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DEEL A

1.

INLEIDING

Inleiding

De gemeente Beverwijk heeft de ambitie om aan de westkant van Beverwijk een
woongebied te ontwikkelen met een eigen identiteit en waarin een overgang gemaakt
wordt tussen de stad en het buitengebied. In totaal worden er circa 230 woningen en
verschillende voorzieningen gerealiseerd. Ten behoeve van deze ontwikkeling is
onderhavig bestemmingsplan opgesteld.
1.1

Doel van het plan
Het doel van het bestemmingplan Woongebied Westelijk Beverwijk is het bieden van een
planologisch kader voor de genoemde ontwikkeling van een woongebied met circa 230
woningen aan de westkant van Beverwijk.

1.2

Plangrens
Het bestemmingsplangebied Woongebied Westelijk Beverwijk ligt ten westen van
Beverwijk. Globaal wordt het gebied begrensd door:
•
De bestaande woongebieden De Warande en Westertuinen in het oosten;
•
De Bankenlaan en De Lunetten in het noorden;
•
De Creutzberglaan in het westen;
•
De Zeestraat in het Zuiden.

Globale ligging van het plangebied.

Daarnaast is nog een perceel opgenomen dat is gelegen aan het Jacob Knegjespad
(voorheen de Lunetten 15). Voor dit perceel wordt vervangende nieuwbouw van één
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woning mogelijk gemaakt. Door de toevoeging van dit perceel aan het voorliggende
bestemmingsplan wordt recht gedaan aan een gemeentelijke toezegging.
De plangrenzen en de ligging van het plangebied in groter verband is ook op de
kaartaangegeven.
1.3

Vigerende bestemmingsplannen
In het plangebied Westelijk Beverwijk zijn meerdere plannen van kracht:
Bestemmingsplan
Westelijk Beverwijk
Warande 1972
Warande 1972 uitwerking
Westertuinen uitwerking fase C
Westertuinen en omgeving
Plan in hoofdzaak Westelijk
Beverwijk

Vaststelling
gemeenteraad
18-07-1963
10-05-1973
18-01-1975
17-12-1976
23-11-2006
PM

Goedkeuring GS
17-11-1964
02-04-1974
29-04-1975
15-03-1977
08-02-2007
17-11-1964

Hiernaast is voor een beperkt deel geldt geen bestemmingsplan maar is de
gemeenteljike Bouwverordening van toepassing.
1.4

Leeswijzer
Het bestemmingsplan Westelijk Beverwijk is vervat in een kaart en regels en gaat
vergezeld van een toelichting. De kaart en de regels vormen tezamen het juridisch
bindende deel van het bestemmingsplan.
In de toelichting wordt de opzet van het plan beschreven en zijn de aan het plan ten
grondslag liggende uitgangspunten en gedachten vermeld. Tevens wordt er verslag
gedaan van uitvoerbaarheid.
De toelichting bestaat uit vier delen: inleiding, planbeschrijving, uitvoerbaarheid en
deelonderzoek/verantwoording. Na de inleiding (deel A) wordt in deel B wordt ingegaan
op de bestaande en de toekomstige situatie van het plangebied. Hiernaast wordt een
toelichting gegeven op de bestemmingsplanregels. In het deel C wordt ingegaan op de
uitvoerbaarheid van het plan. Achtereenvolgens komen de maatschappelijke en
financiële uitvoerbaarheid aan de orde. Hierna wordt ingegaan op inspraak en overleg. In
deel D worden de verschillende deelonderzoeken die zijn uitgevoerd beschreven. Dit deel
vormt de verantwoording van het bestemmingsplan. Hierbij wordt ingegaan op het
vigerende beleid op verschillende schaalniveau’s (hoofdstuk 5), verschillende
milieuaspecten (hoofdstuk 6) , water (hoofdstuk 7), ecologie (hoofdstuk 8), duurzaamheid
(hoofdstuk 9), archeologie en cultuurhistorie (hoofdstuk 10) en beeldkwaliteit (hoofdstuk
11).
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DEEL B

PLANBESCHRIJVING

2.

Planbeschrijving

2.1

Bestaande situatie

2.1.1

Historische achtergrond
Het plangebied ligt tussen de duinen en de stedelijke bebouwing van Beverwijk. De
ondergrond van het gebied bestaat uit lage jonge duinen, oude stuifduinen en een
strandvlakte. Het plangebied kent een lange geschiedenis waarvan de landschappelijke
opbouw begon met kleine boerderijen of hofsteden. Door de eigenaren van de
buitenplaats Westerhout (ten zuiden van de Zeestraat) zijn deze samengevoegd tot een
omvangrijk landgoed.
Op de voor tuinbouw geschikte strandvlakte begon men met het telen van groenten. Dit
gebeurde op kleine percelen die waren omgeven door hagen en houtwallen. Om de
condities voor de teelt nog verder te verbeteren werd het reliëf afgevlakt en werden
waterloopjes (rellen) gegraven. De woningen en schuren van de tuinders stonden
verspreid in het teeltgebied. Ze werden ontsloten vanaf de Zeestraat en de Bankenlaan,
beide oost-west routes, en vanaf de noord-zuid lopende Creutzberglaan die zich
ontwikkelde tot ruggengraat van het tuinbouwgebied.
In de loop van de 20e eeuw vond een schaalvergroting plaats in de tuinbouw. Kavels
werden vergroot en daarbij werden veel beplanting en kavelgrenzen opgeruimd. Ook
werd grasland omgezet in akkers. In het huidige open tuinbouwgebied zijn toch meerdere
oude grenzen nog herkenbaar. Het lint van de Creutzberglaan heeft door de invulling met
woningen, waaronder rijwoningen, een steeds dichter en meer stedelijk karakter
gekregen. Ten opzichte van het stedelijk gebied van Beverwijk, dat geleidelijk naar het
westen is uitgebreid, is het niettemin een op zichzelf staand element gebleven.

2.1.2

Huidige situatie
Het gebied Westelijk Beverwijk is circa 18,6 hectare groot en voornamelijk als bouwland
in gebruik door tuinbouwbedrijven. De belangrijke ruimtelijke structuren (Creutzberglaan,
Zeestraat) liggen buiten het plangebied. Binnen het gebied liggen met uitzondering van
de Bankenlaan geen (openbare) wegen of straten. De belangrijkste watergang ligt langs
de oostgrens van het gebied en vormt de grens van de bestaande woonwijken (De
Warande en Westertuinen). De watergang sluit in het midden aan op de groenstructuur
van De Warande, ten noorden hiervan verbreedt deze watergang zich. Behalve enkele
bedrijfsgebouwen en tuinbouwkassen is er geen bebouwing in het gebied. Bij de
bedrijfsbebouwing is soms een bedrijfswoning aanwezig. De lintbebouwing langs de
Creutzberlaan en Zeestraat en de bebouwing aan de Brederodelaan grenzen aan het
plangebied maar maken hier geen deel van uit. Het gebied is ruimtelijk verrommeld en er
is een harde scheiding tussen de stedelijke bebouwing ten oosten van het gebied en het
landschap ontstaan.
Voor het perceel aan het Jacob Knegjespad (voorheen de Lunetten 15) is sprake van een
woonperceel waarbij de woning door een calamiteit is teniet gegaan. Voor dit perceel
geldt nog wel de woonbestemming.
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2.2

Toekomstige situatie

2.2.1

Algemeen
Voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied is de Stedenbouwkundige Visie
Westelijk Beverwijk opgesteld. Deze visie is als onderlegger gebruikt voor het opstellen
van dit bestemmingsplan en het exploitatieplan.
Met de ontwikkeling wordt beoogd van Westelijk Beverwijk een multifunctioneel gebied te
maken dat een overgang vormt tussen stad en buitengebied met een eigen identiteit die
past bij de locatie en bij Beverwijk. In het gebied zullen circa 230 woningen gerealiseerd
worden in diverse woontypologieën. in gevarieerde woonmilieus. Het betreft voornamelijk
duurdere woningen in een dichtheid van 10 tot 12 woningen per hectare. Naast de
hoofdfunctie wonen wordt in het gebied rekening gehouden met diverse recreatieve
routes waardoor de toegankelijkheid van het gebied gelegen ten westen van de
Creutzberglaan en de bestaande woongebieden Westertuinen en De Warande zoveel
mogelijk behouden blijft.
De historische landschappelijke onderlegger is de inspiratiebron geweest voor de
afbakening van woonvlekken en het vertalen van de ruimtelijke eigenschappen van
graslanden en verschillende tuinbouwverkavelingen, in diverse woonsferen en kwaliteiten
van het openbaar gebied.
De natuurlijke richting in het landschap, oost-west en noord-zuid, komen voort uit de
natuurlijke opbouw van de kust. Deze richtingen zijn in het plan gehandhaafd. Om echter
te voorkomen dat het woongebied een soort schil wordt die de ruimte tussen de
Creutzberglaan en de stadsrand opvult, is in de ruimtelijke opbouw van het plan de oostwestrichting benadrukt en zijn dominante noord- zuid structuren vermeden.
De hoofdontsluiting voor het verkeer loopt gedeeltelijk parallel aan de Creutzberglaan en
Warande. De Creutzberglaan die zich in de loop van de tijd tot ruggengraat van het
gebied heeft ontwikkeld is als zelfstandig lint opgevat. Langs de gehele lengte is een met
water ingerichte zone geprojecteerd tussen de lintbebouwing en de nieuwe
woonbebouwing.
Zoals eerder aangegeven is voor het perceel aan het Jacob Knegjespad (voorheen de
Lunetten 15) sprake van vervangende nieuwbouw van een woning.

2.2.2

Verkeerstructuur en parkeren
In verband met de lage dichtheid van het gebied zal er geen grote verkeersintensiteit
ontstaan. Verder is er sprake van een evenwichtige verdeling van het autoverkeer over
het hele gebied.
Een nieuwe hoofdroute ontsluit het gebied. Deze is aangesloten op het huidige einde van
de Baljuwslaan en de Plantage. Vanaf de hoofdroute worden de verschillende
woonclusters ontsloten. Omdat de hoofdroute niet aansluit op de Creutzberglaan zijn er
geen maatregelen nodig om doorgaand verkeer te weren. De clusters ten noorden van
de Bankenlaan worden niet via de hoofdroute maar via de Bankenlaan ontsloten. De
verkeersontsluiting is geïnspireerd op de historische ontsluiting van het tuinbouwgebied:
een enigszins slingerende weg van waaraf agrarische bedrijven, die op enige afstand zijn
gelegen, worden ontsloten. Het gehele plangebied wordt een 30 km/uur zone.
Voor langzaam verkeer is een zelfstandige noord-zuid lopende fietsroute gepland, deels
gekoppeld aan de hoofdroute en worden oost-west verbindingen gemaakt. Parkeren zal
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hoofdzakelijk op eigen erf, respectievelijk binnen de eigen wooncluster plaatsvinden.
Bezoekers parkeren in het openbare gebied.
Het parkeren in het woongebied Westelijk Beverwijk is hoofdzakelijk gesitueerd op eigen
erf. Bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen is uitgegaan van minimaal 2
parkeerplaatsen per woning, conform de nieuwste normen (CROW, Parkeerkencijfers,
juni 2003). Hierin is de norm van 0,3 parkeerplaatsen per woning voor bezoekers
opgenomen. De parkeerplaatsen voor bezoekers worden in het openbare gebied
gerealiseerd. Bij de rijwoningen is voor de goedkope categorie uitgegaan van een
parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per woning.
Voor het oplossen van bestaande parkeerproblemen van bestaande straten (Zeestraat,
Creutzberglaan en Bankenlaan) zijn extra parkeerterreinen opgenomen. Zes
parkeervoorzieningen op maaiveldniveau zijn apart opgenomen. Twee van de
parkeerterreinen zijn even buiten het plangebied voorzien.
2.2.3

Groen, water en voorzieningen
Tussen de stadsrand en de Creutzberglaan zijn verschillende groenblauwe verbindingen
geprojecteerd met wandelroutes. Centraal in het gebied is een visueel open gebied
geprojecteerd dat een belangrijk knooppunt vormt in de ruimtelijke en functionele
structuur van het plangebied. Hier komen de verschillende groene zones en belangrijkste
fiets- en wandelroutes samen. In het open groengebied zijn verschillende recreatieve
elementen geprojecteerd zoals een waterplan met speeloever. De school die nu aan de
rand van het stedelijk gebied ligt krijgt een centrale plek in het groengebied. Het centrale
groengebied vormt een schakel tussen het duingebied en het bestaande stedelijk gebied.

2.2.4

Wonen
In de ontwikkeling zullen woonclusters met een eigen sfeer en woningtypologie
gerealiseerd worden. In het gebied zullen verschillende woningtypen gebouwd worden:
vrijstaande, twee-onder-één-kap- en rijwoningen. Deze bebouwing mag twee lagen met
een kap bedragen. Tot slot is er binnen twee woonclusters ruimte voor gestapelde
appartementen van twee tot maximaal vier lagen. De vrijstaande woningen zullen deels
onder particulier opdrachtgeverschap gebouwd worden.

2.2.5

Inpassing wensen bewoners
Met bewoners en omwonenden is gesproken over de wijze waarop bestaande woningen
worden ingepast in de nieuwe wijk. In het noorden van het plangebied is ruimte gegeven
voor het toevoegen van maximaal 6 nieuwe woningen.
De bewoners langs de Creutzberglaan en Zeestraat hebben aangegeven te weinig
parkeerruimte te hebben. Om dit probleem op te lossen zijn aan weerszijde langs de
Creutzberglaan een aantal gebieden bestemd voor verkeer en verblijfsgebied met een
functieaanduiding voor parkeren.

2.2.6

Plangeschiedenis
De eerste stap in de planvorming is geweest het opstellen van een Nota van
uitgangspunten voor Westelijk Beverwijk, waarin de doelen en randvoorwaarden zijn
vastgelegd. Deze nota, die ook aan het gemeentebestuur ter goedkeuring is voorgelegd,
vormt een belangrijke basis voor de stedenbouwkundige visie en het bestemmingsplan
Westelijk Beverwijk. Hierna is begonnen met het opstellen van een stedenbouwkundige
visie. Tijdens het planproces zijn aanvullende onderzoeken verricht naar de aspecten
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verkeer, milieu, hydrologie, eigendomsverhoudingen, woningmarktverkenning etc. In Juli
2008 is het 3e concept van de Stedenbouwkundige visie Westelijk Beverwijk opgesteld.
Deze visie vormt de basis voor het onderhavige bestemmingsplan. Ten opzichte van de
stedenbouwkundige visie zijn, in verband met marktontwikkelingen, de zogenaamde
minilandgoederen (clusters van drie woningen met gemeenschappelijke tuin) gewijzigd in
bebouwingsmogelijkheden voor vrijstaande of blokken van ten hoogste twee
aaneengesloten woningen.
2.2.7

Realisatieaspecten
Het ligt in de bedoeling het plan gefaseerd uit te voeren. In hoofdstuk 3.3 van deze
toelichting wordt hierop nader ingegaan. In verband met de realisatie van de 1e fase (in
het zuidelijk deel en het noordelijk deel) is dit gebied aangewezen als gebied waarbinnen
sprake is van een "verwerkelijking in de naaste toekomst" als bedoeld in artikel 3.4 van
de Wet ruimtelijke ordening. Op de gevolgen van deze aanwijzing wordt in hoofdstuk 3.3.
en 3.4 nader ingegaan.
De gronden zijn vrijwel geheel in eigendom van de gemeente. Ten aanzien van de
overige gronden wordt door de gemeente een actief grondbeleid voorgestaan. In
hoofdstuk 3.4 van de toelichting wordt hier nader op ingegaan.
Voor het perceel aan het Jacob Knegjespad (voorheen de Lunetten 15) is sprake van
realisatie van een nieuwe woning door de eigenaar van het perceel ter vervanging van de
teloor gegane woning.

2.3

Toelichting op de regels

2.3.1

Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de gewenste ruimtelijke en
functionele ontwikkelingen juridisch zijn vertaald in het bestemmingsplan.

2.3.2

De Wet ruimtelijke ordening
Per 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Daarbij
gelden nieuwe bepalingen zowel ten aanzien van de te volgen procedures als ook ten
aanzien van de te gebruiken terminologie. Voor wat betreft de terminologie is er een
aantal veranderingen doorgevoerd. Zo worden de "voorschriften" voortaan "regels"
genoemd en worden "vrijstellingen" voortaan "ontheffingen" genoemd. Daarnaast zijn
nieuwe standaarden ingevoerd met betrekking tot de opbouw van de regels en de wijze
waarop de (plan)kaart moet worden ingericht. Hierop wordt later nader ingegaan.
Een belangrijk nieuw element bij de Wro is de koppeling van een bestemmingsplan aan
een exploitatieplan. Een dergelijk plan is verplicht indien een kostenverhaal vooraf (dit is
vóór de vaststelling van het bestemmingsplan) niet is verzekerd via overeenkomsten.
Het exploitatieplan wordt vastgesteld parallel aan het voor het exploitatiegebied vast te
stellen bestemmingsplan. De procedure is vergelijkbaar met en gekoppeld aan de
bestemmingsplanprocedure.
Met de nieuwe regelgeving is bij de inrichting van het voorliggende bestemmingsplan
rekening gehouden.
Het bestemmingsplan bestaat uit de kaart en de regels en is voorzien van deze
toelichting. Na een uitleg over de algemene aspecten wordt verder ingegaan op de kaart
en de regels.
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2.3.3

Juridische methodiek
Bij de opzet van het plan is hoofdzakelijk gekozen voor een bestemmingsmethodiek
waarbij is gekozen voor eindbestemmingen. Op basis van de bestemmingsomschrijving
en de bouwregels kunnen direct bouwvergunningen worden afgegeven, indien deze
passen binnen de regels van het bestemmingsplan en het bij het bestemmingsplan
behorende exploitatieplan. In deze gevallen is sprake van een "directe bouwtitel". Mede
vanwege het ontwikkelingskarakter van het plan is sprake van een plan met een zekere
mate van flexibiliteit en globaliteit met name ten aanzien van het kaartbeeld. Daarnaast
bevatten de regels flexibiliteitsbepalingen waardoor kan worden ingespeeld op
toekomstige bouwplannen. Bij het toepassen van de flexibiliteitsbepalingen dienen deze
wel te worden getoetst aan de stedenbouwkundige kaders vanuit het stedenbouwkundige
plan. Daarbij zal, in het kader van de belangenafweging voorafgaand aan de toepassing
van de ontheffingsbepalingen dan wel de wijzigingsbepalingen, worden bezien of
toepassing van de flexibiliteitsbepaling:
•
een bijdrage levert aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit dan wel
•
geen onevenredige afbreuk doet aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit.

2.3.4

Plankaart
Analoog
De bij het bestemmingsplan behorende kaart is, schaal 1:1000, getekend op een
kadastrale ondergrond aangevuld met topografische gegevens. De kaart bestaat uit drie
bladen. Het Woongebied Westelijk Beverwijk is weergegeven op blad 1. In verband met
de ligging van het perceel aan het Jacob Knegjespad (voorheen de Lunetten 15) is dit
deel op een apart kaartblad aangegeven. Op het derde blad zijn de gronden opgenomen
die in aanmerking komen voor verwerkelijking in de naaste toekomst. Op dit kaartblad
zijn tevens kadastrale gegevens (sectie, perceelgrenzen en perceelnummers)
opgenomen.
Op de kaart (blad 1 en 2) worden, door middel van coderingen, kleur en
functieaanduidingen, de bestemmingen van de gronden aangegeven. De materiële
inhoud (bestemmingsomschrijving) van de bestemmingen is opgenomen in de leden 1
van hoofdstuk 2 van de regels. Daarnaast bevat de kaart meer technische aanduidingen
die verband houden met de gebruikte ondergrond en de toekomstige inrichting van het
plangebied. Bij de opzet van de (plan)kaart is rekening gehouden met de richtlijnen zoals
opgenomen in de Standaard Voorschriften Bouwkundige Plannen 2008 (SVBP 2008).
De kaart is volgens IMRO 2008 (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) getekend. Dit is
een eenduidige en technische methode voor het tekenen van kaarten. Hiermee kan
ruimtelijke informatie eenvoudig digitaal uitgewisseld worden met andere overheden en
samenwerkingspartners. Tevens maakt deze methode het mogelijk om het plan digitaal
te raadplegen.

2.3.5

Regels
Algemeen
De regels bevatten, samen met de kaart, regels omtrent de bestemmingen, het gebruik
van de gronden, de toegelaten bebouwing en het gebruik van de bebouwing.
De voorschriften zijn verdeeld in vier hoofdstukken, namelijk:
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Hoofdstuk 4 Overgangsrecht en slotregel.
In de volgende gedeelten worden deze hoofdstukken, artikelsgewijs, kort toegelicht.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat de volgende artikelen.
In het artikel "Begrippen" wordt een aantal in de regels voorkomende begrippen nader
omschreven. Door de omschrijving wordt de interpretatie van deze begrippen beperkt,
waarmee de duidelijkheid van het plan en daarmee de rechtszekerheid wordt vergroot.
In het artikel "Wijze van meten" wordt aangegeven hoe de in het plan voorgeschreven
maatvoeringen dienen te worden bepaald.
Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Dit bevat regels met betrekking tot de in het plan opgenomen bestemmingen. Bij de opzet
van de artikelen over de bestemmingen is een vaste indeling aangehouden teneinde het
overzicht en daarmee de duidelijkheid te vergroten.
De volgende onderdelen worden onderscheiden.

Bestemmingsomschrijving
In dit onderdeel worden de functies aangegeven waartoe de gronden zijn bestemd.

Bouwregels
In dit onderdeel zijn regels opgenomen ten aanzien van de toegelaten bebouwing.
Het eerste lid bevat in ieder geval regels omtrent toegestane bouwwerken welke
als "recht" kunnen worden opgericht. Voor zover van toepassing bevat dit
onderdeel tevens regels over het oprichten van bouwwerken welke slechts na een
door burgemeester en wethouders verleende ontheffing mogen worden gebouwd.

Nadere eisen
In de regels is een stelsel opgenomen waarbij door het college van burgemeester
en wethouders “nadere eisen kunnen worden gesteld aan de situering van
bouwwerken indien dit in verband met een doelmatige inrichting van het gebied
wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Ook kunnen nadere eisen worden gesteld
indien bebouwing zou leiden tot een onevenredige aantasting van de
gebruiksmogelijkheden op nabij gelegen erven.

Gebruiksregels
In dit lid worden bestemmingsspecifieke gebruiksregels opgenomen. Indien deze
er niet zijn wordt volstaan met een verwijzing naar de in hoofdstuk 3 opgenomen
(algemene) gebruiksregels
In bijgaande tekst wordt ingegaan op de belangrijkste binnen dit hoofdstuk opgenomen
bestemmingen.
Gemengd -GDBinnen deze bestemming is sprake van een dubbelbestemming waarbij naast woningen
ook een functie voor maatschappelijke voorzieningen is toegestaan. Voor de bebouwing
zijn de kaders aangegeven. Binnen de bestemming dient te worden voorzien in de
parkeerbehoefte.
Met de aanduiding “gevellijn” wordt aangegeven waar:
1.
bij de noordelijke aanduiding de (hoofd)entree voor de maatschappelijke
doeleinden worden gerealiseerd;
2.
bij de zuidelijke aanduiding de oriëntatie van de woongebouwen gericht
moet zijn op de bedoelde aanduiding.
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Binnen de bestemming zijn nader bepalingen opgenomen met betrekking tot de situering
van de maatschappelijke functies (noordzijde van het bestemmingsvlak) en de gootbouwhoogten
In de bestemmingsregeling is rekening gehouden met een gehele of gedeeltelijke
functieverschuiving van maatschappelijke functies naar woonfuncties.
Groen -GDeze bestemming is opgenomen voor gebieden ten behoeve van (openbare)
groenvoorzieningen die binnen de structuur van het plangebied van belang zijn. Binnen
de bestemming is de aanleg van fiets- en/of voetpaden, speelvoorzieningen, water
alsmede ontsluitingspaden ten behoeve van aangrenzende (woon)percelen mogelijk.
Binnen de bestemming is ook de aanleg van water, waterduikers en speelvoorzieningen
mogelijk.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel en noordelijk deel
(het gebied gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel
aan het Jacob Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Maatschappelijk -MDe bestemming is opgenomen voor in het plangebied aanwezige maatschappelijke
voorzieningen, zoals scholen en buitenschoolse opvang. Binnen de gegeven
doeleindenomschrijving is een functiewisseling of uitbreiding ten behoeve van een
andere maatschappelijke functie mogelijk. De gebouwen dienen te worden geplaatst
binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak. De bouwregels bevatten bepalingen ten
aanzien van de goothoogte, hoogte en /of dakhelling.
In het bouwvlak is een gevellijn opgenomen. De als zondanig aangeduide gevels van de
bebouwing vormen de belangrijkste gevels van de hoofdbebouwing. Hoofdbebouwing is
op deze zijden georiënteerd.
Tuin -TDe bestemming is opgenomen voor gronden die mede vanwege de toekomstige
inrichting onbebouwd dienen te blijven. De bestemming biedt de mogelijkheid voor het
realiseren van paden voor de aangrenzende (woon)percelen.
Verkeer -VDe bestemming is alleen opgenomen voor de Bankenlaan en een klein gedeelte van de
Creutzberglaan inclusief de verbinding met Het Zandgat / Bankenlaan. Binnen de
aangeven bestemming is de stroomfunctie van belang. De bestemming heeft een globaal
karakter en maakt herprofilering en/of reconstructie van de wegen mogelijk.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat bij reconstructie van de wegen wel dient
te worden voldaan aan de regels uit of krachtens de Wet geluidhinder.
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Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het noordelijk deel (het gebied
gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel aan het Jacob
Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de verwerkelijking in
de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Verkeer - Verblijf -V-Vb- parkeerterrein (p)
- langzaamverkeer (sv-lvz)
- achterpad (sv-ach)
De bestemming is opgenomen voor gebieden met een overwegende verblijfsfunctie. De
nieuwe aan te leggen verkeersverbindingen waaronder de hoofdroute zijn als zodanig
bestemd. Er is hier sprake van een bestemming met een globaal karakter waarbij niet
exact de rijwegen, voetpaden, parkeervoorzieningen, bermen en andere voorzieningen
zijn vastgelegd. Binnen de bestemming is middels een functieaanduiding aangegeven
welke gronden specifiek bedoeld zijn voor langzaamverkeer en/of parkeren.
In verband met het bieden van enige duidelijkheid ten aanzien van de inrichting van deze
gebieden is voor een aantal wegen een wegprofiel aangegeven. Van de gegeven
maatvoering kan door burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.
Het achterpad, ter plaatse van de achterzijde van de percelen langs de Zeestraat, heeft
een specifieke functieaanduiding achterpad gekregen. De regeling komt voor uit
afspraken met bewoners over de ontsluiting van de aangrenzende achtertuinen.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel en noordelijk deel
(het gebied gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel
aan het Jacob Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Water -WA- oeverzone (oe)
Deze bestemming is opgenomen voor bestaande en nieuw te realiseren
watergangen/vijvers binnen het plangebied. De gronden met deze bestemming maken
deel uit van de hoofdstructuur van het plan en zijn tevens noodzakelijk in het kader van
de waterberging in het plangebied. De bestemming bestaat uit een watergang en de
bijbehorende oeverzone.
Met de aanduiding oeverzone (oe) wordt aangegeven waar de gronden mede bestemd
zijn voor oevers. Bij langdurige en/of hevige neerslag biedt de oeverzone de mogelijkheid
op de (tijdelijke) peilstijging in het gebied op te vangen; daarbij is het mogelijk dat
tengevolge van deze tijdelijke hogere waterstand de oeverzone gedeeltelijk onder water
komt te staan.
Ter bescherming van het talud van deze oevers is een aanlegvergunningenstelsel
opgenomen. Het ophogen van deze gronden, al dan niet in combinatie van het plaatsen
van damwanden is daarbij niet toegestaan zonder een vergunning van burgemeester en
wethouders. Het handhaven van de taluds is onder meer gewenst vanwege de
waterhuishouding (extra mogelijkheden voor waterberging) als ook vanuit
milieu/ecologische overwegingen. Wel kan medewerking worden verleend aan de bouw
van vlonders binnen deze strook.
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Ook voor het plaatsen van oeverbeschoeiingen hoger dan 0.20 m gemeten vanaf het
(gemiddelde) waterpeil, voor zover dit geen bouwwerken zijn is een aanlegvergunning
nodig.
Bij de herinrichting van het gebied worden de gronden voor zover zij grenzen aan
bestaande percelen en nieuw in te richten percelen geheel of gedeeltelijk uitgegeven. De
nieuwe kadastrale grens kan daarbij komen te lopen op de grens van de oeverzone of in
het water. Zoals hierboven aangegeven gelden ten aanzien van de watergangen en
oeverzone beperkingen ten aanzien van de inrichting. In bijlage 2 bij deze toelichting is
een aantal voorbeelden opgenomen met betrekking tot mogelijke inrichting van deze
zones.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel en noordelijk deel
(het gebied gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel
aan het Jacob Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Wonen -WDeze bestemming is opgenomen voor de in het plangebied opgenomen woonpercelen.
Voor de regeling van deze woningen is gekozen voor een eindbestemming. Bij een
aantal percelen is een specifieke regeling opgenomen met betrekking tot te realiseren en
te handhaven parkeervoorzieningen op uit te geven percelen.
Binnen deze bestemming zal er voor ten minste 15 % van de te realiseren woningen c.q.
uit te geven percelen sprake zijn van particulier opdrachtgeverschap. Deze taakstelling is
verwoord in de regels bij deze bestemming. Daarbij zullen bij de uitvoering van het plan
een aantal percelen specifiek worden aangewezen.
Hoofdgebouwen
Binnen de bestemmingen zijn bouwvlakken aangegeven waarbinnen de hoofdgebouwen
dienen te worden gesitueerd. Daarnaast is per bouwvlak een bebouwingsmatrix
opgenomen. Hierin is aangegeven:
o
het minimum en maximum aantal woningen;
o
het aantal op eigen erf te realiseren parkeerplaatsen;
o
de bebouwingsklasse.
In de regels zijn per bebouwingsklasse specifieke bebouwingscategorieën (vrijstaande
eengezinswoningen, eengezinswoningen als twee-onder-een-kap, blokken aaneengesloten eengezinswoningen en gestapelde woningen) alsmede de voor dat bouwveld
specifieke bouwregels bepaald.
Voor de maatvoering van de hoofdgebouwen is een standaard bouwregeling
aangehouden waarbij wordt uitgegaan van bebouwing met een standaard goothoogte en
bouwhoogte en een maximale dakhelling. Met betrekking tot de bouwregels zijn
flexibiliteitsbepalingen opgenomen waarbij kan worden ingespeeld op specifieke situaties.
In de bouwregels zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de situering van
gebouwen en overkappingen, de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, het maximum
bebouwingsoppervlak (in m2 en in % ten opzichte van het perceelsgedeelte achter de
woning.
Voor een aantal bouwblokken is op de kaart een gevellijn aangegeven. Over het
algemeen is hier sprake van "diepere" bouwblokken. Binnen deze bouwblokken is de
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maximale diepte van de woning bepaald en de marge van de voorgevel tot aan de naar
de weg toegekeerde perceelsgrens (max. 3 m achter de naar de weg toegekeerde
perceelsgrens. Voor een drietal bouwvlakken in het zuidwesten is daarnaast nog gebaad
dat de gevels ten opzichte van elkaar met ten minste 2 m dienen te verspringen. Dit
verkleint de mogelijkheden voor situering van de woningen in de bouwstrook maar komt
wel tegemoet aan een stedenbouwkundige wens om aan die zijde van de weg een meer
levendige / rafelige gevellijn te creëren.
Erfbebouwing
Naast het hoofdgebouw is bij de woningen erfbebouwing mogelijk. Ook voor de
erfbebouwing zijn zoveel mogelijk standaard regels opgenomen. Daarbij is gebruik
gemaakt van een verdeling van het perceel:
o
het gedeelte van het perceel gelegen vóór de voorgevel van de woning;
o
het gedeelte van het perceel gelegen naast de woning
o
het perceelsgedeelte gelegen achter de woning.
Voor het gebied gelegen vóór hoofdbebouwing wordt ervan uitgegaan dat deze gebieden
onbebouwd en onoverdekt dienen te blijven.
Voor het resterende deel van het perceel is erfbebouwing in de vorm van uitbreidingen
van het hoofdgebouw, bijgebouwen en overkappingen toegestaan. De opgenomen
erfbebouwingsregeling kent, binnen de aangegeven marges een keuzevrijheid toe aan de
bewoners.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat in verband met de realisatie van het plan
een aantal percelen gelegen buiten het plangebied kunnen worden vergroot binnen het
plangebied. Voor deze perceelsgedeelten is een woonbestemming (erf) opgenomen.
Voor een aantal zones achter woningen die gebruikt kunnen worden voor zogenoemde
’brandgangen’ of achterpaden is de bestemming ‘Verkeer – Verblijf’ opgenomen
opgenomen.
Beroeps- en bedrijfsmatige werkruimten.
In het verlengde van de jurisprudentie is een regeling opgenomen waarbij het gebruik van
een deel van de woning ten behoeve van de uitoefening van een (aan huis gebonden)
beroep mogelijk is. Daarnaast is een regeling opgenomen waarbij, na een door
burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, een beroepsmatige werkruimte als
erfbebouwing kan worden opgericht. Daarbij dient wel te worden gebleven binnen de
gegevens kaders voor de op te richten erfbebouwing. Ten aanzien van de vestiging van
een bedrijfsmatige werkruimte is een ontheffingsbepaling opgenomen.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel van het plangebied
de gronden zijn aangewezen voor de verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook
hoofdstuk 3.3 en 3.4).
Specifieke situatie woning Jacob Knegjespad (voorheen de Lunetten 15)
Voor één woning aan het Jacob Knegjespad is op basis van een eerder vergunde situatie
een specifieke regeling opgenomen. Deze woning is opgenomen op een apart kaartblad.
Verwerkelijking naast toekomst.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat voor het zuidelijk deel en noordelijk deel
(het gebied gelegen ten noorden van de Bankenlaan met uitzondering van het perceel
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aan het Jacob Knegjespad) van het plangebied de gronden zijn aangewezen voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst (zie ook hoofdstuk 3.3 en 3.4)
Wonen, gestapeld -W (gs)Voor de gestapelde woningen is een aparte bestemming opgenomen. Middels een
bebouwingsmatrix wordt het minimaal en maximaal aantal woningen geregeld en is het
minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein vastgelegd. Middels een
tabel met bebouwingsklassen wordt de maximale bouwhoogte geregeld.
Hoofdstuk 3

Aanvullende regels

Dit hoofdstuk bestaat uit meerdere artikelen.
Het artikel "Anti dubbeltelbepaling" bevat een regel om te voorkomen dat met het
bestemmingsplan strijdige situaties ontstaan of worden vergroot.
In het artikel "Algemene gebruiksregels" zijn de algemene gebruiksregels opgenomen.
Het artikel bestaat uit drie leden. In het algemeen kan worden gesteld dat het verboden is
de gronden en bouwwerken te gebruiken voor doeleinden in strijd met de
bestemmingsomschrijving. In lid 1 van dit artikel betreft het gebruik van onbebouwde
gronden. Lid 2 handelt over het gebruik van bouwwerken. In lid 3 van dit artikel is een
algemene ontheffingsbepaling opgenomen. Het opnemen van deze bepaling is
noodzakelijk op basis van de jurisprudentie. De toepassing van deze ontheffing is geen
volledig vrije bevoegdheid. De ontheffingsbevoegdheid kan namelijk uitsluitend worden
toegepast indien vaststaat dat een zinvol gebruik van de betreffende gebouwen of
opstallen conform de geldende bestemming naar objectieve maatstaven niet meer
mogelijk is. In dat geval dient de ontheffing in principe verleend te worden behalve
wanneer de strikte toepassing van het gebruiksverbod door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd. Toepassing van de ontheffing zal over het algemeen niet mogen leiden
tot een feitelijke wijziging van de bestemming.
Het artikel “Algemene ontheffingsregels” bevat een aantal algemene
ontheffingsmogelijkheden. De regeling maakt het onder meer mogelijk nutsvoorzieningen
te realiseren en op onderdelen af te wijken van bebouwingsregels.
Het
artikel
“Algemene
wijzigingsregels”
bevat
een
aantal
algemene
wijzigingsbepalingen. De regeling maakt het onder meer mogelijk van de bepalingen van
het plan af te wijken onder meer ten behoeve van het wijzigen van bestemmingen.
Het artikel "Procedureregels" geeft aan welke procedure dient te worden gevolgd,
indien burgemeester en wethouders de aan hen toegekende ontheffingsbevoegdheden
(willen) effectueren. Het geeft belanghebbenden de mogelijkheid gedurende nader
aangegeven periodes zienswijzen in te dienen tegen een ontwerpbesluit. Voor zover de
procedureregels van toepassing zijn, is er in de desbetreffende artikelen naar verwezen.
Volledigheidshalve wordt hierbij nog opgemerkt dat bij de in het plan opgenomen
wijzigingsbevoegdheden al;s bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke
ordening wordt verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Hoofdstuk 4 Overgangsrecht en slotregel
Het laatste hoofdstuk van de voorschriften bevat twee artikelen.
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Het artikel “Overgangsrecht” regelt de bestaande (legale) situaties die afwijken van de
regels van het bestemmingsplan. In lid 1 zijn regels opgenomen voor bouwwerken die
onder het overgangsrecht vallen en is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen worden
vernieuwd of veranderd mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele
vernieuwing is in principe uitgesloten waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een
bouwwerk wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande
bouwwerk in de bestaande staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het
tenietgaan van het bouwwerk door een calamiteit, waarmee onder andere brand en
extreme weersomstandigheden worden bedoeld, is onder voorwaarden gehele
vernieuwing toegestaan. Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn
opgericht kunnen door overgangsrecht niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder
vergunning is immers een overtreding van de Woningwet die niet door een regeling in
een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt. In lid 2 zijn regels opgenomen ten
aanzien van het gebruik van bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen; daarbij is
bepaald dat dat gebruik mag worden voortgezet. Het gebruik mag eveneens worden
gewijzigd voor zover de afwijking ten opzichte van het toegestane gebruik niet vergroot
wordt. Evenals bij illegale bouwwerken geldt dat illegaal gebruik niet door het
overgangsrecht wordt gedekt. Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog
handhavend worden opgetreden tegen gebruik dat reeds in strijd was met het
voorgaande bestemmingsplan.
De “Slotregel” bepaalt hoe het bestemmingsplan aangehaald kan worden.
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DEEL C
3.

