheepvaartverbinding met Noord-
Kennemerland in de 13e eeuw bemoeilijkt werd. De overslag van goederen vond plaats in Be-
verwijk. Rond de oude kern van Beverwijk kwam vanaf de 17e eeuw ook de tuinbouw op. Op de 
zandgronden werden voornamelijk groenten, peulvruchten en fruit verbouwd. Ook het bestem-
mingsplangebied was (gedeeltelijk) in gebruik als tuinbouwgebied.  
 
Behalve de huizen werden ook de wegen op de strandwal aangelegd. De noordoostelijk-
zuidwestelijke oriëntatie van de strandwal is ook terug te vinden in de belangrijkste wegen en 
het oude centrum van het dorp. Tot 1900 bestond Beverwijk uit lintbebouwing die in de kern 
meer verdicht was en naar het landelijk gebied toe steeds meer gespreid werd. Verdichting van 
de bebouwing vond plaats vanaf 1900 en vanaf 1920 werden ook nieuwe woningbouwblokken 
aan het dorp toegevoegd. De echt grote uitbreidingen dateren echter van na de Tweede We-
reldoorlog. 
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Afbeelding 3: Historische ontwikkeling. 

 
 
 

2.2. Ruimtelijke structuur 
De gemeente Beverwijk maakt onderdeel uit van het IJmondgebied en ligt aan het Noordzee-
kanaal. De gemeente grenst in het noorden aan de gemeente Heemskerk, in het zuiden aan de 
gemeente Velsen en in het oosten aan de gemeente Zaanstad. Beverwijk wordt omringd door 
enkele grootschalige elementen. In het zuiden is dat het Noordzeekanaal met de bijbehorende 
industriële activiteiten van de haven. In het westen vormen de Corus staalfabrieken als groot-
schalig element de begrenzing van de gemeente. Het zuiden en oosten worden bepaald door 
rijksweg A9 en rijksweg A22 en de spoorlijn Haarlem-Uitgeest. 
 
Het stadscentrum van Beverwijk ligt langs rijksweg A22 en de spoorlijn aan de zuid-oostzijde 
van de kern. Door deze barrière aan de zuidoostzijde heeft de stadskern zich concentrisch ont-
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wikkeld richting het noordwesten. Aan de randen van de kern vinden we grote groengebieden, 
zoals diverse parken aan de zuidwestzijde en de begraafplaats Duinrust aan de westkant van 
de kern. 
 
Het plangebied ligt ten westen van het centrum en is onderdeel van de huidige bebouwings-
grens van Beverwijk. Verder naar het westen liggen opeenvolgend het tuinbouwgebied, be-
graafplaats Duinrust, Corus en Wijk aan Zee. 
 
Stedenbouwkundige structuur 
Het plangebied kent een heldere structuur die is opgehangen aan de Warande: een brede strip 
die in noord-zuid richting door het gebied loopt. De Warande en Zeestraat maken deel uit van 
de hoofdwegenstructuur van de stad en vormen tezamen met andere hoofdwegen een ontslui-
tingsring binnen het stedelijk gebied. Hierop zijn aangrenzende buurten en wijken, die zowel 
aan de binnen- als aan de buitenkant van deze ring liggen, planmatig ontwikkeld en ontsloten. 
Deze binnenring bestaat voor een belangrijk deel uit brede profielen waarin groen met vooral 
veel bomen een belangrijke plaats inneemt. De Warande zelf is ook erg ruim van opzet en heeft 
een riante groene uitstraling.  
Het plangebied Warande is vanaf de jaren zestig ontwikkeld als woongebied met wonen in het 
groen. Het stedenbouwkundig patroon van de wijk loopt parallel aan de Noorderwijkweg, een 
oudere straat en wordt gekenmerkt door ruim opgezette openbare ruimten en privé-kavels. De-
ze stedenbouwkundige verkaveling is vooral ruim van opzet in tegenstelling tot de buurten aan 
de oostkant van het plangebied. Er zijn veel kavels met vrijstaande bebouwing te vinden zowel 
langs de Warande als langs de Dreef en de Brederodelaan. Voornamelijk aan de Noorderwijk-
weg zijn de kleinere rijtjeswoningen te vinden. 
 
In het centrum van het plangebied ligt een groot openbaar gebied waarin op verschillende 
plaatsen meergezinswoningen staan, variërend van vier tot zes bouwlagen. Van deze woonbe-
bouwing bestaat de begane grondlaag meestal uit garageboxen en/of bergingen waardoor deze 
woongebouwen een anonieme relatie met de straat hebben. 
In de omgeving van deze meergezinswoningen staan patiowoningen in één bouwlaag die ruim-
telijk een schril contrast geven met de hogere woongebouwen. 
Aan de Baljuwslaan staan voornamelijk twee-onder-een-kap woningen die bestaan uit twee 
bouwlagen en die zijn afgedekt met een licht hellend lessenaarsdak. Deze bebouwing heeft 
hierdoor een specifieke vormgeving. 
 
De Zeestraat is van origine de historische verbindingsweg met Wijk aan Zee en vormt de zuid-
grens van het plangebied. Langs deze straat staat lintbebouwing die in dit plangebied bestaat 
uit eengezinswoningen. De vrijstaande woningen aan de Brederodelaan en de hoven ten wes-
ten van de Laan van Blois vormen de huidige westrand van de stedelijke bebouwing. De wonin-
gen zijn divers van vorm en geven door de afwisseling in kapvormen de straat een fraai aan-
zien. Aan de westkant van deze percelen liggen tuinbouwpercelen waarvoor de gemeenteraad 
op 14 mei 2009 een bestemmingsplan heeft vastgesteld. Achter de woningen aan de Bredero-
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delaan komen eengezinswoningen met achtererven aan de oostkant waarbij de aanwezige 
sloot wordt verbreed en die tevens de grens vormt van dit bestemmingsplan. 
De Baljuwslaan wordt doorgetrokken en zal een deel van de ontsluiting van het (zuidelijk) plan-
gebied van Westelijk Beverwijk verzorgen. De Seringenhof wordt als straat doorgetrokken ter 
ontsluiting van een woongebouw in Westelijk Beverwijk en zal tevens dienen als langzaamver-
keersverbinding in oost-west richting. De Plantage zal, mede door het aanwezige dwarsprofiel, 
de hoofdontsluitingsroute vormen voor Westelijk Beverwijk. Op deze wijze wordt dit bestaande 
woongebied gekoppeld aan het nieuwe. 
 
Groen 
Het plangebied Warande heeft een groene uitstraling. De openbare ruimte wordt gekenmerkt 
door brede groene bermen en grote bomen langs de belangrijkste wegen. De bomen langs de 
lanen zijn indrukwekkend groot (van de eerste grootte; 12 meter en hoger) en bepalen het 
beeld.  
De groene middenbermen langs de Warande en Dreef lopen als radialen naar het Westerhout-
plein. Het groen op het Westerhoutplein kent een klassieke inrichting en is vooral van belang 
om een aantrekkelijk en representatief beeld te verzorgen op dit bijzondere knooppunt van we-
gen en voorzieningen (Huize Westerhout en Museum Kennemerland, gevestigd in het oude 
Raadhuis van de voormalige gemeente Wijk aan Zee en Duin). 
  
Een groot deel van het gebied kent vrijstaande woningen met grote voortuinen. Het meest 
noordelijke deel kent een patroon van groene plantsoentjes die een sterke samenhang vertonen 
met de stedenbouwkundige verkaveling.  
Water is aanwezig in solitaire vijverpartijen. Veel groen heeft de functie van beeldbepalend 
“kijkgroen”. Met name het groen rondom de vijver centraal in het plangebied vervult ook een 
belangrijke gebruiksfunctie (zitten, spelen, wandelen, hond uitlaten, balletje trappen). 
 

2.3. Functies 
Het gebied heeft hoofdzakelijk een woonfunctie. In het plangebied zijn verder drie scholen en 
een vrijstaand gymnastieklokaal te vinden. 
 

2.4. Ontwikkelingen 
De Montessorischool Beverwijk aan de Laan van Blois heeft uitbreidingsplannen. Er is al een 
uitbreiding op de verdieping gerealiseerd. Deze plannen hebben zeer waarschijnlijk slechts een 
tijdelijke aard en worden daarom niet meegenomen in het bestemmingsplan. De twee andere 
scholen, ‘t Kraaienest (Laan van Blois) en De Anjelier (Anjelierenlaan), hebben ook hooguit 
ontwikkelingen van tijdelijke aard. Tussen De Anjelier en de Noorderwijkweg vindt een herver-
kaveling van het perceel plaats waarbij parkeergelegenheid wordt gerealiseerd ten behoeve van 
het woongebied ten oosten van de Noorderwijkweg, en de speelplaats van de school een aan-
gepaste vorm krijgt. Ook bij het vrijstaande gymnastieklokaal aan de Dreef komen meer par-
keerplaatsen ten behoeve van de bovengenoemde woonbuurt. 
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Aanhechting Westelijk Beverwijk 
Het plangebied ligt nu nog aan de rand van de bebouwde kom van Beverwijk. Het is niet naar 
buiten georiënteerd (nu nog agrarisch gebied westelijk Beverwijk), omdat 30 jaar geleden de 
verwachting was dat de Westelijke Randweg daar zou worden aangelegd. Inmiddels is het tracé 
van de Westelijke Randweg verplaatst naar de grens van het Corusterrein en zal achter de Wa-
rande de nieuwbouwwijk Westelijk Beverwijk verrijzen. Voor een deel komen de nieuwe wonin-
gen met de ruggen tegen de bestaande. Hier is de dimensionering van de tussengelegen wa-
terpartij en de begrenzing van de erven van belang. 
De noordelijke helft van het plangebied leent zich meer voor interactie met de nieuwe woonwijk. 
Met name ter plekke van de school ligt een ‘scharnierpunt’ waar verbindingen kunnen en moe-
ten worden gelegd met water, groen en recreatie tussen de nieuwe woonwijk en het plangebied. 
Ter plekke is in Westelijk Beverwijk ook een centraal gebied met groen en water(-berging) inge-
pland. De beperkt beschikbare ruimte om een verbinding te leggen moet volledig benut worden. 
Zowel de Baljuwslaan als de Seringenhof zullen aansluiten op Westelijk Beverwijk. De Baljuws-
laan moet daarvoor worden heringericht. Dit betreft alleen het openbare weggedeelte.  
 