UITVOERBAARHEID

Uitvoerbaarheid
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal uitvoeringsaspecten.

3.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Gezien het verloop van de planontwikkeling en het vergevorderde stadium waarin de
planontwikkeling zich momenteel bevindt, wordt de maatschappelijke haalbaarheid van
het plan uitvoerbaar geacht. In de gemeente worden diverse informatie- en inspraakavonden gehouden waarbij de burger zijn wensen en bedenkingen op de plannen kan
uiten. Zie verder hoofdstuk 4: inspraak en overleg.

3.2

Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de
economische uitvoerbaarheid. Met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid is een
grondexploitatie opgesteld. Het exploitatieplan bevat een overzicht van uitgaven en
inkomsten. In grote lijnen bevat de grondexploitatie de volgende onderdelen:
Uitgaven
•
verwervingskosten (incl. planschade)
•
sloop- en milieukosten
•
planontwikkelingskosten
•
kosten bouw- en woonrijp maken
•
aanleg voorzieningen
•
advies-, notaris en makelaarskosten
Inkomsten
•
uitgifte van bouwrijpe kavels
•
subsidiebijdrage(n)
•
exploitatiebijdragen
Met betrekking tot het resultaat van de grondexploitatie wordt uitgegaan van een positief
resultaat.

3.3

Fasering
Binnen het plangebied wordt ten aanzien van de fasering uitgegaan van een driedeling:
het noordelijk deel, het middengedeelte en het zuidelijk deel. Voor de realisatie van het
plan wordt een fasering aangehouden die ervan uitgaat dat voor de 1e fase wordt gestart
met het noordelijk deel (globaal het gebied ter weerzijden van de Bankenlaan en het
gebied ten noorden daarvan) en het zuidelijk deel (zone onder de centrale waterpartij).
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat op een zo kort mogelijke termijn kan worden begonnen
met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden (bouwrijp maken). Een en
ander zou ertoe moeten leiden dat de eerste fase binnen een tijdsbestek van 3 jaar
woonrijp kan worden gemaakt en de woningen kunnen worden opgeleverd. De ontsluiting
van het bouwterrein voor het noordelijk deel kan plaatsvinden via de bestaande wegen;
voor het zuidelijk deel wordt uitgegaan van een ontsluiting vanuit het zuiden.
Voor het noordelijk deel kan op korte termijn worden begonnen met de werkzaamheden
voor het bouwrijp maken omdat de gemeente vrijwel het gehele gebied in eigendom heeft
of dat er overeenkomsten bestaan met eigenaren van de in dit deel gelegen gronden. In
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dit gebied ligt een aantal percelen waar sprake kan zijn van zelfrealisatie ter uitvoering
van met partijen gesloten (anterieure) overeenkomsten.
Voor het zuidelijk deel is er sprake van een aantal percelen die nog in eigendom zijn bij
particuliere eigenaren. Tot op heden heeft overleg met de eigenaren (nog) niet geleid tot
overeenstemming over de verwerving van de voor de uitvoering van het plan benodigde
percelen. Omdat in het kader van de leniging van de woningbehoefte uitvoering van het
plan op korte termijn gewenst geacht wordt is toepassing gegeven aan de mogelijkheden
voor “verwerkelijking in de naaste toekomst”; hierdoor wordt een versnelde
onteigeningsprocedure mogelijk (zie ook hoofdstuk 3.4).
Voor de derde fase is het resterende (midden) gebied aangewezen. In deze situatie zal,
nadat fase 1 en fase 2 zijn gerealiseerd het bouwverkeer worden geleid via de Plantage;
voordeel hiervan is dat bouwverkeer en het overige verkeer in het plangebied (voor de
fase 1 en 2) kunnen worden gescheiden.
3.4

Grondbeleid
Ten behoeve van de realisatie van het plan is door de gemeente een actief grondbeleid
gevoerd. Dit houdt in dat de gemeente actief zal pogen de gronden via minnelijke weg te
verwerven op basis van de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten ten aanzien
van prijsstelling en tempo, op zodanige wijze, dat de voorgenomen uitvoering van het
bestemmingsplan hierdoor niet wordt belemmerd. Daarbij is door de gemeente
toepassing gegeven aan de mogelijkheden die geboden worden door de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Om te voorkomen dat particuliere gronden in het
plangebied onderwerp zouden worden van speculatie, is toepassing gegeven aan de
mogelijkheden van deze wet. In dat kader zullen de nodige procedures worden gevolgd.
Een en ander heeft ertoe geleid dat het merendeel van de gronden benodigd voor de
uitvoering van het plan door de gemeente zijn verworven. In het zuidelijk deel is nog
sprake van een aantal percelen, die, ondanks pogingen tot minnelijke verwerving sinds
2006, nog niet door de gemeente is verworven. De betrokken percelen zijn aangegeven
op de afbeelding die in de bijlage bij deze toelichting is opgenomen.
Mede gezien het feit dat deze gronden nodig zijn voorde uitvoering van de eerste fase is
het zuidelijk deel aangewezen als gebied als bedoeld in artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke
ordening "verwerkelijking in de naaste toekomst". Bij de verder planvoorbereiding zal, in
vervolg op het laatste bod dat door de gemeente is gedaan, toch nog worden gepoogd
om te komen tot minnelijke verwerving. De aanwijzing van de gronden voor de
verwerkelijking in de naaste toekomst betekent wel dat voldaan dient te worden over een
aantal procedurevoorschriften. Deze voorzien onder meer in een berichtgeving van de ter
inzage legging van het ontwerpplan aan zakelijk gerechtigden, zoals eigenaren, van het in
de aanwijzing begrepen gebied.
Als het niet mogelijk is om particuliere percelen minnelijk te verwerven en als gebleken is
van voldoende noodzaak en urgentie om tijdig over de betreffende gronden te
beschikken voor de uitvoering van het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om
over te gaan tot onteigening en het toepassen van de mogelijkheden die de
Onteigeningswet biedt. Hierbij zullen de wettelijke procedures in acht worden genomen
Ten aanzien van een aantal percelen in het noordelijk deel is de gemeente in overleg met
eigenaren over zelfrealisatie. Gepoogd wordt met deze eigenaren een overeenkomst te
sluiten met betrekking tot het in exploitatie brengen van deze gronden voordat het
bestemmingsplan (en het exploitatieplan) wordt vastgesteld (een zogenoemde anterieure
overeenkomst.
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3.3

Kostenverhaalbeleid
Verplichting exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is het verplicht om voor het
bestemmingsplan Het Nieuwe Water een exploitatieplan op te stellen. Op grond van
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is een exploitatieplan namelijk verplicht
bij de bouw van één woning of meer.
Ten behoeve van de realisatie van het voorliggende bestemmingsplan is een
exploitatieplan opgesteld. De procedure van het exploitatieplan is gelijk aan die van het
bestemmingsplan. Een verbijzondering is dat de binnen het exploitatieplan geregistreerde
eigenaren een kennisgeving ontvangen van de ter inzage legging van het (ontwerp)
exploitatieplan. Gedurende de termijn van de ter inzage legging ( 6 weken) kunnen deze
eigenaren / zakelijk gerechtigden zienswijzen indienen tegen het exploitatieplan bij de
gemeenteraad.
In het exploitatieplan (opgenomen als afzonderlijke bijlage bij dit bestemmingsplan) is
bepaald op welke wijze de kosten, verband houdende met de realisatie van het plan
worden verrekend.
Het merendeel van de gronden is in eigendom van de gemeente. Kosten die
samenhangen met de realisatie van het plan kunnen daarbij deels worden verrekend via
de uitgifte van gronden als bouwgrond.
Niet alle gronden die binnen het plangebied waarop gebouwd kan worden zijn echter
eigendom van de gemeente. Dit houdt in dat binnen het plangebied ook mogelijkheden
zijn voor zogenoemde "zelfrealisatie". Op deze percelen kan door de eigenaren een
eigen bouwplan worden ontwikkeld. In het kader van de realisatie van het plan bestaat
voor deze eigenaren de mogelijkheid met de gemeente, voordat het bestemmingsplan
wordt vastgesteld een overeenkomst te sluiten met betrekking tot het realiseren van een
bouwplan en het verhaal van de kosten van het bestemmingsplan. Dit wordt een
"anterieure" overeenkomst genoemd (een overeenkomst die wordt gesloten voordat het
exploitatieplan wordt vastgesteld).
Nadat het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn vastgesteld, dient de overeenkomst
met eigenaren die tot zelfrealisatie wensen over te gaan te worden gebaseerd op het
exploitatieplan. Bij de toetsing van deze bouwplannen wordt bezien of de bouwplannen
passen binnen het bestemmingsplan en het exploitatieplan.

3.4

Handhavingsaspecten
Het vastgestelde en in werking getreden bestemmingsplan is bindend voor zowel de
(gemeentelijke) overheid als de burger. De primaire verantwoordelijkheid voor
daadwerkelijke controle en handhaving ligt bij de gemeente.
De grondslag voor een goedwerkend handhavingsbeleid wordt gevormd door een
grondige inventarisatie van de feitelijke situatie (grondgebruik, aanwezige flora en
bebouwing) van het plangebied tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan en
een deugdelijk mutatiesysteem bij de uitvoering van het bestemmingsplan. Onderdeel
van dit mutatiesysteem is een goede registratie van verleende vergunningen.
Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft een grondige inventarisatie plaats
gevonden van de feitelijke situatie. Daarnaast vindt registratie plaats van verleende
vergunningen.
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Handhaving kan plaatsvinden via publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en strafrechtelijke
weg. Dit laatste is afhankelijk van het Openbaar Ministerie. In de Wet op de ruimtelijke
ordening is een bepaling opgenomen (art. 7.10, lid 3) waarbij overtreding van de diverse
regels van het bestemmingspan wordt aangemerkt als een “economisch delict” waardoor
strafrechtelijke handhaving eveneens mogelijk is.
In het ruimtelijk bestuursrecht is de gemeente op grond van de Gemeentewet bevoegd
tot het toepassen van bestuursdwang ten aanzien van ontwikkelingen die strijdig zijn met
de bepalingen van het bestemmingsplan. Deze vormen van handhaving vallen onder de
zogenoemde repressieve handhaving. Hiermee wordt gedoeld op de middelen en/of het
instrumentarium waarmee de gemeente naleving kan afdwingen, dan wel tegen
normafwijkend gedrag correctief kan optreden.
Daarnaast wordt onderscheiden de preventieve handhaving. Deze komt voornamelijk tot
uitdrukking in het toezicht op het gebruik van gronden en gebouwen. Preventieve
handhaving geschiedt over het algemeen door informele middelen, waaronder
bijvoorbeeld informeel contact tussen de met handhaving belaste personen en de
grondgebruikers. Hoewel het effect van dergelijke middelen niet goed meetbaar is, wordt
aan deze middelen toch zeker betekenis toegekend.
Tenslotte zijn in het plan instrumenten van toezicht opgenomen. Genoemd worden de
ontheffingsbevoegdheden, wijzigingsbevoegdheden, de bevoegdheid nadere eisen te
stellen en de mogelijkheid aanlegvergunningen te verlenen.
Deze instrumenten maken een toetsing mogelijk voordat met de beoogde activiteit
(bouwen, gebruiken, het verrichten van werken en/of werkzaamheden) een aanvang
wordt gemaakt. De te nemen besluiten op basis van de genoemde bevoegdheden dienen
te berusten op een deugdelijke motivering.
4.

Inspraak en overleg

4.1

Inspraak
Burgers zijn in een vroegtijdig stadium betrokken bij de planvorming. Bij de
totstandkoming van de stedenbouwkundige visie is een wijkavond gehouden voor
omwonenden, waarbij wensen, ideeën en voorstellen m.b.t. de toekomstige inrichting van
het gebied worden gedaan. Ook is er een presentatie van het plan gegeven aan
bewoners en belanghebbenden.
Overeenkomstig de regels van de gemeentelijke inspraakverordening is het voorontwerpbestemmingsplan onderwerp geweest van een gemeentelijke inspraakprocedure. Het
voorontwerp-bestemmingsplan heeft in dat kader met ingang vrijdag 7 november 2008
gedurende 6 weken ter inzage gelegen waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld te
reageren op het voorontwerp bij burgemeester en wethouders.
In het kader van de inspraakprocedure is op 24 november 2008 in de aula van het
Kennemercollege een informatie-/inspraakavond gehouden. Deze avond is eveneens
vooraf op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Het verslag van deze
avond is in de bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen.
In het kader van de gehouden inspraakprocedures is een aantal reacties ontvangen.
Deze reacties zijn (ambtshalve) kort samengevat en voorzien van een gemeentelijk
commentaar. De samenvatting en het commentaar zijn opgenomen in een afzonderlijke
bijlage "Overzicht van ingediende reacties uit het vooroverleg en de inspraak bij het
voorontwerpbestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk".
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De ontvangen inspraakreacties hebben op een aantal onderdelen geleid tot een
bijstelling van het voorontwerp-bestemmingsplan. Voor zover de inspraakreacties
aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen is dat bij de reacties aangegeven.
4.2

Overleg
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan heeft het college van burgemeester en
wethouders overleg gevoerd met een aantal diensten van rijk en provincie die betrokken
zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening alsmede met een aantal andere instanties die
belast zijn met de behartiging van belangen, welke in het plan in het geding zijn.
In dat kader is het voorontwerp-bestemmingsplan aan onderstaande instanties
toegezonden of is medegedeeld dat het plan kon worden gedownload van de
gemeentelijke website:
1.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
2.
VROM-inspectie Regio Noord-West.
3.
De Provincie Noord-Holland Directie SHV / vergunningen / omgeving.
4.
Kamer van Koophandel voor Amsterdam Afdeling Regiostimulering.
5.
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
6.
De N.V. Nederlandse Gasunie.
7.
Gemeente Velsen.
8.
VRK/ veiligheidsbureau.
9.
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.
10. VRK / Brandweer Kennemerland / post Beverwijk.
11. Corus.
12. De gemeente Heemskerk.
13. Stichting Noord-Hollands Landschap.
14. Politie Regio Kennemerland District IJmond, Basisteam IJmond Noord.
15. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
16. De Milieudienst IJmond.
In het kader van dit overleg is een aantal reacties ontvangen. Deze reacties zijn
(ambtshalve) kort samengevat en voorzien van een gemeentelijk commentaar. De
samenvatting en het commentaar zijn opgenomen in een afzonderlijke bijlage bij deze
toelichting bij deze toelichting "Overzicht van ingediende reacties uit het vooroverleg en
de inspraak bij het voorontwerpbestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk".Voor
zover de overlegreacties aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen is dat bij de
reacties aangegeven.
De ontvangen overlegreacties hebben op een aantal onderdelen geleid tot een bijstelling
van het voorontwerp-bestemmingsplan. Ten aanzien van de belangrijkste bijstellingen
wordt verwezen naar de eerder genoemde bijlage.

4.3

Van voorontwerp naar ontwerp-bestemmingsplan
Naast bijstellingen / aanpassingen ten gevolge van de ontvangen inspraak- en
overlegreacties is er vanwege gegevens uit de naïnventarisatie en gewijzigde inzichten
met betrekking tot de stedenbouwkundige inrichting van het gebied aanleiding het
bestemmingsplan op een aantal onderdelen bij te stellen. De belangrijkste aanpassingen
bijstellingen van het bestemmingsplan zijn verwoord aan het slot van de afzonderlijke
bijlage "Overzicht van ingediende reacties uit het vooroverleg en de inspraak bij het
voorontwerpbestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk".
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4.4

Van ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan
Gedurende de termijn van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan is een
aantal zienswijzen ingediend. Op grond van een nadere belangenafweging heeft een
aantal onderdelen van ingediende zienswijzen geleid tot een gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan. Daarnaast hebben de ingediende zienswijzen, overleg met
belanghebbenden, een naïnventarisatie en ambtshalve overwegingen aanleiding
gegeven tot een aantal bijstellingen van het ontwerp bestemmingsplan. De te wijzigen
onderdelen zijn samengevat in een zogenoemde “Staat van wijzigingen” die als bijlage bij
het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is opgenomen.
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DEEL D ONDERZOEK / VERANTWOORDING

5.

Beleidskaders
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op een aantal beleidskaders van rijk, provincie en
gemeente.

5.1

Rijksbeleid
Nota Ruimte
Op 23 april 2004 is de Nota Ruimte vastgesteld. Hierin is het nationaal ruimtelijk beleid
voor de periode 2004 tot 2020 met een doorkijk naar 2030 op hoofdlijnen vastgelegd dat
in de afzonderlijke nota’s - Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en het Tweede
Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) - was opgenomen. De Nota Ruimte keert terug
naar het uitgangspunt van de RO: het is een structuurvisie (onder de oude WRO
strategische PKB) op hoofdlijnen met een duidelijk onderscheid naar wat des Rijks en
wat voor anderen is. De Nota is gericht op ontwikkeling in plaats van ordening
(ontwikkelingsplanologie), waarbij de internationale concurrentiepositie bepalend is. De
Nota Ruimte betekent daarmee vooral een wijziging in de manier waarop beleid moet
worden vormgegeven en worden geïmplementeerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen
ontwikkelingen van nationaal belang (de ruimtelijke hoofdstructuur) waar het Rijk aan zet
is, en de basisgebieden, waar het rijk basisregels stelt en de invulling overlaat aan
provincie en gemeente.
De Nota Ruimte bevat geen concrete beleidsbeslissingen, maar stelt een aantal
beleidsdoelen als leidraad voor de ontwikkelingen in de komende periode. Hoofddoel is
om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Specifiek richt het
Rijksbeleid zich op:
•
versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; met name
door voldoende ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van bedrijven in
(groot)stedelijk gebied;
•
krachtige steden en een vitaal platteland; investeren in leefbaarheid en veiligheid;
•
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke (natuur,
landschappelijke en cultuurhistorische) waarden;
•
borging van de veiligheid; aandacht voor de waterproblematiek en externe
veiligheidsaspecten.
De Nota Ruimte legt accenten op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de economie en
op het waarborgen van waardevolle groengebieden. In de nota wordt gekozen voor het
uitgangspunt: decentraal wat kan, centraal wat moet. De uitvoeringsagenda van de Nota
Ruimte biedt tot 2014 inzicht in de uitvoering van het rijksbeleid.
Het nationaal ruimtelijk beleid richt zich primair op het realiseren van voldoende ruimte
voor wonen, werken en mobiliteit en de daarbij behorende voorzieningen, groen,
recreatie, sport en water. Het rijk kiest voor versterking van de internationale
concurrentiepositie, bevordering van krachtige steden, een vitaal platteland en het
ontwikkelen van (inter-) nationale ruimtelijke waarden. Het rijk heeft zes nationale
stedelijke netwerken benoemd en dertien, grotendeels binnen deze netwerken gelegen,
economische kerngebieden. Een van de zes netwerken is de Randstad Holland, met drie
economische kerngebieden (de Noordvleugel, de Zuidvleugel en de regio Utrecht). Het
ontwikkelingsperspectief voor de Randstad is gericht op het behouden en versterken van
de ruimtelijke, culturele en economische diversiteit. Daarnaast zal de eigen ruimtevraag
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binnen het gebied moeten worden geaccommodeerd. De Noordvleugel, waarbinnen
Beverwijk is gesitueerd, wordt gekenmerkt door een grote economische dynamiek en
diversiteit.
Verdrag van Malta
Nederland heeft in 1992 op internationaal niveau het Verdrag van Malta (Valletta)
ondertekend en in 1998 geratificeerd. Doel van dit verdrag is om op een verantwoorde
wijze om te gaan met archeologische belangen in de ruimtelijke ordening door, onder
meer, de zorg voor het archeologisch erfgoed te verbeteren en archeologen eerder bij de
planvorming te betrekken.
Een belangrijk uitgangspunt van het Verdrag van Malta en het rijksbeleid is dat het
behoud in situ (op de oorspronkelijke plaats) voorgaat op het behoud ex situ (opgraven
en bewaren in depot). Van belang is dat bij ontwikkelingen, door middel van
(veld)onderzoek vroegtijdig inzicht wordt gegeven in de archeologische en
cultuurhistorische waarden in het gebied. Op deze manier kunnen de aanwezige
waarden bij de planontwikkeling voldoende worden gewaarborgd.
Het Verdrag van Malta heeft zijn weerslag gevonden in de nieuwe “Wet op de
archeologische monumentenzorg”. Belangrijke onderdelen van deze wet zijn:
•
Het behoud in situ (op de oorspronkelijke plaats) gaat voor behoud ex situ
(opgraven en bewaren in depot).
•
Zorgplicht voor alle overheidslagen, zo ook gemeenten.
•
Het bestemmingsplan is het instrument waarbinnen de archeologische
monumentenzorg kan worden geregeld. Via het bestemmingsplan kunnen
voorwaarden
en
voorschriften
worden
verbonden
aan
bouwen
aanlegvergunningen en ontheffingsbesluiten. In het belang van de archeologische
monumentenzorg kan een vergunning ook niet verleend worden.
•
De veroorzaker is financieel en operationeel verantwoordelijk voor de
archeologische monumentenzorg.
•
De nieuwe wet bevat geen regeling voor onevenredige (excessieve) kosten. Voor
een regeling hiervan zal een AMvB worden opgesteld.
•
Expliciete verplichting voor overheden en uitvoerende instanties tot terugmelden
van resultaten van het archeologisch (voor-)onderzoek.
Voor het uitvoeren van onderzoek zijn afspraken gemaakt. In samenspraak met allerlei
betrokkenen zijn daarom kwaliteitsnormen in het leven geroepen. Een rijksinspectie voor
de archeologie ziet sinds 2003 toe op het hanteren van de normen door gemeenten,
bedrijven en universiteiten.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat ook provincies de laatste jaren bij de
beoordeling van bestemmingsplannen veel strikter toetsen op archeologische en
cultuurhistorische aspecten. Deze scherpere toetsing maakt deel uit van convenanten
tussen het rijk en de provincies. Dit impliceert dat in het plan de archeologische waarden
geïnventariseerd moeten worden. Aangegeven moet worden hoe eventuele
verwachtingen worden omgezet in waarden, hoe wordt omgegaan met mogelijke
verstoringen van het archeologisch bodemarchief en hoe in de financiering wordt
voorzien van de archeologische onderzoeken. De bescherming van de bekende en te
verwachte waarden dienen geregeld te worden in de voorschriften.
Belangrijke toetsings- en referentiekaders op rijks- en provinciaal niveau zijn de
volgende.
•
Monumentenwet 1988/Wet op de archeologische monumentenzorg
•
IKAW-Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
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•
•
•

Nota Belvedere
Archeologische Monumentenkaart van de provincie Noord-Holland
Beleidskader Cultuurhistorische Hoofdstructuur provincie Noord-Holland

Vierde Nota Waterhuishouding
De Vierde Nota Waterhuishouding geeft het kader voor het waterbeheer voor Nederland,
nu en in de toekomst. De hoofddoelstelling is “een veilig en goed bewoonbaar land en het
instandhouden/versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een
duurzaam gebruik blijft gegarandeerd”. Om de veerkracht van de watersystemen te
vergroten dient de waterconservering en -buffering te worden bevorderd en de
afwenteling van (water-) problemen op naastgelegen gebieden te worden beperkt.
Leidraad daarbij is:
•
(met betrekking tot de waterkwantiteit) het volgen van de voorkeursvolgorde
vasthouden, bergen en afvoeren;
•
het stimuleren van de afkoppeling van water vanaf het verhard oppervlak en
infiltratie in de bodem;
•
aandacht
voor
de
waterketen
(drinkwaterleverantie,
riolering,
afvalwaterbehandeling) in relatie tot duurzaam bouwen;
•
(met betrekking tot waterkwaliteit) het volgen van de voorkeursvolgorde
schoonhouden, scheiden en zuiveren;
•
in voldoende mate aandacht schenken aan de ecologische betekenis van
stadswateren.
Kaderrichtlijn Water
Veel wateren in Nederland zijn vervuild met bijvoorbeeld zware metalen, PAK's en
andere gevaarlijke stoffen. In vrijwel alle gevallen is de mens daarvan de oorzaak. De
Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. In het verleden zijn vele
Europese richtlijnen op het gebied van water verschenen. De Kaderrichtlijn water, die in
2000 van kracht is geworden, moet in deze verschillende soorten regels meer eenheid
brengen.
Nationaal Bestuursakkoord Water
Belangrijke doelstelling is:
“het water moet worden opgevangen waar het valt en vervuiling van water dient te
worden voorkomen.”
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het
waterbeleid in de 21e eeuw vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van
het veiligheidsniveau bij overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Daarbij
wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen.
In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het
proces van vroegtijdig informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van dit nieuwe instrument is
waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing worden
genomen als het gaat om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en
besluiten. Uitvoering van de watertoets betekent in feite dat de gemeente en het
waterschap samenwerken bij het uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen
(bijvoorbeeld wateroverlast of verdroging) in het gebied zelf en de omgeving worden
voorkomen. De watertoets is sinds 2003 verankerd in het Besluit op de ruimtelijke
ordening en met de invoering van de nieuwe Wro opgenomen in het Bro (2008). Hiermee
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is de watertoets verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten.
Watertoets
In oktober 2001 is de “Handreiking Watertoets 1” uitgekomen. Hierin werd de basis
gelegd voor een duidelijke waterparagraaf in ruimtelijke plannen. Eind 2003 is de
“Handreiking Watertoets 2; samenwerken aan water in ruimtelijke plannen” verschenen,
die de eerste handreiking volledig vervangt. In deze tweede handreiking is per type plan
een concrete uitwerking van de watertoets vermeld. Voor bestemmingsplannen geldt het
volgende.
Vanuit het oogpunt van toelatingsplanologie (de benadering die inmiddels in het nieuwe
nationale ruimtelijke beleid is losgelaten maar nog wel als uitgangspunt voor de
handreiking geldt) bepaalt het bestemmingsplan welke ruimtelijke ontwikkelingen
mogelijk zijn en welke niet. Het plan geeft de ruimtelijke en functionele randvoorwaarden
en mogelijkheden. Om de gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk te realiseren is
overleg tussen de initiatiefnemer en de betrokken waterbeheerder(s) noodzakelijk.
In het geval van ontwikkelingsplannen, zoals onderliggend plan, is het structuurniveau
bepalend voor de waterinbreng. Op dit niveau worden, binnen de vastgestelde
begrenzing, keuzen op hoofdlijnen gemaakt over onder meer de waterstructuur,
afkoppeling, infiltratievoorzieningen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het
bestaande nationale, provinciale en gemeentelijke beleid met betrekking tot de
waterhuishouding dient altijd als uitgangspunt. Het bestemmingsplan mag geen slechtere
waterhuishoudkundige situatie creëren dan in dat beleid is vastgelegd.
5.2

Provinciaal beleid
Ontwikkelingsvisie Noord-Holland 2030 (18 juni 2002)
De "Ontwikkelingsvisie Noord-Holland 2030; Agenda voor omgevingsbeleid" is de inzet
voor (en dus niet de uitkomst van) een discussie over mogelijkheden voor toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Tal van sociale veranderingen (demografisch,
sociaal-economisch, sociaal-cultureel, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, multiculturaliteit,
vergrijzing, emancipatie) spelen in op het gebruik van de ruimte. Noord-Holland voert nu
nog geen omgevingsbeleid dat expliciet op die maatschappelijke ontwikkelingen inspeelt.
De provincie zal de uitkomsten van de "agenda voor omgevingsbeleid" als regionale
ruimtelijke component van die veranderingen inventariseren en de mogelijkheden
verkennen om op grond daarvan gericht omgevingsbeleid te ontwikkelen.
Oplossingen voor stedelijke vraagstukken moeten niet alleen op lokaal niveau en binnen
het stadsgewest gevonden worden, maar meer en meer ook op het niveau van de
Noordvleugel van de Randstad. In de opgave voor de steden gaat het om
binnenstedelijke bedrijvigheid, centrale voorzieningen en reconstructie van de naoorlogse
wijken.
De economie van Noord-Holland wordt versterkt door verbetering van de bereikbaarheid
van de economische centra, het gericht versterken van transport en distributie en het
verbreden van de economische basis voor kennisintensieve bedrijvigheid.
In het IJmondgebied blijven de havenactiviteiten en de bedrijvigheid van Corus een
belangrijke rol spelen in de economie van Noord-Holland. Tussen Corus en Beverwijk (de
locatie van het bestemmingsplan gebied) kan een interessant nieuw woon-, werk- en
parkgebied worden ontwikkeld dat past bij het karakter van de binnenduinrand.
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Streekplan Noord-Holland-zuid, 2003
Het toekomstgerichte beleid van de provincie is gericht op het versterken van de
"economische motor" met gelijktijdige zorg voor leefbaarheid, waterhuishouding en
bereikbaarheid. Hierbij wordt maximaal ingezet op zuinig en efficiënt ruimtegebruik. In dit
kader heeft de provincie Noord-Holland voor het zuidelijke deel van haar grondgebied
een zevental opgaven geformuleerd. Van belang zijn de volgende vijf.
•

Ruimte voor wonen; Het provinciaal woningbouwbeleid is gericht op versterking en
concentratie van woningbouw in stedelijke gebieden waarbij het eigen karakter van
de kern zo goed mogelijk moet worden gehandhaafd. Daarnaast dienen vraag en
aanbod op de woningmarkt beter op elkaar aan te sluiten, zowel kwalitatief als
kwantitatief. En tenslotte zullen de blauwe, de groene en de rode ontwikkelingen
als gelijkwaardig moeten worden beschouwd en zoveel mogelijk gelijktijdig en in
onderlinge samenhang moeten worden ontwikkeld. Er moet gerekend worden met
een toename van de woningvoorraad met 166.000 woningen in de
streekplanperiode ongeveer tot 2013.

•

Een bereikbare netwerkstad; Om woon-, werk- en recreatiegebieden bereikbaar te
houden en de toenemende mobiliteit het hoofd te bieden, is de opgave enerzijds
om bestaande wegen en openbaarvervoersverbindingen beter te benutten en
anderzijds om (nieuwe) verstedelijking en infrastructuur (inclusief telecommunicatie) goed op elkaar af te stemmen.

•

Ruimte voor water; De opgave is te zorgen voor veiligheid en te beschikken over
voldoende mogelijkheden voor waterberging ter voorkoming van wateroverlast,
watertekort en het verslechteren van de waterkwaliteit.

•

Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden; De opgave is de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden te respecteren en te gebruiken als
inspiratiebron voor de versterking van ruimtelijke identiteiten.

•

Ruimte voor werken; De opgave is een veelzijdige structuur te bereiken die de
concurrentiekracht van Noord-Holland Zuid ten opzichte van andere gebieden in
Nederland en Europa versterkt.