Mogelijke ontwikkelingen 
Water 
Zoals in geheel Beverwijk vraagt de waterhuishouding ook in de Warande om aandacht. Uit 
oogpunt van waterberging en waterstructuur zijn verbindingen nodig in het gebied en naar de 
omgeving. Op zich leent het groen in het plangebied zich goed voor de inpassing van dergelijke 
verbindingen. Wel zal de inpassing zorgvuldig moeten plaatsvinden. Enerzijds zal rekening 
moeten worden gehouden met de gewenste handhaving en versterking van het klassieke ka-
rakter van het groen, anderzijds met de gebruiksfunctie ervan. Water kan een extra dimensie 
toevoegen aan het gebruik, maar voor een speelplek of trapveld blijft een groene plek van vol-
doende omvang noodzakelijk. Rekening houdend met die factoren kan inpassing van meer wa-
ter prima in het gebied plaatsvinden. Daarom zijn in de bestemmingen “Groen” en “Water” mo-
gelijkheden opgenomen om deze functies uit te wisselen. 
Een pakket van maatregelen als uitwerking van de Wateropgave is te vinden in het Waterplan 
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Tevens zijn ontwikkelingen opgenomen in het afkoppelplan 
Beverwijk. 
 
Parkeren 
Het toenemende autogebruik en –bezit vraagt met enige regelmaat om de inpassing van extra 
parkeerplaatsen. Daarvoor geldt net als bij de inpassing van water, dat goed moet worden be-
keken of extra parkeerplekken kunnen worden ingepast zonder de belangrijkste kwaliteiten en 
kenmerken van de groenstructuur van de buurt aan te tasten. De doorzichten over de groene 
bermen langs Warande en Dreef zijn beeldbepalend; verstoring door parkeervakken is hier on-
gewenst, tenzij het karakter niet wordt aangetast. Hetzelfde geldt in feite voor de kleinere plant-
soenen in het noordelijk deel. Het patroon en de regelmaat zijn onlosmakelijk verbonden aan de 
verkaveling en daarmee kenmerkend en structurerend. Aantasting van deze kwaliteit of ver-
snippering is ongewenst. De wijk dient in zijn geheel in ogenschouw te worden genomen om te 
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bezien waar extra parkeervoorzieningen het best kunnen worden ingepast. Parkeergelegenheid 
is alleen mogelijk gemaakt in gebieden die bestemd zijn als Verkeer.  
 

2.5. Verkeer 
Verkeer 
Het verkeer in de wijk wordt afgewikkeld via een stelsel van erftoegangswegen (wegen met 
overwegend een verblijfsfunctie) waarbinnen een 30 km/uur-zone van toepassing is. De ge-
biedsontsluitingswegen (wegen met overwegend een verkeersfunctie) waar 50 km/uur gereden 
mag worden, staan in afbeelding 3 aangegeven. Voor het plangebied van dit bestemmingsplan 
betreft het de Warande, Zeestraat en het Westerhoutplein. Dit zijn op het moment gebiedsont-
sluitingswegen type I waar doorstroming prioriteit heeft. Deze functie wordt in de toekomst ech-
ter overgenomen door de Westelijke Randweg waarna de Zeestraat, Warande en het Wester-
houtplein de status krijgen van type II, een ontsluitende functie. Binnen het plangebied zijn de 
Zonnebloemlaan en Seringenhof erftoegangswegen die onderdeel zijn van de utilitaire fiets-
structuur waaraan extra eisen worden gesteld. 
 
Een deel van de Warande is te smal volgens de eisen van het Stedelijk Verkeer- en Vervoer-
plan, wat betreft de veiligheid. Op de plankaart is daarom een iets breder wegprofiel opgeno-
men om een aanpassing van de breedte in de toekomst mogelijk te maken. 
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Afbeelding 4: Verkeersstructuur. 

 
 
 

2.6. Cultuurhistorie en archeologie 
In het kader van het bestemmingplan is door het Steunpunt Cultureel Erfgoed het "Cultuurhisto-
risch kader voor het bestemmingsplan Warande"  opgesteld. In het rapport wordt een advies 
gegeven ten aanzien van cultuurhistorie. Ook is er een verkennend archeologisch onderzoek 
uitgevoerd en is een selectieadvies archeologie opgesteld. 
 
Cultuurhistorie 
Het bestemmingsplangebied wordt aan de zuidzijde en voor een groot deel aan de oostzijde 
begrensd door twee nog herkenbare historische wegenstructuren. De zuidelijke begrenzing 
wordt gevormd door de Zeestraat, voorheen de Zeeweg, Zeewegh Wijck op Zeeërweg 
Waagenwegh of Wijck op Zeeërwegh. De Zeestraat vormde van oudsher een verbinding tussen 
Beverwijk en Wijk aan Zee. De straatnaam wordt al vermeld in 1398 in een verkoopakte aan-
wezig in het archief van de Egmondse Abdij. 
Aan de oostzijde wordt het gebied grotendeels begrensd door de Noorderwijkweg. De Noor-
derwijkweg maakt samen met de Leliestraat onderdeel uit van een historisch doorgaande weg-
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structuur vanaf Noorddorp (Heemskerk) naar het zuiden (Velsen) toe, de Kleine of Korte Hout-
weg. 
 
Beide straten zijn oude wegstructuren die behoudenswaardig zijn. Indien in de toekomst wijzi-
gingen plaatsvinden, dienen deze structuren te worden gehandhaafd en waar mogelijk ver-
sterkt. 
 
Archeologie 
In het bestemmingsplangebied Warande zijn geen archeologische waarnemingen in ARCHIS 
(archeologisch informatiesysteem) bekend. In de wijdere omgeving zijn wel diverse archeologi-
sche vindplaatsen opgenomen. Direct ten zuiden van het plangebied zijn veel sporen uit de 
Romeinse tijd, maar ook uit de prehistorie en late middeleeuwen gevonden. Gezien deze vond-
sten en de lange bewoningsgeschiedenis van het gebied is het te verwachten dat ook in het 
bestemmingsplangebied archeologische waarden aanwezig zijn. Dit is met name het geval op 
de terreinen waar in het recente verleden geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden, maar 
mogelijk zijn ook sporen bewaard gebleven onder bestaande bebouwing. 
 
Indien, ondanks het consoliderende karakter van het bestemmingsplan, alsnog projecten wor-
den uitgevoerd waarbij bodemingrepen plaatsvinden, is het van belang rekening te houden met 
de archeologische waarden. Dit geldt voor projecten met een plangebied groter dan 2.500 m2 
en waarbij de bodemverstoring dieper dan 40 cm reikt. In die gevallen zal aanvullend onderzoek 
moeten uitwijzen of er daadwerkelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn. 
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3. Milieuaspecten 
 

3.1. Bedrijfs- en milieuzonering 
In het plangebied zijn geen grote bedrijfsmatige activiteiten aanwezig. De bedrijfsmatige activi-
teiten bestaan uit drie basisscholen: 
 Basisschool ’t Kraaienest - Laan van Blois 193; 
 Montessori Beverwijk – Laan van Blois 100; 
 Basisschool De Anjelier – Anjelierenlaan 6. 

 
Bovendien is er op het Westerhoutplein een gasdrukregelstation. In de onderstaande tabel 
staan de aan te houden afstanden van deze bedrijfsmatige activiteiten tot de gevoelige be-
stemmingen volgens de VNG. 
 
SBI OMSCHRIJVING GEUR GELUID STOF CAT
801,802 
 

Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs
0 30 0 2 

40 C3 Gasdistributiebedrijven: - gasdrukregel- en meetruim-
ten (kasten en gebouwen), cat. B en C 
 0 30 0 2 

 
 
De huidige situering van de scholen en het gasdrukregelstation ten opzichte van woningen is 
goed. 
Het gasdrukregelstation is een “kast”. De minimale aan te houden veiligheidsafstand van dit 
station tot woningen is, volgens de tabel van het Besluit voorzieningen en installaties van de 
Wet Milieubeheer, 6 meter. Hieraan wordt voldaan.  
 

3.2. Geluid 
Sinds 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder van kracht. Weg- en railverkeerslawaai 
worden nu uitgedrukt in de Europese dosismaat Lden met eenheid dB. Alle grenswaarden voor 
weg- en railverkeerslawaai zijn in de gewijzigde Wet geluidhinder door deze dosismaat 2 dB 
lager.  
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen, spoorlijnen en sommige in-
dustrieterreinen. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe geluidgevoelige be-
stemmingen, zoals woningen, onderzoek worden gedaan naar de optredende geluidbelasting. 
 
Wegverkeerslawaai 
Langs alle wegen liggen geluidzones met uitzondering van 30 km/uurwegen en wegen op 
woonerven. Binnen een zone moet voor het realiseren van een nieuwe geluidgevoelige be-
stemming onderzoek worden gedaan naar de optredende geluidbelasting vanwege de betref-
fende weg. 
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De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Bij een geluidsbelasting van 49 tot 
en met 63 dB op de gevel, is het in een binnenstedelijke situatie mogelijk met een hogere waar-
de-procedure een ontheffing aan te vragen. In een buitenstedelijke situatie kan tot maximaal 53 
dB ontheffing worden aangevraagd. 
 
Bij een geluidsbelasting vanaf 53 dB moet bij de bouwvergunningaanvraag met akoestisch rap-
port worden aangetoond, welke maatregelen aan de gevels worden genomen, om het door het 
Bouwbesluit voorgeschreven binnengeluidsniveau van maximaal 33 dB(A) niet te overschrijden. 
 
De meeste wegen binnen het plangebied zijn 30 km/uur wegen en hebben dus geen zone. In dit 
bestemmingsplan worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Er 
hoeft daarom geen onderzoek te worden uitgevoerd naar de optredende geluidsbelastingen. 
 
Industrielawaai 
Industrieterrein 
Het plangebied ligt geheel binnen de zone van het gezoneerde industrieterrein IJmond. De 
voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai is 50 dB(A). Bij een geluidbelasting van 51 dB(A) of 
hoger is het mogelijk een hogere waarde te voeren. De maximale grenswaarde waarvoor ont-
heffing mogelijk is bedraagt 55 dB(A). 
 
Bedrijven in het plangebied 
Indien nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt in de nabijheid van 
bestaande bedrijven dient de bestaande geluidsruimte, welke vastligt in de Wet Milieubeheer-
vergunning van het betreffende bedrijf, te worden gerespecteerd. 
 
Luchtvaartlawaai 
Het plangebied ligt niet binnen het beperkingengebied van het luchthavenindelingsbesluit voor 
de luchthaven Schiphol. Het zuidelijke deel van het plangebied ligt wel binnen de 20 KE contour 
vanwege Schiphol, uit de Nota Ruimte. Binnen de 20 KE contour zijn geen nieuwe uitleglocaties 
voor woningbouw mogelijk. 
 

3.3. Externe veiligheid 
Bestemmingsplan Warande is een conserverend plan. Het aantal personen in het plangebied 
neemt niet toe. 
 
Situering plangebied 
Het plangebied ligt in het westen van Beverwijk nabij het industrieterrein van Corus Staal. 
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Afbeelding 5: Plangebied in relatie tot invloedsgebieden bedrijven (Corus/LindeGas). 

 
 
 
Wettelijk toetsingskader 
BEVI en REVI 
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (2004) heeft tot doel zowel individuele als groepen 
burgers een minimum (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Om dit doel te bereiken ver-
plicht het besluit het bevoegde gezag afstand te houden tussen gevoelige objecten en risicovol-
le bedrijven. Daaruit volgt een beperking van het totale aantal aanwezige personen in de directe 
omgeving van een risicovol bedrijf. 
 
Dit doel wordt in het BEVI vertaald naar de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico.  
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In het Bevi zijn de risiconormen (grenswaarde en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en 
oriënterende waarde voor het groepsrisico) wettelijk vastgelegd. 
Gemeenten en provincies moeten, als bevoegd gezag, de normen uit het besluit naleven bij het 
opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen en bij het verlenen van milieuvergunningen.  
 
Circulaire RiscoNormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
In de circulaire RNVGS (2004) is het rijksbeleid over de afweging van veiligheidsbelangen die 
een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving, verduidelijkt en 
geoperationaliseerd. In de circulaire is zoveel mogelijk aangesloten bij het BEVI. Om te kunnen 
bepalen of het vervoer van gevaarlijke stoffen over een bepaalde route voldoet aan de externe 
veiligheidsnormen, moeten eerst het plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden be-
paald. 
 
Toetsingskader groepsrisico provincie Noord Holland 
De provincie Noord-Holland heeft een toetsingskader groepsrisico opgesteld voor de beoorde-
ling van ruimtelijke plannen. 
 
Verantwoording 
De verantwoordingsplicht is aan de orde als het invloedsgebied van BEVI-inrichtingen over het 
gebied waarvoor een ruimtelijk plan wordt opgesteld, valt. 
 
Plaatsgebonden risico inrichtingen 
DSM Agro 
De 10-6 PR-contouren (spoorverlading 225 ton, scheepsverlading 260 ton) liggen grotendeels 
op het bedrijfsterrein van Corus. De uitstulping aan de onderkant (zuid) van de 10-6 contour ligt 
even buiten de terreingrens over de Noordersluisweg. De planlocatie ‘Warande’ ligt ver buiten 
de 10-6 contouren. 
 
LindeGas 
De 10-6 contour ligt binnen de bedrijfsgrenzen van het Corusterrein. 
De planlocatie ligt ver buiten de 10-6 contouren. Er wordt voldaan aan de wettelijke PR-eis: de 
grenswaarde van 10-6/jaar wordt in acht genomen. 
 
Plaatsgebonden risico transportassen 
De gemeente Beverwijk heeft een routering vervoer gevaarlijke stoffen vastgesteld (2002).  
Het plangebied wordt niet doorsneden of begrensd door straten die deel uit maken van de rou-
tering. Het transport van gevaarlijke stoffen over het water, het spoor en door buisleidingen 
vindt niet plaats in de nabijheid (< 200 m) van het plangebied. 
 
Groepsrisico 
Het invloedsgebied van zowel DSM Agro als LindeGas valt over het plangebied ‘Warande’. 
Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan zonder, zover het zich laat aanzien, nieu-
we ontwikkelingen. Het aantal personen in het invloedsgebied van beide risicobronnen neemt 
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als gevolg van de actualisatie van dit bestemmingsplan, niet toe. Derhalve neemt ook het 
groepsrisico van beide inrichtingen niet toe. Het groepsrisico ligt beneden de oriënterende 
waarde. 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan Warande is getoetst op de in het BEVI en in de Circulaire RNVGS aan-
gegeven externe veiligheidsaspecten: plaatsgebonden risico en groepsrisico.  
 
Het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor en door een buisleiding 
is niet van invloed op de veiligheidssituatie van de planlocatie. 
 
Het bestemmingsplan ligt, als kwetsbaar object, in het invloedsgebied van DSM Agro en Linde-
Gas. Het groepsrisico vanwege de inrichting is aanzienlijk lager dan de oriënterende waarde, 
zodat ruimschoots aan de eisen voor het groepsrisico is voldaan. 
 
Geconcludeerd kan worden dat voor dit (conserverend) plan geldt dat externe veiligheid als 
minder relevant kan worden beschouwd. 
 

3.4. Kwaliteit van de bodem 
De Wet bodembescherming stelt dat de kwaliteit van de bodem geschikt moet zijn voor het be-
oogde gebruik van een gebied. De mate waarin de bodem verontreinigd mag zijn, hangt af van 
het gebruik van het gebied. De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden vastgesteld 
op grond van bodemonderzoek. In het onderzoek vindt een toetsing van de gemeten gehalten 
in grond en grondwater aan interventiewaarden en streefwaarden plaats. De interventiewaarden 
geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven sprake is van ern-
stige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor mens, plant of dier. De streefwaarde is het referentieniveau. Als de concentratie van ver-
ontreinigende stoffen onder deze waarde blijven, is sprake van een schone bodem.  
 
In het najaar van 2007 is voor het plangebied een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheers-
plan beschikbaar gekomen. Het bodembeheersplan regelt de grondstromen binnen de bodem-
kwaliteitskaart. Hiermee kan grond met een gelijke kwaliteit vrij worden hergebruikt binnen het 
gebied van de kaart. Dan kan in een aantal gevallen worden volstaan met alleen historisch bo-
demonderzoek.  
 
Het plan is conserverend van karakter; er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk ge-
maakt. Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen kunnen hierdoor geen 
effecten optreden ten aanzien van de bodem. 
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3.5. Luchtkwaliteit 
Bij planvorming is de luchtkwaliteit één van de milieuaspecten waar onderzoek naar dient te 
worden verricht. In deze paragraaf zijn algemene opmerkingen over de luchtkwaliteitsaspecten 
voor het bestemmingsplangebied Warande opgenomen.  
 
Juridisch kader 
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wet zijn luchtkwa-
liteitseisen verankerd in de Wet milieubeheer. Op de beoordeling van luchtkwaliteit is niet alleen 
de Wet milieubeheer van toepassing, maar ook het Besluit “niet in betekenende mate bijdragen” 
en drie regelingen (Regeling niet in betekenende mate bijdragen (NIBM), de Regeling beoorde-
ling luchtkwaliteit en de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007).  
De Wet luchtkwaliteit vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Afhankelijk van de projectfase 
kan dit besluit – voortvloeiend uit het overgangsrecht - echter van belang blijven bij de beoorde-
ling van luchtkwaliteit. Voor het onderhavig project speelt het Besluit luchtkwaliteit 2005 geen rol 
meer. 
 
Er is een andere wijze van toetsing van bouw- en bestemmingsplannen opgenomen. Zo dient te 
worden onderzocht of een project ‘in betekenende’ mate van invloed is op de luchtkwaliteit. In 
het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn handvatten aangereikt om te bepalen of een project 
niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Op dit moment (voorafgaande aan 
inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, NSL) is het be-
grip “niet in betekenende mate” gedefinieerd als een bijdrage die maximaal 1% (tijdelijk) of 3 % 
(na inwerkintreding NSL) bedraagt van de grenswaarde voor stikstofdioxide en fijn stof. De ma-
te van schaalgrootte waaronder niet hoeft te worden getoetst (de vertaling van bovengenoemde 
1% norm naar concrete bouwprojecten), bedraagt 500 woningen bij één ontsluitingsweg. Voor 
het ontwikkelen van kantoorlocaties geldt een schaalgrootte van 33.000 m2 bruto vloeropper-
vlakte bij één ontsluitingsweg. De Regeling NIBM benoemt tevens categorieën van gevallen die 
niet in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging. Als een project in één van deze 
categorieën valt of voldoet aan de gestelde criteria voor de schaalgrootte van het plan (500 wo-
ningen of 33.000 m2 kantooroppervlakte) dan hoeft er niet te worden getoetst aan de luchtkwali-
teitsnormen.  
De begrippen goede ruimtelijke ordening en blootstelling van kwetsbare groepen blijven van 
belang. Voor wat betreft de bescherming van kwetsbare groepen zal nog aanvullende wetge-
ving (Besluit gevoelige bestemmingen) van kracht worden.  
Situaties waar de luchtkwaliteitnormen worden overschreden zullen integraal worden aangepakt 
met maatregelpakketten voor probleemgebieden. Er worden op drie bestuurslagen maatregelen 
genomen, namelijk door het rijk, provincie en gemeenten (Nationaal samenwerkingsprogramma 
luchtkwaliteit, NSL).  
Samenvattend vormt de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als: 
 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde 
 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt 
 een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging 
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 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL. 
 
Luchtkwaliteitsnormen 
De luchtkwaliteitsnormen zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit. De normen zijn 
niet veranderd. De volgende grenswaarden (jaargemiddeld) zijn opgenomen:  
 Zwavel (SO2): 125 µg/m3 
 Stikstofdioxide: 40 µg/m3 
 Fijn stof (PM 10): 40 µg/m3 
 Koolstofmonoxide: 8 uurgemiddelde 6 mg/m3 
 Benzeen: 10 µg/m3 
 Lood: 0,5 µg/m3 

In de praktijk zijn alleen de normen voor stikstofdioxide en fijn stof van belang. In de genoemde 
bijlage is een volledig overzicht van de normen opgenomen. 
 