Uitsnede uit het Streekplan Noord-Holland-Zuid uit 2003
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Het nieuwe woongebied Westelijk Beverwijk is op de kaart van het streekplan (thans de
structuurvisie) niet aangeduid als ”Nieuwe Woningbouwlocatie” maar is getekend binnen
het stedelijk gebied. De locatie van het plangebied ligt binnen de rode contour van de
structuurplan. Binnen deze contour is woningbouw mogelijk. Aangegeven wordt dat de
tuinbouwfunctie (ter plaatse van het plangebied) ter zijner tijd zal verdwijnen. Het gebied
direct ten westen en noorden van het plangebied is aangeduid als agrarisch gebied met
de aanduiding van bijzondere betekenis voor natuur, landschap en bodem. De gebieden
ten westen en zuiden van het plangebied zijn in het streekplan aangewezen als natuuren recreatie gebied.
5.3

Regionaal beleid
Groen- en Waterplan binnenduinrand Heemskerk, Beverwijk, Velsen- Noord, 2001
Het Groen- en Waterplan bevat een groen-recreatief programma dat integraal deel
uitmaakt van de stedelijke uitbreidings- en herstructureringsplannen in het gewest
IJmond. Doel van het programma is om het gewest aantrekkelijk te houden en te maken
voor wonen, werken en recreëren. Dat wordt bereikt door gelijktijdig met investeringen in
stedelijke functies ook te investeren in de kwaliteit van het buitengebied. Verschillende
stedelijke projecten, waaronder de aanleg van de Westelijke Randweg, maken een plan
voor de verhoging van de ruimtelijke, ecologische en recreatieve waarden van het
onbebouwde binnenduinrandgebied niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.
De nadruk in het programma ligt op het realiseren van waterrijke groene verbindingen
waarvan de planvorming en uitvoering geïntegreerd kan worden in stedelijke projecten.
Het Groen- en Waterplan kan beschouwd worden als een ‘cascoplan’. Het behelst
namelijk de realisatie van een groen-blauw raamwerk dat de landschapstructuur
duurzaam versterkt, terwijl buiten het raamwerk wijzigingen mogelijk zijn in het gebruik
van de ruimte. In het raamwerk zijn de gewenste ecologische en recreatieve functies en
verbindingen ondergebracht. En zowel het oppervlaktewatersysteem als het
grondwatersysteem zijn erin meegenomen.
Met de opzet van de groen- en waterstructuur wordt niet alleen beoogd de ruimtelijke en
ecologische kwaliteiten van het plangebied te verhogen, maar ook de recreatieve
gebruiksmogelijkheden. Zo moet het landschap zoveel mogelijk ‘ontsnipperd’ worden
voor dieren en voor mensen. De aanwezige doodlopende paden en fragmenten van
routes worden met elkaar verbonden tot een samenhangend recreatief netwerk dat
aansluit op het stedelijk gebied. Bij de uitwerking van dit netwerk moet veel aandacht
besteed worden aan de vormgeving van de tunneltjes en bruggen.
De belevingswaarde van het landschap wordt vergroot door een betere herkenbaarheid
van de verschillende landschapszones en de zichtbaarheid van bijzondere elementen
zoals de duinrellen en de lunetten. De belevingswaarde wordt ook vergroot door de
mogelijkheid elementen te volgen. Zo kan in de toekomst de Scheybeeck gevolgd
worden van het meertje in de duinen, via Westerhout, Vondelkwartier, Scheybeeck,
Stationszone en het Wijkeroogplantsoen tot aan het Noordzeekanaal. Ook loopt er een
route langs de Lunetten.
Het woongebied Westelijk Beverwijk is als een van de deelgebieden opgenomen in het
Groen- en Waterplan. Voor het deelgebied tussen de Creutzberglaan en de bestaande
stadsrand gaat het Groen en Waterplan uit van de ontwikkeling van een harmonieus
stadsrandgebied, met recreatieve voorzieningen en wonen in een groene setting. Het
Groen- en Waterplan biedt voor deze ontwikkeling een basisinrichting die is geënt op het
landschap.
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Het voorgestelde groene raamwerk bestaat uit hagen en paden in oostwestrichting die de
stadsrand verbinden met de Creutzberglaan. Parallel hieraan worden lijnvormige laagtes
gegraven, die beheerd worden als grasvelden. In deze laagtes kan regenwater zich
verzamelen en geleidelijk wegstromen.
Het woongebied Westelijk Beverwijk ligt op een plaats waar de grondwaterstanden
fluctueren (oostelijk in de orde van 0,5 m, westelijk in de orde van 1 m). Voor de afvoer
en berging van water dat vanaf dakvlakken en wegen komt zijn afvoer en
bergingsvoorzieningen nodig. Gezien de sterk fluctuerende grondwaterstanden komen
hier open waterpartijen niet voor in aanmerking. Aangeraden wordt om hier van west
naar oost greppels en/of laagtes (wadi’s) aan te leggen, waarin het water zich kan
verzamelen. Via deze greppels/laagtes kan het eventueel infiltreren en/of vertraagd in
oostelijke richting worden afgevoerd. De vrijkomende grond kan gebruikt worden om de
bebouwing op verhoogde stroken te zetten.
Voor vormen van openluchtrecreatie die ruimte gebruiken, maar die niet specifiek gericht
zijn op de beleving van het landschap (zoals fietscrossen, paardrijden in een ‘bak’,
tuinieren in een volkstuintje enz.) kan ruimte gezocht worden in de stadsrand. Bij de
studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor Westelijk Beverwijk dienen recreatieve
programma’s te worden meegenomen.
Ook het gebied ten westen van de Creutzberglaan is opgenomen in het Groen en
Waterplan hier wordt voorgesteld de bestaande openheid naar de rand van de duinen te
behouden. Ten behoeve van dieren en mensen worden, in aanvulling op de bestaande
hagen, enkele nieuwe hagen en een pad in oostwestrichting voorgesteld.
Masterplan IJmond-Noord (november 2005)
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2004 een "Actieplan Bedrijventerreinen
2004 - 2008" opgesteld. Dit actieplan vormt een uitwerkingsnotitie van de Nota Ruimte
waarin het rijk spreekt over het streven naar een duurzame economische groei en
versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland door met name
voldoende ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van bedrijven in (groot)stedelijk
gebied. In het actieplan geeft het kabinet voor de jaren 2004 tot en met 2008 aan welke
acties zij neemt om aan het streven van het rijk tegemoet te komen.
De nationale opgave voor herstructurering is ruim 21.000 hectare, ruim 20% van het
huidige areaal. Naast generiek beleid is specifiek beleid geformuleerd voor ongeveer
vijftig grote en complexe bedrijventerreinen, de zogenoemde "Topperprojecten". De
"Topperregeling" is een subsidieregeling waarmee het Ministerie van Economische
Zaken een financiële impuls geeft aan de ontwikkeling en herstructurering van
(boven)regionale bedrijventerreinen die een nationaal-economische meerwaarde hebben.
De Topperprojecten hebben een minimale omvang van 150 hectare en bieden ruimte aan
bedrijven in milieucategorie 4 en hoger.
Het gebied IJmond-Noord is aangewezen als Topperproject. In dit kader is dan ook het
"Masterplan
IJmond-Noord"
opgesteld.
Het
masterplan
beschrijft
de
herstructureringsactiviteiten, geeft een opsomming van de knelpunten die de
herstructurering belemmeren en biedt inzicht in de mogelijkheden voor optimalisatie van
het economisch gebruik van zeven aaneengesloten bedrijventerreinen in IJmond-Noord.
Het gaat hierbij specifiek om terreinen in de gemeenten Beverwijk en Velsen, namelijk:
de Rijksbinnenhavens, het NUON-terrein, de Grote Hout (voormalig NAM-terrein), het
Noordwijkermeer, de Oostoever Zijkanaal A, De Pijp en de Kagerweg.
Ten aanzien van deze terreinen is een profielschets opgesteld en een SWOT (strengths,
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weaknesses, opportunities en threats) -analyse uitgevoerd. Hieruit bleek, enerzijds, dat
de aanwezigheid van de bedrijventerreinen van groot belang is voor de werkgelegenheid
in de regio, maar, anderzijds, dat juist deze regio door de relatief eenzijdige
samenstelling van de werkgelegenheidsstructuur met een (bovengemiddelde)
vertegenwoordiging van de industriële sector (zware industrie in de milieucategorieën 4
en hoger) zeer gevoelig is voor conjuncturele schommelingen.
Hoofddoelstelling van het masterplan is
"Het behouden en verder uitbreiden van de werkgelegenheidsfunctie in IJmondNoord, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor samenhang, complementariteit en het
benutten van de verschillende typen vestigingsmilieus- en mogelijkheden van de
bedrijventerreinen in de regio IJmond-Noord, waarbij herstructurering én het
intensiever benutten van de beschikbare ruimte (kwantitatief en kwalitatief)
centrale aandachtspunten én uitgangspunten zijn."
Andere (sub)doelstellingen zijn:
•
het opvangen van de autonome groei van de reeds gevestigde bedrijven, waarbij
als uitgangspunt geldt dat het juiste bedrijf op de juiste plek terecht komt en waarbij
aandacht wordt besteed aan profilering en ontsluiting van de terreinen;
•
het bieden van ruimte aan de speerpuntsectoren metaal, logistiek en toeleverende
industrie, ofwel het versterken van de diversiteit door het stimuleren van een
"gezonde mix" van bedrijven die actief zijn in deze sectoren;
•
het uitbouwen van de logistieke knooppuntfunctie door middel van versterking van
multimodale overslagpunten c.q. terminals op de terreinen;
•
behoud van de unieke positie van IJmond-Noord binnen de regio, waarbij het met
name gaat om het blijvend kunnen huisvesten van milieuhinderlijke bedrijven en
daarmee het realiseren van extra milieuruimte voor zware bedrijvigheid;
•
behoud van de economische basis door middel van een vernieuwingsslag binnen
de sterke vertegenwoordiging van de industriële sector;
•
intensivering van het ruimtegebruik waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor
de onderwerpen milieukwaliteit en parkmanagement.
Intentieverklaring Wonen en Werken in de IJmond (4 oktober 2006)
Op 4 oktober 2006 hebben overheid (waaronder de gemeente Beverwijk) en bedrijfsleven
een akkoord voor de IJmond ondertekend. In deze intentieverklaring is overeenstemming
bereikt over enerzijds 5 woningbouwlocaties en anderzijds ruimte voor het bedrijfsleven,
inclusief de revisievergunning voor Corus. Tevens is afgesproken de leefbaarheid in de
IJmond een flinke impuls te geven. Woongebied Westelijk Beverwijk past binnen de
kaders van deze intentieverklaring.
5.4

Gemeentelijk beleid.
Structuurplan Westelijk Beverwijk (11 april 2006)
Door de gemeente Beverwijk is in 2006 het structuurplan Westelijk Beverwijk vastgesteld.
In het structuurplan staat aangegeven wat op hoofdlijnen de ambities zijn voor het
plangebied van dit bestemmingsplan.
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Plankaart uit het structuurplan Westelijk Beverwijk

Het plan gaat uit van een nieuwe ontwikkeling waarin woningbouw, groen en water
centraal staan. Het gebied moet een volwaardig onderdeel worden van Beverwijk en
aansluiten bij de bestaande structuren van de stad.
Het gebied zal als hoofdfunctie wonen krijgen. Uitgegaan wordt van het realiseren van
ongeveer 230 woningen. De ambitie is een bijzonder woongebied te maken waar ruimte
wordt geboden voor recreatief medegebruik, verschillende openbare voorzieningen
(onder andere speelplaatsen en volkstuinen) en waterberging. Zo zal een aantrekkelijke
overgangszone ontstaan tussen de bestaande woonbebouwing van Beverwijk en het
gebied ten westen van de Creutzberglaan. De groen- en waterstructuur zal aansluiten op
het strandvlaktelandschap en op het groen van het bestaande stedelijk gebied waarmee
een duidelijk doorgaande groenstructuur ontstaat die zowel voor bewoners als passanten
aantrekkelijk is.
In het plan wordt uitgegaan van een ontsluiting die plaatsvindt vanaf de bestaande
wegen. Voor het noordelijk plandeel vormt de Bankenlaan de ontsluitingsroute, voor de
rest van het gebied wordt een nieuwe hoofdroute gerealiseerd die aansluit op de
Plantage en de Baljuwslaan. De verkeersontsluiting is geïnspireerd op de historische
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ontsluiting van het tuinbouwgebied: een enigszins slingerende weg van waar af
agrarische bedrijven, die op enige afstand zijn gelegen, worden ontsloten. Verder zijn op
de kaart enkele langzaamverkeerroutes aangegeven. Deze routes bieden snelle en
logische verbindingen voor werk- en schoolverkeer naar de diverse bestemmingen in de
omgeving, waarmee een reëel alternatief voor de auto ontstaat. Parkeren zal
hoofdzakelijk op eigen erf, respectievelijk binnen de eigen wooncluster plaatsvinden.
Bezoekers parkeren in het openbare gebied.
Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2010
Heemskerk en Beverwijk vormen binnen de IJmond één stedelijk gebied met een hechte
woningmarktrelatie. Woningzoekenden oriënteren zich op het stedelijk gebied Heemskerk
- Beverwijk en veelal niet op de afzonderlijke gemeenten. Ontwikkelingen in de
woningvoorraad in de ene gemeente beïnvloeden ook de vraag-/aanbodverhouding in de
andere gemeente. Reden waarom door beide gemeenten één “Woonvisie” is opgesteld
om zodoende het gemeentelijk beleid van beiden gemeenten op elkaar af te stemmen.
De woonvisie moet worden gezien als een Beverwijks-Heemskerks document waarin op
de onderscheiden deelterreinen een visie wordt weergegeven, in een aantal gevallen
aangevuld met meer concrete doelstellingen. Het is geen uitgewerkt “gemeentelijk
activiteitenprogramma” maar fungeert als toetsingskader voor eigen beleidsvoering op
het terrein van de leefbaarheid binnen het stedelijk gebied waarin de lokale ingezetene
zijn of haar (woon)plekje kan vinden. Het dient als basis voor het aangaan van meetbare
prestatieafspraken met de beide woningcorporaties. De woonvisie mag deels worden
beschouwd als een nadere uitwerking van regionaal vastgesteld beleid: De regiovisie
wonen en de strategische visie IJmond, onderdeel wonen en de in beide gemeenten
vastgestelde ontwikkelingsprogramma’s stedelijke vernieuwing 2005-2009 (ISV nota’s).
Hoofddoelstelling van beleid is het in voorwaardenscheppende zin stimuleren van partijen
op de woningmarkt om te komen tot een aanbod van voldoende en kwalitatief adequate
woonmogelijkheden voor de inwoners van het stedelijk gebied Beverwijk-Heemskerk.
Gestreefd wordt naar optimale keuzemogelijkheden in woningen en woonmilieus voor de
te onderscheiden woonwensen van woonconsumenten. Bijzondere aandacht wordt
hierbij besteed aan die woningzoekenden die om financiële of andere redenen niet zelf in
staat zijn woonruimte te verwerven.
In het gemeentelijk streven naar een evenwichtige woningmarkt waarin alle woningtypologieën en prijsklassen vertegenwoordigd zijn en doorstroomketens ongehinderd
kunnen ontstaan, zal de nadruk dus moeten liggen op die woningen waarin de tekorten
het grootst zijn of waarvan het grootste doorstroomeffect mag worden verwacht.
Aangezien na 2010 capaciteitsproblemen worden verwacht op uitleglocaties zal vanaf
dan binnenstedelijk moeten worden verdicht (ruimtelijke intensivering, concentratie en
transformatie, kortweg ICT). Beverwijk en Heemskerk stellen zich tot doel in de komende
jaren (2005-2009) hun aandeel te leveren. Zie ook de volgende tabel.
Tabel: Woningbouwplannen Beverwijk en Heemskerk tot 2010
Gemeente

aantal nieuw te

aantal te slopen

aantal nieuw

Netto

waarvan

Waarvan

bouwen

woningen in

te bouwen

toename

nultreden-

nultreden-

woningen in

bestaand

woningen in

aantal

woningen

woningen met

uitleggebieden

stedelijk gebied

bestaand

woningen

zorg-

stedelijk

component

gebied
Beverwijk

1.277

639

1.546

2184

790

500

Heemskerk

1.069

549

940

1460

700

400

Totaal

2.346

1188

2.486

3644

1490

900
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Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat bij het streven naar meer evenwicht op de
woningmarkt een zekere terughoudendheid op z’n plaats is voor wat betreft het realiseren
van dure eengezinskoopwoningen. Het bouwen van middeldure en dure huurwoningen,
vooral in de appartementensfeer, moet extra gestimuleerd worden.
In het stedelijk gebied Heemskerk - Beverwijk wordt een aantal woonmilieus
onderscheiden ieder met hun eigen kenmerk en dynamiek. Het beleid is in algemene zin
erop gericht de gewaardeerde eigenschappen per woonmilieu te handhaven en waar
mogelijk te versterken.
Discussienota Woningbouwprogramma, 2005
Het gemeentelijk bouwprogramma zoals neergelegd in de Discussienota
Woningbouwprogramma 2005, wordt voor alle te ontwikkelen woongebieden ingegaan op
de woningtypen en woningaantallen. Hierin is aangegeven dat de woningen in het
Woongebied Westelijk Beverwijk binnen de volgende woonsegmenten moeten vallen:
o
middeldure segment grondgebonden koopwoningen: 20%;
o
dure grondgebonden koopwoningen: 60%;
o
dure koopappartementen: 20 %.
De beleidsintenties worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geëvalueerd en
zo nodig bijgesteld of aangevuld.
Stedelijk Verkeer- en Vervoersplan, gemeente Beverwijk (29 november 1999)
Het SVVP is een integraal plan en kaderstellend voor uitwerkings- en uitvoeringsplannen
op het gebied van verkeer en vervoer. Een van de uitgangspunten is het verbeteren van
de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het centrum voor het zakelijke verkeer en
het weren van sluipverkeer uit het centrum. Dit kan worden bereikt door de aanleg van
een verbinding tussen de Laan der Nederlanden en de A9 (de Oostelijke Doorverbinding)
en door de aanleg van de Westelijke Randweg.
Om het fietsverkeer te bevorderen dienen er korte rechtstreekse routes naar
winkelcentra, scholen, dienstverlenende instanties, werkgebieden en het centrum te zijn.
Hoofdfietsroutes dienen een snelle en veilige verbinding tussen de verschillende delen
van de stad te bieden. Omdat voetgangers in het verkeer tot de kwetsbare groepen
behoren, dient ook aandacht besteed te worden aan de veiligheid van voetgangers.
Wat betreft de verkeersveiligheid hebben de vervoerregio Haarlem/IJmond, en daarna de
provincie, de taakstelling van het rijk overgenomen. Het beleid van de vervoerregio kent
de volgende drie hoofdlijnen:
•
het saneren van black spots;
•
uitwerken van een duurzaam veilig wegennet;
•
gedragsbeïnvloeding.
Parkeerbeleidsplan "Ruimte voor Kwaliteit" (18 oktober 2001)
Het parkeren in Beverwijk wordt gereguleerd. Eén van de belangrijkste motieven
daarvoor is de bevordering van de leefbaarheid. Doel- of bestemmingsgericht parkeren
(centrum, woonwijken of aan de rand van de stad) vindt in beginsel bij de bestemming
plaats. Centrumbezoekers worden momenteel door middel van dubbele tarifering
geweerd uit de woongebieden.
In geval van nieuwe bouwontwikkelingen wordt zoveel mogelijk door de ontwikkelaar zelf
parkeerruimte gerealiseerd conform de in het parkeerbeleidsplan vastgestelde
parkeernormen. Indien er ter plaatse van de ontwikkelingslocatie geen ruimte
beschikbaar is om parkeerplaatsen aan te leggen, dienen deze door de ontwikkelaar te
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worden afgekocht van de gemeente zodat de gemeente de verplichting tot realisatie van
parkeerplaatsen van de ontwikkelaar overneemt. Het parkeerbeleid wordt in 2008
geactualiseerd.
Parkeernormen (23 november 2006)
Op 23 november 2006 zijn door de gemeenteraad nieuwe parkeernormen vastgesteld.
Deze parkeernormen zijn een actualisatie van de oude normen uit het parkeerbeleidsplan
‘Ruimte voor Kwaliteit’. Deze parkeernormen zijn gebaseerd op de kengetallen uit de
Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV II 2004).
Alle bouwplannen die bij de gemeente Beverwijk worden ingediend worden getoetst aan
deze parkeernormen.
Groenbeleidsplan Beverwijk (2005)
Het Groenbeleidsplan uit 1992 is geactualiseerd. Het nieuwe Groenbeleidsplan is in juli
2005 door het college behandeld en is eind 2005 door de gemeenteraad vastgesteld.
Het nieuwe Groenbeleidsplan bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het
Groenstructuurplan en bevat een visie met een wensbeeld. In dit deel wordt een
wensbeeld geschetst van de belangrijkste groene gebieden, groene lijnen (routes) en
groene plekken. Dit wordt per stadsdeel uitgewerkt. Met name dit deel van het
beleidsstuk (de visie) is van belang voor het maken van evenwichtige afwegingen bij
(her)inrichtingsplannen, beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
In het tweede deel staat aangegeven hoe het wensbeeld is te behalen en zijn concrete
voorbeelden uitgewerkt. Deel drie bevat de aangepaste onderhoudsplannen. Deel twee
en drie zijn op dit moment in ontwikkeling.
Beleidsnota archeologie gemeente Beverwijk 2004 (juli 2004)
Vooruitlopend op de implementatie van het Verdrag van Malta in de Monumentenwet en
vanuit de gedachte dat het cultureel en archeologisch erfgoed mede de cultuurhistorische
identiteit van de gemeente bepaalt en met het versterken ervan de kwaliteit van de
dagelijkse leefomgeving wordt verhoogd, is de gemeentelijke beleidsnota archeologie
opgesteld. Doel van de nota is op een effectieve, controleerbare en klantvriendelijke wijze
om te gaan met het gemeentelijk archeologisch erfgoed.
Insteek is enerzijds behoud, het conserveren van belangrijk archeologisch erfgoed voor
de toekomst, maar ook ontwikkeling, archeologische waarden een plaats geven in het
dynamische proces van de ruimtelijke ordening. De beleidsnota maakt dan ook deel uit
van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente.
Een van de uitgangspunten van de nota is een gebiedsgerichte differentiatie. Daarnaast
wordt archeologie, met het vaststellen van de beleidsnota, meegenomen in ruimtelijke
ordeningsprocessen en ruimtelijke visieontwikkeling. Dat betekent enerzijds dat
initiatiefnemers daardoor in staat zouden moeten zijn in een vroeg stadium van
planvorming te kunnen anticiperen op de mogelijke aanwezigheid van archeologische
waarden. Anderzijds kan via de beleidsnota maatschappelijk draagvlak worden gevraagd
en verkregen als het gaat om besluiten ten aanzien van de vergunningverlening in het
kader van archeologie.
Vanuit het oogpunt van behoud én ontwikkeling is het noodzakelijk om zowel bekende als
nog niet of weinig bekende archeologische vindplaatsen een plaats te geven in het
ruimtelijke ordeningsproces. Bij het beheer van het gemeentelijk bodemarchief wordt
prioriteit gegeven aan die soorten archeologische vindplaatsen die de gemeentelijke
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cultuurhistorische identiteit kunnen versterken. Om die reden zijn de historische kernen
van Beverwijk en Wijk aan Zee, maar ook de prehistorische nederzettingen, de kastelen,
de buitenplaatsen en de Linie van Beverwijk archeologisch speerpunt.
Voor zover mogelijk wordt geprobeerd om nieuwe ontwikkelingen in archeologische
risicogebieden niet te veel aan te moedigen. Binnen de historische kernen van Beverwijk
en Wijk aan Zee zullen vanwege het belang van behoud van archeologische waarden
beperkingen worden gesteld aan het aanleggen of uitbreiden van ondergrondse ruimtes.
Voor werken en werkzaamheden waarvan bij voorbaat vaststaat dat deze in strijd zijn
met de aan de desbetreffende gronden gegeven bestemming, moet in de regels een
gebruiksverbod worden opgenomen.
Welstandsnota Beverwijk (vastgesteld 28 juni 2004)
De gemeentelijke Welstandsnota formuleert algemene welstandscriteria. Zij richten zich
op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en hebben
als doel een bijdrage te leveren aan het realiseren van een samenhangend geheel van
de huidige veelheid in vormen, functies en materialen.
In de Welstandsnota zijn gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria
geformuleerd welke (een deel van) het (kwaliteits)toetsingskader vormen voor nieuwe
bouwplannen.
Dit toetsingskader baseert zich op:
•
de relatie tussen vorm, gebruik en constructie: de verschijningsvorm heeft een
relatie met het gebruik van het gebouw terwijl daarnaast de vormgeving ook zijn
eigen samenhang en logica heeft;
•
de relatie tussen bouwwerk en omgeving: van een gebouw mag verwacht worden
dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
Bij de planontwikkeling zal rekening worden gehouden met de toekomstig gewenste
beeldkwaliteit in het plangebied. Ten behoeve hiervan is ondermeer een paragraaf over
beeldkwaliteit opgenomen in de stedenbouwkundige visie. De huidige Welstandsnota laat
zich niet uit over ontwikkelingslocaties. Alleen over de bestaande bebouwing in het
gebied zijn criteria in de nota opgenomen.
Milieuvisie (2007)
De gemeente Beverwijk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2007 heeft de
gemeente de “Milieuvisie 2008-2012” vastgesteld, waarin duurzaamheid en met name
duurzaam bouwen een belangrijke rol speelt. In dit document zijn ambities op het gebied
van duurzaam bouwen vastgelegd. Duurzaam bouwen (dubo) is het op dusdanige wijze
bouwen, dat gedurende de gehele levensloop van het gebouw en de gebouwde
omgeving zo min mogelijk (milieu-)belasting ontstaat.
De uitwerking van de ambities en hoe deze te realiseren, zijn vastgelegd in het
beleidsdocument “Kwaliteit en duurzaam bouwen (nieuwbouw), regio IJmond, 2007”.
Tevens heeft de gemeente Beverwijk een Klimaatplan opgesteld, waar
energiebesparende bouwprojecten en doelstellingen in zijn opgenomen.
Het is de ambitie van de gemeente om, in navolging van de bovenstaande beleidskaders,
Woongebied Westelijk Beverwijk op duurzame wijze te realiseren. Hierbij wordt gestreefd
naar een GPR-score (Gemeentelijke PrestatieRichtlijn) van een 8 voor het thema energie
en een gemiddelde score van 7,5 voor de thema’s materialen, water, afval, gezondheid
en woonkwaliteit. Bij de gronduitgifte zullen bovengenoemde streefwaarden worden
voorgesteld aan de ontwikkelende partijen.
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Volgens het klimaatbeleid dient voor grootschalige bouwlocaties een energievisie te
worden opgesteld. Doel van het opstellen van de energievisie is te onderzoeken welke
energieconcepten zowel technisch als financieel haalbaar zijn en hoe een comfortabel
woon- en werkklimaat gerealiseerd kan worden. Voor Woongebied Westelijk Beverwijk is
in 2003 een Energievisie Beverwijk West opgesteld door bureau W/E adviseurs
duurzaam bouwen (zie hoofdstuk 11 Duurzaamheid).
De ambitie is Westelijk Beverwijk te ontwikkelen als een duurzaam woon- en
recreatiegebied. Dit streven vertaalt zich in de volgende punten:
•
werk met werk maken;
•
gebruik van milieuvriendelijke materialen;
•
minimaliseren van verhard oppervlak;
•
vasthouden van regenwater;
•
gebruik van niet uitloogbare dakbedekking, dakgoten en regenpijpen;
•
aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel met maximale afkoppeling van
verharde oppervlakken;
•
vertraging van de afvoer van water;
•
veel aandacht voor langzaam verkeer.
6.

Milieu

6.1

Externe veiligheid:

6.1.2

Kader
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de
omgeving kunnen opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen
optreden bij de productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen.
Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de
ruimtelijke (on)mogelijkheden.
Met betrekking tot risico’s wordt onderscheid gemaakt in twee risicomaten: het
groepsrisico (GR) en het plaatsgebonden risico (PR). Het groepsrisico is de kans op het
gelijktijdig overlijden van een bepaald aantal mensen als gevolg van een ramp. De
normstelling heeft de status van een oriënterende waarde. Deze waarde is geen
vastgestelde wettelijke norm. Desondanks hebben overheden en betrokken private
instellingen een inspanningsverplichting om te voldoen aan deze oriënterende waarde.
Het plaatsgebonden risico is de kans op het overlijden van een individu als gevolg van
een calamiteit indien die persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde
locatie zou bevinden. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet
overschreden mag worden. Voor bestaande situaties wordt het niveau van 10-5 per jaar
als grenswaarde gehanteerd, 10-6 per jaar geldt als richtwaarde. Voor nieuwe situaties
geldt een grenswaarde van 10-6 per jaar. Een richtwaarde is daarbij niet van toepassing.

6.1.2

Onderzoek
In het kader van het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is door de Milieudienst
IJmond onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheid. Hieruit blijkt dat er diverse
risicobronnen in en rondom het plangebied zijn gelegen.
Transport gevaarlijke stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water en door buisleidingen
vormt geen belemmering voor het plangebied. De afstand van het plangebied is meer
dan de toetsingszone van 200 meter van de transportas. Ook het vervoer van gevaarlijke
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stoffen over de weg vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. De route
voor gevaarlijke stoffen loopt via Spoorsingel en de Alkmaarseweg.
Inrichtingen
Het plangebied ligt in het invloedsgebied van DSM Agro, Linde Gas en Corus.
DSM Agro
Plaatsgebonden risico:
de 10-6 PR-contour van DSM Agro ligt op het bedrijventerrein van Corus;
een deel van deze contour ligt over de Noordersluisweg in Velsen-noord, binnen
de planontwikkeling is hier rekening mee gehouden;
de Hoogovengasleiding ligt eveneens op het bedrijventerrein van Corus;
Groepsrisico:
Door de planontwikkeling is sprake van toename van het groepsrisico binnen het
invloedsgebied DSM Agro. DSM Agro zal echter in 2009 verdwijnen. Na vertrek van DSM
Agro zal geen sprake meer zijn van significante verhoging van het groepsrisico. Het
groepsrisico blijft onder de oriëntatiewaarde.
Linde Gas en Corus
Plaatsgebonden risico:
Het plaatsgebonden risico met de 10-6 contour ligt voor beide inrichtingen binnen de
bedrijfsgrenzen van Corus <QRA uit 2001>.
Groepsrisico:
De toevoeging van het aantal personen aan het invloedsgebied van de bedrijven is
relatief gering. De fN-curve voor groepsrisico zal niet of nauwelijks opschuiven richting
oriëntatiewaarde.
6.1.3

Conclusie
Op basis van het rapport van de Milieudienst IJmond kunnen een aantal conclusies
worden getrokken. In het plangebied Westelijk Beverwijk komen er geen kwetsbare
objecten (zoals woningen en scholen) binnen een 10-6 contour van inrichtingen of
transportassen.
Het groepsrisico van DSM Agro, Linde Gas en Corus is en blijft onder de
oriëntatiewaarde. Wel is er sprake van geringe toename van het groepsrisico.
In het kader van het te voeren vooroverleg zal aan de regionale brandweer nog advies
worden gevraagd over de aspecten "zelfredzaamheid" en "bestrijdbaarheid”.
Volledigheidshalve wordt hierbij nog opgemerkt dat een revisie van de milieuvergunning
Corus is nog in behandeling is. Nu de bestaande milieuvergunning geen problemen met
zich brengt voor de realisatie van het voorliggende bestemmingsplan zal ook de revisie
naar verwachting geen belemmeringen voor het project opleveren.

6.2

Luchtkwaliteit

6.2.1

Wettelijk kader
Op 15 november 2007 is de volgende regelgeving in werking getreden:
a.
Wet luchtkwaliteit (vervanging van het Besluit luchtkwaliteit 2005 en aanpassing
van hoofdstuk 5 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer)
b.
Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (ook genoemd:
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c.
d.
d.

Besluit NIBM)
Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (ook genoemd:
Regeling NIBM)
Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 (vervanging Regeling projectsaldering
van 2006)
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (vervanging Meetregeling luchtkwaliteit
2005).

Bij de beoordeling van luchtkwaliteit worden bovengenoemde regelingen betrokken.
Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer geeft aan onder welke voorwaarden
bestuursorganen bevoegdheden uit mogen oefenen. Luchtkwaliteitseisen vormen –
samengevat - geen belemmeringen voor ruimtelijke ontwikkelingen indien:
a.
er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een
grenswaarde;
b.
een project – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit leidt;
c.
een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan luchtverontreiniging;
d.
een project past binnen een regionaal programma van maatregelen of binnen het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL, dat mogelijk in 2009 in
werking treedt).
(Niet) in betekenende mate bijdragen
Met de Wet luchtkwaliteit is het onderscheid geïntroduceerd tussen projecten die “niet in
betekenende mate” bijdragen aan (de verslechtering van) de luchtkwaliteit en projecten
die dit wel doen. Het onderscheid is – kort samengevat – van groot belang voor de vraag
of projecten al dan niet aan de wettelijke grenswaarden moeten worden getoetst of niet.
Pas indien een project IBM is, wordt getoetst aan grenswaarden.
Bij ruimtelijke planvorming speelt de motivering van het beginsel “goede ruimtelijke
ordening” een grote rol. Luchtkwaliteit is één van de aspecten die hierbij moet worden
betrokken. Elementen die worden gemotiveerd zijn bijvoorbeeld de mate van blootstelling
van kwetsbare groepen, de mogelijkheden eventuele alternatieve locaties te realiseren of
het gegeven of een project al dan niet “in betekenende mate” van invloed is op de
luchtkwaliteit. Voor wat betreft de bescherming van kwetsbare groepen zal medio 2008
nog aanvullende regelgeving (Besluit gevoelige bestemmingen) van kracht worden.
Voorafgaande aan inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit, NSL is het begrip “niet in betekenende mate” gedefinieerd als een bijdrage
(toename) die maximaal 1% bedraagt van de grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie van stikstofdioxide en fijn stof. Na inwerkingtreding van het NSL geldt de 3%
grens.
De mate van schaalgrootte waaronder niet aan de grenswaarden 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 vloeroppervlakte 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 woningen of
33.000 m2 kantooroppervlakte) dan hoeft er niet te worden getoetst aan de
luchtkwaliteitsnormen. Woonwijk Westelijk Beverwijk valt, met circa 230 woningen, onder
de categorie van projecten die niet in betekende mate bijdragen aan verslechtering van
de luchtkwaliteit.
Inmiddels is ook de nieuwe Europese luchtkwaliteitsrichtlijn bekend. De bestaande
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normen blijven ongewijzigd van kracht. In 2015 volgt een aanvullende norm voor PM2,5,
de fijnere fractie van PM10. Deze norm zal in de IJmond regio vrijwel zeker niet tot
problemen leiden. De 24 uurs norm voor PM10 blijft in de praktijk de strengste fijn stof
norm.
6.2.2.

Onderzoek
Hoewel er geen verplichting is op basis van de Wet luchtkwaliteit is er in verband met een
goede ruimtelijk ordening onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in het plangebied
(onderzoek Milieudienst IJmond, d.d. 13 januari 2009). Het uitgangspunt voor het
realiseren van het woningbouwplan in Beverwijk is om te voldoen aan de norme voor fijn
stof (PM10) zoals opgenomen in de Wet luchtkwaliteit. Voor fijn stof gelden twee
grenswaarden:
o
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 mg/m3;
o
grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie van 50mg/m3 maximaal 35
dagen per jaar.
Uit luchtkwaliteitsmetingen in het plangebied komt het volgende naar voren:
o
De jaargemiddelde concentratie fijn stof bedraagt 27 µg/m3 in 2006 en 24 µg/m3 in
2007. De grenswaarde is 40 µg/m3. Er wordt voldaan aan de grenswaarde.
o
Het aantal dagen dat de dagnorm van 50 µg/m3 wordt overschreden bedraagt 35
dagen in 2006 en 24 dagen in 2007. Er wordt aan de grenswaarde van 35 dagen
voldaan.
Conclusie van het onderzoek naar fijn stof is dat in de meetjaren is voldaan aan de
jaargemiddelde en daggemiddelde normen voor fijn stof. De meetresultaten zijn
geëvalueerd. Zowel de gemeente Beverwijk, provincie Noord Holland als Corus kan
instemmen met de resultaten.
Partijen zijn tevens van mening dat naar de toekomst toe de luchtkwaliteit in het beoogde
plangebied zal verbeteren. Partijen baseren zich op de landelijke, provinciale en
gemeentelijke ontwikkeling op het gebied van het terugdringen van het
achtergrondniveau voor fijn stof. Daarnaast neemt Corus op basis van de door GS
verleende milieuvergunning een aantal maatregelen die er mede toe zullen leiden dat het
niveau voor fijn stof in de IJmond zal dalen. De conclusie is dan ook dat op basis van de
metingen en het ingezette beleid er geen belemmeringen meer zijn voor het realiseren
van plus minus 230 woningen in het plangebied.

6.2.3

Conclusie
Er zijn geen belemmeringen met betrekking tot luchtkwaliteit. Het project kan worden
aangemerkt als een project dat niet in betekende mate bijdraagt aan verslechtering van
de luchtkwaliteit. Bovendien worden in het plangebied de wettelijke normen voor fijn stof
niet overschreden.

6.3

Geluid

6.3.1

Kader
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh, 1 januari 2007) moet bij de voorbereiding van
een bestemmingsplan, waarbinnen nieuwbouw van woningen en/of andere
geluidsgevoelige bestemmingen die binnen zones van zoneplichtige bronnen
(gezoneerde industrieterreinen en wegen) worden gerealiseerd, onderzoek verricht
worden naar de geluidhinderaspecten in het gebied. In eerste instantie moet aan de hand
van akoestisch onderzoek, overeenkomstig de meet- en berekeningsvoorschriften Wet
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geluidhinder, worden nagegaan of de voorkeurswaarden uit de Wet geluidhinder niet
worden overschreden. Onder geluidsgevoelige bestemmingen wordt onder meer
verstaan: woningen, scholen, gezondheidsinstellingen en gebouwen voor sociaalcultureel of maatschappelijk gebruik zoals bijvoorbeeld een bibliotheek. De
voorkeurswaarde voor industrielawaai is 50 dB(A). De wet sluit nieuw te projecteren
geluidgevoelige bestemmingen in zones niet uit. Dit betekent dat ook ontheffing kan
worden verleend tot een hogere waarde, uitgezonderd speciale gevallen is de maximale
ontheffingswaarde 50 dB(A)-Etmaalwaarde.
Voor wegverkeerslawaai is de voorkeurswaarde Lden 48 dB1 in stedelijk gebied kan
uitgezonderd speciale gevallen ontheffing verleend worden tot Lden 63 dB.
6.3.2

Onderzoek
Bedrijventerrein IJmond
Het plangebied is geprojecteerd in de geluidszone, artikel 53 van de Wet geluidhinder die
rond het industrieterrein IJmond is vastgesteld. Omdat ten tijde van het zonebesluit er
woningen een hogere geluidsbelasting ondervonden dan 55 dB(A), hebben
gedeputeerde staten van Noord-Holland een geluidsaneringsprogramma (en aan
aanvullend saneringsprogramma) vastgesteld, op basis van Bronmaatregelen. Na de
sanering van het bedrijventerrein IJmond ligt de geluidsbelasting van het plangebied
tussen de 50 en 55 dB(A). Dit betekent dat woningbouw alleen mogelijk is met ontheffing.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen de ontheffingsruimte die de wet biedt
om hogere waarden vast te stellen bij opstelling van Bestemmingsplannen(ook in het
geval van een industrieterrein van regionale betekenis(aan te wijzen bij Provinciale Milieu
verordening).
De geluidsbelasting industrielawaai is in het plangebied vastgesteld met behulp van het
zonebeheersmodel Industrieterrein IJmond van de provincie Noord-Holland. De
uitgangspunten en berekeningsresultaten, tezamen met de motivering voor een
ontheffingsgrond, zijn opgenomen in de notitie “Geluidsbelasting hogere waarde
vaststelling Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Beverwijk West”, van 21 januari 2009.
Conform het bouwbesluit moet de geluidswering van de gevel zodanig zijn, dat een
binnenniveau van 35 dB(A) niet wordt overschreden. Negatieve invloeden van de
geluidsbelasting kunnen worden gecompenseerd door een hoogwaardig woonmilieu.
Wegverkeerslawaai
Verkeerslawaai van de Randweg is onderzocht hieruit zijn geen beperkingen gebleken
met betrekking tot geluidhinder voor het plangebied.
In de voorgestane ontwikkeling in het plangebied komt een klein aantal woningen binnen
de toetsingszone van 200 m van de Zeestraat te liggen. Naar het wegverkeerslawaai op
de woningen binnen de toetsingsafstand van de Zeestraat is onderzoek verricht
(Geluidsbelasting hogere waarde vaststelling Wet geluidhinder, Bestemmingsplan
Beverwijk West”, van 21 januari 2009). Hieruit blijkt dat de geluidsbelasting lager is dan
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
De Creutzberglaan en de wegen in het plangebied zijn/worden aangemerkt als 30 km/u
zones zodat voor deze wegen geen aanvullend akoestisch onderzoek behoeft te worden
gedaan.

1

Voor (spoor)verkeerslawaai geldt thans de Europese dosismaat Lden in dB.
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Luchtvaartlawaai
Ter beperking van de overlast zijn rond de luchthaven Schiphol gebieden aangewezen
waar nieuwbouw van geluidgevoelige bestemmingen ongewenst wordt geacht. In de
Nota Ruimte is opgenomen dat er - behoudens de in de verstedelijkingsafspraken
vastgelegde locaties en buiten de stedelijke herstructurering en intensivering - geen
nieuwe woningbouwlocaties mogen worden ontwikkeld binnen de zogenoemde 20 KEcontour.
Er wordt in de Nota een nadrukkelijke koppeling gelegd met vastgestelde streekplannen,
waarbij wordt gesteld dat de daarin aangegeven bouwmogelijkheden onverkort overeind
blijven staan. Het plangebied Westelijk Beverwijk is gedeeltelijk binnen de 20 KE-contour
gesitueerd maar valt volgens het vigerende streekplan Noord-Holland Zuid binnen de
rode contour. Dit betekent dat de 20 KE-contour geen belemmering is voor het bouwen
van woningen in het plangebied.
Door de ligging binnen de 20 KE-contour is er een verhoogde kans dat (nieuwe)
bewoners geluidsoverlast vanwege luchtvaartlawaai ervaren. Om deze reden zullen de
nieuwe bewoners van het plangebied worden geïnformeerd over deze 20 KE
contour. Voor de woningen in het plangebied zullen hogere waarden vanwege
industrielawaai worden verleend. In de onderbouwing van het besluit hogere waarden zal
tevens aandacht worden besteedt aan de cumulatie van luchtvaartlawaai met
industrielawaai.
6.3.3

Conclusie
Voor de geluidsbelasting van het bedrijventerrein IJmond is ontheffing aangevraagd. Met
betrekking tot luchtvaartlawaai is er geen belemmering. Ook het wegverkeerslawaai
vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. Het besluit tot verlenen van
hogere waarden is bijgevoegd bij de toelichting (zie bijlage 3 Besluit hogere waarden Wet
Geluidhinder).