Beoordeling plan 
Het betreft een conserverend bestemmingsplan waarin geen ontwikkelingslocaties zijn opge-
nomen. Er is bij het plan geen sprake van industriële emissies. Van belang is of het project valt 
onder de criteria zoals die zijn geformuleerd in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen. 
Gezien het gegeven dat in het geheel geen ontwikkelingen plaatsvinden (dus minder dan 500 
woningen zullen worden gebouwd) wordt geconcludeerd dat het project inderdaad niet in bete-
kenende mate bijdraagt. Er hoeft dus niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.  
 
Luchtkwaliteit plangebied 
In verband met een goede ruimtelijke ordening is de luchtkwaliteitssituatie in het plangebied in 
grote lijnen beoordeeld.  
Om de luchtkwaliteit op hoofdlijnen te beoordelen zijn de jaarlijkse rapportages van belang. Hier 
blijkt dat in 2008 geen overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen optreden in Beverwijk. 
Daarnaast is de luchtkwaliteit langs de drukste weg in het plangebied, de Warande, berekend 
met het zogenoemde Car model. De verkeersintensiteit van deze weg bedraagt in 2008, maxi-
maal 13.000 mvt/etmaal.  Uit berekeningen met het zogenoemde Car model blijkt dat voor het 
jaar 2008 de concentratie stikstofdioxide 34 microgram bedraagt en de concentratie fijn stof 30 
microgram (exclusief zeezoutcorrectie). De normen voor de jaargemiddelde concentraties van 
fijn stof en stikstofdioxide worden niet overschreden. De norm voor de etmaalgemiddelde norm 
voor fijn stof wordt pas bij ruim 32 microgram overschreden.   
 
Conclusie 
In november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Volgens deze wet is bij het be-
stemmingsplan Warande sprake van een conserverend plan dat niet in betekenende mate bij-
draagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het plan hoeft niet meer te worden getoetst 
aan de luchtkwaliteitsnormen. Wel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een moti-
vatie nodig. In dit verband wordt opgemerkt dat in het plangebied ruimschoots kan worden vol-
daan aan de normen van de Wet luchtkwaliteit.  
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De conclusie is dat de Wet luchtkwaliteit geen knelpunt vormt voor de realisatie van het plan. 
 

3.6. Water 
Oppervlaktewatersysteem 
Centraal in het plangebied zijn twee waterpartijen gelegen aan weerszijden van de Warande. 
Het totaal oppervlak aan open water in het plangebied is ongeveer 0,64 ha. Het water vanuit het 
tuindersgebied verzamelt zich in eerste instantie in de waterpartij aan de Laan van Blois en 
stroomt dan via duikers in de twee vijvers aan weerszijden van de Warande. Vanuit de vijver 
aan de oostzijde van de Warande stroomt het water via een lang beekriool in o.a. de Populie-
renlaan naar het park bij het Harmonielaantje en verder door een beekje langs de Beeckzang-
laan naar park Scheijbeek om uiteindelijk via de stationsvijver en een beekriool onder het Meer-
plein in haven De Pijp uit te monden. 
 
Regen- en afvalwatersysteem 
De afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater in dit gebied geschiedt door middel van 
een gemengd rioolstelsel. In perioden met extreem veel neerslag kan het voorkomen dat de 
riolering het regenwater niet meer kan verwerken. Het water in de riolering kan dan terugstro-
men op straat of via bijvoorbeeld het toilet in woningen. Om dit te voorkomen zijn bij grotere 
vijvers overstortvoorzieningen aangebracht die het teveel aan rioolwater in extreme situaties 
direct op het oppervlaktewater lozen. Ook in de waterpartijen aan de Warande zijn dergelijke 
overstortvoorzieningen aangebracht. Door deze overstortingen stroomt echter verdund rioolwa-
ter in de vijvers waardoor het water vervuild kan raken.  
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn maatregelen opgenomen om op termijn alle over-
stortingen in Beverwijk te verminderen. Een belangrijke maatregel is het zoveel mogelijk ge-
scheiden inzamelen van huishoudelijk afvalwater en regenwater. Het schone regenwater wordt 
dan direct geloosd op oppervlaktewater en het huishoudelijk afvalwater wordt via het rioolsys-
teem naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd.  
De gemeente streeft bij renovatie van de riolering of bij nieuwbouw- of renovatieprojecten naar 
de aanleg van een gescheiden rioolsysteem. Regenwater, afkomstig van daken en verkeerslu-
we straten mag direct op het oppervlaktewater worden geloosd. Bij de aanleg van een geschei-
den systeem dient rekening te worden gehouden met de aard van de verharde oppervlakken 
om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen. 
Afkoppelen geschiedt altijd in overleg met de gemeente en de waterbeheerder en is alleen toe-
gestaan indien een goede waterkwaliteit kan worden gewaarborgd. 
Bijkomend voordeel van de aanleg van een gescheiden rioolsysteem is dat de aanpak van 
eventuele grondwateroverlast kan worden meegenomen. 
 
Grondwatersituatie 
Grondwateroverlast is onderzocht in het rapport “Actualisatie grondwaterbeheerplan, gemeente 
Beverwijk” (Wareco, september 2004). Volgens het rapport variëren de gemiddelde grondwa-
terstanden in het plangebied van ca. 0,5 tot 1,2 meter beneden het gemiddelde straatpeil 
(maaiveld). Bij grondwaterstanden boven de 0,7 meter onder maaiveld kan grondwateroverlast 
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optreden waarbij bijvoorbeeld kruipruimten kunnen volstromen en plassen langer op straat en in 
het plantsoen blijven staan.  
Vooral in de natte perioden van het jaar is er binnen een deel van het plangebied een risico 
voor grondwateroverlast. Actuele grondwateroverlast is onder andere gemeld door bewoners 
aan de Baljuwslaan en de Brederodelaan, in het meest (zuid)westelijk deel van het plangebied. 
Bij wijziging van de bestemming, herinrichting, bouw-, verbouw en rioolrenovatie moet rekening 
worden gehouden met de plaatselijk hoge grondwaterstanden. Bij voorkeur wordt nieuwbouw in 
deze gebieden uitgevoerd zonder kruipruimte of worden andere voorzieningen getroffen om 
grondwateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Eventuele kelders of garages dienen voldoen-
de waterdicht te zijn gemaakt door de bouwer of eigenaar.  
 
Afbeelding 6: Overzichtkaart gemiddelde ontwateringdiepte. 

 
0 - 0,25 m;  0,25 - 0,5 m;  0,5 - 0,7 m;  0,7 - 1,0 m;  1,0 - 1,2 m;  > 1,2 m 

(Bron: Actualisatie grondwaterbeheerplan, gemeente Beverwijk, Wareco 2004) 
 
Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het beperken van grondwateroverlast op eigen 
terrein. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering van het openbare gebied en zal 
bij rioolvervanging overwegen om indien mogelijk een drainagesysteem aan te leggen om het 
overtollige grondwater af te voeren. Een combinatie met de gescheiden afvoer van regenwater 
en het aansluiten van particuliere ontwateringsystemen kan dan worden overwogen. 
Drainage of een hemelwaterafvoer mag uitsluitend aangelegd worden in overleg met de ge-
meente. Drainage mag nooit worden aangesloten op het vuilwater riool. 
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Grondwaterkwaliteit 
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beheerd door het Hoogheemraadschap. Voor heel 
Beverwijk geldt dat het grondwater licht verhoogde concentraties arseen en ijzer bevat. Deze 
verontreinigingen zijn echter niet ernstig en komen in deze regio van nature in de bodem voor. 
Het oppervlaktewater bestaat voor een deel uit grondwater en kan dus ook verhoogde concen-
traties van deze stoffen bevatten. Deze stoffen hechten zich aan in het water zwevende deeltjes 
die uiteindelijk op de bodem een sliblaag vormen. Het slib is in 2005 bemonsterd en bevat geen 
te hoge concentraties aan verontreinigingen.  
Gemiddeld is het zuurstof gehalte in het oppervlaktewater ca. 65%. Dit is normaal en vergelijk-
baar met het overige oppervlaktewater in Beverwijk. Als de riooloverstortingen in werking treden 
daalt tijdelijk het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater. Dit kan o.a. algenbloei en vissterfte tot 
gevolg hebben. 
 
Beheer en onderhoud 
Het plangebied valt onder de werking van de Keur en WVO regelgeving van het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de 
beheersing van de kwaliteit en het peil van het oppervlaktewater. Ook zijn zij verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud aan het watersysteem en de overige waterstaatkundige voorzie-
ningen in Beverwijk. 
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de riolering, drainage- en infiltratie-
voorzieningen in het openbare gebied. 
Drainage- en infiltratievoorzieningen en rioleringen op particulier terrein worden beheerd en 
onderhouden door de eigenaar. In geval van aansluitingen op het gemeentelijk systeem dient 
de eigenaar te zorgen voor voldoende goede controle- en inspectievoorzieningen. 
 
Compensatie toegenomen verharding 
Het Hoogheemraadschap adviseert om bij nieuwbouw en herstructureringsprojecten extra open 
water aan te leggen om bij perioden met veel neerslag voldoende water te kunnen bergen en 
vasthouden in het gebied. Als richtlijn wordt aangehouden om bij toename van het verhard op-
pervlak minimaal 20% compenserend open water aan te leggen. Bij de herinrichting van be-
staande en inrichting van nieuwe waterlopen worden bij voorkeur natuurvriendelijke oevers en 
een flexibel peil toegepast. Zo kan in de zomer het water langer worden vastgehouden en in de 
winter sneller worden afgevoerd. In het thans aan de orde zijnde plan zijn eigenlijk geen ontwik-
kelingen voorzien. Voor zover verharding plaatsvindt binnen het plangebied zal dit in deregel 
gaan om relatief kleine veranderingen. Bij relatief grootschalige uitbreidingen van het verhard 
oppervlak (meer dan 800 m2) zal een wateradvies worden ingewonnen bij het hoogheemraad-
schap. 
 
Overleg 
Bij de voorbereiding en totstandkoming van dit bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden 
met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op 16 april 2007 heeft het Hoogheem-
raadschap advies uitgebracht over de waterhuishouding en de totstandkoming van deze water-
paragraaf in het bestemmingsplan. Omdat er een langer periode heeft gezeten tussen het voor-
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ontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan heeft in het najaar van 2009 nogmaals een aanpas-
sing van deze paragraaf plaatsgevonden in overleg met het hoogheemraadschap. 
 