6.4

Bodem

6.4.1

Wettelijk kader
Het is wettelijk geregeld dat ontwikkelingen pas kunnen plaatsvinden als de bodem
waarop deze ontwikkelingen gaan plaatsvinden geschikt is of geschikt is gemaakt voor
het beoogde doel. Bij iedere nieuwbouwactiviteit of bestemmingswijziging dient de
bodemkwaliteit door middel van onderzoek voor vaststelling van het bestemmingsplan in
beeld te zijn gebracht. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op een schone bodem
te worden gerealiseerd.
Conform de “Regeling locatiespecifieke omstandigheden” wordt gewerkt met een viertal
bodemgebruiksvormen:
categorie 1: wonen en intensief gebruikt openbaar groen;
categorie 2: extensief gebruikt openbaar groen;
categorie 3: bebouwing en verharding (inclusief bedrijven);
categorie 4: landbouw en natuur.
De kwaliteit van verontreinigde bodem moet ten behoeve van realisatie van de nieuwe
bestemming voldoen aan doelstellingen uit het BEVER beleid (beleidsvernieuwing
bodemsanering). Uitgangspunt is dat functioneel wordt omgegaan met eventueel
aanwezige verontreinigingen. Tevens introduceerde de commissie Welschen in het begin
van de jaren negentig het begrip “actief bodembeheer”. Het doel hiervan is om op
verstandige, doelmatige wijze om te gaan met de structurele aanwezigheid van
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bodemverontreiniging.
Op grond van artikel 8 vierde lid van de Woningwet en artikel 2.15 Bouwverordeningen
dient voor elke individuele bouwlocatie aangetoond te worden dat de bodem geschikt is
voor de beoogde bebouwing, alvorens een bouwvergunning verleend kan worden.
6.4.2

Onderzoek
In opdracht van de Milieudienst IJmond heeft BK- Ingenieursbureau Velserbroek in 2004
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de aangetroffen
verontreinigingen in een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd in 2005. Op basis van
de resultaten kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn die de realisatie
van de plannen in de weg staan. Vrijwel het gehele plangebied is geschikt voor woningen
en moestuinen. Ter plaatse van het perceel Laan van Blois 502 moet nader onderzoek
worden uitgevoerd. Verder is er sprake van twee kleine saneringsgevallen die bij het
bouwrijp maken kunnen worden uitgevoerd.

6.4.3

Conclusies
Vrijwel het gehele plangebied is geschikt voor woningen en moestuinen. Ter plaatse van
het perceel Laan van Blois 502 moet nader onderzoek worden uitgevoerd. Besloten is dit
nog niet uit te voeren. Er is sprake van twee kleine saneringsgevallen die bij het bouwrijp
maken kunnen worden uitgevoerd. Er dient wel een saneringsplan te worden opgesteld.

6.5

Milieuhinder bedrijven

6.5.1

Onderzoek
In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar
de milieuplanologische aspecten van de in de omgeving van het plangebied gelegen
bedrijven. Voor de bedrijven in het plangebied wordt een dergelijk onderzoek niet direct
nodig geacht omdat het plan er in voorziet dat alle bedrijfsactiviteiten binnen het
plangebied op termijn zullen worden beëindigd.
Ten opzichte van de hindercirkels van de maneges ten noorden van De Lunetten is in het
bestemmingsplan bij de meest noordelijke kavels ruim voldoende afstand gehouden tot
de dichtstbijzijnde manege (meer dan 50 meter).

6.5.2

Conclusies
Er doen zich geen belemmeringen voor als gevolg van hinder van bovengenoemde
bedrijven. Ten aanzien van de milieuplanologische aspecten samenhangend met de
bedrijven ten noorden van het Noordzeekanaal wordt verwezen naar de voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk 6.

7.

Water

7.1

Algemeen
In de nota van uitgangspunten Westelijk Beverwijk (2002) is het volgende aangegeven:
•
water is in het ontwerp zichtbaar;
•
waterelementen zijn niet alleen landschappelijk en ecologisch waardevol maar
dragen ook bij aan het oplossen van de waterproblematiek;
•
er vindt geen afwenteling van wateroverlast op de omgeving plaats;
•
de waterkwaliteit wordt niet verslechterd;
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•
•

een uitbreiding van het verharde oppervlak moet gecompenseerd worden door
waterberging, deze compensatie moet ongeveer 20% van het oppervlak van de
uitbreiding van de verharding bedragen;
in het plangebied zal een deel van de waterbergingsopgave van het bestaande
stedelijk gebied van Beverwijk worden gerealiseerd.

Binnen de gemeente Beverwijk is onderzoek gedaan naar de waterbergingsopgave van
het bestaande stedelijk gebied van Beverwijk. Genoemde berekeningen zijn uitgevoerd in
het kader het waterplan Beverwijk-Uitgeest-Heemskerk. Er is een aanzienlijke
wateropgave berekend voor geheel Beverwijk. Binnen het waterplan is er voor gekozen
een groot deel van deze opgave op te lossen door de afvoer van de Pijp te vergroten en
een klein deel op te lossen door aanleg van extra waterberging in het stedelijk gebied. Uit
berekeningen blijkt dat de situatie in geheel Beverwijk hiermee aan de normen van
overlast en inundatie zal voldoen. Binnen de waterplanberekeningen is rekening
gehouden met de reeds geplande aanleg van waterberging in lopende ontwikkelingen,
waaronder het voorliggende plan. In dit plan is, bij het ontwerp van het watersysteem,
rekening gehouden met ruimte gevonden voor (extra) waterberging.
7.2

Onderzoek
In de huidige situatie vindt de ontwatering plaats via de aanwezige ondiepe waterlopen in
combinatie met drains. In het plangebied treedt grondwateroverlast op. Dit wordt
veroorzaakt door de hoge grondwaterstanden. Deze worden mede veroorzaakt door de
variatie in het reliëf. Ten oosten van de Creutzberglaan daalt het maaiveld relatief snel
(van 4,20 m +NAP in het westen tot 3,00 m +NAP). Het huidige stedelijk gebied van
Beverwijk wordt van het plangebied gescheiden door een watergang. Deze watergang
verbreedt nabij de Bankenlaan tot een meer stedelijke structuur van vijvers en
waterlopen.
De waterkwaliteit in het plangebied is onvoldoende (er wordt niet voldaan aan de norm,
de minimumconcentratie zuurstof wordt niet gehaald). De oorzaken hiervan zijn de
waterafvoer vanuit de tuinbouw in de binnenduinrand en het overstorten uit het
gemengde rioolstelsel bij hevige regenval.
De natuurlijke afstroomrichting in het gebied Westelijk Beverwijk is van west naar oost.
Echter, zolang het water dat toestroomt vanuit het tuinbouwgebied ten westen van
Creutzberglaan nog te veel verrijkt is met meststoffen, stellen wij voor het overtollige
water uit de natuurlijke zone (waar water- en oeverplanten al voor enige biologische
reiniging zorgen) af te voeren naar het noorden. Het water stroomt dan door de
bestaande (aangepaste) waterloop langs de Bankenlaan naar het oosten en vervolgens
door de bestaande waterlopen en vijvers langs de stadrand naar het zuiden naar de
vijver naast de Montessorischool aan de Laan van Blois. De bestaande duikers onder de
Creutzberglaan behouden hun huidige functie. Er wordt hierbij rekening gehouden met
eventuele uitbreiding van de Montessorischool. Wanneer het water dat uit het westen het
gebied binnenkomt en een goede kwaliteit heeft gekregen, kan het direct afstromen naar
het oosten via de oost-west waterlopen (bestaand en nieuw).
In de westelijke groenzone zal een nieuwe watergang worden aangelegd tussen de
bestaande en nieuwe bebouwing. Deze watergang is noodzakelijk om een goede
waterhuishouding te realiseren. Verder zal gezorgd worden voor een aaneensluitende
waterstructuur waarin een goede doorspoeling mogelijk is en kopslootsituaties worden
vermeden. Op deze manier wordt ook overlast door stank en/of insecten voorkomen.
De gebieden die op de plankaart zijn aangewezen vormen de basis van het
watersysteem. Door het reserveren van deze gebieden is een goede uitgangspositie voor
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een functionerend watersysteem verzekerd. In totaal wordt er 2,5 ha (inclusief
oeverzones) oppervlakte in het plangebied gerealiseerd. De vergroting van het
wateroppervlak langs de bestaande stadsrand ten noorden van de Bankenlaan heeft
eveneens het dubbele doel meer waterberging te scheppen en de aanwezigheid van
water ter plaatse van kwelzones te benutten voor ecologisch waardevolle en
aantrekkelijke elementen.
In het plangebied zal gebuik gemaakt worden van een gescheiden rioleringsstelsel
waarvan het regenwater wordt afgekoppeld naar het oppervlakte water. In verband met
diffuse verontreiniging is het van belang om bij de bouw materialen toe te passen die niet
uitlogen naar het grondwater; dus geen zink, lood of koper. Een dergelijke bepaling zal in
de verdere uitlijning van het project worden meegenomen. Bij de verdere uitwerking van
het plan zal in overleg met het hoogheemraadschap een waterhuishoudkundig plan
worden opgesteld.
7.3

Conclusies
Met de planontwikkeling wordt de waterhuishoudkundige situatie van het gebied
verbeterd conform de nota van uitgangspunten Westelijk Beverwijk (2002). Er is voorzien
in voldoende waterberging in het plangebied als compensatie voor de uitbreiding van de
verharding. Hierboven wordt in het plangebied een deel van de waterbergingsopgave van
het bestaande stedelijk gebied van Beverwijk gerealiseerd.
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in reactie op het Ontwerp
Structuurplan Westelijk Beverwijk aangegeven in te kunnen stemmen met de
voorgenomen ontwikkelingen. Het hoogheemraadschap zal betrokken blijven bij de
verdere uitwerking van het plan. Bij de verdere uitwerking van het plan zal in overleg met
het hoogheemraadschap een waterhuishoudkundig plan worden opgesteld.

Bij de uitvoering van het plan zal nader overleg worden gevoerd met vertegenwoordigers
van het Hoogheemraadschap met betrekking tot de reguleren van waterstromen en de
terreininrichting om de infiltratiemogelijkheden te optimaliseren.
8.

Ecologie

8.1

Kader
Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Doel van deze wet is de
bescherming van plant- en diersoorten. Tegelijkertijd vormt deze wet de implementatie
van Europese en internationale verplichtingen (Habitat- en Vogelrichtlijn, Verdrag van
Bern). De wet vervangt diverse wetten die voorheen betrekking hadden op de
bescherming van dier- en plantsoorten (de Vogelwet, de Jachtwet, de Wet bedreigde
uitheemse dier- en plantensoorten, de Nuttige dierenwet 1914 en het
soortenbeschermingsonderdeel van de Natuurbeschermingswet) en vormt samen met de
Natuurbeschermingswet 1998 het belangrijkste juridische kader voor de bescherming van
de natuur. Uitgangspunt van de Flora en faunawet is het “nee, tenzij”-principe.
De Flora- en faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het
aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun
nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt
hierbij een onderscheid tussen "licht" en "zwaar" beschermde soorten. Indien sprake is
van bestendig beheer, onderhoud dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting,
gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet níet. Er is dan sprake van ontheffing op grond van de Flora en
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faunawet. Aan deze ontheffing zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden. Wel geldt
dat in alle gevallen de zorgplicht voor de instandhouding en bescherming van
natuurwaarden in acht moet worden genomen.
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade
aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voor zover
ontheffing niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen
ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV). Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend,
indien:
•
er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en
bosbouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling);
•
er geen alternatief is;
•
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de
soort.
Naast de wettelijk beschermde soorten zijn er soorten die op een Rode Lijst staan. Op
deze door de minister van LNV vastgestelde lijst staan soorten die in hun voortbestaan
worden bedreigd. Vermelding op een Rode Lijst leidt niet tot een beschermde status. Het
geeft vooral een indicatie over de zeldzaamheid van de soorten en de mate van
achteruitgang.
8.2

Onderzoek
Het plangebied is niet gelegen in de Ecologische hoofdstructuur, vogel- of
habitatrichtlijngebied of een door de provincie aangewezen beschermd natuurmonument.
Ook zullen er geen externe effecten op beschermde natuurgebieden optreden.
In 2004 is door BFO flora- en faunaveldonderzoek uitgevoerd. In juni 2008 is een
actualisatie uitgevoerd waarbij is gekeken naar:
o
de mogelijke aanwezigheid van met name vleermuizen, amfibieën en uilen;
o
aanwezigheid van beschermde planten.
Uit de onderzoeken blijkt dat er in het plangebied geen soorten voorkomen waarvoor
ontheffing van de Flora- en Faunawet noodzakelijk is.
Met betrekking tot vleermuizen zijn buiten het plangebied vliegroutes vastgesteld van de
gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. Van de rosse vleermuis ligt ook
een jachtgebied buiten het plangebied. Binnen het plangebied zijn alleen jagende
gewone dwergvleermuizen waargenomen. Deze jaagden met name boven de
waterplasjes in het plangebied.
Voor de Gewone dwergvleermuis is het plangebied is van beperkt belang als jachtgebied
voor de soort. Daarnaast is de soort niet of zeer beperkt gevoelig voor nachtelijk
kunstlicht en komt de soort veelvuldig voor in stedelijk gebied. De in het plan mogelijk
gemaakte ontwikkeling kan met name door de toename van het wateroppervlak en
begroeiing een verbetering van de situatie voor de gewonen dwergvleermuis betekenen.
De rugstreeppad is ondanks gericht onderzoek niet vastgesteld in het plangebied. Op
dezelfde avonden is de rugstreeppad wel gehoord in Heemskerk, dus de soort was de
betreffende avonden wel actief. Ontheffing voor de rugstreeppad is niet noodzakelijk. Bij
de graaf- en bouwwerkzaamheden zal zoveel mogelijk voorkomen worden dat de
rugstreeppad naar het plangebied trekt.
Onderzoek naar vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in te slopen gebouwen is niet
uitgevoerd.
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8.3

Conclusies
Voor de planontwikkelingen doen zich geen belemmeringen voor met betrekking tot
beschermde dier- en plantsoorten. Er is geen ontheffing van de Flora- en faunawet
noodzakelijk. Om niet in strijd te handelen met de Flora- en faunawet dient het
verwijderen beplanting bij voorkeur buiten de vogelbroedtijd (15 maart – 15 juli) plaats te
vinden. Vóór bestaande bebouwing gesloopt wordt zal onderzoek naar de mogelijke
aanwezigheid van vleermuizen verricht worden.

9.

Duurzaamheid

9.1

Algemeen
In Nederland moet energiezuinig worden gebouwd. Elk nieuw gebouw moet voldoen aan
de energieprestatie eis van het Bouwbesluit.
Zowel het rijk als de lokale overheden willen echter verder gaan met energiebesparing.
Nederland heeft zich immers gebonden aan de taakstellingen van de Kyoto
klimaatconferentie. Afspraken tussen het rijk en gemeenten daarvoor worden gemaakt in
het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS). De gemeente Beverwijk heeft inmiddels een
dergelijk akkoord gesloten.
Voor de nieuwbouw woningen verbindt de gemeente zich met dit akkoord aan een
voorlopend ambitieniveau: de energiezuinigheid van de nieuwbouw moet aanzienlijk
verbeteren. Voor grotere woningbouwlocaties betekent deze ambitie een verbetering van
de energiezuinigheid met ca 30% t.o.v. het huidige niveau (Bouwbesluit 2003).
Het is de ambitie van de gemeente om, in navolging van de bovenstaande beleidskaders
Woongebied Westelijk Beverwijk op duurzame wijze te realiseren. Hierbij wordt gestreefd
naar een GPR-score (Gemeentelijke PrestatieRichtlijn) van een 8 voor het thema energie
en een gemiddelde score van 7,5 voor de thema’s materialen, water, afval, gezondheid
en woonkwaliteit. Bij de gronduitgifte zullen bovengenoemde streefwaarden worden
voorgesteld aan de ontwikkelende partijen.

9.2

Onderzoek
Voor het gebied is een energievisie opgesteld door W/E adviseurs (2003). Uit de
Energievisie komt naar voren dat gezien het relatief lage aantal woningen en de lage
bebouwingsdichtheid maatregelen op het niveau van de individuele woning het meest
kansrijk (rendabel) zijn. De energievisie heeft hierom vooral consequenties op het niveau
van het gebouw. Wel moet rekening gehouden worden met goede bezonning van de
bouwblokken voor actieve en passieve benutting van zonne-energie en met de mogelijke
bouw van collectieve ‘energiehuizen’ per wooncluster als mogelijke maatregel. Er zijn
geen aanknopingspunten voor de inzet van (industriële) warmte.
Voor het bereiken van de energiedoelstellingen kunnen aan de woningen verschillende
maatregelen genomen worden. Hiervoor geldt dat vooral maatregelen op het niveau van
de individuele woning worden genomen. De gemeente kan echter niet eenzijdig ambities
opleggen of eisen stellen die verder gaan dan de eisen van het Bouwbesluit. Het
ambitieniveau dat is vastgelegd in het BANS is daarom niet vertaald naar eisen maar in
taakstellingen en inspanningsverplichtingen van de gemeente.
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9.3

Conclusies
Door verschillende maatregelen op het niveau van de individuele woning zal gestreefd
worden naar de taakstelling van de gemeente: GPR-score van een 8 voor het thema
energie en een gemiddelde van 7,5 voor de thema’s materialen, water, afval, gezondheid
en woonkwaliteit.

10.

Archeologie en Cultuurhistorie

10.1

Archeologie
Kader
In 1992 heeft Nederland het Verdrag van Malta (Valletta) ondertekend. Doel van dit
verdrag is om op een verantwoorde wijze om te gaan met archeologische belangen in de
ruimtelijke ordening. Het behoud van het archeologisch erfgoed staat hierbij voorop en
dient bij ruimtelijke ordeningsprocessen te worden meegewogen, zoals alle andere
belangen die bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen een rol spelen. Het verdrag
heeft zijn weerslag gevonden op de nieuwe “Wet op de archeologische
monumentenzorg” (vanaf september 2007 in werking getreden).
Onderzoek
Voor het plangebied is in 2004 een archeologische bureaustudie en een inventariserend
veldonderzoek gedaan door Vestiga Archeologie en cultuurhistorie. Het doel van het
verkennend archeologisch onderzoek was het vaststellen of er archeologische en/of
cultuurhistorische waarden op het plangebied aanwezig zijn die door de
bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden en, indien bevestigend, de
waardestelling ervan te bepalen in termen van beleving, fysieke en inhoudelijke kwaliteit,
en vervolgens op basis hiervan een advies uit te brengen voor het vervolgtraject van de
bouwplannen.
Het archeologisch onderzoek bestond uit een archeologische en een fysischgeografische component en omvatte een bureauonderzoek en een inventariserend
veldonderzoek. Door middel van het bureauonderzoek zijn alle bekende archeologische
en historische vondsten en vondstcomplexen in de directe omgeving van de
plangebieden gekarteerd. Eveneens is, via een literatuurstudie, een reconstructie
gemaakt van de bodemopbouw en geomorfologie van de plangebieden en de directe
omgeving. Vervolgens zijn de verkregen resultaten van het bureauonderzoek getoetst via
het inventariserend veldonderzoek, bestaande uit een inventarisetend en controlerend
booronderzoek, en een veldverkenning.
Het plangebied is gelegen binnen een gebied op de oude duin- en strandafzettingen,
gekenmerkt als vergraven vlakvaaggronden. Drie van de boringen en gesprekken met
tuinders uit dit gebied bevestigden de grondverplaatsingen.
Op de lKAW-kaart ligt het plangebied in een omgeving met een middelhoge trefkans op
archeologische waarden.
ARCHlS-waarnemingen en informatie van het Provinciaal depot voor bodemvondsten
Noord-Holland geven geen meldingen van sporen en/of vondsten uit het plangebied. Ook
in de boringen zijn geen indicatoren van menselijke aanwezigheid en activiteiten
aangetroffen in de vorm van een cultuurlaag; van aardewerkfragmenten, delen van
menselijk of dierlijk botmateriaal; sporen van glazen, metalen objecten of voorwerpen van
organisch materiaal; van houtskool, enz. Er zijn dus geen aanwijzingen dat bij de
uitvoering van het bestemmingsplan archeologische waarden zullen worden vernietigd.
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Uit het onderzoek bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek blijkt geen
noodzaak tot beperkende maatregelen voor de voortgang van de herinrichting van het
plangebied. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.
De uitvoerder van het grondwerk zal gewezen worden op de plicht archeologische
vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de monumentenwet
1988, artikel 47 lid 1.
Conclusie
Conclusie van het onderzoek is dat er geen aanwijzingen zijn dat met de
planontwikkeling archeologische waarden zullen worden vernietigd. Er is derhalve geen
noodzaak tot beperkende maatregelen met betrekking tot archeologie. Vervolgonderzoek
is niet noodzakelijk. De uitvoerder van het grondwerk zal gewezen worden op de plicht
archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de
monumentenwet 1988, artikel 47 lid 1.
10.2

Monumenten
Binnen het plangebied zijn geen gebouwde of archeologische monumenten gelegen. Op
het Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) zijn in het plangebied geen waardevolle
historische landschapselementen of landschappelijke aandachtsgebieden aangegeven.

11.

Beeldkwaliteit
In de Stedenbouwkundige visie Westelijk Beverwijk 3de concept (juli 2008), opgesteld
door Vollmer & Partners, is een paragraaf Beeldkwaliteit opgenomen. Hierin worden de
richtlijnen gegeven voor de vormgeving van de landschappelijke onderdelen van het
gebied en de architectonische onderdelen.
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Verslag van de Informatie- en inspraakavond betreffende het Voorontwerp Bestemmingsplan
Westelijk Beverwijk, gehouden op maandag 24 november 2008, aanvang 19.30 uur, in de
aula van het Kennemer College, Büllerlaan, Beverwijk.
Aanwezig:
wethouder M. Dijkshoorn, voorzitter,
de heer V. Boelhouwer (wijkcoördinator Warande/Westertuinen; gespreksleider)
de heer P. Schekkerman (projectleider)
de heer A. Huijgens (stedenbouwkundige)
de heer A.C. Rensen (juridisch beleidsadviseur ruimtelijke ordening)
De heer Th. van Son (milieudienst IJmond)
In de zaal aanwezigen en insprekers: ca. 250 personen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom, bedankt de directie van het Kennemer
College voor de gastvrijheid en neemt het programma door. Na de presentaties van de heren
Rensen en Schekkerman is er in de pauze gelegenheid aan de hand van kaarten op vier
borden vragen te stellen.
1.
Bestemmingsplan juridisch, de heer Rensen en Dekker;
2.
Ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit, de heren Huijgens en Van Son;
3.
Water en groen, mevrouw Bakker;
4.
Verkeer, de heer De Koper.
Het gedeelte na de pauze zal onder leiding staan van Vincent Boelhouwer, wijkcoördinator
van Warande. Westelijk Beverwijk ligt in zijn wijk. Er liggen presentielijsten. Er wordt een
verslag gemaakt van de avond en wie zijn naam heeft opgegeven krijgt het thuisgestuurd. Er
liggen formulieren voor het geven van een eerste inspraakreactie.
Het is de bedoeling dat dit Voorontwerp straks een Bestemmingsplan wordt. Wij willen graag
een heel goed bestemmingsplan. Veel mensen hebben veel meningen en kunnen elk een
steentje bijdragen aan een betere kwaliteit van het bestemmingsplan want dat leidt tot een
betere woonwijk die we met z’n allen willen.
Voorontwerp Bestemmingsplan
De heer Rensen geeft een toelichting op het ingewikkelde traject dat een bestemmingsplan
moet doorlopen. Het is nog ingewikkelder geworden want er is nu een nieuwe Wet ruimtelijke
ordening, die uitgaat van totaal andere beginselen. Er is een enorm afwegingskader en er
zijn tal van onderzoeken geweest. De provincie is vanaf 2003 bezig geweest met het
aanpassen van het streekplan, dat nu structuurvisie heet. Een bestemmingsplan moet
passen binnen de plannen van de provincie.
In 2006 is het structuurplan voor Westelijk Beverwijk door de gemeenteraad vastgesteld.
Daarmee zijn de hoofdlijnen voor het gebied in beeld gebracht. Er is een voorkeursrecht voor
de gemeente voor verwerving van grond opgenomen als eerste middel om invloed op dit
gebied te krijgen. Er zijn verschillende stedenbouwkundige schetsen gemaakt die ook zijn
gepresenteerd. De huidige schets is van 11 november 2008; deze zal nog een keer worden
aangepast. Het bestemmingsplan zal uiteindelijk bepalend zijn. Allerlei afwegingsfactoren
hebben meegespeeld bij het maken van het bestemmingsplan, zoals verkeer, natuur,
archeologie en milieu. Aan de hand van sheets worden de aanduidingen op de plankaart
toegelicht.
De grondprijs wordt berekend aan de hand van de opgestelde grondexploitatie. Wanneer
men een bouwvergunning heeft gevraagd en komt halen in het gemeentehuis, is men
Informatie- en Inspraakavond Voorontwerp Bestemmingsplan Westelijk Beverwijk,
gehouden op maandag 24 november 2008
aula Kennemer College, Büllerlaan, Beverwijk

2

verplicht een exploitatiebijdrage te betalen naast de bouwleges, die altijd al betaald moesten
worden. Er wordt gewerkt aan het exploitatieplan.
Uiterlijk januari/begin februari 2009 zijn alle inspraakreacties verwerkt. Het voorontwerpplan
is dan een ontwerp geworden dat ter visie wordt gelegd, samen met het exploitatieplan. De
twee plannen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanaf januari 2009 kan men ook
zienswijzen indienen tegen het exploitatieplan.
Tijdens de tervisielegging kan men zienswijzen indienen bij de gemeenteraad en deze neemt
er een besluit over. Als men het niet eens is met dat besluit kan men procederen bij de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Het is de bedoeling dat het plan in mei 2009 wordt
vastgesteld door de gemeenteraad.
Stedenbouwkundige visie/luchtkwaliteit
De heer Schekkerman licht een onderzoek uit de vele onderzoeken die gedaan zijn in de
voorbereiding van het plan, het onderzoek naar de luchtkwaliteit.
Er moest worden voldaan aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. De GGD Amsterdam
heeft een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit. De uitkomsten zijn getoetst door TNO
Delft. De meetpunten, net achter de Creutzberglaan en op het Corusterrein, zijn toegevoegd
aan het regionale systeem voor meting van de luchtkwaliteit. Er wordt jaarlijks over
gerapporteerd.
De uitgangspunten voor de stedenbouwkundige visie worden genoemd en enkele wijzigingen
daarin worden toegelicht. De kaart en het boekwerk betreffende de visie zullen aan het
college worden voorgelegd en dan wordt dit vrijgegeven voor inspraak in januari. Vanavond
is de laatste check of dit is wat er onder de bewoners en omwonenden leeft.
Er zit een groot verschil tussen wat nu door het college wordt vastgesteld als
stedenbouwkundige visie, die wel naar de commissie van de gemeenteraad gaat ter
informatie en voor discussie maar daar niet wordt vastgesteld, en het bestemmingsplan dat
wel in de commissie en de gemeenteraad komt en daar wordt vastgesteld. Het
bestemmingsplan is het juridische kader waar iedereen zich aan zal moeten houden. De
stedenbouwkundige visie blijft een plan, een schets die gewijzigd kan worden maar niet
verder dan het bestemmingsplan en het exploitatieplan aan ruimte bieden.
Vragensteller (niet in de microfoon) vraagt iets over de Westelijke Randweg en over de
invloed daarvan op de luchtkwaliteit.
De heer Schekkerman: Er is gemeten wat er was, de Westelijke Randweg is er nog niet. Veel
verkeer dat erover zou gaan, rijdt nu over de Wijk aan Duinerweg en andere wegen, dus voor
een deel wordt het gecompenseerd. Wat het effect zal zijn, zal de toekomst leren. Er zijn ook
maatregelen op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau om het te verminderen, dus hoe het
zich zal ontwikkelen moet je afwachten.
PAUZE
Inspraak en vragen
De heer Boelhouwer: We hebben een halfuur voor een vragenrondje. Wilt u uw hand
opsteken als u een vraag hebt, en beginnen met uw naam te zeggen en daarna uw vraag?
Een van de panelleden zal u beantwoorden.
De heer De Beer: Maandag 13 februari 2006 heb ik naar de meetresultaten gevraagd van de
fijn stof metingen van TNO. Dit heb ik vele malen herhaald en nooit gekregen. Deze
handelwijze van de gemeente is niet conform de artikelen van de wet Openbaarheid Bestuur.
Er zijn twijfels aan de integriteit en de interpretatie van de meetresultaten van de GGD
Amsterdam. De genoemde punten geven aanleiding tot desnoods juridische procedures.
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Corus heeft bij de provincie toestemming gevraagd om richting Beverwijk te mogen
uitbreiden. Hiertegen heeft de gemeente Beverwijk ernstige bezwaren gemaakt. In onderling
geheim overleg tussen de provincie enerzijds en Corus met de gemeente Beverwijk
anderzijds zijn afspraken gemaakt. Indien de gemeente Beverwijk haar bezwaren tegen
uitbreiding van Corus intrekt, mag Beverwijk Westelijk Beverwijk bebouwen en mag Corus
uitbreiden. Hierdoor worden meer personen aan een hogere kankerverwekkende uitstoot
blootgesteld. Zoiets mag niet gebeuren. Dit geeft aanleiding bezwaar aan te tekenen bij de
Raad van State. Ik dank u wel. U weet nu waar u aan toe bent.
De heer Van Son: Er is een langjarige discussie geweest over de kwaliteit van de lucht in
Westelijk Beverwijk. Paul Schekkerman heeft al verteld wat de resultaten zijn van die
metingen, dus die zal ik niet herhalen. Er heeft een toets plaatsgevonden door TNO. We zijn
uitgegaan van bepaalde concentraties, de jaargemiddelden en de daggemiddelden van fijn
stof. Er is ook gemeten aan een lage korrelgrootte van fijn stof PM 2,5, omdat die nog
relevanter is voor de gezondheid dan PM10. Wij denken dat we op een goede manier met de
belangen van de volksgezondheid in Westelijk Beverwijk zijn omgegaan.
De heer De Beer: Ik kom voor 19 december schriftelijk terug bij de gemeente over de
bezwaren die ik heb bij de GGD.
De heer Schekkerman: Ik wil nog een ding aanvullen. Er wordt gerefereerd aan het
Waterlandoverleg waarbij een afspraak zou zijn gemaakt, volgens de heer De Beer, over het
feit dat de gemeente haar bezwaren tegen de milieuvergunning zou intrekken. Op dat
moment lagen er geen bezwaren van de gemeente tegen de milieuvergunning. In het
Waterlandoverleg is vooral goed gekeken naar waar Corus een aantal dingen wil en moet
veranderen op termijn om aan de milieueisen te voldoen. Er is op een gegeven moment
gesproken over de milieuvergunning. Op het moment dat de provincie duidelijk had dat wat
hun betreft de milieuvergunning kon worden verstrekt, heeft de gemeente gezegd dat dit het
meest vergaande was dat op dat moment haalbaar was. Dat is door iedereen
onderschreven. Op het moment dat dan vervolgens blijkt dat in Westelijk Beverwijk met de
nieuwe meetpunten de kwaliteit voldoet aan de wettelijke normen, kun je gaan bouwen en
dan zou Corus geen bezwaren maken tegen de bouwplannen voor Westelijk Beverwijk. Dat
is de afspraak geweest en er is geen handjeklap geweest over het terugtrekken van
bepaalde dingen. In alle eerlijkheid is gekeken naar wat de ontwikkelingen en mogelijkheden
waren. Er is in feite gesproken over een ‘niet-aanvalsverdrag’.
De heer Albers, Bankenlaan: Op de bestemmingsplantekening in de hal zie ik dat ronde
symbooltje met een nul voor parkeren erin. Voor de pauze heb ik gehoord dat het ‘twee’ is
voor parkeren, maar daar staat duidelijk ‘nul’ in. Op de verkeersplattegrond, die me is
toegelicht, wordt hij wel ontsloten. Nu is mijn hamvraag: wordt hij nu wel of niet ontsloten
vanaf de Bankenlaan per twee woningen over het bruggetje heen, of blijft het zoals op het
bestemmingsplan, met ‘nul’ parkeren?
De heer Schekkerman: Als er ‘nul’ parkeren staat op de plankaart, betekent het dat er niet op
eigen erf wordt geparkeerd en dan zijn er gemiddeld twee parkeerplaatsen voor die woning in
dat gebied, openbare parkeerplaatsen waar iedereen mag staan.
Langs de Bankenlaan gaan we alle woningen die er direct aan liggen, via de Bankenlaan
ontsluiten voor het parkeren op eigen erf als dat erbij hoort.
De heer De Jong: U zegt ‘via de Bankenlaan’; die is nu vier meter breed. Als ik met mijn heel
kleine auto daar een vrachtwagen tegenkom, kan ik er niet door. Wordt die weg verbreed?
De heer Schekkerman: Tot voor kort waren we ervan uitgegaan dat de Bankenlaan gelijk
bleef. Ik denk dat het, afhankelijk van het aantal autobewegingen dat straks gaat
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plaatsvinden, zinvol is om erover na te denken daar te verbreden en te verbeteren in ieder
geval in het stuk tussen de huidige stadsrand en daar waar de aftakking naar het noordelijke
wijkje met 50 woningen plaatsvindt.
De heer De Jong: Welke kant gaat het dan op? Ook de Scheybeeck loopt daar en dat
watertje moet er toch wel blijven.
De heer Schekkerman: Ja dat blijft, het is net nieuw beschoeid. Daar moet het tussen blijven.
Je kunt niet al teveel verbreden. Wat wij willen is het verkeer afleiden naar de bestaande stad
naar de Warande, de Wijk aan Duinerweg en zo verder.
De heer De Jong: Het blijft een smal weggetje.
De heer Schekkerman: Het zal nooit een brede vierbaansweg worden.
Mevrouw Fekkes: We hebben in Westerhout nu de situatie dat er veel onderzoek wordt
gedaan naar projectielen en dergelijke. Moeten we dat ook verwachten in dit gebied of is het
al nagekeken?
De heer Schekkerman: De EOD, het onderdeel van het leger dat over explosieven gaat die
her en der nog gevonden worden in het land, heeft geadviseerd om in een cirkel met een
straal van maximaal 700 meter rond het ontploffingspunt te zoeken en weg te halen wat we
vinden. Het punt was aan de Westerhoutweg en de grens ligt ongeveer bij de woningen aan
de Betonweg. Dat betekent dat dit gebied niet verder onderzocht gaat worden en hoeft te
worden.
De heer Bakkers: In het lichtbruine gebied was onduidelijkheid over de bouwhoogte die daar
maximaal mogelijk is. Er staat in een voorbeeld invulling twee, drie, vier bouwlagen, maar de
heer Rensen zei dat dat in strijd is met het bestemmingsplan.
De heer Schekkerman: Ik weet niet wat er in het bestemmingsplan staat, maar de bedoeling
is altijd dat er maximaal vier bouwlagen zijn. Als het niet goed verwoord is, moet dat er in
ieder geval komen te staan.
De heer Rensen: We hebben het geconstateerd, het is een foutje in het plan; het wordt
gecorrigeerd.
De heer Kramer, namens de bewonerscommissie Creutzberglaan en omstreken: Ik heb een
aantal punten die ik graag wil benoemen. We zijn al sinds het begin betrokken bij het plan en
daar zijn we op zich zeer verheugd over. We zien gelukkig heel veel zaken terug, maar een
aantal zaken die al vaker benoemd zijn, zien we maar niet terugkomen in het plan en we
krijgen er eigenlijk ook onvoldoende reactie op. Dat is het enige wat ons teleurstelt.
We zullen via de formele weg een inspraakreactie geven.
De bebouwing rond de Bankenlaan/Creutzberglaan, de noordwestelijke punt, voldoet niet
aan het uitgangspunt van open en groen. Als je kijkt naar de bebouwing ten opzichte van de
rest van het stuk, dan praat je over 17 woningen per hectare en op het andere stuk is dat 10
tot 12. Daar komt het open en groene, de overgang van het stedelijke naar het landelijke,
veel meer tot uiting. Dat zouden wij graag veranderd willen zien.
De heer Schekkerman: In vergelijking met de Broekpolder is het daar 35 woningen per
hectare in het hele gebied. Ik heb het niet nagerekend, maar 17 woningen ten noorden van
de Bankenlaan is nog steeds de helft van de aantallen in de Broekpolder. Ik vind het nog
steeds vrij ruim. Er is bewust gekozen, na discussie en ook de inbreng van de corporatie en
anderen, om een aantal dingen wat gedifferentieerd neer te zetten. We hebben juist in dat
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gebiedje gekozen voor wat kleinere kavels om kleinere woningen met dus een lagere
koopprijs neer te zetten. De koopprijs is overigens nog steeds dik in de vrije sector. Er is heel
bewust voor gekozen om het op die manier te doen.
De heer Kramer: Hier worden wel andere uitgangspunten gehanteerd dan in de Broekpolder.
De heer Schekkerman: Ja, maar wij kijken in dit verband naar het totale gebied. Je hebt
gemiddeld 12 en daarin heb je differentiatie, dus niet overal exact hetzelfde. Dan ontneem je
jezelf de mogelijkheid om een heel apart, wisselend woonmilieu te creëren en verschillende
soorten woningen en omgevingen te maken. Dat vinden wij meer van belang en we vinden
dat het een acceptabel buurtje gaat worden met voor een aantal woningen heel duidelijk
uitzicht over de bollentuinderijen naar de Lunetten toe.
De heer Kramer: In vorige inspraakavonden is er gezegd dat er met name voor bewoners
van de Creutzberglaan, Zeestraat en Brederodelaan gelegenheid was om een stuk grond te
betrekken. In het bestemmingsplan wordt het ingevuld met oeverzones. De regels die er
staan voor een oeverzone, maken dat je er weinig mee kan, Het is niet iets wat de mensen
bij hun tuin kunnen betrekken. Kan iemand daar wat verduidelijking over geven?
De heer Schekkerman: De oeverzone werd expres in een fase, een verhaal bedacht omdat
we vijf meter aan de bewoners in de richting van de Brederodelaan willen gaan verkopen, de
andere kant is wat groter. Er is daar een waterpartij, dus aan de andere kant bij de nieuwe
woningen heb je weer oevers. We willen dat in één bestemming doen en dan kunnen we
later precies uitvechten wat we verkopen en wat we zelf overhouden.
Tussen de Brederodelaan en de nieuwe woningen houden we niets over, want daar wordt
alles verkocht. De erfgrens komt midden in de sloot te liggen. Alle aanliggende eigenaren
moeten het onderhoud gaan doen; ze krijgen jaarlijks een schouw van het
Hoogheemraadschap. Het is de wens van die bewoners, het is heel duidelijk kenbaar
gemaakt. Aan de andere kant, bij de Creutzberglaan, wordt het heel duidelijk: aan de ene
kant bewoners en aan de andere kant gemeente. Daar moeten deels de gemeente en deels
de bewoners het onderhoud doen. Ik denk dat het uitstekend te betrekken is bij de tuin. Ik zie
het probleem er niet in.
De heer Kramer: Als je de regels zo leest mag je weinig aan de verharding doen, je mag er
niets op zetten.
De heer Schekkerman: We hebben heel bewust ervoor gekozen ervoor te zorgen dat de
oevers niet volgebouwd worden en dat het duidelijk uitbreiding tuin is.
De heer Kramer: Mag je dan wel wat aan verharding leggen en mag je het recht van overpad
verlenen?
De heer Schekkerman: Als ik zo in de stad kijk is er niemand die door een bestemmingsplan
wordt tegengehouden om zijn tuin volledig te betegelen. Het is niet zo dat ik het mooi vind,
maar het is hier in feite ook zo.
De heer Kramer: Dat geldt hetzelfde achter de woningen nummer 56 tot en met 88. Daar zijn
garages achter en dat staat er nu ook helemaal als oeverzone. Gaat dat wel verhard
worden? In mijn ogen zou dat grijs moeten worden omdat je anders de mensen niet meer de
toegang tot hun garages gaat geven en dat gaat weer ten koste van de parkeerdruk op de
Creutzberglaan.
De heer Schekkerman: Ik ga ervan uit dat we die grond verkopen aan de bewoners, waarbij
men elkaar recht van overpad geeft, dan wel dat het een vereniging van eigenaren is die het
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koopt al naar men het zelf wil. Dan moet men zelf het onderhoud plegen want het is een
privéweg naar de eigen garage-achterkant en daarmee de parkeerplaats. De bestemming
‘verkeer’, grijs, is duidelijk een openbaar gebied. Dat wordt dit niet.
De heer Kramer: We hebben het al een aantal keren gehad over parkeren in het noordelijk
deel van de Creutzberglaan. In de vorige inspraak is er gezegd dat we dat binnen het gebied
moesten oplossen. In het afgelopen jaar hebben we er een poging toe ondernomen maar
helaas is er niets gevonden dus wij blijven erop hameren dat, waar nu het speelterrein
getekend staat in het noordwestelijke gedeelte, een deel ervan parkeerterrein gaat worden
om de parkeerdruk in dat gedeelte te ontlasten, het gedeelte van de Bankenlaan en de
Creutzberglaan. Hoe staan jullie daar tegenover?
De heer Schekkerman: In feite krijg je vlakbij de kruising Bankenlaan/Creutzberglaan meer
parkeren. Ik denk dat we er op moeten studeren, ik durf er nu geen antwoord op te geven.
De suggestie is duidelijk.
De heer Kramer: De suggestie is al eerder gedaan.
De heer Schekkerman: Ja, maar ik heb toen continu geroepen, en dat vind ik voor een deel
nog steeds, dat dit een bestemmingsplan is voor een nieuwbouwwijk en niet om bestaande
problemen in de Creutzberglaan op te lossen. We hebben een deel mee kunnen nemen,
maar je kunt niet zeggen dat je alles kunt oplossen; misschien zijn er nog verder in
Westertuinen bij de Laan van Blois ook wel problemen. Ergens moet je de streep zetten. Nu
jullie hebben gekeken maar geen oplossing hebben gevonden, moeten we misschien kijken
of het dit soort oplossing is. Het gaat wel ten koste van de speelplek, dat is duidelijk.
De heer Kramer: Een gedeelte.
De heer Schekkerman: Of er iets overblijft is vraag 2.
De heer Kramer: Een vraag ten aanzien van de bebouwing in het noordoostelijke gedeelte;
dat ligt tegen de tuinbouwgrond aan. Wij begrepen dat je met bebouwing minimaal 50 meter
afstand tot tuinbouwgrond moet houden.
De heer Schekkerman: Die ken ik niet, ik ken wel 50 meter afstand tot een manege. Die ligt
aan de andere kant van de weg De Lunetten.
De heer Kramer: Er zou een bepaling zijn over de afstand tot tuinbouwgrond in verband met
de middelen die daar worden gebruikt en die niet naar de woningen mogen worden
geblazen.
De heer Van Son: Er is een brochure ‘Bedrijf en milieusanering’ waarin afstanden worden
gegeven van gevoelige bestemmingen, zoals woningen, tot bijvoorbeeld tuinbouwbedrijven.
Deze brochure geeft richtafstanden. Ik ken de afstand van een tuinbouwbedrijf tot woningen
niet uit mijn hoofd; ik schat in dat daar binnen het plan rekening mee is gehouden. We gaan
dat even nakijken.
De heer Kramer: Ik heb in het ontwerpplan gelezen dat het plan in drie fasen zal worden
uitgevoerd, met het zuidelijke gedeelte als eerste en het noordelijke als tweede en het
middelste als derde fase. Hoe wordt de aan- en afvoer van het bouwverkeer geregeld in die
verschillende fasen? Is daar al over nagedacht?
De heer Schekkerman: Er is heel veel over nagedacht want we zijn voor het exploitatieplan
alle kosten in kaart aan het brengen. Ik ga er niet op in vanwege het feit dat het simpel
afhangt van de vraag wanneer we welke grond kunnen verwerven om het plan te realiseren.
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Het is wel duidelijk dat er tussentijds een aantal tijdelijke wegen moet worden gemaakt.
Omdat het bestemmingsplan er nu niet over gaat, wil ik er niet op ingaan.
De heer Kramer: Het kan voor extra druk op de Creutzberglaan zorgen als die wegen naar
de Creutzberglaan gaan.
De heer Schekkerman: Dat zou kunnen, maar bij het bestemmingsplan ga je kijken naar het
totale eindbeeld met wat er mag en kan komen. Dat leggen we nu vast. Als er tijdelijk
toegangswegen of een bouwverkeersweg moeten komen, moet je het op dat moment
bekijken. Daar is het nu veel te vroeg voor.
De heer Oort, Brederodelaan: In aanvulling op Hans Kramer: er staat hier duidelijk dat de
oevers niet opgehoogd mogen worden. We mogen ook het profiel niet wijzigen. Er staat ook
dat je een 20 cm hoge oeverbeschoeiing mag hebben en dat je niet mag ontgronden of
gronden afgraven. Ik heb ook gelezen dat de oever maximaal 50 cm boven het gemiddelde
waterniveau moet zijn. Drie of vier keer per jaar met heftige regenval staat het water 50 cm
hoger gemiddeld bij ons achter, dus het oevergebied is dan een waterbekken. Dat is
natuurlijk heel goed, maar je kunt er nooit een overpad hebben, je kunt er geen tuin inrichten,
maar je kunt er wel tegels neerleggen en dan de volgende dag uitglijden. Dat je het bij je tuin
kunt betrekken, zoals de heer Schekkerman het voorstelt, lijkt me sterk, als het een aantal
malen onder water staat. Je mag er niets mee doen, afgraven of ophogen, tenzij je een
ontheffing van de gemeente krijgt. De heer Rensen heeft al gezegd dat dat
hoogstwaarschijnlijk niet zal gebeuren.
De heer Boelhouwer: De vraag is dus hoe het zit met de waterhuishouding in het gebied en
in hoeverre je de oevers kunt gebruiken als tuin.
De heer Schekkerman: De bedoeling van de tekst is –en of het helemaal correct is moeten
we nakijken– dat, als we de grond verkopen aan de aanliggende bewoners, het min of meer
in stand blijft zoals het wordt opgeleverd. Dus niet ophogen of verlagen. Dat is wat anders
dan dat je niet mag tuinieren of bemesten of wat dan ook; je mag er ook een paadje of een
zitje in aanleggen, maar er mag niet echt gebouwd worden. Gezien de zorgen die u
uitspreekt, zullen we nog eens goed naar de tekst kijken of er precies staat wat wij bedoelen
en wat wij willen. Ik kan er op dit moment niet echt een antwoord op geven hoe het dan wel
moet, maar daar moeten we naar kijken.
De heer Kramer: Hoe wordt er dan voor gezorgd dat de waterhuishouding op peil blijft in de
watergang achter de Creutzberglaan, maar ook op de andere plekken?
De heer Schekkerman: Een lage stand hangt van droogteperiodes af. Het kan wel eens
droog staan in de zomer. De regulering heeft te maken met de stuwen in de vijver bij de
Montessorischool en de overlaat in de vijvers verderop de stad in. In natte periodes zul je
ongetwijfeld teveel krijgen en dan denk ik dat de bewoners van de Brederodelaan niet zoveel
problemen zullen krijgen want daar liggen de tuinen aanzienlijk hoger dan 50 cm boven het
waterniveau. Wat uiteindelijk het verschil wordt tussen de tuinen van de nieuwe bewoners en
het waterniveau, zal moeten blijken. Het hangt ervan af hoeveel je met ontgraven grond voor
wegen en nieuwe waterpartijen de rest iets kunt ophogen zodat je daar goed mee komt.
Er moet nog een waterhuishoudingsplan worden opgesteld waarbij niet alleen gekeken wordt
naar het rioolstelsel maar ook naar het oppervlaktewaterstelsel zodat je dat juist goed in de
gaten kunt houden. Ik denk dat het water, met beken en waterpartijen achter de
Creutzberglaan op een aantal plekken doorstekend van west naar oost, goed kan afvloeien
naar het lagere niveau. Het komt dan uit bij de Brederodelaan en de Laan van Blois. Daar
wordt het opgevangen om vervolgens te worden afgevoerd via de vijvers bij de
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Montessorischool dan wel bij de Aardbeiencroft boven de Bankenlaan naar het noorden. Ik
denk dat het systeem goed is en hoe naderhand de hoogte is moeten we onderzoeken.
De heer Rensen: Voor de volledigheid: We hebben nu wel deze avond voor de inspraak
maar gelijktijdig is dit voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan tal van instanties
waaronder het Waterschap, het Hoogheemraadschap. Ook die mensen hebben wij gevraagd
om met ons mee te denken. Zij komen meestal met zeer deskundige, inhoudelijke
opmerkingen en die wachten we ook nog af.
De heer Oort: Ik heb nog steeds een beetje problemen met de verwerkelijking in de naaste
toekomst. Er wordt verwezen naar artikel 3.6 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en
een andere keer naar artikel 3.4 van de wet Ruimtelijke Ordening. Het is voor mij nog een
beetje chaos. Wilt u nog een keer herhalen wat het precies inhoudt?
De heer Rensen: Wij hebben de regenstreepjes of moerasstreepjes op de plankaart
opgenomen met de bedoeling dat, wanneer het nodig is, wij juridisch gezien gebruik kunnen
maken van de bevoegdheid om die gronden te onteigenen zodat we ze kunnen verwerven
om de bestemming te kunnen realiseren.
Het uitgangspunt blijft dat we steeds in samenspraak met de grondeigenaren eruit proberen
te komen. Alleen als dat niet lukt heb je als gemeente een stok achter de deur nodig om te
voorkomen dat je er met je hele bestemmingsplan en de exploitatie niet meer uitkomt.
Daarvoor zijn die streepjes. Op basis van die streepjes ga je niet onteigenen. Je gaat eerst
onderhandelen met de mensen en als het nodig is, heb je in het plan de aanwijzing gegeven
dat die gronden voor onteigening in aanmerking komen. Er staat een aparte procedure voor.
Je komt evengoed bij de rechter terecht, maar bij een rechter krijg je dan voorrang. Normaal
gesproken zit je een half jaar of een jaar te wachten tot je bij een rechter aan de beurt bent.
Als dit soort procedures spelen, heeft iedereen recht op een duidelijke situatie, degene die
onteigend moet worden, maar ook de gemeente, dus dan krijg je voorrang bij de rechter.
De heer Oort: Dat is artikel 3.6; het gaat over onteigening, maar het gaat over het hele
gebied; praktisch alles is al van de gemeente, dus dat hoeft niet meer onteigend te worden,
lijkt mij.
De heer Schekkerman: Was dat maar zo.
De heer Oort: Het grootste deel achter ons, waar de paarden lopen, is allemaal van de
gemeente.
De heer Dekker: Het gebied ‘verwerkelijking naaste toekomst’ slaat op de eerste fase. Daar
zitten gronden in die nog verworven moeten worden. De hele eerste fase is op die manier
aangegeven, en daar geldt artikel 3.6 van de wet Ruimtelijke Ordening.
Het artikel uit de AWB slaat op het procedurevoorschrift. Het heeft niets met deze aanwijzing
te maken; je vindt het regelmatig terug. Het heeft er mee te maken hoe de gemeente bij
besluiten de voorbereiding moet volgen: ter inzage legging van stukken, ontwerpbesluiten en
dergelijke.
De heer Schekkerman: Ik wil voorstellen even contact op te nemen als u meer informatie wilt
hebben.
De heer Boelhouwer: Gezien de tijd kunnen er nog drie mensen aan het woord komen.
De heer Koopman: Wat is het tijdpad dat hiervoor in het hoofd is? Is het volgend jaar, 2015 of
nog verder?
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De heer Schekkerman: Ik ga ervan uit dat in 2009 het bestemmingsplan vastligt en de
stedenbouwkundige visie en dat we in het noorden en het zuiden met alle eigenaren
overeenstemming hebben voor de aankoop van de gronden door de gemeente, en dat we
eventueel in een geval de onteigeningsprocedure moeten starten. Noord en zuid kunnen we
ontwikkelen, het middengebied zal wat later zijn. De ontwikkeling van noord en zuid zal
starten in 2010/2011 en in 2012-2015 het middengebied. Het laatste is heel ruw want
afhankelijk van de markt kan het best zijn dat we het wat uitsmeren in de tijd. Dan denk ik
aan 2016/2017.
De heer Winkel, Creutzberglaan: In de vorige inspraakronde hebben wij gevraagd of wij
achter de woningen 2 tot en met 8A een stukje grond konden kopen van vijf meter. In het
verslag heeft gestaan dat jullie daarop zouden terugkomen maar wij hebben tot op heden
nog niets gehoord.
De heer Schekkerman: Op het moment dat het college de stedenbouwkundige visie heeft
vastgesteld gaat deze naar alle belanghebbenden, zeker degenen die vorig jaar hebben
ingesproken en dan komt er antwoord. Uit mijn hoofd zeg ik dat in het voorstel dat wij aan het
college doen voor de Zeestraat, de twee meter die we altijd hebben gesteld, blijvend is.
De heer Boelhouwer: U spreekt over vijf meter en de heer Schekkerman spreekt over twee
meter.
De heer Koopman: Wij vrezen dat er achter ons een hangplaats ontstaat ’s avonds en wij
willen heel graag vijf meter bijkopen om een buffer te vormen naar die hangplaats.
De heer Schekkerman: Dat klopt. Wat ik zeg is dat we de twee meter die er stond,
handhaven en dat we ‘nee’ zeggen op uw verzoek. In de stedenbouwkundige visie zit een
schets waarbij we aangeven hoe we de speelplek willen inrichten om ervoor te zorgen dat er
een buffer ontstaat tussen de speelplek en de woningen erachter.
De heer De Beer: Ik heb nog een vraag waarop ik geen antwoord heb gehad. Wanneer krijg
ik de meetresultaten en de meetopstelling van TNO, de eerste metingen?
De heer Schekkerman: Die moet u hebben, we hebben ze u zeker toegestuurd. Ik wil ze u
nogmaals sturen. Ze staan ook al een aantal weken op internet, TNO en GGD Amsterdam
staan er allebei op.
Sluiting
De heer Boelhouwer: Ik dank u voor uw komst en voor uw vragen. Nog een prettige avond en
tot ziens.

____________________________________________________________________
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HOOFDSTUK I

INLEIDENDE REGELS

Artikel 1
Begripsregels
In deze regels wordt verstaan onder:

A.

plan:

het bestemmingsplan "Woongebied Westelijk Beverwijk" bestaande uit de
regels en de hieronder bedoelde kaart;

kaart:

de bij het raadsbesluit tot vaststelling van het plan behorende en als zodanig
gewaarmerkte kaart, bestaande uit twee bladen:
a.
blad 1:
werknr.: 121.300.01, bestand: S-BP-12130001-01-04, IMRO-CODE:
NLIMRO.0375.WGBWESTBEV06-BP01;
b.
blad 2:
werknr.: 121.300.01, bestand: S-BP-12130001-01-05, IMRO-CODE:
NLIMRO.0375.WGBWESTBEV06-BP01;
c.
blad 3 (verwerkelijking naaste toekomst):
werknr:.121.300.01, bestand: S-BP-12130001-01-06, IMRO-CODE:
NLIMRO.0375.WGBWESTBEV06-BP01;

a1.
a2.
a3.

B.

b1.
b2.

b3.

b4.

b5.
b6.

b7.
b8.

afvalinzamelsysteem: geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken/voorzieningen ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval, glas en dergelijke;
ander bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
archeologische waarde: de aan een gebied toegerekende waarden in verband
met de kennis en de studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van
menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;
bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;
bebouwingsfront: de voor de stedenbouwkundige structuur van een gebied
belangrijkste gevel van een hoofdgebouw welke mede bepalend is voor de oriëntatie
van het hoofdgebouw;
bouwgrenzen: de op de kaart blijkens een daarop voorkomende verklaring als
zodanig aangegeven lijnen, welke bij het bouwen naar de wegzijde (voorgevelbouwgrens) of naar de andere zijde van het bebouwingsvlak (achtergevelbouwgrens) of zijdelings niet mogen worden overschreden, behoudens
overschrijdingen welke krachtens deze regels zijn of kunnen worden toegestaan;
bouwvlak: een door bebouwings- en/of bestemmingsgrenzen op de kaart
aangegeven vlak, waarbinnen ingevolge deze regels bepaalde gebouwen mogen
worden gebouwd, tenzij in deze regels anders is bepaald;
bedrijfsvloeroppervlak: de vloeroppervlakte van een gebouw dat voor
bedrijfsmatige doeleinden worden gebruikt;
bestemmingsgrens: de op de kaart blijkens een daarop voorkomende verklaring als
zodanig aangegeven lijnen, welke de grens vormen van een bestemming (bestemmingsvlak);
bestemmingsvlak: een op de kaart door bestemmingsgrenzen omgeven vlak,
waarbinnen een bestemming geldt;
bijgebouw: een niet voor bewoning bestemd gebouw, dat door zijn plaatsing,
indeling en inrichting uitsluitend geschikt is als huishoudelijke berg- of werkruimte,
dan wel als stallingsruimte voor voertuigen, dan wel als berg- of werkruimte,
magazijn behorende bij een hoofdgebouw, geen woning zijnde;
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b9.

D.

G.

bouwlaag: de begane grondlaag of de verdieping van een gebouw; een onderhuis,
zolderverdieping of vliering worden hieronder niet begrepen;
b10. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop, dan wel op een deel
waarvan, krachtens het plan bebouwing is toegestaan;
b11. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander
materiaal, welke, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of
indirect steun vindt in of op de grond;
d1. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die die
goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
d2. detailhandelsbedrijf: een bedrijf dat zich richt op detailhandelsactiviteiten
eventueel met bijbehorend kantoor, magazijn of ambacht;
d3
dienstverlening: het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan het publiek, zoals
een kapsalon, reisbureau, uitzendbureau, bankfiliaal, wasserette of apotheek,
eventueel met bijbehorend kantoor, magazijn of ambacht, zulks met uitzondering
van horecabedrijven en seksinrichtingen;
g1.
g2.
g3.

H.

h1.

h2.

K.

k1.

K2

gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
gestapelde woning: een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen bevat;
groothandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen de uitstalling
ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, danwel aan
bedrijven, instellingen of personen, ter aanwending in een bedrijfsactiviteit;
handel:
- detailhandel zie d1.
- groothandel zie g3;
hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of
afmetingen als belangrijkste bouwwerk is aan te merken;
kampeermiddel: een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan, dan wel enig ander
onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor
zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel 40 lid 2 van de Woningwet
een bouwvergunning is vereist, een en ander voor zover deze onderkomens of
voertuigen, geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan wel worden of
kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
kap: een dakafdekking van een gebouw waarbij bij een horizontale projectie, ten
minste 50% van het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken;

O.

o1.

onderkomens: voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken
voer- of vaartuigen, kampeermiddelen, loodsen, keten en soortgelijke
verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken;

P.

p1.

peil: de hoogte van het terrein ter plaatse van de bouw, zulks gezien in relatie met
de hoogte van de omliggende terreinen (maaiveld), tenzij in deze regels anders is
bepaald;
praktijkruimte: een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn
inrichting en indeling geschikt is om te worden gebruikt door beoefenaren van vrije
(aan huis gebonden) beroepen; onder vrije beroepen worden in dit plan verstaan
medische, paramedische, administratieve en daarmee gelijk te stellen beroepen;
prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele
handelingen met een ander tegen vergoeding;

p2.

p3.
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S.

s1.

s2.
s3.

s4.
s5.

seksinrichting: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig, of daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar, seksuele
handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard
plaatsvinden.
Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:
een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;
een seksbioscoop of sekstheater;
een seksautomatenhal;
een seksclub of parenclub,
al dan niet in combinatie met elkaar, dan wel in combinatie met een sekswinkel,
zulks met uitzondering van woningen waarin niet meer dan één, aldaar
woonachtig, persoon als prostituee werkzaam is;
seksbioscoop/-theater: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid
waarin vertoningen van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;
seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin
door middel van automaten filmvoorstellingen en/of lifeshows van erotische en/of
pornografische aard kunnen worden gegeven;
sekswinkel: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarbinnen
detailhandel in goederen van erotisch-pornografische aard plaatsvindt;
straatmeubilair: al dan niet zijnde bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts)voorzieningen, zoals:
1.
verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken, bloembakken,
alsmede
2.
telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor
reclame, alsmede
3.
kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen
met een inhoud van ten hoogste 50 m3 en een hoogte van ten hoogste 3 m,
waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie,
energievoorziening en brandkranen;
4.
afvalinzamelsystemen;

V.

v1.

voorgevel: de naar een weg toegekeerde gevel van een gebouw, welke als
belangrijkste is aan te merken en waarvan de gebouwen in hoofdzaak toegankelijk
zijn;

W.

w1.

woning: een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is
voor de huisvesting van niet meer dan één huishouding.
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Artikel 2
Wijze van meten
1.

Bij het toepassen van deze regels gelden de volgende aanwijzingen:
a.

de grondoppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten
buitenwerks en boven peil;

b.

de inhoud van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten buitenwerks en
boven peil;

c.

de hoogte van een gebouw of ander bouwwerk wordt, tenzij in deze regels anders is
bepaald, gemeten vanaf het hoogste punt tot het peil; uitgezonderd schoorstenen,
liftopbouwen, antennes en andere daarmee gelijk te stellen onderdelen van
gebouwen;

d.

de goot- of boeiboordhoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf de horizontale
snijlijn van gevelvlak en dakvlak tot het peil;

e.

de breedte van een gebouw wordt gemeten van en tot de buitenkant van een
zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke scheidingsmuur, met dien
verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of verspringen, het
gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte;

f.

de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens wordt gemeten
vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen gevel van een gebouw op 1 m boven
peil en haaks op de perceelsgrens;

g.

de bebouwde oppervlakte van een bestemmingsvlak, bebouwingsvlak of ander
terrein wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven peil, met dien verstande, dat de
grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en andere
bouwwerken worden opgeteld;

h.

de bedrijfsvloeroppervlakte wordt gemeten binnenwerks, met dien verstande,
dat de totale vloeroppervlakte van de bouwlagen ten dienste van beroeps- of
bedrijfsmatige werkruimten dan wel andere functies, met inbegrip van de daarbij
behorende magazijnen en overige dienstruimten wordt opgeteld.
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HOOFDSTUK II

BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3
Gemengd -GD-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
maatschappelijke doeleinden, zoals culturele, sociale, educatieve, waaronder
begrepen dagverblijven en voorzieningen voor buitenschoolse opvang, en religieuze
doeleinden;
b.
woondoeleinden;
c.
verkeersvoorzieningen, zoals toegangswegen , fiets- en voetpaden;
d.
parkeervoorzieningen met inachtneming van het bepaalde in lid 1.2;
e.
(gemeenschappelijke) tuinen en groenvoorzieningen;
met de daarbij behorende bouwwerken en open terreinen.

1.2

Nadere bestemmingsomschrijving
Binnen de bestemming dient te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte, waarbij:
a.
ten behoeve van de te bouwen woningen dient te worden voorzien in ten minste 2
parkeerplaatsen per woning; deze parkeervoorzieningen mogen worden gerealiseerd
in de vorm van gebouwde parkeervoorzieningen (parkeergarage en/of parkeerkelder
binnen de gebouwen;
b.
ten behoeve van de te realiseren maatschappelijke doeleinden dient te worden
voorzien in ten minste 1 parkeerplaats per 75 m2 bedrijfsvloeroppervlakte;
c.
de te realiseren parkeervoorzieningen mogen worden gerealiseerd als gebouwde
parkeervoorzieningen al dan niet boven peil dan wel geheel of gedeeltelijk gelegen
onder peil.

2.

Bouwregels

2.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, ten dienste van de in
lid 1.1 genoemde bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande, dat;
a.
1.
de grondoppervlakte van de woongebouwen ten hoogste 700 m2 mag
bedragen;
2.
ten minste 10 en ten hoogste 12 woningen mogen worden gebouwd;
3.
de grondoppervlakte van de gebouwen ten behoeve van maatschappelijke
doeleinden ten hoogste 400 m2 mag bedragen;
de gebouwen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden mogen
uitsluitend worden gerealiseerd in het noordelijk deel van het bestemmingsvlak;
4.
de bedrijfsvloeroppervlakte voor maatschappelijke doeleinden ten hoogste
800 m2 mag bedragen;
b.
ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “gevellijn” zal:
1.
bij de noordelijke aanduiding de (hoofd)entree voor de maatschappelijke
doeleinden worden gerealiseerd;
2.
bij de zuidelijke aanduiding de oriëntatie van de woongebouwen gericht zijn
op bedoelde aanduiding;
c.
1.
voor de woningen:
de goothoogte en hoogte voor ten hoogste 100 % van de te bebouwen
oppervlakte als aangegeven onder a1 niet meer mag bedragen dan 7,5
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m respectievelijk 9,5 m:
voor ten hoogste 80% van de te bebouwen oppervlakte als bedoeld
onder a1 mag de goothoogte respectievelijk de hoogte niet meer
bedragen dan 10,5 m respectievelijk 12 m;
voor ten hoogste 30% van de te bebouwen oppervlakte als aangegeven
onder a1 mag de goothoogte respectievelijk de hoogte niet meer
bedragen dan 13,5 respectievelijk 15,5 m;
de gebouwen mogen worden afgedekt door een kap waarvan de dakhelling
ten hoogste 300 mag bedragen;
2.
voor de maatschappelijke doeleinden: 8 m;
3.
indien de maatschappelijke doeleinden worden gecombineerd met de
woningen: 8 m;
4.
de gebouwen met een goothoogte en hoogte van 8 m, respectievelijk 10 m
mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het zuidelijk deel van het
bestemmingsvlak;
andere bouwwerken, waaronder straatmeubilair, mogen worden gebouwd, waarbij:
1.
de hoogte van erf- en terreinafscheidingen ten hoogste 2,5 m mag bedragen;
2.
de hoogte van speeltoestellen ten hoogste 4 m mag bedragen.
-

d.

2.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid
3.1 onder a4, b1, b3 en b4:
a.
voor de bouw van meer woningen in plaats van maatschappelijke doeleinden,
waarbij per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlak één woning mag worden gebouwd, waarbij
de goothoogte en hoogte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan 8 m
respectievelijk 10 m.

3.

Gebruiksregels

3.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.

4.

Nadere eisen

4.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van
de te realiseren parkeervoorzieningen.
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Artikel 4
Groen -G-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor (openbare)
groenvoorzieningen alsmede voor fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen, toeritten naar
aangrenzende woonpercelen en water met de daarbij behorende bouwwerken,

1.2

Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “specifieke vorm van water - duiker
(swa-dui)” zijn de gronden mede bestemd voor (onder peil gelegen) duikers ten behoeve
van de waterhuishouding.

1.3

Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “specifieke vorm van verkeer –
langzaamverkeer (sv-lzv)” zijn de gronden in ieder geval bestemd voor een fiets-voetpad
met de daarbij behorende bouwwerken.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, waaronder begrepen
straatmeubilair ten dienste van de genoemde bestemmingen worden gebouwd.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 5
Maatschappelijke doeleinden -M1.

Bestemmingsomschrjiving
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke
doeleinden, zoals culturele, sociale, educatieve, waaronder begrepen dagverblijven en
voorzieningen voor buitenschoolse opvang, en religieuze doeleinden met de daarbij
behorende bouwwerken.

2.

Bouwregels

2.1

Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:
a.
de hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het op de kaart
aangegeven bebouwingsvlak;
b.
de hoogte van de hoofdgebouwen niet meer bedragen mag dan op de kaart binnen
het bebouwingsvlak of een gedeelte daarvan is aangegeven met de aanduiding
"Maximumhoogte";
c.
de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste mag bedragen:
1.
binnen het bebouwingsvlak: 10 m;
2.
buiten het bebouwingsvlak: 2,5 m;
d.
geen woning mag worden gebouwd.

2.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid
2.1:
a.
onder a.
voor de bouw van bijgebouwen en/of overkappingenbuiten het op de kaart
aangegeven bouwvlak, waarbij:
1.
de gezamenlijke grondoppervlakte ten hoogste 100 m2 mag bedragen
2.
de goothoogte ten hoogste 3 m maf bedragen;
3.
de hoogte ten hoogste 4,5 m mag bedragen;
4.
de afstand tot enige bestemmingsgrens met de bestemming "Groen” en/of
"Water" ten minste 1 m dient te bedragen.
b.
onder b:
1.
ten behoeve van een grotere hoogte over maximaal 30% van de te bebouwen
oppervlakte waarbij de op de kaart aangegeven “Maximumhoogte” met niet
meer dan 4 m mag worden overschreden;
2.
voor het toevoegen van een kap aan de gebouwen waarbij:
de dakhelling ten hoogste 450 mag bedragen;
de hoogte met ten hoogste 5 m mag worden verhoogd;
onder de voorwaarde dat het verlenen van de ontheffing geen onevenredige
afbreuk doet aan de belangen van de in de omgeving gelegen bestemmingen.

3.

Gebruiksregels

3.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.

Gemeente Beverwijk
Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk
Regels
14 mei 2009

9

Artikel 6
Tuin -T-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor onbebouwde gronden
en toegangspaden tot (woon)percelen met de daarbij behorende bouwwerken en andere
werken.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen andere bouwwerken, waaronder begrepen erfen terreinafscheidingen ten dienste van de genoemde bestemming worden gebouwd,
waarbij de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 7
Verkeer -V-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en
fietspaden, parkeervoorzieningen, -groenvoorzieningen (bermen), watergangen en overige
verkeersvoorzieningen met de daarbij behorende bouwwerken en andere werken.

1.2

Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “duiker (swa-dui)” zijn de gronden
mede bestemd voor (onder peil gelegen) duikers ten behoeve van de waterhuishouding.

2.

Bouwregels

2.1

Op de in lid 1.1 en lid 1.2 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, waaronder
begrepen straatmeubilair; ten dienste van de in lid 1.1 genoemde bestemming worden
gebouwd.

3.

Gebruiksregels

3.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 8
Verkeer Verblijf -V-VB-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en
fietspaden, parkeervoorzieningen, -groenvoorzieningen (bermen) en overige verkeersvoorzieningen met de daarbij behorende bouwwerken en andere werken met dien
verstande, dat, voor zover op de kaart binnen de bestemming of een deel daarvan een
wegprofiel is gegeven, bij de inrichting van de bestemming de aanwijzigen als opgenomen
bij het op de kaart aangegeven wegprofiel bindend zijn.

1.2

a.

b.

c.

1.3

a.

b.

Ter plaatse van de op de kaart gegeven functie-aanduiding “specifieke vorm van
verkeer - langzaamverkeer (sv-lvz) ” zijn de gronden uitsluitend bestemd voor fietsen/of voetpaden met de daarbij behorende bouwwerken.
Ter plaatse van de op de kaart gegeven functie-aanduiding “parkeerterrein (p)” zijn
de gronden uitsluitend bestemd voor parkeervoor-zieningen met de daarbij
behorende ontsluitingswegen en bouwwerken.
Ter plaatse van de op de kaart gegeven functie-aanduiding “specifieke vorm van
verkeer - achter[pad (sv-ach)” zijn de gronden uitsluitend bestemd voor een achterpad ter ontsluiting van de aangrenzende woonpercelen.
Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “specifieke vorm van water duiker (swa-dui)” zijn de gronden mede bestemd voor (onder peil gelegen) duikers
ten behoeve van de waterhuishouding.
Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “brug” zijn de gronden mede
bestemd voor water en mag ter plaatse worden voorzien in één of meerdere
bruggen.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 en lid 1.2 bedoelde gronden mogen, met uitsluiting van de bestemming als
bedoeld in lid 1.2 onder c, uitsluitend bouwwerken, waaronder begrepen straatmeubilair;
ten dienste van de in lid 1.1 genoemde bestemming worden gebouwd.

3.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een ontheffing te verlenen van de op de kaart
aangegeven wegprofielen waarbij de inrichting van de bestemming kan worden gewijzigd
op voorwaarde dat de maatvoeringen met niet meer dan 25% worden gewijzigd.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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Artikel 9
Water -WA-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor de waterhuishouding
(waterberging, wateraanvoer en/of -afvoer) met de daarbij behorende bouwwerken.

1.2

Ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding "Oeverzone" zijn de gronden mede
bestemd voor oevers.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van
de genoemde bestemming, met uitzondering van vlonders en steigers, alsmede
bouwwerken ten dienste van kruisende verkeersbestemmingen, zoals bruggen, worden
gebouwd.

3.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid
3.1 voor de bouw van vlonders, met dien verstande, dat bij vlonders de hoogte niet meer
mag bedragen dan 0,5 m boven het gemiddelde waterpeil en dat bij vlonders
borstweringen mogen worden gebouwd tot een hoogte van 1 m gemeten ten opzichte
van de bovenzijde van de vlonder.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.

5.

Aanlegvergunningen

5.1

Verbodsregels
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester
en wethouders (aanlegvergunning) binnen de in lid 1.2 bedoelde gronden (oeverzones)
de navolgende andere werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:
a.
het ophogen van gronden;
b.
het wijzigen van het profiel van de gronden;
c.
het plaatsen van oeverbeschoeiingen hoger dan 0.20 m gemeten vanaf het
(gemiddelde) waterpeil, voor zover dit geen bouwwerken zijn;
d.
het ontgronden of het afgraven van de gronden;

5.2

Toelaatbaarheid
Een vergunning als bedoeld in lid 5.1 onder b is slechts toelaatbaar, indien geen afbreuk
wordt gedaan aan de waterstaatkundige en landschappelijke functie van de gronden.
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Artikel 10
Wonen -W-

1.

Bestemmingsomschrjiving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor woondoeleinden met
de daarbij behorende bouwwerken en terreinen, een en ander met inachtneming van het
bepaalde onder 2.