3.7. Flora en fauna 
Gebiedsbescherming 
In de regio zijn voor de bescherming van natuurgebieden voornamelijk twee onderwerpen van 
belang: de Natuurbeschermingswet (met daarin de Habitatrichtlijn geïncorporeerd) en de Pro-
vinciaal Ecologische Hoofd Structuur. Gebiedsbescherming wordt voornamelijk geregeld in de 
Natuurbeschermingswet. Belangrijk is dat ruimtelijke projecten niet zonder meer mogen worden 
gerealiseerd in beschermde natuurgebieden. Projecten die in de nabijheid van Beschermde 
Natuurmonumenten (inclusief Habitatrichtlijngebieden) worden geprojecteerd, dienen te worden 
getoetst op de mogelijke negatieve effecten die zij op deze gebieden kunnen hebben en of zij 
verstoring zullen veroorzaken. Indien dit het geval is, kan doorgang van het project mogelijk 
belemmeringen ondervinden. De provincie is hiervoor het bevoegde gezag. Voor bestemmings-
plannen en wijzigingen hiervan, kan het noodzakelijk zijn dat een vergunning ex artikel 19d Na-
tuurbeschermingswet aangevraagd moeten worden.  
 
Soortbescherming 
Soortbescherming wordt geregeld in de Flora- en faunawet. In deze wet is een aantal planten 
en dieren aangewezen als beschermd. Deze beschermde organismen mogen niet zonder reden 
in hun bestaan worden aangetast. Belangrijk is het feit dat beschermde organismen ook buiten 
natuurgebieden voorkomen.  
 
Beoordeling plan 
Het plan is conserverend van karakter, er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk ge-
maakt. Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen kunnen er geen effec-
ten op in het plangebied aanwezige planten en dieren optreden. Er hoeft geen flora- en fauna-
onderzoek te worden uitgevoerd.   
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4. Beleidskader 
 

4.1. Rijksbeleid 
Nota Ruimte 
Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte in werking getreden. De Nota Ruimte bevat de visie op 
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, 
een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om  de inrichtings-
vraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. Voor heel Nederland 
wordt een beperkt aantal generieke regels gehanteerd onder de noemer ‘basiskwaliteit’: dat 
zorgt voor een heldere ondergrens op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, milieu, verstedelij-
king, groen en water. De na te streven basiskwaliteit geldt uiteraard ook voor nieuwe ontwikke-
lingen in het plangebied. 
 
Nota Wonen 
Een van de centrale boodschappen uit de Nota Wonen in de 21e eeuw is dat kwaliteit van de 
leefomgeving steeds meer van belang wordt. De woonconsument vraagt steeds meer kwaliteit 
en is ook bereid meer daarvoor te betalen. Meer kwaliteit betekent doorgaans meer koopwonin-
gen, meer grote woningen, meer woningen in een hoger prijssegment en vooral meer woningen 
in aantrekkelijke woonmilieus. Daarnaast wordt gewezen op het belang van differentiatie in de 
woningvoorraad en de daarmee samenhangende keuzemogelijkheden en leefkwaliteit binnen 
een wijk. 
 
Verdrag van Valetta 
Voor gebieden die archeologische waarden bevatten of waarin deze worden verwacht, is het 
wenselijk deze te bewaren in de grond. De rijks- en provinciale overheden zullen zoveel moge-
lijk stimuleren de bekende of verwachte waarden onaangeroerd in de grond te bewaren. Bij 
eventuele grondroerende werkzaamheden op deze plaatsen zal altijd nader onderzoek plaats 
moeten vinden om vast te stellen welke sporen in de grond bewaard zijn gebleven. Dit beleid 
komt voort uit het Verdrag van Valetta (Malta, 1992). 
 
Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21, 2000) 
Dit regeringsbeleid beschrijft de nieuwe aanpak van het waterbeheer, met name in thema’s als 
veiligheid en wateroverlast. Belangrijk is het anticiperen op klimaatveranderingen in plaats van 
reageren en het voorkomen van afwenteling van knelpunten door toepassing van de drietraps-
strategie “vasthouden-bergen-afvoeren”. Bij het creëren van meer ruimte voor water is combine-
ren met andere functies gewenst en moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
 

4.2. Provinciaal beleid 
Het nieuwe bestemmingsplan Warande dient te passen binnen de uitgangspunten van het op 
17 februari 2003 door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgestelde streekplan Noord-
Holland Zuid (zie afbeelding). Dit streekplan vervangt het streekplan Kennemerland, dat op 14 
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december 1998 is vastgesteld. Omdat het Streekplan Noord-Holland Zuid kort na het vaststel-
len van het streekplan Kennemerland is vastgesteld, hebben de Provinciale Staten van Noord-
Holland het beleid en de plankaart ten aanzien van Kennemerland ongewijzigd overgenomen. 
 
Binnen het gebied Kennemerland wordt de regio waarvan Beverwijk deel uitmaakt ook wel aan-
geduid met de IJmond, dit om onderscheid te maken met Zuid-Kennemerland. In de IJmond 
draait het met name om werken, terwijl Zuid-Kennemerland gekenmerkt wordt door de aanwe-
zigheid van natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorische elementen. De IJmond ken-
merkt zich door zware industrie en havenactiviteiten. Uitbreiding van het stedelijk gebied is in de 
IJmond nog beperkt mogelijk. In de IJmond zal flink worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbete-
ring. In 2030 kan de economie van haven en Corus verbreed zijn. Het landschap rond Corus 
kan meer kwaliteit krijgen. De groene ruimte in onder andere Beverwijk zal verder ontwikkeld 
worden, terwijl woon- en werkomgeving verbeterd zullen worden.  
 
De stationsomgeving zal een kwaliteitsimpuls ondergaan om het imago van de IJmond te ver-
beteren. Het is bij dit alles wel de vraag of op termijn nog mogelijkheden geboden kunnen wor-
den voor de landbouw. 
 
In de IJmond zijn buurten en wijken die op het gebied van leefomgeving slecht scoren. Er zijn 
probleemwijken met name daar waar sprake is van vooroorlogse particuliere huurwoningen. 
Herpositionering wordt hier genoemd als oplossing. In het streekplan wordt aangegeven waar 
de grenzen liggen voor verstedelijking, met zo goed mogelijk gebruik van de kwaliteiten en mo-
gelijkheden van bestaand stedelijk gebied. Dit heeft grote gevolgen voor het huisvestingsbeleid. 
Tevens zal rekening gehouden moeten worden met het stelsel van voorzieningen in relatie tot 
gewijzigd consumentengedrag, schaalvergroting en demografische veranderingen. 
 
Voor de ruimtelijke inrichting voert de provincie een stedelijk inrichtingsbeleid volgens de inzich-
ten van de compacte stad. Daarbij wordt de woningbehoefte opgevangen in bestaand stedelijk 
gebied door verdichting, intensivering van het ruimtegebruik en herstructurering. Ter beperking 
van verdere verstedelijking worden contouren voor het stedelijk gebied vastgesteld. Binnen die 
contouren is de gemeente in principe vrij om nieuwe stedelijke functies in te passen. Buiten de 
contouren is geen verdere verstedelijking mogelijk. 
Met name voor delen van Beverwijk wordt als hoofdlijn van ruimtelijk beleid door de provincie 
aangegeven dat gestreefd moet worden naar verbetering van het leefklimaat in alle stedelijke 
functies, waaronder wonen, werken, voorzieningen, recreëren, verkeer (openbaar vervoer en 
langzaam verkeer), groen en openbare ruimten. Verhoging van de kwaliteit van het leefklimaat 
zal gevonden moeten worden in een beter en intensiever ruimtegebruik. In dit kader wordt ook 
gesproken over herstructurering, wat in dit plangebied overigens niet aan de orde is. Functie-
verandering van bestaande gebouwen en het bouwen in de hoogte, de diepte en dubbel grond-
gebruik behoren hiertoe. 
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Het bestemmingsplan Warande valt binnen de bebouwingscontouren, zoals die door de provin-
cie zijn vastgesteld. Binnen de contouren geldt het beleid van bouwen binnen de compacte 
stad. 
 
Afbeelding 7: Fragment streekplankaart Noord-Holland Zuid. 

 
 

4.3. Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Waterbeheersplan 3 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in 2006 een nieuw waterbeheerplan 
(WBP3) vastgesteld. Het plan beschrijft de uitgangspunten en strategische doelen voor het wa-
terbeheer voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009. De volgende the-
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ma’s komen in het WBP3 aan de orde: het beheer van het watersysteem, de aanpak van lozin-
gen (bronaanpak) en ruimte voor water nu en in de toekomst. 
 
Het WBP3 is geldig van 2007 tot en met 2009. De inhoud van het plan is gebaseerd op reeds 
vastgesteld beleid zoals: 
 het provinciale Waterplan 2006-2010;   
 de uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Water;   
 het door het bestuur van het hoogheemraadschap opgestelde Meerjarenbeleidskader.  

 
De strategische doelen uit het WBP3 zijn: 
 Het hoogheemraadschap beheert het water onder dagelijkse omstandigheden integraal, 

volgens de provinciale verordening en de vigerende wetgeving;  
 In 2009 voldoet de kwaliteit van het water in het gehele beheersgebied minimaal aan de 

waterkwaliteit van 2000, conform het provinciaal beleid (Provinciaal Waterplan);  
 In 2009 zijn voor ca. 80 procent van de gebieden met een wateropgave met de provincie 

Noord-Holland, de grondbezitters en gemeenten procesafspraken gemaakt. In 2009 zijn 
87 stuwen verbreed, 155 slimme stuwen en 15.000 m3/uur extra bemaling gebouwd en is 
ca. 300 ha berging gerealiseerd. 

 De strategische doelen zijn in het plan verder uitgewerkt in subdoelen. 
 

4.4. Gemeentelijk beleid 
Vigerend bestemmingsplan 
Bestemmingsplan Warande 
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Warande 1972 met een uitwerkingsplan (zie 
afbeelding). Het bestemmingsplan is vastgesteld op 10 mei 1973 en goedgekeurd op 2 april 
1974. Het plan is deels gedetailleerd en heeft een deel uit te werken woondoeleinden voor on-
der andere het gebied tussen de Bankenlaan en de Plantage. 
 