1.2

In afwijking van het bepaalde onder 1.1 zijn de gronden, in ieder geval bestemd voor
parkeren op uitgeefbaar terrein waarbij het minimum aantal te realiseren en te
handhaven parkeerplaatsen niet minder zal bedragen dan op de kaart binnen een
bestemmingsvlak met de aanduiding “bebouwingsmatrix” binnen de bestemming is
aangegeven, waarbij
a.
de oppervlakte van één parkeerplaats ten minste 15 m2 dient te bedragen;
b.
de breedte van één parkeerplaats ten minste 2,5 m dient te bedragen;
c.
bij eengezinswoningen de parkeerplaats dient te worden gesitueerd in de zone
grenzend aan één van de zijdelingse perceelsgrenzen, waarbij:
de diepte, gemeten uit de naar een weg toegekeerde perceelsgrens ten
minste 12 m dient te bedragen bij 2 te realiseren parkeerplaatsen;
de diepte, gemeten uit de naar een weg toegekeerde perceelsgrens ten
minste 6 m dient te bedragen bij één te realiseren parkeerplaats.

1.3

Onverminderd het bepaalde onder 1 en 2 is ten minste 15% van de te bouwen woningen
c,q woonpercelen bestemd voor particulier opdrachtgeverschap.

2.

Verwerkelijking naaste toekomst

2.1

De gronden gelegen binnen de op de kaart gegeven aanduiding "Gebied verwerkelijking
naaste toekomst (artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening)" komen in aanmerking voor
verwerkelijking in de naaste toekomst.

3.

Bouwregels

3.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
genoemde bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:
a.
als woningen uitsluitend mogen worden gebouwd:
1.
vrijstaande eengezinswoningen;
2.
vrijstaande of blokken van ten hoogste twee aaneengesloten eengezinswoningen;
3.
blokken van ten hoogste twee aaneengesloten eengezinswoningen;
4.
blokken van ten minste drie aaneengesloten eengezinswoningen;
een en ander voor zover dit per bestemmingsvlak / bebouwingsklasse nader is
bepaald in de onder d opgenomen “bebouwings- en inrichtingstabel”;
b.
de woningen uitsluitend mogen worden opgericht binnen de op de kaart
aangegeven bouwvlakken;
c.
1.
voor zover op kaart de aanduiding "gevellijn" is aangegeven de voorgevel van
de woning in of op een afstand van ten hoogste 3 m achter en evenwijdig aan
bedoelde aanduiding dient te worden geplaatst;
2.
in aanvulling op het bepaalde onder 1 geldt voor de woningen binnen
bebouwingsklasse 9 uit de onder d opgenomen “bebouwings- en
inrichtingstabel”; dat de voorgevel van woningen gelegen op aan elkaar
grenzende percelen ten opzichte van elkaar ten minste twee meter dienen te
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d.

verspringen;
voor zover op de kaart binnen het bebouwingsvlak een “bebouwingsmatrix” is
aangegeven:
1.
het aantal woningen dat per bouwvlak ten minste zal en ten hoogste mag
worden gebouwd niet minder zal en niet meer mag bedragen dan met
bedoelde aanduiding is aangegeven;
2.
tenzij op de kaart een andere maat is aangegeven (grenzen bouwvlak)
de afstand van een vrijstaande woning of een woning in een blok van twee
aaneengesloten woningen binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken
niet meer mag bedragen dan in de bijgaande “bebouwings- en
inrichtingstabel” per bestemmingsvlak / bebouwingsklasse is bepaald;
3.
de hoofdgebouwen, voor wat betreft goothoogte, dakhelling en hoogte, dienen
te voldoen aan hetgeen in de bijgaande “bebouwings- en inrichtingstabel” per
bestemmingsvlak / bebouwingsklasse is bepaald;
bebouwings- en inrichtingstabel (bestemming Wonen -W-)
klasse

Woningtype
1)

1
2
3
4
5
6
7
8

vrij
vrij-tae
aeg
vrij-taeaeg
aeg
tae
vrij
vrij (tae)

Max.
hoogte

Max.
dakhelling
In graden

Min.
afstanden tot
zijdelingse
perceelsgrens

Max.
goothoogte

3
3
2
3
2,5
3 (2) 3)

7 (9) 3)
7(9) 3)
7(9) 3)
7
7
7
7
7
7

11 (13) 3)
11 (13) 3)
11 (13) 3)
11
11
11
11
11
11

60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.)

Opmerking

4)

3)

1)

2

)

3)
4)
5)

e.

9

vrij-tae

3

7(9) 3)

11 (13) 3)

60

13

vrij

3

3,5

100%5)
Max. 3,5 m;
40% 5)
max 6,5 m

52

Zie ook lid
c2

vrij: vrijstaande woningen
tae: blokken van ten hoogste twee aaneengesloten woningen
aeg: blokken van ten minste drie aaneengesloten woningen
( )= over ten hoogste 50% van de gevelbreedte
(maatvoering na ontheffing, zie ook lid 3.2)
in plaats van een kap ook een substituutlaag toegestaan (zie regels)
van de oppervlakte van het bouwvlak
niet van toepassing

bij iedere woning erfbebouwing, bestaande uit uitbreidingen van het hoofdgebouw,
bijgebouwen, en overkappingen - mag worden gebouwd, waarbij:
1.
onverminderd het bepaalde in lid 1.2 de erfbebouwing uitsluitend mag
worden opgericht op een afstand van ten minste 1 m achter (de lijn die kan
worden getrokken in het verlengde van ) de voorgevel van de woning;
2.
bij aangebouwde gebouwen aan de achtergevel van de woning de diepte
gemeten uit de achtergevelbouwgrens niet meer dan 3 m mag bedragen,
3.
van aan de woning gebouwde gebouwen:
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de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste
bouwlaag van de woning vermeerderd met 0,2 m tot een maximum
hoogte van 3,5 m; op de uitbouw zijn andere bouwwerken, zoals
borstweringen, tot een hoogte van 1,2 m toegestaan;
de hoogte niet meer mag bedragen dan 6 m bedragen met uitzondering
van de onder lid 3.1 onder d 3 genoemde bebouwingsklasse 13;
de hoogte bij de onder lid 3.1 onder d 3 genoemde bebouwingsklasse
13 niet meer mag bedragen dan 3,5 m;
de dakhelling van aan de woning gebouwde gebouwen ten hoogste
gelijk mag zijn aan de dakhelling van de woning, met uitzondering van
de onder lid 3.1 onder d 3 genoemde bebouwingsklasse 13;
de aan de woning gebouwde gebouwen bij de onder lid 3.1 onder d 3
genoemde bebouwingsklasse 13 vlak afgedekt dient te zijn;
4.
van vrijstaande gebouwen en overkappingen:
de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen en
de dakhelling niet meer mag bedragen dan de dakhelling van de
bijbehorende woning;
5.
geen gebouwen mogen worden opgericht binnen de gronden als bedoeld in
lid 1.2; binnen de gronden als bedoeld in lid 1.2 uitsluitend overkappingen
(carports) zijn toegestaan;
6.
voldaan dient te worden aan het bepaalde onder f;
1.
de onder e bedoelde bebouwing mag slechts worden gebouwd, indien de
gezamenlijke grondoppervlakte niet meer bedraagt dan 75 m2;
2.
de onder e bedoelde bebouwing mag slechts worden opgericht indien het
perceel voor zover gelegen achter de woning tussen het verlengde van
zijmuur c.q. gemeenschappelijke scheidingsmuren voor niet meer dan 50%
van de oppervlakte wordt bebouwd of overdekt;
bij iedere woning andere bouwwerken mogen worden gebouwd, waarbij:
1
op het perceelsgedeelte gelegen op 3 m achter (de lijn die kan worden
getrokken in het verlengde van) de voorgevel van de woning: 2 m (carports en
overkappingen uitgezonderd) de hoogte niet meer mag bedragen dan
voor erf- en terreinafscheidingen 2 m;
voor pergola's 2.70 m.
2.
op de gronden als bedoeld in lid 1. 2 de hoogte niet meer mag bedragen dan
1 m;
3.
op de overige gronden: de hoogte niet meer mag bedragen dan 1 m;
-

f.

g.

3.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid
3.1:
a.
onder c 2:
voor de bouw van ten hoogste twee woningen met een gelijke afstand tot de naar
de weg gelegen bebouwingsgrens op voorwaarde, dat:
per bouwvlak niet meer dan twee aan elkaar grenzende woningen een
gelijke afstand tot de naar de weg toegekeerde bouwgrens hebben;
daardoor de stedenbouwkundige structuur niet onevenredig wordt aangetast
b.
lid 3.1 onder d:
voor het afwijken van de maatvoeringen in de “bebouwings- en inrichtingstabel”
waarbij alsdan de maatvoering geldt als in de genoemde tabel aangegeven tussen
haakjes;
c.
lid 3.1 onder e:
voor de bouw van een aan de woning aangebouwde praktijkruimte voor
beoefenaren van vrije aan huis gebonden beroepen, waarbij:
1.
de grondoppervlakte niet meer dan 50 m2 mag bedragen; en de totale
bedrijfsvloeroppervlakte per woonperceel niet meer dan 50 m2 bedraagt;
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2.

d.

de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste
bouwlaag van de woning;
3.
de hoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
4.
voldaan dient te worden aan het bepaalde in lid 3.1 onder f;
lid 3.1 onder e sub 2:
voor de bouw van aangebouwde bijgebouwen c.q. uitbreidingen van de
woonruimte met een grotere diepte dan 3 m:
bij vrijstaande woningen;
bij hoekwoningen of eindwoningen van een blok op voorwaarde, dat de
afstand van de aanbouw tot een gemeenschappelijke perceelsgrens met
een naastgelegen woning ten minste de helft van de breedte van de woning
bedraagt.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.

4.2

Onverminderd het bepaalde in lid 4.1 is het medegebruik van de woning voor/als
beroepsmatige werkruimte toegestaan op voorwaarde, dat:
a.
de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft met name ingeval de
bedrijfsruimte in het hoofdgebouw wordt gerealiseerd);
b.
de totale bedrijfsvloeroppervlakte per woning / woonperceel niet meer dan 50 m2
bedraagt;
c.
geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
d.
geen onevenredige toename van de verkeersbelasting in de omgeving optreedt;
e.
de bedrijfsuitoefening geschiedt door degene die op het woonperceel woonachtig
is;
f.
geen activiteiten plaatsvinden waarvoor een vergunning op grond van de Wet
milieubeheer nodig is;
g.
geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop
ondergeschikt aan de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
h.
binnen het woonperceel, aanvullend op het bepaalde in lid 1.2 aanvullende
parkeergelegenheid voor ten minste één parkeerplaats wordt gerealiseerd.

5.

Nadere eisen

5.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan:
a.
de situering van bijgebouwen en/of uitbreidingen van hoofdgebouwen ten opzichte
van het aangrenzende openbaar gebied, waarbij, ten behoeve van de
stedenbouwkundige en/of verkeersveiligheid (onder meer in verband met
uitzichthoeken), geëist kan worden dat de gebouwen worden gesitueerd op een
afstand van ten minste 1 m uit een perceelsgrens;
b.
de situering van te realiseren parkeervoorzieningen.

Gemeente Beverwijk
Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk
Regels
14 mei 2009

17

Artikel 11
Wonen, gestapeld -W(gs)-

1.

Bestemmingsomschrijving

1.1

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor woondoeleinden met
de daarbij behorende bouwwerken en terreinen, een en ander met inachtneming van het
bepaalde onder 2.

2.

Bouwregels

2.1

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
genoemde bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:
a.
als woningen uitsluitend mogen worden gebouwd:
1.
blokken aaneengesloten eengezinswoningen;
2.
blokken gestapelde woningen
b.
de woningen uitsluitend mogen worden opgericht binnen de op de kaart
aangegeven bouwvlakken;
c.
op de kaart binnen het bebouwingsvlak een “bebouwingsmatrix” is aangegeven
waarbij:
1.
het aantal woningen dat per bouwvlak ten minste zal en ten hoogste mag
worden gebouwd niet minder zal en niet meer mag bedragen dan op de
kaart binnen een bebouwingsvlak is aangegeven;
2.
de hoofdgebouwen, voor wat betreft goothoogte, dakhelling en hoogte, dienen
te voldoen aan hetgeen in de bijgaande “bebouwings- en inrichtingstabel” per
bestemmingsvlak / bebouwingsklasse is bepaald;
Tabel bebouwingsklassen (bestemming Wonen, gestapeld -W(gs)-)
klasse

Woningtype
1)

1)

d.

10

gs

11

gs
gs:

Max. hoogte
van de te bebouwen oppervlakte

100% max. 10 m
waarvan 70% max. 13 m
100% max. 7 m;
waarvan 50% max. 10 m

blokken gestapelde woningen

andere bouwwerken mogen worden gebouwd, waarbij:
1
op het perceelsgedeelte gelegen op 1 m achter (de lijn die kan worden
getrokken in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw de hoogte
niet meer mag bedragen dan
voor erf- en terreinafscheidingen 2 m;
voor pergola's 2.70 m;
2.
op overige gronden 1 m.

4.

Gebruiksregels

4.1

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.
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HOOFDSTUK III

ALGEMENE REGELS

Artikel 12
Anti dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven blijft bij de beoordeling van
latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 13
Algemene gebruiksregels

1.

Gebruiksregels ten aanzien van onbebouwde gronden

1.1

Het is verboden de in het plan begrepen gronden, voor zover zij onbebouwd blijven,
anders te gebruiken of te laten gebruiken dan in overeenstemming met de in het plan aan
die gronden gegeven bestemming.

1.2

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1 is het in ieder geval verboden de gronden te
gebruiken voor:
a.
het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
b.
het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
c.
het opslaan van gebruiksklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan;
d.
het storten, opslaan, opgeslagen houden of lozen van puin, vuil of andere vaste of
vloeibare afvalstoffen.

1.3

Het bepaalde onder 1.2 is niet van toepassing op:
a.
tijdelijke opslag van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering
of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemming;
b.
opslag in het kader van het normale onderhoud van gronden.

2.

Gebruiksregels ten aanzien van bouwwerken

2.1

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken of te laten gebruiken dan ten dienste
van de in deze regels aan de bijbehorende grond gegeven bestemming.

2.2

Onverminderd het bepaalde in lid 2.1 is het in ieder geval verboden:
a.
de woningen te gebruiken voor beroeps- of bedrijfsmatige werk en/of opslagruimte;
b.
de bebouwing als bedoeld in de artikelen te gebruiken voor/als inrichting waarvoor
het bouwen niet is toegestaan;
c.
de bouwwerken te gebruiken voor/als seksinrichting;
d.
de bouwwerken welke zijn opgericht na een door burgemeester en wethouders te
verlenen ontheffing te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de
ontheffing is verleend.

3.

Ontheffingsregels omtrent het gebruik

3.1

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in lid 1.1, lid 1.2, lid
2.1 en lid 2.2, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest
doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
Bij toepassing van deze bepaling is het bepaalde in artikel 16 (Procedureregels) van
toepassing
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Artikel 14
Algemene ontheffingsregels

1.1

2.

Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, bevoegd
ontheffing te verlenen van deze regels ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a.

de bouw van bouwwerken ten dienste van het openbaar nut, waaronder begrepen
kunstobjecten, waarbij:
van gebouwen de inhoud ten hoogste 75 m3 en de hoogte van ten hoogste
3.50 m mag bedragen;
van andere bouwwerken de hoogte ten hoogste 15 m mag bedragen;

b.

het afwijken van de maatvoeringen als opgenomen in de bouwregels van de
artikelen in Hoofdstuk 2 met ten hoogste 10%, indien zulks in verband met de
realisering van de bestemming gewenst of noodzakelijk is en geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de belangen van derden; deze ontheffing mag niet
cumulatief worden gebruikt ten opzichte van een eerder verleende ontheffing;
uitgangspunt voor de ontheffing is de normstelling als opgenomen in de leden 3.1
van de artikelen in Hoofdstuk (bouwmogelijkheden "als recht");

c.

het in geringe mate aanpassen van het plan, om enig onderdeel van het plan, zoals
een bebouwingsgrens of nadere (functie-) aanduiding te veranderen uitsluitend,
indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt de afwijking of aanpassing in het
belang van een juiste verwerkelijking van het plan dan wel redelijkerwijs gewenst of
noodzakelijk is, waarbij:
1.
de grenzen met niet meer dan 2 m worden verschoven;
2.
de grenzen met niet meer dan 5 m worden verschoven; indien burgemeester
en wethouders toepassing wensen te geven aan het bepaalde in lid 1 dient
de procedure te worden gevolgd als omschreven in artikel 16
(Procedureregels) van toepassing.

d.

het in geringe mate aanpassen van het beloop en het profiel van wegen of
langzaamverkeersroutes en de onderlinge aansluiting, indien de verkeersveiligheid
en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;

Een ontheffing is uitsluitend toegestaan indien hierdoor:
a.
sprake is van een versterking van de gewenste stedenbouwkundige structuur van
het plangebied dan wel
b.
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige
hoofdstructuur van het plangebied en
c.
geen sprake is van een onevenredige aantasting van de belangen van derden.
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Artikel 15
Algemene wijzigingsregels

1.

Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a
van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3,
bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op:
a.

het oprichten van transformatorhuisjes, gemaalgebouwtjes en andere nutsgebouwen
met een inhoud van ten hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m,
welke in het kader van de nutsvoorzieningen nodig zijn en voor zover deze op grond
van het bepaalde in artikel 14 (Algemene ontheffingsregels) onder a niet kunnen
worden gebouwd;

b.

het afwijken van de maatvoeringen als opgenomen in de bouwregels van de
artikelen in Hoofdstuk 2 met ten hoogste 20%, indien zulks in verband met
realisering van de bestemming gewenst of noodzakelijk is en geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan belangen van derden; deze wijzigingsbevoegdheid mag
niet cumulatief worden gebruikt ten opzichte van een eerder verleende ontheffing;
uitgangspunt voor de wijziging is de normstelling als opgenomen in de “Bouwregels”
van de artikelen in Hoofdstuk III (bouwmogelijkheden "als recht");

c.

het wijzigen van een bestemmings- en/of bebouwingsvlak met ten hoogste 10% van
de oppervlakte van het betreffend bebouwingsvlak, indien zulks in verband met een
goede inpassing een perceel en/of de gebouwen gewenst is op voorwaarde dat
daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de (stedenbouwkundige)
hoofdstructuur van het bestemmingsplan.

2.

Aan een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 zal slechts medewerking worden
verleend, indien hierdoor:
a.
sprake is van een versterking van de gewenste stedenbouwkundige structuur van
het plangebied dan wel
b.
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige
hoofdstructuur van het plangebied en
c.
geen sprake is van een onevenredige aantasting van de belangen van derden.

3.

Indien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan een bepaling als
opgenomen in lid 1 is de voorbereidingsprocedure als aangegeven in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
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Artikel 16
Procedureregels
Indien in deze regels bij een ontheffing wordt verwezen naar dit artikel zijn de volgende
procedureregels van toepassing:
a.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing ligt met bijbehorende stukken
gedurende twee weken voor een ieder ter inzage.
b.
Burgemeester en wethouders maken de te inzage legging tevoren in een of meer in
de gemeente verspreid wordende dag- en / of nieuwsbladen en voorts op de
gebruikelijke wijze bekend.
c.
De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden
om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit in te dienen bij burgemeester en wethouders.
d.
Burgemeester en wethouders nemen zo spoedig mogelijk een beslissing. De
beslissing is, als tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, met reden(en)
omkleed.
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HOOFDSTUK IV

OVERGANGSRECHT EN SLOTREGEL

Artikel 17
Overgangsrecht

1.

Overgangsrecht bouwwerken

1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig is of in uitvoering is, dan wel gebouwd kunnen worden krachtens een
bouwvergunning en afwijkt van het plan, mag mits deze afwijking naar aard en omvang
niet wordt vergroot:
a.
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b.
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gedaan.

1.2

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid
voor het vergoten van het bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10%.

1.3

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtredening van het plan, maar gebouwd zijn zonder vergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, hieronder begrepen de overgangsbepalingen van dit
plan.

2.

Overgangsrecht gebruik

2.1

Het gebruik gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met het plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar de aard en omvang wordt verkleind.

2.3

Indien het gebruik als bedoeld in het eerste lid van het plan voor een periode langer dan
een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.

2.4

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dit plan.
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Artikel 18
Slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de naam:
"Woongebied Westelijk Beverwijk"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der
gemeente Beverwijk d.d.14 mei 2009

De griffier,

De voorzitter,
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INLEIDING EN LEESWIJZER
Dit exploitatieplan behoort bij het Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk zoals dat op 14 mei
2009 is vastgesteld door de raad van de gemeente Beverwijk en na de uitspraak van de Raad van State
van 9 februari 2011 onherroepelijk is geworden. De gemeente Beverwijk heeft de ambitie om aan de
westkant van Beverwijk een woongebied te ontwikkelen met een eigen identiteit en waarin een overgang
wordt gemaakt tussen de stad en het buitengebied. In totaal voorziet het bestemmingsplan in de
mogelijkheid tot realisatie van circa 230 woningen alsmede maatschappelijke doeleinden (bijv. een
buitenschoolse opvang). Ten behoeve van deze ontwikkeling is onderhavig exploitatieplan opgesteld.
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 geldt de
verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan gelijktijdig met het vaststellen van een
bestemmingsplan of omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan. Het exploitatieplan is
een nieuw instrument voor de gemeente, primair gericht op kostenverhaal in het kader van
grondexploitatie. Daarnaast biedt een exploitatieplan de mogelijkheid om via locatie-eisen regels te
stellen ten aanzien van bijvoorbeeld de fasering van de bouwactiviteiten en de wijze van bouwrijp- en
woonrijp maken. Een exploitatieplan is vooral van belang in situaties als deze in Woongebied Westelijk
Beverwijk, waarin de gemeente bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet beschikt over de
eigendom van alle percelen in het plangebied en (nog) niet met alle eigenaren een overeenkomst heeft
gesloten over de grondexploitatie.
Ondanks de vaststelling van het exploitatieplan blijft de gemeente in overleg met de eigenaren om te
trachten te komen tot verwerving. De gemeente voert ten aanzien van dit plan een actieve grondpolitiek.
Dat wil zeggen dat zij er naar streeft zelf de grondexploitatie te voeren en daartoe alle eigendommen in
het plangebied (c.q. exploitatiegebied) wenst te verwerven. Om te voorkomen dat gronden worden
verkocht aan anderen dan de gemeente is de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast. De
kosten van de grondexploitatie worden gedekt door gronduitgifte. Ingeval de gemeente er niet in slaagt
via onderhandelingen de eigendom minnelijk te verwerven, is uitgangspunt dat het instrumentarium van
de onteigeningswet wordt ingezet. Voor bepaalde percelen kan een beroep op zelfrealisatie niet op
voorhand worden uitgesloten. In situaties waarin sprake is van zelfrealisatie, zijn er ten aanzien van het
kostenverhaal na vaststelling van het exploitatieplan twee mogelijkheden:
• de eigenaar sluit met de gemeente na vaststelling van het exploitatieplan een overeenkomst,
de zogenaamde posterieure overeenkomst;
• de eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en betaalt bij de verlening van de
omgevingsvergunning(en) een exploitatiebijdrage.
Na vaststelling van het exploitatieplan is dat plan leidend bij de over kostenverhaal te maken afspraken.
Het sluiten van een overeenkomst bevrijdt de eigenaar van de verplichting de exploitatiebijdrage via
betalingsvoorschrift bij verlening van de omgevingsvergunning te betalen. Er geldt voor het
exploitatieplan de verplichting het plan jaarlijks te herzien (ingaande 1 jaar na het onherroepelijk worden
van het besluit). Herziening van het exploitatieplan kan leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage,
met uitzondering van die percelen waarvoor dan reeds een omgevingsvergunning is verstrekt. Rente en
inflatie worden jaarlijks in de herziening toegerekend. Herziening kan ook leiden tot aanpassing van de
regels en bijlagen.
Volgens de Wro moet een exploitatieplan in ieder geval een kaart van het exploitatiegebied bevatten
evenals een exploitatieopzet en een omschrijving van werken en werkzaamheden. Daarnaast kan een
exploitatieplan een aantal facultatieve elementen bevatten. Conform de wettelijke bepalingen bestaat dit
exploitatieplan uit het exploitatieplan zelf (deel A) en een toelichting (deel B). Deel A is als volgt
opgebouwd: hoofdstuk 1 omschrijft de status van het Exploitatieplan, hoofdstuk 2 omschrijft de binnen het
exploitatiegebied te verrichten werken en werkzaamheden, hoofdstuk 3, het facultatieve deel, omschrijft
de eisen en regels, hoofdstuk 4 betreft de exploitatieopzet. Deel B is geeft vervolgens in gelijke volgorde
per hoofdstuk een toelichting.
In zowel de toelichting als het exploitatieplan wordt verwezen naar de plankaarten. Deze zijn opgenomen
als bijlagen bij het exploitatieplan. Onderdeel van dit exploitatieplan is verder het Programma Van Eisen
en Regels (PVER). Dit programma ziet zowel op het bouwrijp maken van het exploitatiegebied als de
(wijze van) aanleg van de nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Het PVER bevat
naast technische- tevens (ruimtelijk) kwalitatieve uitgangspunten. Het PVER is bij vaststelling van dit
exploitatieplan nog zeer globaal, maar zal bij de jaarlijkse herziening op meer gedetailleerd niveau
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worden uitgewerkt. Daartoe zal, eventueel per fase, een gedetailleerd inrichtingsplan openbare ruimte
worden vastgesteld. Indien een aangepast PVER aanleiding is het totaal van de geraamde kosten naar
boven bij te stellen, kan dit als een structurele wijziging worden aangemerkt. Hoofdstuk 2
“drempelwaarden” van het procedure handboek stichting regionaal Inkoopbureau IJmond en
Kennemerland september 2010 beschrijft in geval van zelfrealisatie de gemeentelijke regels ten aanzien
van aanbesteding.
Uitspraak Raad van State 9 februari 2011
Het bij het bestemmingsplan gemaakte exploitatieplan is vernietigd door de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. De uitspraak over het exploitatieplan is in inhoudelijke onderdelen verdeeld.
Hieronder is per inhoudelijk onderdeel van de uitspraak een (deel) van de betreffende tekst overgenomen
met daaronder de samenvatting van de verwerking van dit onderdeel van de uitspraak in voorliggend
exploitatieplan.
1:

Westelijke Randweg, Groen- en waterplan en parkeervoorzieningen
‘Onder deze omstandigheden zijn naar het oordeel van de Afdeling de kosten van de aanleg van
de Westelijke Randweg niet toerekenbaar aan het plan. Voorts is niet aannemelijk dat het nieuwe
woongebied profijt heeft van de Westelijke Randweg, gelet op de infrastructuur, waarvan het
nieuwe woongebied gebruik zal maken. De kostensoort "Westelijke Randweg" is derhalve
vastgesteld in strijd met artikel 6.13, zesde lid, van de Wro. …Gelet hierop is de post "Totale
kosten" eveneens vastgesteld in strijd met deze artikelleden.’
De kostensoort is niet meer opgenomen in de exploitatieopzet.
‘De Afdeling sluit niet uit dat het Groen- en waterplan gedeeltelijk toerekenbaar is aan het te
ontwikkelen woongebied, maar de enkele stelling dat de ontwikkeling van het Groen- en
waterplan een meerwaarde heeft voor het exploitatiegebied is onvoldoende om te concluderen
dat een deel van de kosten voor het Groen- en waterplan toerekenbaar is aan het exploitatieplan.
……. .De kostensoort "Groen- en waterplan" is derhalve vastgesteld in strijd met het
motiveringsbeginsel……. .Gelet hierop is het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan, voor
zover het betreft de post "Totale kosten", eveneens vastgesteld in strijd met artikel 3:46 van de
Awb.’
De kostensoort is niet meer opgenomen in de exploitatieopzet.
‘Voorts zijn de kosten voor vorenbedoelde parkeervoorzieningen naar het oordeel van de
Afdeling niet toerekenbaar aan het exploitatieplan. In dit kader is van belang dat de noodzaak om
deze parkeervoorzieningen aan te leggen, gelet op de stukken, uitsluitend is gelegen in het
bestaande tekort aan parkeervoorzieningen buiten het exploitatiegebied en niet samenhangt met
de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de ontwikkeling van het woongebied. .. Nu
ter zitting is gebleken dat de kosten voor voornoemde parkeervoorzieningen vallen onder de
kostensoort “Verharding”, is deze kostensoort vastgesteld in strijd met artikel 6.13, zesde lid, van
de Wro.’
Slechts de kosten voor het op basis van het bestemmingsplan en het gemeentelijk
parkeerbeleid benodigd aantal parkeerplaatsen zijn opgenomen in de exploitatieopzet.
Kosten voor uitbreiding van de parkeervoorziening ten behoeve van het verlichten van
de parkeerdruk in bestaand gebied zijn niet meer opgenomen.

2.

Inbrengwaarden
‘De Afdeling stelt voorop dat de inbrengwaarden in het exploitatieplan.. in geen enkel opzicht
binden. …De Afdeling overweegt dat uit artikel 6.13, vijfde lid, van de Wro volgt dat, tenzij reeds
is onteigend, slechts indien aannemelijk is dat onteigend zal worden dan wel gronden op
onteigeningsbasis zullen worden verworven, de inbrengwaarde van gronden niet alleen bestaat
uit de verkeerswaarde .. maar eveneens uit bijkomende schades … In dit geval heeft de raad niet
aannemelijk gemaakt dat alle gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente zullen worden
onteigend dan wel op onteigeningsbasis zullen worden verworven. .. Daarbij is van belang dat in
het exploitatieplangebied sprake is van grondeigenaren die stellen zelf te zullen ontwikkelen. In
ieder geval wat betreft die gronden is derhalve niet zonder meer aannemelijk dat deze zullen
worden onteigend dan wel op onteigeningsbasis zullen worden verworven. De kostensoort
“Inbrengwaarden” is derhalve vastgesteld in strijd met het motiveringsbeginsel.’
De inbrengwaarden zijn opnieuw bepaald door een onafhankelijk taxateur waarbij
voorzichtigheidshalve een beroep op zelfrealisatie niet is uitgesloten. Zowel de
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verkeerswaarde als bijkomende schade zijn in beeld gebracht. Voor percelen waarvan op
basis van onder meer de gevoerde gesprekken, kadastrale ligging en/of hoedanigheid
van de eigenaar zelfrealisatie op voorhand niet aannemelijk of mogelijk is wordt in de
waardering uitgegaan van onteigening.
3.

Fasering
‘..Nu in dit geval een faseringsregeling in het exploitatieplan is opgenomen, is derhalve strijd met
deze faseringsregeling – anders dan [appellante sub 3] veronderstelt – een weigeringsgrond voor
de omgevingsvergunning voor bouwen. .. Bij deze keuzes komt aan de raad, gelet op zijn
regiefunctie bij grondexploitatie, een ruime mate van beleidsvrijheid toe. Deze vrijheid strekt
echter niet zo ver dat de raad een fasering kan vaststellen enkel vanuit het oogpunt de gemeente
te bevoordelen ten opzichte van andere partijen bij de ontwikkeling van het exploitatiegebied. In
hetgeen [appellante sub 3] heeft aangevoerd wordt geen grond gevonden voor het oordeel dat
daarvan in dit geval sprake is. Voorts heeft de raad naar het oordeel van de Afdeling in
redelijkheid voor voornoemde wijze van fasering kunnen kiezen.. ‘
De fasering in drie delen is gehandhaafd waarbij de eerste fase op basis van actueel
inzicht anders is begrensd. De koppeling tussen fase 2 en 3 is versterkt.

4.

Exploitatiebijdrage
‘.. terecht stelt dat in het exploitatieplan niet uitdrukkelijk is aangegeven welke uitgiftecategorieën
zijn vastgesteld, welke basiseenheid per categorie is vastgesteld, welke gewichtsfactor per
categorie is vastgesteld en evenmin welke gewogen eenheden zijn vastgesteld. Ter zitting heeft
de raad erkend dat deze aspecten niet uitdrukkelijk in het exploitatieplan vermeld staan. …
Hoewel niet uitgesloten kan worden geacht dat bedoelde factoren wel zijn betrokken bij het
bepalen van de exploitatiebijdrage, overweegt de Afdeling dat nu dit niet uit het exploitatieplan en
de daarop ter zitting gegeven toelichting kan worden afgeleid, het exploitatieplan in zoverre niet
deugdelijk is gemotiveerd.’
Het exploitatieplan is geheel opnieuw opgebouwd conform de Handleiding exploitatieplan
2010 (VROM VNG en VVG). Daarbij zijn de genoemde onderdelen in hoofdstuk
4 inzichtelijk gemaakt. In 4.6 zijn de onderdelen in een compact schema opgenomen,
hetgeen in 4.8 is uitgewerkt per eigendom.

5.

Opdracht
‘..draagt de raad van de gemeente beverwijk op om binnen 26 weken na de verzending van deze
uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen ofwel een exploitatieplan vast te
stellen voor hetzij het gehele oorspronkelijke exploitatiegebied hetzij voor een deel van dit gebied
ofwel te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen’
Het exploitatieplan is opnieuw opgesteld. Voorliggend plan wordt na het verwerken van
opmerkingen uit de periode dat dit ter visie ligt zo spoedig mogelijk in de gemeenteraad
ter vaststelling behandeld.
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DEEL A: HET EXPLOITATIEPLAN
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Hoofdstuk 1
De status van het exploitatieplan
1.1

Koppeling met ruimtelijk besluit
Dit exploitatieplan behoort bij het Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk, verder te
noemen: “het Bestemmingsplan”, zoals dat is vastgesteld op 14 mei 2009 onder nummer 20099236 door de raad van de gemeente Beverwijk en bij uitspraak van de Raad van State op 9
februari 2011 op aangepaste wijze onherroepelijk is geworden.

1.2

Begrenzing van het exploitatiegebied
De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op de kaart
“Exploitatiegebied”, die als kaart 1 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

1.3

Voorgenomen grondgebruik
De gemeente heeft het grondgebruik voorgenomen zoals aangegeven op de kaart
“Grondgebruik”, die als kaart 2 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.
Grondgebruik
Bestemmingsplan
Buiten exploitatieplan
Exploitatieplan
Uitgeefbaar
Openbaar
Verharding
Groen
Water
Totaal
(oppervlaktes afgerond)

19,00
0,618,4

ha
ha
ha

100%

8,9

ha

49%

3,4
3,8
2,3
18,4

ha
ha
ha
ha

18%
21%
12%
100%

1.4

Te verwerven gronden
De gemeente beoogt de gronden te verwerven zoals aangegeven op de kaart “Te verwerven
gronden”, die als kaart 3 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

1.5

Citeertitel
Dit exploitatieplan wordt aangehaald als: “Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk”.
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Hoofdstuk 2
De omschrijving van werken en werkzaamheden
2.1

Bouwrijp maken
In het exploitatiegebied zijn in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden voor
het bouwrijp maken voorzien:
- het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels;
- het ophogen en egaliseren van het terrein voor zover nodig;
- het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken;
- het dempen van sloten en watergangen;
- het saneren van de verontreinigde bodem;
- het treffen van grondwaterregulerende maatregelen;
- het afvoeren van grondwater voor zover nodig;
- het zo nodig aanleggen van een tijdelijk gronddepot.

2.2

Aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied
In het exploitatiegebied zijn in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden voor
de aanleg van nutsvoorzieningen voorzien:
- de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen;
- het aanpassen nutsvoorzieningen.

2.3

Inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied
In het exploitatiegebied zijn in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden voor
het inrichten van de (gronden voor) openbare ruimte voorzien, op kaart 2 “Grondgebruik”
aangegeven als “openbaar”:
- het aanleggen van tijdelijke bouwwegen;
- het aanleggen van wegen en pleinen zowel met een open verharding als asfalt;
- het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden, parkeervoorzieningen;
- het aanleggen van openbare verlichting;
- het graven en aanleggen van waterlopen, waterberging/vijver;
- het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen;
- het aanleggen van waterhuishoudkundige werken, kades, steigers en bruggen;
- het aanleggen van werken voor huisvuilinzameling;
- het aanleggen van groen, waaronder struiken en bomen.
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Hoofdstuk 3
De eisen en regels

(artikelsgewijs)

3.1

Begripsbepalingen

3.1.1.

In deze eisen en regels wordt verstaan onder:
a.
aanbestedingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de
opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund;
b.
voltooiingverslag: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de werken
en werkzaamheden zijn uitgevoerd;
c.
werken en werkzaamheden: werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in hoofdstuk 2,
de omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het
exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en inrichten van de openbare ruimte
in het exploitatiegebied;
d.
plan van aanpak: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de werken en
werkzaamheden worden uitgevoerd;
e.
aanbestedingsprotocol: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de
opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt gegund.

3.2

Eisen en regel met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering ervan.

3.2.1

Op werken en werkzaamheden en de uitvoering ervan is van toepassing het goedgekeurde plan
van aanpak.

3.2.2

Uiterlijk 24 weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en
werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester
en wethouders.

3.2.3

Bij die melding wordt een plan van aanpak gevoegd, dat in ieder
geval inhoudt en bevat:
a.
een aanduiding en begrenzing van de werken en werkzaamheden waarop
de melding betrekking heeft;
b.
een definitief ontwerp van de betreffende uit te voeren werken met bijbehorend bestek;
c.
een inrichtingsplan met bijbehorende technische omschrijving;
d.
een milieuhygiënisch rapport uitgevoerd door een ter zake kundig onafhankelijk bureau
waaruit de geschiktheid van de grond/bodem voor de beoogde bestemming blijkt.
Indien de grond/bodem niet geschikt is voor de beoogde bestemming dient sprake te zijn
van een door de milieudienst IJmond goedgekeurd saneringsplan;
e.
een planning van de (aanvang en afronding van) werkzaamheden en aanvragen van de
benodigde vergunningen;
f.
een weergave over hoe om te gaan met te verplaatsen vrijkomende grond indien aan de
orde.