Uitwerking Bestemmingsplan Warande  
De uitwerking is vastgesteld op 28 januari 1975, goedgekeurd op 29 april 1975. Het betreft de 
uitwerking van de woonvlek tussen de Bankenlaan en de Laan van Blois en de woonvlek aan 
de Brederodelaan. 
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Afbeelding 8: Vigerende bestemmingsplannen. 

 
 
Groen 
Het groenstructuurplan Beverwijk (oktober 2005) gaat uit van het handhaven en versterken van 
de groenkwaliteiten waarmee de verschillende woonwijken van Beverwijk zich van elkaar on-
derscheiden. Voor het plangebied betekent dat het uitnutten van de specifieke kwaliteiten van 
het groen in de Warande:  
 het groen heeft een formeel karakter (eenvoudige, vrij ‘klassieke’ invulling met op strate-

gische, beeldbepalende plekken sierperken; 
 lanen bestaande uit bomen van de eerste grootte (mits genoeg ruimte); 
 formeel straatmeubilair. 

 
Verkeer 
Voor inbreidingsplannen in het gebied geldt, voor zover er sprake is van toename van het aan-
tal woningen of voorzieningen, de plicht het parkeren conform het actuele parkeerbeleid (nor-
men) te realiseren. Het vigerend beleid gaat uit van parkeren op eigen terrein. Hierbij dient een 
minimumgedeelte van de vereiste parkeergelegenheid openbaar toegankelijk te zijn. Onder 

 

Bestemmingsplan Warande 1972 

Bestemmingsplan Warande 1972 uitwerking 
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wooncomplexen als appartementen is het toegestaan om verdiept of half verdiept, gebouwde 
parkeervoorzieningen te realiseren.  
 
Gelet op de ruimtelijke kwaliteit is het niet gewenst dat er willekeurig in voortuinen parkeergele-
genheid wordt gerealiseerd. Indien er naast de woning opstelruimte is, is het wel mogelijk er te 
parkeren. Het parkeren op eigen erf kan gecombineerd worden met een garage of carport. 
Maar ook als er geen garage wordt gerealiseerd, kan de auto naast het huis worden gestald. 
Indien een garage wordt gerealiseerd, dient er voor de garage voldoende ruimte over te blijven 
om de auto te parkeren. Eventueel mag de auto dan gedeeltelijk voor de voorgevel uitsteken. 
Het is echter niet toegestaan om een inrit te creëren die direct op een Gebiedsontsluitingsweg I 
uitkomt. 
 
Niet-woonfuncties in woonwijken  
Er is geen behoefte aan buurtwinkels of andersoortige detailhandel, gezien het woonkarakter in 
het plangebied. Er is verder geen bedrijvigheid aanwezig in het gebied en deze is ook niet ge-
wenst met uitzondering van aan huis gebonden beroepen. Ten aanzien van de horeca voert de 
gemeente een terughoudend beleid, waarbij nieuwe horecavestigingen tussen de woonbebou-
wing worden tegengegaan. 
 
Volkshuisvesting 
In de Woonvisie 2010  is het volgende beleid vastgesteld. 
In alle wijken/buurten: 
 streven naar een zo groot mogelijke differentiatie naar 
 woningtype; 
 prijsklasse; 
 eigendom 
 daarbij bijzondere aandacht voor  
 seniorenwoningen; 
 flexibele woningen (makkelijk aanpasbaar aan persoonlijke wensen/behoeften). 

 
Duurzaam bouwen 
Bij duurzaam bouwen worden bouwwerken op een wijze gerealiseerd waarbij het milieu zo min 
mogelijk wordt belast. In elke fase van het bouwproces dient rekening te worden gehouden met 
duurzaam bouwen. De gemeente Beverwijk heeft in 2001 duurzaam bouwen beleid vastgesteld. 
Het beleid is gedefinieerd aan de hand van de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen. In 2007 
heeft de gemeente het Milieubeleidsplan 2008-2012 vastgesteld. In het kader van het Milieube-
leidsplan zijn doelstellingen en ambities geformuleerd. Een belangrijk thema in dit beleidsplan is 
duurzame ontwikkeling. 
De regio IJmond werkt vanaf 2006 aan een nieuwe werkwijze voor duurzaam bouwen waarin 
prestatiegericht werken centraal staat. De Milieudienst IJmond maakt hierbij gebruik van het 
instrument GPR Gebouw. Dit instrument kan worden ingezet bij de bouw van woningen, scho-
len en kantoren. Het beslaat de deelaspecten materiaalgebruik, energie, afval, gezondheid, 
water en woonkwaliteit. Op deze deelaspecten wordt een ambitie bepaald die wordt uitgedrukt 
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in een rapportcijfer tussen de 6 en de 10. Het vastgestelde gemeentelijke beleid is vertaald naar 
deze rapportcijfers. Het gemiddelde rapportcijfer hiervan ligt op minimaal het cijfer 7. Speerpun-
ten van het beleid zijn energie en materiaalgebruik. 
 
In 2004 is klimaatbeleid vastgelegd in het Plan van Aanpak klimaatbeleid gemeente Beverwijk 
2004-2008. Dit beleid is gebaseerd op het BANS klimaatconvenant tussen het rijk, IPO en VNG. 
Het plan beoogt invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen inzake het Kyoto verdrag met 
betrekking tot CO2 reductie en de toepassing van duurzame energie. Vanaf 2009 wordt het kli-
maatbeleid voortgezet in de SLOK-regeling (onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming) 
met een aangescherpte klimaatdoelstelling. 
 
Waterbeheersplan (WBP3 en WBP4) 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in 2006 een waterbeheerplan (WBP3) 
vastgesteld. Het plan beschrijft de uitgangspunten en strategische doelen voor het waterbeheer 
voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009.  
 
Vanaf 1 januari 2010 zal het nieuwe WBP4 van kracht zijn. In het Waterbeheersplan 2010-2015 
'Van veilige dijken tot schoon water' beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen over-
stromingen, droge voeten en schoon water. Deze taken worden de komende periode sterk be-
ïnvloed door de klimaatverandering en de uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Wa-
ter. Het kerndoel is vierledig:  
 Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden 

doelmatig en integraal beheren. 
 De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen 

en/of beheersbaar te houden.  
 Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een 

veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren.  
 Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere 

omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele calamiteiten-
bestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit.  

 
Raamplan Bescherming tegen Wateroverlast Noorderkwartier (BWN 2005) 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over de aanpak van 
wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit voor de komende jaren. Rijk, provincies, water-
schappen en gemeenten dienen te anticiperen op veranderende omstandigheden zoals kli-
maatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. De op-
gave voor het terugdringen van de wateroverlast is uitgewerkt in raamplannen. De planperiode 
beslaat de jaren 2005 tot 2015. 
De studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier, ook wel aangeduid als de faalkansen-
studie, heeft inzicht verschaft in de omvang van het overlastprobleem. De resultaten vormen het 
vertrekpunt voor de knelpuntenanalyse en de uitwerking van de maatregelen. Het raamplan 
richt zich niet op de aanpassing van de boezemsystemen, maar op kleinschalige maatregelen 
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in de poldersystemen. De problemen worden opgelost waar ze zich voordoen, waarbij als be-
langrijkste uitgangspunt geldt dat te dempen water geheel moet worden teruggegraven en dat 
een toename van de bestaande verharding in voldoende mate dient te worden gecompenseerd. 
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5. Planbeschrijving 
 

5.1. Plansystematiek 
De vormgeving van plankaart en planregels van het bestemmingsplan Warande is ingegeven 
door de invoering van de RO-Standaarden 2008, die naar verwachting op 1 januari 2010 van 
kracht zullen worden. 
 
Op 1 juli 2008 heeft de fundamentele herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening zijn be-
slag gekregen. Ook het Besluit op de ruimtelijke ordening is herzien. Naast deze wijzigingen 
heeft het ministerie van VROM inmiddels de bovengenoemde RO-Standaarden 2008 gepresen-
teerd. 
Daarin zijn "bindende afspraken" opgenomen met betrekking tot: 
 hoofdgroepen van bestemmingen 
 naamgeving, lettercode en kleur van hoofdgroepen 
 plaats en (alfabetische) volgorde van bestemmingen 
 weergave en (alfabetische) volgorde van functionele- en bouwaanduidingen 

Het voorliggende bestemmingsplan heeft de bindende uitspraken als uitgangspunt genomen. 
Tevens wordt dit plan zoveel mogelijk vormgegeven volgens de digitale eisen die van kracht 
zullen worden. 
 
De analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart) bevat tezamen met de planregels 
het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, de toegelaten 
bebouwing en het gebruik van de aanwezige en/of op te richten bebouwing. De plankaart is 
getekend op een gedigitaliseerde ondergrond schaal 1:1.000. Door middel van coderingen en/of 
arceringen zijn de diverse voorkomende bestemmingen aangegeven. Waar nodig zijn aandui-
dingen op de kaart opgenomen waarvan de betekenis in de planregels wordt verklaard. 
 
Het bestemmingsplan kenmerkt zich door een gedetailleerdere beheerregeling voor de in het 
gebied aanwezige functies. Er is sprake van een gedetailleerd bestemmingsplan, dat een direc-
te toetsingsgrond voor een aanvraag van een bouwvergunning biedt. In de volgende paragraaf 
wordt uitgebreid ingegaan op de regelingen die voor de woningen van toepassing zijn. Daarna 
worden de overige regelingen in het plan in het kort toegelicht. 
 

5.2. De bestemming voor wonen nader beschouwd 
In deze paragraaf worden de regelingen die op het wonen van toepassing zijn nader verklaard. 
Een deel van de toelichting is echter ook van toepassing op de andere bestemmingen c.q. func-
ties. 
 
Belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is de beschrijving en regulering van de woonbe-
bouwing. Allereerst is van belang dat een onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en bijge-
bouwen. In de begripsomschrijvingen van artikel 1 wordt het onderscheid tussen een hoofdge-
bouw, een aanbouw en een bijgebouw gedefinieerd. Een hoofdgebouw is in het algemeen de 
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woning in twee of meer bouwlagen, het appartementencomplex en dergelijke. Een aanbouw en 
een bijgebouw zijn visueel en functioneel ondergeschikt aan een hoofdgebouw. 
 