3.2.4

Een plan van aanpak behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders.
Uiterlijk 8 weken na ontvangst van een plan van aanpak wordt omtrent de instemming ermee
besloten.

3.2.5

Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een plan van aanpak, indien
dit incompleet is dan wel daarin niet of onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat daarbij het
Programma Van Eisen en Regels (PVER) dat als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit
exploitatieplan, in acht is genomen.

3.2.6

Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding als bedoeld in artikel 3.2.2. betrekking
heeft, zijn voltooid, wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan
burgemeester en wethouders.

Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk d.d. 7 juli 2011

10

3.2.7

Bij een melding wordt een voltooiingverslag gevoegd, dat in ieder
geval inhoudt:
a.
een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft;
b.
in geval van sanering: een bodemonderzoek uitgevoerd door een ter zake kundig
onafhankelijk bureau op basis waarvan blijkt dat de grond milieuhygiënisch geschikt is
voor de gerealiseerde bestemming.

3.2.8

Een voltooiingverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders.
Uiterlijk 8 weken na ontvangst van een voltooiingverslag wordt omtrent de instemming ermee
besloten.

3.2.9

Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een verslag, indien daarin niet
aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd in
overeenstemming met artikel 3.2.1.

3.2.10 De gemeente gaat niet over tot vergoeding van de door de exploitant gemaakte kosten ingevolge
artikel 6.22 Wro, dan nadat zij de eigendom heeft verkregen van de openbare gronden.
3.2.11 Het is verboden te starten met de uitvoering van de werken en werkzaamheden voordat
burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het plan van aanpak.
3.2.12 De artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.11 zijn niet van toepassing, indien de
gemeente ter zake als exploitant optreedt.

3.3

Regels met betrekking tot aanbesteding van uitvoering van werken en werkzaamheden en
daarop betrekking hebbende diensten.

3.3.1

De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats in
overeenstemming met het goedgekeurde aanbestedingsprotocol.

3.3.2

Uiterlijk 24 weken voor de voorgenomen gunning van een of meerdere opdrachten voor de
uitvoering van werken en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding
gedaan aan burgemeester en wethouders.

3.3.3

Bij die melding wordt een aanbestedingsprotocol gevoegd, dat in ieder geval inhoudt:
a.
een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft;
b.
een omschrijving van de wijze waarop zal worden aanbesteed en een onderbouwing
waaruit blijkt dat dit in overeenstemming is met geldende aanbestedingsregelgeving.

3.3.4

Een aanbestedingsprotocol behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders.
Uiterlijk 8 weken na ontvangst van een aanbestedingsprotocol beslissen burgemeester en
wethouders omtrent de instemming daarmee.

3.3.5.

Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een aanbestedingsprotocol,
indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen voorgenomen wijze van
gunning van de uitvoering van werken en werkzaamheden in overeenstemming is met de
geldende Europese en nationale regels omtrent aanbestedingsrecht en de drempelwaarden zoals
vermeld in hoofdstuk 2 “drempelwaarden” van het procedure handboek stichting regionaal
Inkoopbureau IJmond en Kennemerland september 2010, welk hoofdstuk als bijlage 2 onderdeel
uitmaakt van exploitatieplan.

3.3.6

Uiterlijk 10 weken voor de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en
werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester
en wethouders.
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3.3.7

Bij die melding wordt een aanbestedingsverslag gevoegd, dat in ieder geval inhoudt:
a.
een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft;
b.
een weergave van het verloop van de aanbesteding;
c.
de biedingen op grond waarvan is gegund.

3.3.8

Een aanbestedingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders.
Uiterlijk 4 weken na ontvangst van een aanbestedingsverslag beslissen burgemeester en
wethouders omtrent de instemming daarmee.

3.3.9

Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een aanbestedingsverslag,
indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen opdracht voor de uitvoering
van de betrokken werken en werkzaamheden is gegund in overeenstemming met artikel 3.3.1.

3.3.10 Het is verboden:
de opdracht te gunnen voordat burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het
aanbestedingsprotocol;
te starten met de uitvoering van de werken en werkzaamheden voordat burgemeester en
wethouders hebben ingestemd met het aanbestedingsverslag.
3.3.11 De artikelen 3.3.1 tot en met 3.3.10 zijn niet van toepassing, indien de
gemeente ter zake als exploitant optreedt.

3.4

Regels met betrekking tot de fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden,
maatregelen en bouwplannen.

3.4.1

De fasering van de ontwikkelingen in het exploitatiegebied vindt plaats in opeenvolgende
fasen zoals aangegeven op kaart 4 “Fasering”.

3.4.2

Een omgevingsvergunning voor bebouwing in een fase mag niet eerder worden verleend dan:
1 januari 2014, voor de op kaart 4 aangegeven Fase 2 (Zuid);
1 januari 2016, voor de op kaart 4 aangegeven Fase 3 (Middengebied);
voor Fase 1 (Noord) is geen fasering van toepassing.

3.5

Regels met betrekking tot koppelingen tussen werken, werkzaamheden, maatregelen en
bouwplannen.

3.5.1

De koppelingen van ontwikkelingen in het exploitatiegebied zijn weergegeven op kaart 5
“Koppelingen”, aangeduid als:
Koppeling 1: “koppeling bouwweg”
Koppeling 2: “aantal juridisch geleverde kavels”.

3.5.2

Een omgevingsvergunning voor bebouwing in fase 3 mag niet worden verleend voordat de op
kaart 5 aangeduide bouwweg is afgerond en toegankelijk is voor (doorgaand) bouwverkeer.

3.5.3.

Een omgevingsvergunning voor bebouwing in fase 3 mag niet worden verleend voordat voor
tenminste 28 kavels in Fase 2, zijnde 70% van het maximaal uitgeefbaar aantal kavels van 40,
welke bestemd zijn voor particulier opdrachtgeverschap, aan particulieren juridisch zijn geleverd.

3.6

Uitwerking van de regels
woningbouwcategorieën.

3.6.1

Voor de ontwikkeling van percelen particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector worden
aangewezen de gronden welke zijn aangegeven op de kaart “Aangewezen
woningbouwcategorieën”, die als kaart 6 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

met

betrekking
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3.6.2

Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector wordt verkocht aan een
woningzoekende die de kavel met het oog op zelfbewoning en -bebouwing wenst te verkrijgen.

3.6.3

Nadat een kavel voor particulier opdrachtgeverschap aan een particulier juridisch is geleverd, is
op het sluiten van een opvolgende overeenkomst tot vervreemding van een kavel voor particulier
opdrachtgeverschap en de overdracht van de voor de kavel verstrekte omgevingsvergunning tot
aan het moment van voltooiing van de bouw van de woning artikel 3.6.2 van overeenkomstige
toepassing.

3.7

Verbodsbepaling

3.7.1

Het is verboden te handelen in strijd met de in de artikelen 3.2 tot en met 3.6 gestelde eisen en
regels.

3.7.2

Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 3.7.1 wordt aangemerkt als een strafbaar
feit.

3.8

Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit exploitatieplan
aangegeven regels.

3.8.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op verzoek bij omgevingsvergunning te besluiten tot
een afwijking van hoofdstuk 2 “drempelwaarden” van het procedure handboek stichting regionaal
Inkoopbureau IJmond en Kennemerland september 2010, vanaf het moment dat een nieuwe
versie dan wel een daarvoor in de plaats tredend document is vastgesteld. Alsdan gelden het
nieuw vastgestelde document als toetsingkader voor het bepaalde in artikel 3.3.

3.8.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op verzoek af te wijken van de in de artikelen 3.2.2.,
3.3.2. en 3.3.6 vermelde termijnen, indien de betreffende omstandigheden daar naar het oordeel
van Burgemeester en Wethouders redelijkerwijs aanleiding toe geven.

3.8.3

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning op verzoek in te stemmen
met een afwijking van andere regels dan bedoeld in de leden 1 en 2, mits dit past in een in
voorbereiding zijnde herziening van dit exploitatieplan. Wanneer de afwijking bovendien zou
leiden tot een verhoging van de exploitatiebijdragen van één of meer eigenaren in het
exploitatiegebied dan wel van één of meer wederpartijen van de gemeente in een
grondexploitatieovereenkomst, wordt dit effect afzonderlijk meegewogen in het besluit van
burgemeester en wethouders. Wanneer burgemeester en wethouders besluiten tot instemming
kunnen zij aan dit besluit voorschriften verbinden.

3.8.4

Bij omgevingsvergunning kan op verzoek van de exploitant worden afgeweken van de
verkoopplicht zoals bedoeld in artikel 3.6.2., wanneer deze zijn grond wil bebouwen voor
zelfbewoning. Afwijking is slechts toegestaan ten aanzien van één kavel bestemd voor de bouw
van één woning.
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Hoofdstuk 4
De exploitatieopzet
4.1

Aanduiding van het tijdvak

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden bedraagt 9 jaren.
Start exploitatie
Einddatum exploitatie
Looptijd exploitatie
Prijspeil
Rente
Kostenstijging
Opbrengstenstijging

4.2

1 jan 2011
31 dec 2019
9 jaar
1 jan 2011
5% per jaar
2% per jaar
1% per jaar

Aanduiding van de fasering en koppelingen

Fase

Omschrijving

Aantal

Fase 1 Noord

Woningaantal

50

-

35

5

5

5

-

-

-

-

Fase 2 Zuid

Woningaantal

40

-

-

-

14

14

12

-

-

-

Fase 3 Midden

Woningaantal

138

-

-

-

-

-

46

46

46

-

Subtotaal

228

35

5

19

19

58

46

46

Fase 1 Noord

Percentage

100%

10%

10%

Fase 2 Zuid

Percentage

100%

35%

35% 30%

Fase 3 Midden

Percentage

100%

Bro

Omschrijving

Fasering
resterend

6.2.4 c

Inbrengwaarde
te verwerven
Kosten
exploitatie
Bouwrijp maken
Kosten
exploitatie
Woonrijp maken

6.2.4 k

Tijdelijk beheer

100%

6.2.4 g t/m j

Plankosten

100%

6.2.7

Gronduitgifte

100%

6.2.3 a t/m d

6.2.4 b, c

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

70% 10%

33% 33% 33%
2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

100%

8%

1%

1%

6% 30% 29% 25%

0%

0%

100%

14%

2%

2%

12% 27% 26% 17%

0%

0%

100%

0%

0% 14%

2% 12% 12% 26% 17% 17%

11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
0% 14%

2%

12% 12% 26% 17% 17%

Koppeling 1: bouwweg
Koppeling 2: aantal juridisch geleverde kavels
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0%

4.3

Raming van de inbrengwaarden van de gronden

Wro

Bro

Omschrijving

Nominaal
(prijspeil
01/01/2011)

Geïnvesteerd Contante
vermogen
waarde (per
01/01/2011)

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3 sub a en b

Waarde gronden en opstallen
die moeten worden gesloopt

15.383.443

6.165.968

14.183.610

6.2.3 sub c

Kosten vrijmaken grond

132.512

-

116.507

6.2.3 sub d

Kosten sloop, verwijdering en
verplaatsing

208.775

-

185.539

15.724.730

6.165.968

14.485.656

Totaal inbrengwaarde van de gronden
(artikel 6.13, lid 11, sub c, ten eerste Wro)
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4.4
Wro

Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie

Bro

Bro

Omschrijving

Nominaal
(prijspeil
01/01/2011)

Geïnveste
erd
vermogen

01/07/
2011

01/07/
2012

01/07/
2013

01/07/
2014

01/07/
2015

01/07/
2016

01/07
/2017

01/07/
2018

01/07/
2019

Contante
waarde (per
01/01/2011)

6.2.4 sub a
Onderzoek

56.962

56.962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56.962

1.793.424

- 245.500

35.071

35.071

216.406

489.538

463.633

308.203

-

-

1.583.946

1.034.832

- 141.657

20.237

20.237

124.870

282.471

267.523

177.838

-

-

913.960

1.059.190

- 144.991

20.713

20.713

127.809

289.120

273.820

182.024

-

-

935.473

3.105.448

-

-

-

425.101

60.729

374.724

374.724

802.816

533.677

533.677

2.610.126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

958.127

-

-

-

131.157

18.737

115.614

115.614

247.694

164.656

164.656

805.305

612.517

-

-

-

83.847

11.978

73.910

73.910

158.347

105.262

105.262

514.820

425.238

-

-

-

58.210

8.316

51.312

51.312

109.932

73.078

73.078

357.412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.249.290 256.414 256.414

256.414

256.414

256.414

256.414

256.414

256.414

256.414

3.280.473

6.2.4 sub b
Bodemsanering

6.2.4 sub c
Voorzieningen in exploitatiegebied

6.2.5 sub a

aanleg
nutsvoorzieningen

6.2.5 sub b

aanleg riolering en
bijbehorende werken
aanleg infrastructuur
(verharding, water,
bruggen, duikers,
steigers etc)

6.2.5 sub c

6.13,
lid 1,
sub
c, ten
twee
de

6.2.5 sub d
6.2.5 sub e

aanleg infrastructuur
openbaar vervoer
aanleg groen

openbare verlichting en
brandkranen
straatmeubilair,
speeltoestellen,
6.2.5 sub g
afrasteringen
gebouwde
6.2.5 sub h
parkeervoorziening
milieu- en archeologie
6.2.5 sub i
voorzieningen
Maatregelen voor wegnemen belemmeringen

6.2.5 sub f

6.2.4 sub d
6.2.4 sub e
6.2.4 sub f
6.2.4 sub g
t/m j
6.2.4 sub k

Kosten met betrekking gronden buiten
exploitatiegebied
Kosten voor toekomstige locaties

Plankosten

3.557.017

Tijdelijk beheer

6.2.4 sub l

Ramingen van planschade

6.2.4 sub m

Niet terugvorderbare belastingen

6.2.4 sub n

Rente van geïnvesteerde kapitalen, verminderd
met rentebaten

Totaal van de andere kosten in verband met de
exploitatie van de gronden
(artikel 6.13, lid 11, sub c, ten tweede Wro)

88.000

-

9.778

9.778

9.778

9.778

9.778

9.778

9.778

9.778

9.778

77.455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

236.846

236.846

-

-

-

-

-

-

-

-

-

236.846

1.543.098 798.340 342.213

1.040.528

835.036

1.942.881

1.886.729

2.253.045

1.142.865 1.142.865

11.372.777

12.927.600
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4.5 Raming van de opbrengsten van de exploitatie
Schema 1
Uitgifte
categorie

Type

Particulier
opdrachtge
verschap

1

Vrijstaande woning

PO

13.457

18

748

600

m2 kavel

376.946

€

504

per m2 kavel

2

Vrijstaand of twee-onder-een-kap PO

6.149

11

559

575 m2 kavel

270.104

€

483

per m2 kavel

3

Min. 3 aaneengesloten woningen

2.327

3

776

800.000

woning

39%

262.185

€

338

per m2 kavel

4

Vrijstaand of twee-onder-een-kap

2.595

8

324

500.000

woning

39%

163.866

€

505

per m2 kavel

5

Min. 3 aaneengesloten woningen

12.143

59

206

295.000

woning

29%

71.891

€

349

per m2 kavel

6

Twee-onder-een-kap

12.799

30

427

515.000

woning

39%

168.782

€

396

per m2 kavel

7

Vrijstaande woning

12.596

24

525

253.586

€

483

per m2 kavel

8

Vrijstaand of twee-onder-een-kap

7.078

24

295

119.706

€

406

per m2 kavel

9

Vrijstaand of twee-onder-een-kap PO

10.996

18

611

308.005

€

504

per m2 kavel

10

Gestapelde woning

1.569

11

245.000

woning

17%

35.000

€

35.000

per appartement

11

Gestapelde woning

1.616

10

275.000

woning

19%

43.908

€

43.908

per appartement

GD

Gemengde doeleinden

3.743
12

275.000

woning

19%

43.908

€

43.908

per appartement

PO

Oppervlakte Aantal
uitgeefbaar (st.)
exploitatieg
ebied (m2)

- Gestapelde woning

M2 bvo

- Maatschappelijk
M

Maatschappelijke doeleinden
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Gemiddelde
grondquote
grondprijsnota (excl.
btw)

575 m2 kavel
385.000

woning

37%

600 m2 kavel

Grondwaarde
(excl. btw )
per woning

Uitgifteprijs
(excl. btw)

800

m2 bvo

€

150

per m2 bvo

2.373

m2 bvo

€

150

per m2 bvo

2.373

- Maatschappelijk

Totaal

Gemiddelde Taxatie
Per
kavelgroott VON
eenheid
e (m2)
(incl. btw)

89.439

228

3.173

17

Schema 2
Uitgiftecategorie

Omschrijving

Programma

Eenheid

Uitgifteprijs
per eenheid

Totaal
opbrengsten
exploitatieplan
(nominaal)

1

Vrijstaande woning

PO

13.457

m2 kavel

504

6.785.034

2

Vrijstaand of twee-onder-een-kap

PO

6.149

2.971.141

Min. 3 aaneengesloten woningen

2.327

m2 kavel
m2 kavel

483

3

338

786.555

4

Vrijstaand of twee-onder-een-kap

2.595

m2 kavel

505

1.310.924

5

Min. 3 aaneengesloten woningen

12.143

m2 kavel

349

4.241.555

6

Twee-onder-een-kap

12.799

m2 kavel

396

5.063.445

7

Vrijstaande woning

12.596

m2 kavel

483

6.086.074

8

Vrijstaand of twee-onder-een-kap

7.078

m2 kavel

406

2.872.941

9

Vrijstaand of twee-onder-een-kap

10.996

m2 kavel

504

5.544.090

10

Gestapelde woning

11

woning

35.000

385.000

11

Gestapelde woning

10

woning

43.908

439.076

GD

Gemengde doeleinden
12

woning

43.908

526.891

800

m2 bvo

150

120.000

m2 bvo

150

355.875
37.488.600

PO
PO

- Gestapelde woning
- Maatschappelijk
M

Maatschappelijke doeleinden

-

- Maatschappelijk

2.373

Totaal
Schema 3
Wro

6.13, lid 1,
sub c, ten
derde

Bro

Omschrijving

6.2.7
sub a

Uitgifte van gronden in
het exploitatiegebied

Totaal 6.13 lid 1, sub c, ten derde Wro
juncto 6.2.7, sub a Bro
Bijdragen en subsidies
van derden
Opbrengsten in verband
met het in exploitatie
6.2.7
brengen van andere
sub c
gronden
Totaal 6.13 lid 1, sub c, ten derde Wro
juncto 6.2.7, sub a, b en c Bro

Nominaal
Geïnvesteerd
(prijspeil
vermogen
01/01/2011)

01/07/
2011

01/07/
2012

01/07
/2013

01/07/
2014

01/07/
2015

01/07/
2016

01/07/
2017

01/07/
2018

01/07/
2019

Contante
waarde
(per
01/01/2011)

37.488.600

-

- 5.131.773

733.110 4.523.624 4.523.624 9.691.497 6.442.485 6.442.485

-

30.900.396

37.488.600

-

- 5.131.773

733.110 4.523.624 4.523.624 9.691.497 6.442.485 6.442.485

-

30.900.396

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.488.600

-

- 5.131.773

733.110 4.523.624 4.523.624 9.691.497 6.442.485 6.442.485

-

30.900.396

6.2.7
sub b
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4.6

Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven Gronden

Schema 1
Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden
Totaal van de inbrengwaarden van de gronden
6.13, lid 1, sub c, ten eerste, Wro

Contante waarde (per
01/01/2011)
14.485.656

Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie
6.13, lid 1, sub c, ten tweede, Wro

11.372.777

Bruto te verhalen kosten

25.858.433

Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden
6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro; juncto 6.2.7, sub b, Bro
Totale opbrengsten wele worden verkregen of toegekend naaste ontwikkeling
6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro; juncto 6.2.7, sub c, Bro

-

Netto te verhalen kosten

25.858.433

Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in het exploitatiegebied
6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro; juncto 6.2.7, sub a, Bro
Maximaal te verhalen kosten
(met toepassing van artikel 6.16, Wro)

30.900.396

Schema 2
Uitgifte
categorie

25.858.433

Omschrijving

Basiseenheid

1

Vrijstaande woning

m2 kavel

504

3,4

13.457

45.234

2

Vrijstaand of twee-onder-een-kap m2 kavel

483

3,2

6.149

19.808

3

Min. 3 aaneengesloten woningen

m2 kavel

338

2,3

2.327

5.244

4

Vrijstaand of twee-onder-een-kap m2 kavel

505

3,4

2.595

8.739

5

Min. 3 aaneengesloten woningen

m2 kavel

349

2,3

12.143

28.277

6

Twee-onder-een-kap

m2 kavel

396

2,6

12.799

33.756

7

Vrijstaande woning

m2 kavel

483

3,2

12.596

40.574

8

Vrijstaand of twee-onder-een-kap m2 kavel

406

2,7

7.078

19.153

9

Vrijstaand of twee-onder-een-kap m2 kavel

504

3,4

10.996

36.961

10

Gestapelde woning

appartement

35.000

233,3

11

2.567

11

Gestapelde woning

appartement

43.908

292,7

10

2.927

GD

Gemengde doeleinden
- Gestapelde woning

appartement

43.908

292,7

12

3.513

- Maatschappelijk

m2 bvo

150

1,0

800

800

m2 bvo

150

1,0

2.373

2.373

M

Uitgifteprijs
per eenheid

Gewichtsfactoren

Programma

Gewogen
eenheden

Maatschappelijke doeleinden
- Maatschappelijk

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18, lid 4 Wro)

249.924

Maximaal te verhalen kosten
(met toepassing van artikel 6.16 Wro)
Som der gewogen eenheden
(artikel 6.1, lid 4 Wro)
Het ten hoogste verhaalbare bedrag per gewogen eenheid
(artikel 6.18, lid 5 Wro)

4.7

25.858.433
249.924
€

103,47

Percentage gerealiseerde kosten
Raming (nominaal)

Geïnvesteerd vermogen

Inbrengwaarde

15.724.730

6.165.968

zie 4.3

Overige kosten

12.927.600

1.543.098

zie 4.4

Totale kosten

28.652.330

7.709.066

27%
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4.8

Berekening exploitatiebijdrage

Schema 1 toedeling basiseenheden per betrokken kadastraal perceel
Programma basiseenheden /
Gewichtsfactoren

Uitgiftecategorie

Gewichtsfactor
Eigenaar

Kadastraal

Adrichem, J.E.J.
WIJ02 B 7424
Arisz, C.M.
WIJ02 B 7452
Arisz, C.M.
WIJ02 B 9909
Arisz, C.T.
WIJ02 B 9908
Dam en Gunter
WIJ02 E 589
Diaconie
WIJ02 B 10164
Diaconie
WIJ02 B 7441
Doodeman, M.C.
WIJ02 B 10167
Duin, H.N.J.
WIJ02 B 11213
Egmond, van, G.J.
WIJ02 E 485
Geest, van der, M.H.
WIJ02 B 11608 G
Geldermans, S. en J.
WIJ02 B 11151
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 10163
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 10358
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 10362
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 10747
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11357
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11466G
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11568
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11747
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11980
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 12193
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7378
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7380 G
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7423
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7427
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7428
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7433
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7451
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7453
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 9911
Gemeente Beverwijk
WIJ02 E 180
Gemeente Beverwijk
WIJ02 E 275
Gemeente Beverwijk
WIJ02 E 591
Gemeente Beverwijk
WIJ02 E 593
Godrie en Bierenbroodspot
WIJ02 E 588
Godrie en Bierenbroodspot
WIJ02 E 590
Hoorn, van den
WIJ02 B 11358
Hulscher, H.O.
WIJ02 B 11550
Kamp Projects B.V.
WIJ02 B 11549
S.N.E.L. Beverwijk B.V.
WIJ02 B 11214
S.N.E.L. Beverwijk B.V.
WIJ02 B 7381
stichting Beverwijkse montessori scholenWIJ02 B 9654
Stichting Woon opmaat
WIJ02 B 11708
Weterings, S.A.G.M.
WIJ02 B 11609
Totaal programma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GD
(wonen)

GD
(maatsch.)

M
(maatsch.)

Gewogen
eenheden

3,4

3,2

2,3

3,4

2,3

2,6

3,2

2,7

3,4

233,3

292,7

292,7

1,0

1,0

(programma x
gewichtsfactor)

m2 kavel

m2 kavel

m2 kavel

m2 kavel

m2 kavel

m2 kavel

m2 kavel

m2 kavel
563
655
1.293
2.156
1.898
0
624
136
5.361
3
40
729
13.457

Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk d.d. 7 juli 2011

738
3
78
714
376
5
113
0
957
1
1.850
1.313
6.149

352
850
1.125
2.327

2.593
2
2.595

1.072
411
2.007
1.906
1.117
3.701
1.929
12.143

65
179
6.948
173
5.434
0
12.799

8.206
1.068
432
2
829
2.058
12.596

7.004
74
7.078

m2 kavel
669
24
1.310
1.915
1.388
737
156
4.798
10.996

app.

app.
11
11

app.
10
10

m2 bvo

m2 bvo

12

800

12

800

-

2.497
4.143
2.377
91
2.455
18.952
11.048
1.211
15.356
26.434
4.674
13.682
11.043
3.440
984
1.593
700
6
18.691
462
4.438
0
4.574
4.061
34.151
5.273
15.259
6.095
2.451
1.830
1.915
2.536
18.560
4.313
138
4.492
249.924

984
213
1.037
138
2.373
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Schema 2 bruto exploitatiebijdrage per betrokken kadastraal perceel
Eigendom
Naam

Ruimtelijke analyse
Kadastraal

Kavel binnen
exploitatiegebied (m2)

Adrichem, J.E.J.
WIJ02 B 7424
Arisz, C.M.
WIJ02 B 7452
Arisz, C.M.
WIJ02 B 9909
Arisz, C.T.
WIJ02 B 9908
Dam en Gunter
WIJ02 E 589
Diaconie
WIJ02 B 10164
Diaconie
WIJ02 B 7441
Doodeman, M.C.
WIJ02 B 10167
Duin, H.N.J.
WIJ02 B 11213
Egmond, van, G.J.
WIJ02 E 485
Geest, van der, M.H.
WIJ02 B 11608 G
Geldermans, S. en J.
WIJ02 B 11151
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 10163
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 10358
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 10362
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 10747
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11357
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11466G
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11568
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11747
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 11980
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 12193
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7378
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7380 G
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7423
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7427
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7428
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7433
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7451
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 7453
Gemeente Beverwijk
WIJ02 B 9911
Gemeente Beverwijk
WIJ02 E 180
Gemeente Beverwijk
WIJ02 E 275
Gemeente Beverwijk
WIJ02 E 591
Gemeente Beverwijk
WIJ02 E 593
Godrie en Bierenbroodspot
WIJ02 E 588
Godrie en Bierenbroodspot
WIJ02 E 590
Hoorn, van den
WIJ02 B 11358
Hulscher, H.O.
WIJ02 B 11550
Kamp Projects B.V.
WIJ02 B 11549
S.N.E.L. Beverwijk B.V.
WIJ02 B 11214
S.N.E.L. Beverwijk B.V.
WIJ02 B 7381
stichting Beverwijkse montessori scholen
WIJ02 B 9654
Stichting Woon opmaat
WIJ02 B 11708
Weterings, S.A.G.M.
WIJ02 B 11609
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5.282
1.661
1.248
238
754
12.814
5.342
467
440
727
16.726
13.883
6.916
6.035
7.780
1.081
1.141
3.901
500
4.084
1.265
514
10.627
989
4.139
333
115
160
1.699
4.773
15.293
4.549
313
9.635
93
2.371
745
6.867
1.010
4.477
9.121
6.793
139
6.370
250
183.663

Bruto exploitatiebijdrage
Uitgeefbaar
(m2)

%

1.072 20%
1.232 74%
738 59%
27 11%
734 97%
7.004 55%
3.317 62%
0%
376 85%
0%
6.556 39%
8.206 59%
2.007 29%
4.070 67%
3.285 42%
1.068 99%
984 86%
506 13%
0%
396 10%
0%
2
0%
7.062 66%
175 18%
1.906 46%
0
0%
0%
0%
1.361 80%
1.248 26%
10.160 66%
1.946 43%
0%
5.762 60%
0%
1.890 80%
729 98%
1.389 20%
850 84%
1.125 25%
6.747 74%
3.442 51%
138 100%
1.929 30%
0%
89.439

Openbaar
(m2)
4.210
428
510
211
20
5.810
2.025
467
64
727
10.171
5.677
4.909
1.965
4.495
13
157
3.395
500
3.687
1.265
512
3.565
815
2.233
333
115
160
338
3.525
5.133
2.603
313
3.873
93
480
16
5.479
161
3.352
2.374
3.352
0
4.441
250
94.224

%

Gewogen
eenheden
80%
26%
41%
89%
3%
45%
38%
100%
15%
100%
61%
41%
71%
33%
58%
1%
14%
87%
100%
90%
100%
100%
34%
82%
54%
100%
100%
100%
20%
74%
34%
57%
100%
40%
100%
20%
2%
80%
16%
75%
26%
49%
0%
70%
100%

2.497
4.143
2.377
91
2.455
18.952
11.048
1.211
15.356
26.434
4.674
13.682
11.043
3.440
984
1.593
700
6
18.691
462
4.438
0
4.574
4.061
34.151
5.273
15.259
6.095
2.451
1.830
1.915
2.536
18.560
4.313
138
4.492
249.924

Bijdrage per gewogen Bruto exploitatieeenheid
bijdrage
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47
€ 103,47

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

258.338
428.635
245.940
9.396
254.019
1.960.867
1.143.124
125.342
1.588.766
2.734.992
483.596
1.415.596
1.142.556
355.881
101.849
164.806
72.453
622
1.933.833
47.779
459.132
0
473.272
420.195
3.533.408
545.533
1.578.752
630.614
253.583
189.290
198.165
262.386
1.920.340
446.248
14.322
464.803
25.858.433
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Kaarten bij het exploitatieplan
De volgende kaarten maken onderdeel uit van dit exploitatieplan:
KAART 1: kaart “Exploitatiegebied”
KAART 2: kaart “Voorgenomen grondgebruik”
KAART 3: kaart “Te verwerven gronden”
KAART 4: kaart “Fasering”
KAART 5: kaart “Koppelingen”
KAART 6: kaart “Aangewezen woningbouwcategorieën”
KAART 7: kaart “Uitgiftecategorieën”

Bijlagen bij het exploitatieplan
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit exploitatieplan:
BIJLAGE 1:

Het Programma Van Eisen en Regels (PVER)

BIJLAGE 2:

hoofdstuk 2 procedure handboek stichting regionaal Inkoopbureau IJmond en
Kennemerland 2010
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Bijlage 1, horende bij het Exploitatieplan Woongebeid Westelijk Beverwijk

Programma van Eisen en Regels (PVER)
Op de inrichting van de openbare ruimte zijn twee kaders van toepassing, namelijk de technische
voorwaarden van de gemeente Beverwijk (TV) van januari 2010, als bijlage 2 bij dit PVER gevoegd,
en de beeldkwaliteiteisen op hoofdlijn zoals opgenomen in bijlage 1.
De TV beschrijven de minimale eisen voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze worden per
gemeentelijk project nader uitgewerkt om maatwerk te kunnen leveren en wijken een eigen identiteit te
geven. De uitgangspunten voor de uitwerking tot maatwerk in Westelijk Beverwijk zijn dat de buurt een
sterk groen karakter krijgt en dat de openbare ruimte een klassieke uitstraling krijgt. Dat betekent dat
het bij voorkeur toepassen van gebakken bestratingmateriaal in plaats van betonstenen en het
inpassen van bijzondere groenelementen en waterpartijen aanwezig zijn.
De inrichting van de openbare ruimte volgt uit de hoofdstructuur van de wijk en de beeldkwaliteitseisen
die daarbij gelden voor uitwerking. In het bestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk is de
hoofdstructuur van de woonwijk vastgelegd. Op de bestemmingsplankaart is geprojecteerd waar
groen- en verkeersruimte is en waar woningbouw een plek krijgt. Om deze hoofdstructuur te kunnen
uitwerken en invullen zijn ruimtelijke kwaliteitseisen geformuleerd. Deze zijn opgenomen in de bijlage.
Per plandeel worden deze eisen nader ingevuld tot een beeldkwaliteitplan met een bijbehorende
verkaveling (stedenbouwkundig matenplan) en een inrichtingsplan openbare ruimte. Het gemeentelijk
beeldkwaliteitplan wordt in concept voorgelegd aan betrokkenen en geldt vervolgens als kader voor de
te ontwikkelen bebouwing en omgeving.
Op het moment van dit exploitatieplan wordt gewerkt aan de uitwerking van de eerste fase, plandeel
Noord. Het schetsontwerp is opgenomen in de bijlage over beeldkwaliteit op hoofdlijn. De uitwerking
voor Midden en Zuid volgt steeds vooruitlopend op het betreffende moment van geplande
gronduitgifte.
Op basis van de genoemde documenten stelt de gemeente een schetsontwerp openbare ruimte op.
Het voorlopig ontwerp wordt vervolgens in overleg met betrokkenen gemaakt en is onderhevig aan
inspraak. Met in achtneming van de inspraak zal dit leiden tot een definitief ontwerp openbare ruimte
per fase, waarna de uitvoeringsfase start. Daarbij gelden de TV wederom als minimaal toetsingskader.
In de uitvoeringsfase zijn de volgende randvoorwaarden van kracht:
a. Bestekken en tekeningen voor de uitvoering bouw- en woonrijp maken moeten voldoen aan
het uitgewerkte TV in de vorm van het inrichtingsplan openbare ruimte voor de betreffende
fase en de uitgewerkte beeldkwaliteitseisen op hoofdlijn, het beeldkwaliteitplan en
stedenbouwkundig matenplan voor de fase;
b. Partijen die werken en werkzaamheden uitvoeren voor het bouwrijp maken, de aanleg van
nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte dienen zich te houden aan de
ruimtelijke kaders genoemd onder a;
c. Het is verboden te starten met werkzaamheden voordat het bestek is voorgelegd en
goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Beverwijk.
De gemeentelijke projectplanning per fase is hierbij leidend;
d. Bestekken en tekeningen voor bouw- en woonrijp maken dienen via de gemeente Beverwijk te
worden getoetst door de betrokken instanties zoals de nutsbedrijven;
e. Voordat de uitvoering start zorgt de gemeente voor een tijdelijke bouwweg in de betreffende
fase mits zij eigen gronden beschikbaar heeft. Partijen die we werken uitvoeren zijn verplicht
tot onderhouden hiervan totdat deze als onderdeel van de openbare ruime woonrijp is
gemaakt en onder het beheer van de gemeente Beverwijk valt. De partijen die uitvoert is
aansprakelijk voor de schade en overlast die zijn bouwactiviteiten veroorzaken;
f. De coördinatie van de uitvoering vindt plaats door een door de gemeente Beverwijk aan te
wijzen toezichthouder die verplichtende aanwijzingen geeft over onder andere het
bouwverkeer en toegang heeft tot alle gronden waarop uitvoering plaatsvindt;
g. Het opleveren van uitgevoerde werkzaamheden volgt nadat de gemeente Beverwijk hiermee
akkoord is gegaan op basis van een door uitvoerende partij op te stellen schriftelijk melding
met een verslag.