Hoofdgebouwen 
Een bouwperceel is verdeeld in een bouwvlak, gronden met erfbebouwing en gronden zonder 
erfbebouwing, waarvoor het volgende geldt: 
 indien de afstand tussen de voorgevel en de achterperceelgrens kleiner is dan 20 meter, 

heeft het bouwvlak een diepte niet groter dan de helft van die afstand; 
 indien de afstand tussen de voorgevel en de achterperceelgrens gelijk is aan of groter is 

dan 20 meter, maar kleiner dan 30 meter, heeft het bouwvlak een diepte van 10 meter; 
 indien de afstand tussen de voorgevel en de achterperceelgrens gelijk is aan of groter is 

dan 30 meter, heeft het bouwvlak een diepte van 12 meter; 
 de overige gronden van een bouwperceel, die vanaf drie meter achter de voorgevel zijn 

gelegen, worden aangemerkt als erf (met erfbebouwing); resterende gronden zijn be-
stemd als “Tuin” (zie artikelsgewijze toelichting, 5.3). 

 
In de bestemming "Wonen" is voorts bepaald dat appartementen c.q. meergezinswoningen uit-
sluitend mogen worden gebouwd op de gronden met op de plankaart de aanduiding "gesta-
peld". Daarnaast is in het gebied een aantal patiowoningen aanwezig. Kenmerkend voor deze 
woningen is de onbebouwde ruimte in het bouwblok van de woning. Voor deze woningen is een 
groot bouwvlak opgenomen op de plankaart. Hierbij is aangegeven dat een bepaald percentage 
van het perceel onbebouwd dient te blijven. 
Voor woningen met de aanduidingen “vrijstaand” zijn eisen gesteld aan de afstand die het 
hoofdgebouw tot de zijdelingse erfgrens moet hebben. Ook de autoboxen zijn onder de be-
stemming Wonen opgenomen en wel als een specifieke vorm van gebruik.  
 
Kappen en dakkapellen 
Veel eengezinswoningen in het plangebied hebben een kap. Bij een groot deel van de wonin-
gen komen dakkapellen voor. Een deel van deze dakkapellen is reeds bij de bouw van de wo-
ningen gerealiseerd. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om relatief kleine dakkapellen, die 
het beeld van de doorgaande dakvlakken niet verstoren. De dakkapellen die in de afgelopen 
decennia zijn geplaatst, zijn doorgaans veel groter, waarbij de meeste dakkapellen op de ach-
terzijde van de woningen zijn geplaatst. In delen van de wijk zijn echter ook veel grote dakka-
pellen aan de voorzijde gerealiseerd. Dit hangt samen met de groeiende ruimtebehoefte van de 
bewoners. Waar de zolders vroeger hoofdzakelijk een functie als bergruimte hadden, zijn ze 
tegenwoordig vaak in gebruik als woonruimte. De behoefte aan de bouw van grotere dakkapel-
len hangt daarmee samen (meer licht en stahoogte). 
 
Voor de regeling van de dakkapellen is in het bestemmingsplan een onderscheid gemaakt tus-
sen de voorzijde (de naar de weg gekeerde zijde) en de achterzijde (van de weg gekeerde zij-
de) van de woningen. Het is toegestaan om zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een 
dakkapel te plaatsen of te vergroten, zo lang deze ten opzichte van de dakafmetingen onderge-
schikt blijft aan het woonhuis. De mogelijkheden aan de achterzijde zijn groter dan aan de voor-
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zijde, omdat een dakkapel aan de voorzijde meer invloed heeft op het straatbeeld. Hiermee is 
aangesloten bij hetgeen in de welstandsnota over dit onderwerp is opgenomen. 
 
Aanbouwen en bijgebouwen 
Aanbouwen en bijgebouwen mogen worden gerealiseerd op de gronden die buiten het bouw-
vlak gelegen deel van de woonbestemming vallen. Bijgebouwen zijn alle gebouwen die los 
staan van de woning. Aanbouwen zitten aan de woning vast, waarbij een onderscheid kan wor-
den gemaakt in: 
 een vergroting van een ruimte in de woning door bijvoorbeeld een erker; 
 een extra ruimte bij de woning, zoals een bijkeuken; 
 een aangebouwd gebouw, zoals een schuurtje of garage die niet direct vanuit de woning 

toegankelijk is. 
 
Als algemene regel geldt dat ten hoogste 50% van de gronden die buiten het bouwvlak gelegen 
deel van de woonbestemming vallen mag worden bebouwd. Daarbij geldt een maximum van 50 
m² voor percelen kleiner dan 500 m². Op percelen groter dan 500 m² mag ten hoogste 10% van 
deze gronden worden bebouwd, met een maximum van 150 m². In afbeelding 6 wordt een en 
ander schematisch weergegeven. 
 
In een aantal gevallen is in de voortuin (bestemming "Tuin") ook bebouwing aanwezig. In dat 
geval dient de oppervlakte aan gebouwen in de voortuin afgetrokken te worden van de toege-
stane oppervlakte bebouwing op de gronden die buiten het bouwvlak gelegen deel van de 
woonbestemming vallen. Voor aanbouwen is de maximale hoogte gesteld op 0,25 meter boven 
het vloerpeil van de eerste verdieping van het hoofdgebouw. Op aanbouwen kan geen kap 
worden geplaatst. Voor bijgebouwen is een maximale goothoogte van 3,0 meter geregeld. Op 
bijgebouwen is wel een kap toegestaan, waarbij de maximale hoogte 4,5 meter is. 
 
Afbeelding 9: Oppervlakte erfbebouwing. 

 
 
Erfafscheidingen 
Bij de bepalingen voor de erfafscheidingen is gedeeltelijk aangesloten op de regelingen in het 
Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. In het besluit is 
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geregeld dat erfafscheidingen vergunningvrij zijn indien deze niet hoger zijn dan 1 meter, of niet 
hoger dan 2 meter wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De erfafscheiding 
wordt op een erf gebouwd waar reeds een gebouw staat, de erfafscheiding dient meer dan 1 
meter achter de voorgevelrooilijn en meer dan 1 meter van de weg of openbaar groen te wor-
den gebouwd. In de praktijk is het niet bruikbaar om de erfafscheiding 1 meter uit de perceels-
grens te bouwen langs het openbaar gebied. Voor erfafscheidingen is dan ook de in de ge-
meente Beverwijk standaard regeling aangehouden. Dit betekent dat vóór de voorgevelrooilijn 
de hoogte van hekwerken en schuttingen maximaal 1 meter mag bedragen. Achter de voorge-
velrooilijn bedraagt de maximale hoogte 2 meter. 
 
Aan huis gebonden beroepen 
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid dat de bewoners aan huis hun beroep uitoefenen. 
De criteria die daarbij in acht moeten worden genomen zijn opgenomen in de "Algemene ge-
bruiksregels". Zoals de naam al aangeeft dient het aan huis gebonden beroep door een van de 
bewoners te worden uitgeoefend. Het beroep mag zowel in de woning als in de aanbouwen en 
bijgebouwen worden uitgeoefend.  
 
Maximaal 30% van het totale vloeroppervlak mag voor de aan huis gebonden beroepen worden 
gebruikt. Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat de woonfunctie te veel in het gedrang 
komt. Daarnaast geldt een maximum van 50 m². Een dergelijke oppervlakte biedt voldoende 
mogelijkheden voor het uitoefenen van het aan huis gebonden beroep. 
 
De aan huis gebonden beroepen worden uitgeoefend in of bij woningen en dus in woonbuurten. 
Daarbij is het natuurlijk niet de bedoeling dat de kwaliteit van het woonmilieu en de woonomge-
ving wordt aangetast. De aan huis gebonden beroepen mogen dan ook geen milieuhinder ver-
oorzaken, een verkeersaantrekkende werking hebben en/of de parkeerdruk extra vergroten. In 
het plangebied Warande is dat met name het geval in de situaties waarbij geregeld 's avonds 
bezoek wordt ontvangen. 
 
Parkeren op eigen erf 
Door de relatief dichte bebouwing is in delen van de wijk Warande een tekort aan parkeerplaat-
sen. In veel gevallen is het ook niet mogelijk om de auto op eigen erf te parkeren. In veel geval-
len is dat ook niet wenselijk. De ruimtelijke kwaliteit van de toch al volle straten zou op een on-
aanvaardbare wijze worden aangetast indien men bijvoorbeeld in de voortuin, vóór de woning, 
zou gaan parkeren. Dit is dan ook als een strijdig gebruik van de gronden aangemerkt. 
 
Indien er naast de woning opstelruimte voor een auto is, is het wel mogelijk er te parkeren. Het 
parkeren op eigen erf kan worden gecombineerd met een garage of carport. Maar ook als er 
geen gebouwde voorzieningen zijn, kan de auto naast het huis worden gestald. Indien een ga-
rage wordt gerealiseerd, dient vóór de garage voldoende ruimte over te blijven om de auto te 
parkeren. Omdat de garage 3 meter achter de voorgevel gebouwd moet worden, zal dit in de 
meeste gevallen geen problemen opleveren.  
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5.3. Artikelsgewijze toelichting 
In deze paragraaf wordt in het kort een toelichting gegeven op de verschillende in het plan op-
genomen regelingen. 
 
Artikel 1: Begrippen 
In artikel 1 zijn de belangrijkste begrippen uit de planregels gedefinieerd. De meeste begrippen 
en uitdrukkingen die in de planregels worden gebruikt, hebben een duidelijke betekenis in het 
dagelijks spraakgebruik. In de begripsomschrijvingen zijn dan ook voornamelijk omschrijvingen 
opgenomen van juridische termen, zoals "bouwwerk" of "peil". Daarnaast is een omschrijving 
opgenomen van die begrippen waarbij van belang is dat er geen onduidelijkheden of misver-
standen over bestaan. 
 
Artikel 2: Wijze van meten 
Om verwarring te voorkomen is in artikel 2 de wijze van meten opgenomen. Het gaat daarbij om 
de maatvoering die in stedenbouwkundig opzicht van belang is. In tegenstelling tot de bouw-
kundige wijze van meten, waar binnenwerks wordt gemeten, wordt ten behoeve van het be-
stemmingsplan met buitenwerkse maten gewerkt. Het meten van de oppervlakte van gebouwen 
is zo geformuleerd dat ondergrondse gebouwen (zoals parkeer- en schuilkelders) ook worden 
meegerekend. 
 
Artikel 3: Groen 
De grotere groenvoorzieningen zijn opgenomen in een aparte bestemming. Binnen de bestem-
ming "Groen" mogen ook fiets- en voetpaden, andere verhardingen en water worden gereali-
seerd. Er mogen echter geen wegen voor gemotoriseerd verkeer en parkeerplaatsen op maai-
veld worden aangelegd.  
 
Artikel 4: Maatschappelijk 
Binnen dit artikel zijn verschillende instellingen en voorzieningen ondergebracht. Het gaat in het 
plangebied om een drietal scholen en een gymzaal. Daarbij is een zekere uitwisseling van func-
ties mogelijk gemaakt. In de praktijk komt een uitwisseling van functies ook veelvuldig voor, 
bijvoorbeeld als bij een school enkele lokalen in gebruik worden genomen voor de buiten-
schoolse opvang. Ook de grotere nutsgebouwen zijn in deze bestemming ondergebracht. Gelet 
op de specifieke aard van deze gebouwen, is uitwisseling van functies hier niet wenselijk. De 
nutsgebouwen zijn dan ook door middel van een aanduiding apart op de plankaart aangegeven. 
De bestaande bouwmassa’s en de uitbreidingsmogelijkheden zijn in grote lijnen door bebou-
wingspercentages en maatvoeringsvlakken vastgelegd.  
 
Artikel 5: Tuin 
Op de gronden met de bestemming “Tuin” mogen in principe geen gebouwen worden opgericht. 
Uitgezonderd hiervan zijn bijvoorbeeld erkers en dakoverstekken. Deze laatste zijn geregeld in 
de "Algemene bouwregels" in artikel 11 van de planregels. De gemeente voert een beleid dat in 
principe bij alle woningen erkers mogen worden gebouwd. De oppervlakte van de erker mag 
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niet meer bedragen dan 6 m² per woning. De maximale diepte is 1 meter. De erker mag niet 
hoger zijn dan 0,25 meter boven de verdiepingsvloer. Voor de in voortuinen aanwezige bebou-
wing is bepaald dat deze wordt geacht te passen binnen de regels van het plan. Hiermee is 
deze bebouwing gelegaliseerd. 
 
Artikel 6: Verkeer en Verblijf 
Deze bestemming is van toepassing op de wegen, pleinen, kleinere groenplekken en dergelijke. 
Door het gehele openbare gebied in één bestemming op te nemen, zijn aanpassingen in de 
inrichting van de straten mogelijk, zonder dat het bestemmingsplan hiervoor hoeft te worden 
gewijzigd. Er mogen ondergeschikte gebouwen (tot 25 m²) worden gebouwd.  
  
Artikel 7: Water 
De grotere waterpartijen en –gangen hebben de bestemming "Water" gekregen. De gronden 
zijn bestemd voor water en waterberging, alsmede voor oevers en groen. Binnen deze be-
stemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde en werken geen bouwwerk zijn-
de worden gerealiseerd ten behoeve van de bestemming, zoals bruggen en duikers. 
 
Artikel 8: Wonen 
Deze bestemming is toegekend aan de van oudsher in het gebied aanwezige woningen en 
woongebouwen. Als nevenfunctie bij het wonen zijn ook aan huis gebonden beroepen toegela-
ten (zie hiervoor ook paragraaf 5.2). 
 
Artikel 9: Leiding 
Een leidingenstrook markeert de omgeving van een transportleiding ten behoeve van nutsvoor-
zieningen. Er gelden sterk beperkende regels voor het gebruik van deze gronden vanwege het 
belang van deze leidingen. 
Een aanlegvergunning is vereist voor het uitvoeren van werken in een leidingenstrook. Pas 
wanneer voldoende is aangetoond dat maatregelen worden genomen om de leidingen niet te 
verstoren, wordt een vergunning verleend.  
 
Artikel 10: Anti-dubbeltelregel 
Deze regel voorkomt dat gronden waarvoor een bouwplan is ingediend, nogmaals in een ander 
bouwplan kunnen worden meegenomen. 
 
Artikel 11: Algemene bouwregels 
Omdat een deel van de bouwregels voor alle bestemmingen identiek is, is hiervoor in artikel 11 
een aantal regels opgenomen. Tenzij elders in de regels anders wordt bepaald, gelden de in dat 
artikel genoemde bouwregels. Dit heeft als voordeel dat de bestemmingsregels kort kunnen 
blijven. Het gaat daarbij om vijf zaken: 
 kleine overschrijdingen van de bouwgrenzen zijn mogelijk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 

om dakoverstekken en luifels. Indien dergelijke bouwwerken boven het openbare gebied 
worden gerealiseerd, dienen ze zo hoog te worden geplaatst dat geen gevaar voor het 
verkeer ontstaat; 
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 de regeling van dakkapellen; 
 de regeling van bouwvlakken; 
 de hoogte van de bouwwerken die geen gebouw zijn, zoals schuttingen, pergola's, car-

ports en vlaggenmasten; 
 de geluidzone voor industrielawaai. 

 
Artikel 12: Algemene ontheffingsregels 
Het bestemmingsplan kent een algemene ontheffingsbevoegdheid voor meetverschillen, waar-
mee overigens terughoudend zal worden omgegaan. 
 
Artikel 13: Aanvullende werking bouwverordening en andere wettelijke regelingen 
In de bouwverordening staan de bouwtechnische eisen aan gebouwen. Deze verordening heeft 
geen invloed op de stedenbouwkundige regels, behalve wat betreft de in artikel 6 genoemde 
onderwerpen. 
 
Artikel 14: Procedureregels 
Het plan biedt het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om ontheffing van 
sommige regels te verlenen, zonder dat een procedure voor buitenplanse ontheffing moet wor-
den gevolgd. De procedureregels en de manier waarop belanghebbenden worden geïnfor-
meerd zijn in dit artikel te vinden. 
 
Artikel 15: Overgangsrecht 
Het overgangsrecht heeft ten doel een rechtstoestand te creëren voor situaties die afwijken van 
de in het plan opgenomen regels. In principe mogen dergelijke situaties worden gehandhaafd 
totdat ze daadwerkelijk gesaneerd worden. Indien het gaat om afwijkingen van de bebouwings-
regels mag het bouwwerk zelfs worden verbouwd. Alleen als ze door een calamiteit verloren 
gaan, mogen ze geheel worden herbouwd, met uitzondering van illegale situaties. 
 
Er zijn overigens weinig zaken die onder het overgangsrecht vallen. Het zal met name gaan om 
dakkapellen en erfbebouwing, waarbij de bestaande situatie niet geheel voldoet aan de in het 
plan opgenomen regels. 
 
Artikel 16: Slotregel 
In het laatste artikel wordt de naam van het bestemmingsplan gedefinieerd.  
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6. Uitvoerbaarheid van het plan 
 

6.1. Economische uitvoerbaarheid 
Voor de bepaling van de financieel economische uitvoerbaarheid zijn de financiële consequen-
ties van dit bestemmingsplan in beeld gebracht. Het bestemmingsplan is een beheerplan, 
waarbij geen sprake is van een actief gemeentelijk grondbeleid. Het bestemmingsplan heeft 
daarom geen financiële gevolgen voor de gemeente Beverwijk. 
 

6.2. Handhaving van het plan 
Het bestemmingsplan heeft grotendeels betrekking op een bestaand stedelijk gebied, waarbij 
weinig nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. Als het plan van kracht wordt, gaat het dan ook met 
name om de handhaving. Een belangrijk aspect van die uitvoering is de handhaving van de in 
het plan opgenomen spelregels door de verantwoordelijke overheid en de naleving ervan door 
de betrokken burgers. 
 
Om bij de handhaving misverstanden te voorkomen is het belangrijk dat de bestaande situatie 
goed wordt vastgelegd. Op die manier kan de toetsing van bouwplannen en gebruiksverande-
ringen snel en doeltreffend plaatsvinden. En alleen dan is het mogelijk om adequaat tegen ille-
gaal bouwen op te treden. Binnen de gemeente is nauwkeurige en gedetailleerde informatie 
aanwezig over zowel de bebouwing als de in het gebied aanwezige functies.  
 
Voor de handhaving van zowel de bouwregels als de gebruiksregels is de tervisielegging van 
het ontwerp-bestemmingsplan het maatgevende toetsingsmoment.  
 
De gemeente heeft een handhavingsbeleid ontwikkeld dat is vormgegeven in een nota waarin 
specifieke onderdelen van handhaving aan de orde komen. Relevant voor het plan is dat het 
Handhavingteam actief controleert op bouwen zonder of in afwijking van een bouwvergunning. 
Tevens wordt er in elke wijk tenminste eens in de twee jaar gecontroleerd of er gebruik plaats-
vindt dat strijdig is met het bestemmingsplan. De handhaafbaarheid van het plan wordt overi-
gens bevorderd door de gedetailleerde planregeling.  
 

6.3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid: inspraak 
Het bestemmingsplan is op de voor de gemeente Beverwijk gebruikelijke wijzen in de inspraak 
gebracht. In verband met de inspraak heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
Gedurende die tijd konden belanghebbenden en belangstellenden een inspraakreactie geven. 
De uitkomsten van de inspraakprocedure zijn weergegeven in de Bijlage 1 bij dit bestemmings-
plan. 
 

6.4. Overleg artikel 3.1.1 Bro 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in het kader van het overleg volgens artikel 3.1.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening aan de navolgende instanties toegezonden:  
 Kamer van Koophandel; 
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 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
 VROM-Inspectie regio noord-west; 
 Rijksdienst Monumentenzorg; 
 Provincie Noord-Holland; 
 Nederlandse Gasunie; 
 Steunpunt Cultureel Erfgoed; 
 De commandant van de brandweer; 
 Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek; 
 Milieudienst IJmond; 
 Veiligheidsregio Kennemerland / Regionale Brandweer; 
 PWN Waterleidingbedrijf; 
 Tennet BV; 
 NUON; 
 Eneco. 

 
De reacties en het gemeentelijke antwoorden zijn opgenomen in de Bijlage 1 bij deze toelich-
ting. 
 

6.5. Zienswijzen 
Het ontwerp bestemmingsplan Warande heeft vanaf 28 augustus 2009 gedurende 6 weken ter 
visie gelegen. In die periode zijn vier ontvankelijke zienswijzen ingediend. De samenvatting en 
beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen in Bijlage 2 bij deze toelichting. Bijlage 3 
bevat naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en in verband met de ambtshalve aan-
passingen van het plan een 'Staat van wijzigingen bij de vaststelling'.  
 