Bijlage 1 PVER: Beeldkwaliteitseisen op hoofdlijn
Voor westelijk Beverwijk zijn de streekeigen kenmerken uitgangspunt. Het ‘wonen in de duinstrook’ is
het gewenste beeld. De invloed van het landschap en zijn structuur, de historie van het gebied en de
groene inpassing van de verschillende buurtjes zijn leidend.
De landschappelijke dragers in het bestaande landschap aan de west- en oostzijde worden met elkaar
verbonden door onder andere de zogenaamde rellen. Deze naam verwijst naar de vroegere duinrellen
(duinbeken) die op het strand uitkwamen.
Kenmerkend voor de beeldkwaliteit binnen het projectgebied Westelijk Beverwijk is de
landschappelijke inbedding van woningen door het gebruiken van een landschappelijk casco.
Houtsingels rellen en waterlopen bepalen het beeld van de inrichting. Groene randen om kleine
buurtjes.
De karakteristieke lintbebouwing uit de omgeving wordt voortgezet in het gebied. Hierop is ingespeeld
door het opnemen van lange en enigszins slingerende straten. Andere gebiedsspecifiek kenmerken
zijn de hagen die wegen begeleiden zoals de Bankenlaan.
In de openbare ruimte worden de gebiedsspecifieke kenmerken uitgewerkt tot een krachtig beeld. Op
die manier krijgt het gebied haar eigene identiteit die goed aansluit op de landschappelijke omgeving.
Er wordt een ruimtelijke relatie gelegd tussen bebouwing en openbare ruimte in de uitwerking van de
wegprofielen.
Bovenstaand leidt tot de volgende algemene uitgangspunten voor de openbare ruimte:
- de historische landschappelijke onderlegger is bepalend voor de afbakening van woonclusters
en de kwaliteit van het openbaar gebied (kaart historie);
- de dominante richtingen in het landschap, oost-west en noord-zuid, komen voort uit de
natuurlijke opbouw van de kust en worden gehandhaafd in het plan waarbij de oostwestrichting wordt benadrukt;
- de hoofdontsluiting parallel aan de Creutzberglaan wordt informeel vormgegeven als
landelijke weg net als de primaire hoofdroute om te zorgen dat de Creutzberglaan de
hoofddrager blijft, wat wordt versterkt door de begeleidende waterpartij;
- bij inpassing van straten en paden is het vrijwaren van het open landschap uitgangspunt door
een compacte profilering van wegen toe te passen en een zoveel mogelijk vlakke profilering;
- beeldbepalend zijn de oost-west georiënteerde houtsingels en hagen die in beeld kunnen
variëren afhankelijk van de situering. Dit is op de kaart groenstructuur weergegeven.
- De oost-west gerichte groenstructuur wordt benut voor een optimale afwatering die van west
naar oost loopt;
- de centrale openbare ruimte met groen en water vormt een schakel in de noord-zuid en oostwestroutes en dient een visueel open gebied te zijn. In dit open groengebied komt een
e
e
recreatieve inrichting zoals een waterplas met speeloever. Inspiratiebron zijn de 19 en 20
eeuwse wandelparken met vijvers;
- langs de (30 km/u) wegen en langzaam verkeersroutes worden onbebouwde groene ruimten
vormgegeven;
- open water krijgt waar mogelijk een zachte oever;
- de rellen en houtwallen krijgen vorm als smalle geulen die bij neerslag onder water lopen en
dienst doen als waterafvoer. Kenmerkend zijn de steile groene hellingen;
- houtwallen van de noordzijde bestaan uit manshoge groenstructuren met zowel bomen als
struikbegroeiing;
- doorgaande grastapijten in het openbaar gebied zorgen voor een open inrichting, ook bij
speelplekken is vrij doorzicht naar het overige openbaar groen;
- er dient een uniforme afbakening te zijn van privé- gebieden en collectieve gebieden en
parkeerkoffers door middel van hagen.

Hoofdstructuur openbare ruimte plandeel Noord (Fase 1) en principe profielen

BIJLAGE 2 behorende bij Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk

DEEL B: DE TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEPLAN
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Hoofdstuk 1
Toelichting bij de status van het exploitatieplan
1.1

Toelichting bij koppeling met ruimtelijk besluit
Voor het gebied Woongebied Westelijk Beverwijk heeft de gemeente op 14 mei 2009 het
bestemmingsplan “Woongebied Westelijk Beverwijk” vastgesteld. Aangezien de gemeente niet
de volledige eigendommen van de gronden binnen het gebied bezit en kostenverhaal niet
anderszins is verzekerd alsmede omdat de gemeente het stellen van locatie-eisen noodzakelijk
acht, stelt de gemeenteraad het Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk vast, ter
uitvoering van de wettelijke regeling in afdeling 6.4 Wro.
De vaststelling van het exploitatieplan dient ertoe om:
1.
de noodzakelijke publiekrechtelijke basis te leggen voor het kostenverhaal en verevening,
dat plaatsvindt door middel van een daartoe strekkend voorschrift te verbinden aan een
te verlenen omgevingsvergunning, dan wel in het verband van een overeenkomst welke
wordt gesloten na de vaststelling van dit exploitatieplan;
2.
een omschrijving te geven van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken
van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de
openbare ruimte in het exploitatiegebied;
3.
eisen en regels te stellen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken
van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de
openbare ruimte in het exploitatiegebied en het uitvoeren van deze werken en
werkzaamheden;
4.
regels te stellen aan de uitgifte van de kavels in de aangewezen
woningbouwcategorie particulier opdrachtgeverschap;
5.
het tijdvak te bepalen waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden,
alsmede regels te stellen aan de fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden,
maatregelen en bouwplannen, en de koppelingen hiertussen.

1.2

Toelichting bij begrenzing van het exploitatiegebied
De begrenzing van het exploitatiegebied zoals aangegeven op kaart 1 volgt de begrenzing van
het bestemmingsplan, niet in exploitatiegebied zijn opgenomen:
gronden welke binnen het Bestemmingsplan een te handhaven woonbestemming
hebben, geen functieverandering
ondergaan
en
waarvan
vervangende
sloop/nieuwbouw economisch niet opportuun wordt geacht (geen bouwplan in de zin
van Bro 6.2.1.). Dit betreffen de (woningen aan de) Creutzberglaan 54 en Laan van Blois
502;
de aan de rand van het bestemmingsplan geprojecteerde groen (tuin)stroken. Er is ook
daar geen sprake van een bouwplan in de zin van Bro 6.2.1. Het groen wordt niet
gerealiseerd met het oog op de geplande nieuwbouw;
de aan de westzijde van het bestemmingsplan begrensde weg gelegen tussen de
Creutzberglaan en Het Zandgat. Dit betreft een bestaande weg waaraan in het kader van
de realisatie van het exploitatiegebied geen werkzaamheden worden verricht;
Het perceel Creutzberglaan 45. De bestemming van dit perceel is als gevolg van de
uitspraak van de raad van state van 9 februari 2011 niet gewijzigd;
het Jacob Knegjespad. De woning aan het Jacob Knegjespad kon niet herbouwd worden
zonder wijziging van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Westertuinen is het
perceel bestemd voor de Westelijke Randweg. Het tracé de Westelijke Randweg is
inmiddels gewijzigd, waardoor het betreffende perceel weer terug is bestemd naar
wonen. Het is daarom uit functionele overwegingen meegenomen in het
bestemmingsplan, maar maakt geen onderdeel uit van de ontwikkeling van het
Woongebied Westelijk Beverwijk, waarmee het geen ruimtelijke en functionele
samenhang heeft. De gemeente is eigenaar van het perceel, kostenverhaal is verzekerd.
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1.3

Toelichting bij voorgenomen grondgebruik
Kaart 2 geeft de begrenzingen aan tussen uitgeefbare- en openbare gronden. Met openbare
gronden wordt gedoeld op gronden die bestemd zijn als openbaar groen, openbaar water en
openbare wegen in het bestemmingsplan. Openbare gronden zijn niet uitgeefbaar.

1.4

Toelichting bij te verwerven gronden
De gemeente wenst alle gronden in het exploitatiegebied die nog geen eigendom van haar zijn te
verkrijgen. Deze zijn aangegeven op kaart 3. De gemeente voert daartoe een actief grondbeleid.
Op alle binnen het exploitatiegebied gelegen percelen welke geen eigendom zijn van de
gemeente rust thans een voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten. De
gemeente wil in eerste instantie via minnelijk overleg tot verwerving komen. Mocht dit niet lukken
dan is het overgaan tot een onteigeningsprocedure door de gemeente uitgangspunt, behoudens
indien een eigenaar een beroep kan doen op zelfrealisatie. De openbare gronden wenst de
gemeente, ook ingeval van een beroep op zelfrealisatie met betrekking tot de uitgeefbare
gronden, in eigendom alsmede onderhoud en beheer te verkrijgen.

1.5

Toelichting bij citeertitel
Het gelijktijdig met het Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk vastgestelde
Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk is op 9 februari 2011 door de Raad van State
vernietigd. Naast inhoudelijke wijzigingen is thans gekozen voor een redactioneel andere opzet
dan bij het eerste Exploitatieplan Westelijk Beverwijk, mede op basis van in samenwerking met
Vereniging Nederlandse Gemeenten recent opgestelde modellen daartoe.
Na vaststelling door de gemeenteraad, is er voor belanghebbenden gedurende 6 weken na
tervisielegging van het vaststellingsbesluit een beroepsmogelijkheid bij de afdeling
bestuursterspraak van de Raad van State. Als dit Exploitatieplan Woongebied Westelijk
Beverwijk na behandeling van de beroepsschriften in stand blijft, is er sprake van een (al dan niet
gewijzigd) onherroepelijk plan.
Het Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk dient ingevolge artikel 6.15 lid 1 Wro ten
minste eenmaal per jaar te worden herzien, ingaande 1 jaar na het onherroepelijk worden van
het besluit) totdat alle in het plan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn
gerealiseerd. Een herziening kan ertoe leiden dat sprake is van een verhoging of verlaging van
de exploitatiebijdrage, dit met uitzondering van de percelen waarvoor op het moment van de
herziening een exploitatiebijdrage is vastgelegd, of aanpassing van de regels en/of bijlagen.
Indien er sprake is van structurele wijzigingen in het Exploitatieplan, dan is daarop de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure van toepassing en staat de mogelijk open daartegen in
beroep te gaan bij de rechtsbank of de Raad van State. Bij niet structurele wijzigingen, zoals het
aanpassen van ramingen, is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure niet van toepassing,
bestaat er geen beroepsmogelijkheid en eindigt de procedure met een raadsbesluit tot herziening
van het exploitatieplan.
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Hoofdstuk 2
Toelichting bij de omschrijving van werken en werkzaamheden
Als onderdeel van de exploitatie van het exploitatiegebied moeten werken en werkzaamheden worden
uitgevoerd, onder andere voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten
van de openbare ruimte. De laatste twee hebben betrekking op de zogenaamde openbare gronden zoals
deze zijn begrensd op kaart 2, Voorgenomen grondgebruik. De geraamde kosten van de werken en
werkzaamheden zijn opgenomen in de exploitatieopzet (Zie deel A: Hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk worden
globaal de benodigde werken, werkzaamheden beschreven. Een nadere uitwerking van de werken en
werkzaamheden en kwalitatieve uitgangspunten zijn omschreven in het Programma Van Eisen en Regels
(PVER). Het bij dit exploitatieplan gevoegde PVER is thans nog zeer globaal. Bij de jaarlijkse herziening
zal een meer gedetailleerd en uitgewerkt PVER, mede op basis van een (per fase) vast stellen uitgewerkt
inrichtingsplan openbare ruimte, worden toegevoegd. Het PVER is het kwalitatief en technisch inhoudelijk
kader voor de door de exploitant te verrichten werken en werkzaamheden.
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Hoofdstuk 3
Toelichting bij de eisen en regels
3.2.1

Toelichting plan van aanpak
De exploitant draagt zelf zorg voor het opstellen van een plan van aanpak.

3.2.2

Toelichting melding
De exploitant dient binnen de aangegeven termijn melding te doen van de voorgenomen
werkzaamheden, waarbij vergezeld gaat het plan van aanpak. De termijn is zo gesteld om de
exploitant na instemming van de gemeente op grond van artikel 3.2.4 voldoende tijd te geven
voorbereidende werkzaamheden te treffen. Benadrukt zij dat deze melding niet betreft een
aanvraag om omgevingsvergunning in de zin van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

3.2.3

Toelichting inhoud plan van aanpak
Het Plan van Aanpak omschrijft zowel de inhoudelijke werkzaamheden als de wijze waarop deze
(volgtijdelijk) worden uitgevoerd. Het door de exploitant op te stellen plan van aanpak omvat een
definitief ontwerp van de betreffende uit te voeren werken met een daarbij behorend bestek en
inrichtingsplan met bijbehorende technische omschrijving.

3.2.4

Toelichting termijn instemming plan van aanpak door gemeente
De termijn is gesteld om de gemeente afdoende tijd te geven de ingeleverde stukken te
beoordelen.

3.2.5

Toelichting onthouden instemming plan van aanpak door gemeente
Indien het plan van aanpak niet overeenstemt met het PVER, zal het college van burgemeester
en wethouders weigeren ermee in te stemmen. De exploitant doet er met het oog daarop
verstandig aan tevoren met de gemeente te overleggen over een concept van een (definitief)
ontwerp met het bijbehorend (concept) bestek, en een en ander zonodig aan te passen aan
bevindingen van de gemeente, alvorens een definitief plan van aanpak ter instemming aan het
college van burgemeester en wethouders voor te leggen.

3.2.6.

Toelichting bij melding voltooiing
Deze melding kan worden gezien als de publiekrechtelijke oplevering van de werken en
werkzaamheden.

3.2.7

Toelichting voltooiingverslag
Bij deze melding dient de exploitant aannemelijk gemaakt te hebben dat de werken en
werkzaamheden voldoen aan het plan van aanpak. Het is de verantwoordelijkheid van de
exploitant om dit aan te tonen.

3.2.8

Toelichting instemming met voltooiing door de gemeente
Dit kan gezien worden als de publiekrechtelijke aanvaarding van de oplevering zoals bedoeld in
artikel 3.2.6. Het college van burgemeester en wethouders dient wederom in te stemmen met het
voltooiingverslag. Een publiekrechtelijke aanvaarding zal in de praktijk worden voorafgegaan door
een fysieke controle van de verrichte werkzaamheden. De exploitant dient de gemeente daartoe
in de gelegenheid te stellen. De exploitant en de gemeente kunnen nadere afspraken maken over
de wijze waarop de controle parallel gelijktijdig kan geschieden als de private oplevering van de
(ondergrond) van de openbare gronden ingevolge artikel 3.2.10.

3.2.9

Toelichting instemming college
De exploitant dient aannemelijk te maken dat de werken en werkzaamheden voldoen aan het
goedgekeurde plan van aanpak. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om dit aan te
tonen. De Wro bepaalt dat de gemeente een aan de vergunninghouder verschuldigde financiële
bijdrage verstrekt, indien de prestaties waaraan die bijdrage is gerelateerd overeenkomstig het
exploitatieplan zijn verricht en een verzoek tot betaling bij de gemeente is ingediend (artikel 6.22,
lid 1 Wro). De instemming met het voltooiingverslag dient er ook toe om vast te stellen of de
betrokken werken en werkzaamheden overeenkomstig het exploitatieplan zijn uitgevoerd en of de
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bedoelde financiële bijdrage, mits ook aan de toepasselijke andere voorwaarden is voldaan, kan
worden verstrekt. Indien niet overeenkomstig het exploitatieplan is gehandeld, dan zal de betaling
van de financiële bijdrage reeds om die reden niet aan de orde kunnen zijn.
3.2.10 Toelichting sluiten overeenkomst
Het is niet gewenst dat een exploitant bij een particuliere exploitatie eventueel een bijdrage
ontvangt vanaf het moment dat het exploitatieplan is vastgesteld. Eerst dient de ontvanger van de
bijdrage alle prestaties verricht te hebben die ingevolge het exploitatieplan op zijn perceel rusten.
Onder deze prestaties is begrepen de overdracht van openbare gronden. Indien de eigenaar
weigert deze gronden over te dragen vindt geen bijdrage door de gemeente plaats.
3.2.11 Toelichting verbod
Het is niet toegestaan dat wordt aangevangen met de werken en werkzaamheden voordat het
college van burgemeester en wethouders heft ingestemd met het aanbestedingsverslag.
3.2.12 Toelichting uitzondering gemeente
De gemeente behoeft niet jegens zichzelf zorg te dragen voor een Plan van Aanpak op de in dit
plan voorgeschreven wijze.

3.3.1

Toelichting aanbestedingsprotocol
De exploitant behoudt zelf de verantwoordelijkheid ten aanzien van de te volgen procedure bij
een gunning van diensten, werken en werkzaamheden. Het aanbestedingsprotocol bevat de
uitgangspunten en te nemen stappen daartoe.

3.3.2

Toelichting termijn aanbestedingsprotocol
De aanbestedingsprocedure zal de nodige tijd in beslag gaan nemen. De melding dient daarom
in een vroeg stadium plaats te vinden.

3.3.3

Toelichting inhoud aanbestedingsprotocol
De aanduiding dient duidelijk te zijn omschreven. Er dient uitputtend verwezen te worden naar de
betreffende op dat moment relevant zijnde regelgeving, de wijze waarop deze is geïnterpreteerd
en de manier hoe daar in het onderhavige geval mee is omgegaan.

3.3.4

Toelichting instemming met aanbestedingsprotocol door de gemeente
Het college van burgemeester en wethouders dient in te
aanbestedingsprotocol.

stemmen

met

het

3.3.5

Toelichting geldende aanbestedingsregelgeving
Bij de aanleg en inrichting van niet uitgeefbaar / openbaar gebied geldt de verplichting ten
aanzien van de daartoe te verrichten diensten, werken en werkzaamheden de geldende
Europese en nationale aanbestedingsregelgeving in acht te nemen. Indien geldende regelgeving
niet in acht wordt genomen, zou dat uiteindelijk tot een ingebrekestelling van de gemeente
kunnen leiden. De Europese regels, waaronder richtlijn EU-richtlijn 2004/18, zijn in het Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) geïmplementeerd. Zoals uit de regelgeving
blijkt kan het niet alleen gaan om werken en werkzaamheden boven de drempels zoals
opgenomen in de betreffende EU-regelgeving, maar ook om werken en werkzaamheden waarvan
de waarde onder die drempels valt, en op de gunning van de opdrachten waarop de beginselen
van in het bijzonder gelijkheid en transparantie, zoals neergelegd in het EU-verdrag, van
toepassing zijn. In het door de exploitant aan te leveren aanbestedingsprotocol zal dienen te
worden aangegeven op welke wijze die passende mate van openbaarheid zal worden betracht.
Verder is het gemeentelijk aanbestedingsbeleid van toepassing. Het als bijlage 2 bijgevoegde
hoofdstuk 2 van het procedure handboek stichting regionaal Inkoopbureau IJmond en
Kennemerland 2010, vermeldt de verschillende drempelbedragen welke voor de gemeente van
toepassing zijn en welke de exploitant eveneens, zonder afwijking, in acht dient te nemen.

3.3.6

Toelichting melding aanvang
Dit betreft de melding van de voorgenomen aanvang van de werken en werkzaamheden.
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3.3.7

Toelichting inhoud aanbestedingsverslag
In het aanbestedingsverslag dient aannemelijk te worden gemaakt dat de betreffende opdracht
daadwerkelijk is gegund in overeenstemming met het toepasselijk aanbestedingsprotocol. Het is
de verantwoordelijkheid van de exploitant dit aan te tonen. Een weergave van het verloop van de
aanbesteding maakt daarvan onderdeel uit, alsmede inzicht in (de wijze van) de verschillende
biedingen. Aantoonbaar dient te zijn dat het aanbestedingsprotocol is nageleefd en dat het bod
op een marktconforme wijze tot stand is gekomen.

3.3.8

Toelichting instemming met aanbestedingsverslag door de gemeente
Het college van burgemeester en wethouders dient in te stemmen met het aanbestedingsverslag.
Een ambtelijk akkoord volstaat derhalve niet.

3.3.9

Toelichting weigering instemming
Toetsingsgrond voor het college van burgemeester en wethouders is het aanbestedingsprotocol.
Het verdient voor de exploitant aanbeveling om in de overeenkomst met de geselecteerde
uitvoerder het voorbehoud te maken van instemming van het college van burgemeester en
wethouders met het aanbestedingsverslag.

3.3.10 Toelichting verbod
Het is niet toegestaan de opdracht voor werken en werkzaamheden te gunnen voordat het
college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het aanbestedingsprotocol. Het is
eveneens niet toegestaan dat wordt aangevangen met de werken en werkzaamheden voordat
het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het aanbestedingsverslag.
3.3.11 Toelichting uitzondering gemeente
De gemeente behoeft niet jegens zichzelf zorg te dragen voor een aanbestedingsprotocol en
-verslag. Zij is gebonden aan de geldende aanbestedingsregelgeving.

3.4.1

Toelichting fasering
Er is vanuit de regiefunctie, binnen de daarbij horende beleidsvrijheid, van de gemeente gekozen
voor drie fases waarin gaat worden ontwikkeld, zoals aangegeven op kaart 4. Getracht wordt een
gedoseerd woningaanbod te realiseren. De huidige markt laat het niet toe om het gehele gebied
gelijktijdig te ontwikkelen. Het middengebied, fase 3, heeft hoge inrichtingskosten gezien de grote
hoeveelheid groen en water. Ten behoeve van een gezonde grondexploitatie is het noodzakelijk
de baten middels fase 1 en 2 voor zover mogelijk voor deze kosten uit te laten gaan.

3.4.2.

Toelichting verbod verlenen omgevingsvergunning
Dit artikel handhaaft de betreffende fases. Omgevingsvergunningen zullen tot de aangegeven
momenten moeten worden geweigerd.

3.5.1

Toelichting Koppeling
Om de uitvoering van werken en werkzaamheden mogelijk te maken dient fase 3 voldoende
bereikbaar te zijn. De op kaart 5 aangegeven bouwweg, gelegen op dezelfde plaats van de
definitieve doorgaande weg, is voor deze bereikbaarheid de minimum voorwaarde. De bouwweg
bevindt zich op verschillende eigendommen. De gemeente spant zich in onder meer de
(ondergrond) van deze bouwweg zo tijdig mogelijk te verwerven. De bouwweg dient algemeen
toegankelijk te zijn.
Om de inrichtingskosten van de openbare ruimte te dekken, dient 70% van het maximaal
uitgeefbaar aantal kavels in Fase 2 juridisch te zijn geleverd. Dit komt uitgaande van een
maximum van 40 kavels neer op 28 juridisch geleverde kavels. Betaling van de koopsom vindt
plaats op het moment van juridische levering. Zodra het percentage is bereikt neemt de
gemeente aan dat voldoende baten zijn gegenereerd om te starten met de ontwikkeling van fase
3.
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3.5.2

Toelichting verbod omgevingsvergunning
Dit artikel handhaaft de koppeling. Omgevingsvergunningen zullen tot het aangegeven moment
moeten worden geweigerd.

3.6.1.

Toelichting bij particulier opdrachtgeverschap
Met een particulier opdrachtgever wordt bedoeld een burger die de volledige zeggenschap heeft
en verantwoordelijkheid draagt over het gebruik van de aan hem uit te geven grond, het ontwerp
en de bouw van de eigen woning en de bedoeling heeft de eigen woning ook daadwerkelijk zelf
(met zijn gezin) te gaan bewonen. Op kaart 6 staat aangegeven welke gronden aan particuliere
opdrachtgevers dienen te worden uitgegeven. Het betreft kavels in de zogenaamde “vrije sector”,
met een maximaal aantal van 70 betreft het 31% op een totaal van ca. 228 woningen. De
verwachting is dat in de huidige markt binnen Beverwijk een relatief grote behoefte bestaat aan
kavels voor Particulier opdrachtgeverschap.

3.6.2

Toelichting gegadigde
In beginsel is iedere meerderjarige gerechtigd als particulier opdrachtgever een kavel aan te
kopen.

3.6.3.

Dit artikel beoogt te voorkomen dat een particuliere opdrachtgever (met of zonder voorbedachte
rade) als eerste koper zijn kavel en de verleende vergunning weer overdraagt aan de
oorspronkelijke exploitant of een ander professioneel bedrijf, die de kavel niet via particulier
opdrachtgeverschap ontwikkelt.

3.7

Toelichting bij de strafbaarheid
Er is voor regels die gesteld zijn krachtens de Wro, zoals het bestemmingsplan en het
exploitatieplan, een algemeen verbruiksverbod opgenomen (in artikel 7.2. sub b Wro). Met de
melding dat overtreding als een strafbaar feit dient te worden aangemerkt, is sprake van een
overtreding op grond van de Wet Economische delicten.

3.8.1

Toelichting aanpassing als gevolg wijziging regels
In lid 1 is een mogelijkheid opgenomen om te kunnen afwijken van het thans geldende
Handboek Inkoop en Aanbestedingen voor het geval de gemeente na vaststelling van dit
exploitatieplan dit beleid zou aanpassen.

3.8.2

Toelichting afwijken van termijnen
De exploitant is gehouden aan de genoemde artikelen gestelde termijnen. In een individuele
situatie kan echter sprake zijn van een bijzondere omstandigheid of gebeurtenis waardoor
handhaving van deze termijnen redelijkerwijs niet van de exploitant behoeft te worden verlangd.
Dit artikel biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid te besluiten de termijn voor die
specifieke situatie aan te passen.

3.8.3

Toelichting wijzigingsmogelijkheid
Hier is een algemene mogelijkheid opgenomen voor het instemmen met verzoeken tot afwijking
van de in het exploitatieplan opgenomen regels. Deze toestemming kan slechts worden verleend
als de afwijking past in een in voorbereiding zijnde herziening van het exploitatieplan. In het
kader van de rechtszekerheid geldt dat, wanneer de afwijking bovendien leidt tot een verhoging
van de exploitatiebijdragen van één of meer eigenaren in het exploitatiegebied dan wel van één
of meer wederpartijen van de gemeente in een grondexploitatieovereenkomst, dit effect inclusief
de procedurele implicaties afzonderlijk dient te worden meegewogen in het besluit
van burgemeester en wethouders. Een eventueel besluit tot instemming met een dergelijk
verzoek dient uiteraard niet op andere gebieden tot nadelen te leiden van voortgang en/of de
beoogde kwaliteit van de ontwikkeling. Daarom kunnen burgemeester en wethouders
voorschriften verbinden aan een instemmingbesluit.

3.8.4.

Het is billijk dat indien een eigenaar/exploitant een kavel, in plaats van deze te verkopen, wenst
te gebruiken voor zelfbewoning, daartoe de mogelijkheid bestaat.
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Hoofdstuk 4
Toelichting bij de exploitatieopzet
Algemeen
De Wro gaat bij het exploitatieplan uit van de fictie dat de gemeente de grondexploitatie zelf ter
hand neemt. Het exploitatieplan bevat een exploitatieopzet die als basis dient voor het
kostenverhaal.
De via het exploitatieplan te verhalen kosten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 t/m
6.2.5). Kosten die in deze artikelen van het Bro niet zijn genoemd, zijn niet te verhalen via het
exploitatieplan. De kostensoorten in het Bro maken duidelijk welke kosten in beginsel verhaalbaar
zijn. Om deze kosten op te nemen in het exploitatieplan zullen de kosten ook bij de betreffende
locatie moeten horen. Er zijn drie criteria waaraan moet worden voldaan om kosten van werken,
werkzaamheden en maatregelen bij een exploitatie in rekening te brengen via het exploitatieplan,
namelijk: profijt, toerekenbaarheid of causaliteit en evenredigheid of proportionaliteit (artikel 6.13
lid 6 Wro).
In relatie tot kostenverhaal wordt in dit artikel per kostensoort aangegeven hoe de kosten zijn
bepaald. Hierbij is aansluiting gezocht bij de kostensoortenlijst zoals opgenomen in het Bro (art.
6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 en 6.2.7) Tenzij anders vermeld geldt voor alle kosten dat:
- de locatie profijt heeft van de werken, werkzaamheden en voorzieningen;
- er een causaal verband is en de kosten dus toerekenbaar zijn;
- de kosten voor 100% ten gunste komen van de te ontwikkelen locatie en dat geen andere
locaties “meeprofiteren” van de werken werkzaamheden of voorzieningen. De begrote bedragen
zijn voor een belangrijk deel ramingen. Jaarlijks zal de exploitatieopzet worden aangepast waarbij
waar mogelijk de ramingen aangepast of vervangen door gerealiseerde kosten.
Binnen het exploitatieplan worden de kosten van de grondexploitatie (de lasten) verdeeld over
bouwpercelen met aangewezen bouwplannen. Dit gebeurt naar rato van de opbrengstpotentie
van die percelen. De opbrengstpotentie wordt afgeleid van de uitgifteprijzen van bouwrijpe grond,
aan de hand van door de gemeente vastgesteld uitgifteprijsbeleid. Een bouwperceel met een
hoge opbrengstpotentie betaalt relatief meer mee aan de kosten dan een perceel met een
geringere opbrengstpotentie. Naast deze opbrengsten door uitgifte van gronden in het
exploitatiegebied benoemt artikel 6.2.7 Bro ook opbrengsten uit ramingen voor eventuele
bijdragen en subsidies van gemeente en/of van derden alsmede opbrengsten uit ramingen welke
worden verkregen of toegerekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de
naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen als opbrengsten die worden opgenomen
in de exploitatieopzet.
De raming van de opbrengsten is van belang in relatie tot de omvang van de te verhalen kosten.
Wanneer de gronduitgifteopbrengst uitstijgt boven, of gelijk is aan de verhaalbare kosten, dan
kan de gemeente de kosten in beginsel volledig verhalen op de bouwkavels. Wanneer de
geraamde gronduitgifteopbrengst lager blijkt dan de kosten en de gemeente brengt desondanks
de ruimtelijke maatregel in procedure, dan is het ingecalculeerde tekort voor rekening van de
gemeente en is de omvang van het kostenverhaal beperkt tot het verhaalbaar deel.
Door een exacte benadering binnen de rekenmodellen kan sprake zijn van optelling- en
afrondingsverschillen.

4.1

Toelichting bij de aanduiding van het tijdvak, peildata en rente
De uitgifte van bouwkavels is voorzien in de periode van 2011 tot 31 december 2019. De
grondprijzen worden naar huidige inzichten jaarlijks geïndexeerd met 1 %. Het gehanteerde
rentepercentage van 5 is conform het huidig geldende gemeentelijk tarief voor het aantrekken
van financiering. In het exploitatieplan moeten de kosten en opbrengsten geraamd worden op
een eenduidige prijspeildatum. Vanaf deze prijspeildatum tot aan de datum van besteding (als het
gaat om kosten) wordt dan rekening gehouden met een parameter voor kostenstijging. Hetzelfde
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geldt voor opbrengstenstijging. De rentekosten van geïnvesteerde kapitalen en overige kosten
worden in rekening gebracht via het exploitatieplan. De eventuele renteopbrengsten moeten van
deze kosten worden afgetrokken. In een exploitatiegebied worden de kosten meestal in een
eerder stadium gemaakt dan het moment van ontvangst van de exploitatiebijdrage. In de
exploitatieopzet wordt dit verwerkt door uit te gaan van een kasstroomschema. Alle kosten en
opbrengsten worden dan op een tijdas gezet. De rente-invloeden van de voorgenomen uitgaven
en nog te realiseren inkomsten worden uitgerekend door deze contant te maken en terug te
rekenen naar een moment in het heden.
4.2

Toelichting bij de aanduiding van de fasering en koppelingen
In de artikelen 3.4 en 3.5 van de eisen en regels zijn regels gegeven voor, respectievelijk, de
fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen en voor
de koppelingen hiertussen. Omdat deze fasering en koppelingen van invloed zijn op de
exploitatieopzet, dient ook in de exploitatieopzet hiermee rekening te worden gehouden. De
aanduiding van de fasering en de koppelingen in de exploitatieopzet is van belang om de kosten
en opbrengsten in het tijdvak van de exploitatie te kunnen plaatsen.

4.3

Toelichting bij de raming van de inbrengwaarden van gronden (Bro 6.2.3 a t/m d)
ad a en b. inbrengwaarde gronden en opstallen
De inbrengwaarde van gronden en opstallen in het exploitatiegebied is gebaseerd op een taxatie
van de heren Ritsema en Haaijer, registertaxateurs bij Van Heijst en partners van maart 2011. De
raming van de inbrengwaarde is onder meer afhankelijk van de vraag of er (naar verwachting)
sprake zal zijn van onteigening. Ingeval de Onteigeningswet wordt toegepast, dient naast de
vermogensschade ook de bijkomende schade te worden geraamd als onderdeel van de
inbrengwaarde. Daar waar niet minnelijk wordt verworven en onteigening niet slaagt, is sprake
van zelfrealisatie. Ingeval van zelfrealisatie wordt bij de afrekening van de exploitatiebijdrage
geen rekening gehouden met bijkomende schade als onderdeel van de inbrengwaarde.
De gemeente streeft ernaar alle gronden en opstallen in het exploitatiegebied, voor zover nog
geen eigendom van de gemeente, via minnelijke onderhandelingen op basis van volledige
schadeloosstelling (ter voorkoming van onteigening) of onteigening in bezit van de gemeente
komen. Ter voorkoming van verkoop van percelen aan derden is de Wet voorkeursrecht
gemeente gevestigd. Bij de inbrengwaarden is daarom als uitgangspunt rekening gehouden met
zowel vermogensschade als bijkomende schade. Een beroep op zelfrealisatie kan op voorhand
echter ten aanzien van bepaalde percelen niet worden uitgesloten. Van zelfrealisatie kan sprake
zijn als de partij in staat en bereid kan worden geacht de beoogde bestemming te realiseren.
Hoewel het daadwerkelijke in staat en bereid zijn pas in een later stadium kan blijken, is slechts
voor de percelen waarvan op voorhand zeer aannemelijk is dat geen sprake gaat zijn van
zelfrealisatie, uitgegaan van volledige schadeloosstelling. Dit betreffen percelen waarvan dat voor
de gemeente op grond van de met de eigenaren gevoerde gesprekken is gebleken en percelen
waarvan gezien de omvang of situering ten opzicht van de nieuwe uitgeefbare percelen
zelfstandige realisatie niet realistisch kan worden geacht. Voor de overige percelen is
voorzichtigheidshalve thans de verkeerswaarde als uitgangspunt genomen. Mocht in een later
stadium blijken van een andere grondslag voor de waardering, dan zal dit bij de herziening van
het exploitatieplan worden aangepast.
Ten aanzien van de reeds verworven percelen is de daadwerkelijk gehanteerde
waarderingsgrondslag (verkeerswaarde dan wel volledige schadeloosstelling) als uitgangspunt
genomen.
Als bijlage 3 aan deze toelichting is gehecht een overzicht van de bepaalde inbrengwaardes per
perceel. Die percelen waarvoor volledige schadeloosstelling als uitgangspunt is genomen, dan
wel welke op basis van volledige schadeloosstelling zijn verworven, zijn als zodanig aangevinkt.
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ad c. kosten vrijmaken (zakelijke) rechten, lasten etc.
Gezien de beschikbaarheid van de pachtgegevens van gemeentelijke eigendommen binnen het
exploitatiegebied zijn deze bedragen volledigheidshalve separaat opgenomen. Deze bedragen
zijn derhalve niet verrekend in de waardering van de gronden. Er zijn verder geen aanvullende
kosten opgenomen ten behoeve van het vrij maken van zakelijke rechten en dergelijke. Indien en
voor zover sprake is van huur, pacht of anderszins gebruiksafspraken, al dan niet tegen
vergoeding, worden de eventuele kosten gemoeid met het beëindigen van deze afspraken geacht
te zijn verrekend binnen de waardering van de gronden en opstallen (zie ad a en b).
ad d. sloopkosten
De sloopkosten zijn gebaseerd op basis van raming op grond van parameters en het verwacht
aantal te slopen objecten. Waar in taxaties sloopkosten zijn opgenomen, zijn deze eveneens
gebruikt ter onderbouwing van de raming.

4.4

Toelichting bij de raming van de andere kosten in verband met de exploitatie
Onderzoek (Bro 6.2.4.a)
De volgende onderzoeken zijn toegerekend:
Milieudienst IJmond groene wetgeving Flora en Fauna
Bodemonderzoek + asbest
Natuurtoets Creutzberlaan-stadsrand
Modelonderzoek grondwater
Archeologie en cultuurhistorie
Sanering (Bro 6.2.4 b). Een integrale kostenraming voor sanering binnen het exploitatiegebied
ontbreekt. Voor het plangebied Woongebied Westelijk Beverwijk is in maart 2005 in verband met
de beoogde ontwikkeling een verkennend en aanvullend bodemonderzoek verricht inclusief
asbest. Op enkele locaties zijn verontreinigingen aangetroffen. Geadviseerd wordt deze bij de
toekomstige inrichting te verwijderen. De reservering in de kostenraming voor sanering is beperkt.
In de kostenraming is tevens nog geen rekening gehouden met de verwijdering van
asbestverontreiniging. In overleg met de Provincie zal een plan van aanpak worden opgesteld, op
basis waarvan een nauwkeuriger kostenraming zal worden opgesteld. Indien op enig moment
sprake blijkt van hogere saneringkosten dan thans geraamd, dan zullen deze in de jaarlijkse
herziening worden verwerkt.
Aanleg voorzieningen (civieltechnische uitvoering) (Bro 6.2.4 c, 6.2.5 a t/m i). Op basis van een
voorlopig stedenbouwkundige opzet en bestemmingsplan is in de exploitatieopzet een
civieltechnische kostenraming gemaakt. Deze raming is nog globaal van aard. Hierbij zijn de
civieltechnische elementen met een eenheidsprijs verwerkt over het gehele gebied met het
bijbehorende grondgebruik. Afhankelijk van de beschikbare gegevens zijn de eenheidsprijzen en
het grondgebruik gekoppeld. De geraamde kosten zijn afgestemd op het voorgenomen
grondgebruik en de bijbehorende inrichting van de openbare ruimte en de kavels; verwezen
wordt naar kaart 2 “Grondgebruik”. In het door de gemeente nog vast te stellen definitief
inrichtingsplan openbare ruimte (of plannen per fase) en het mede op basis daarvan nader uit te
weken Programma Van Eisen en Regels (PVER) zullen de civieltechnische kosten nader worden
bepaald.
Binnen de bestemming “verkeersdoeleinden”, dient ook te worden voorzien in
parkeervoorzieningen. Op basis van de parkeernorm in het bestemmingsplan voor de daarin
aangewezen bestemmingen en het geldende gemeentelijk parkeerbeleid zijn alleen de daaruit
voortvloeiende noodzakelijke parkeerplaatsen op openbaar gebied toegerekend aan het
exploitatiegebied. Slechts die kosten zijn daarom opgenomen in de exploitatieopzet.
Kosten van maatregelen (Bro 6.2.4.d)
Er zijn geen kosten als bedoeld in dit artikel opgenomen in de exploitatieopzet.
Kosten buiten het exploitatiegebied (Bro 6.2.4 e)
Er zijn geen kosten buiten het exploitatiegebied als bedrag opgenomen in de exploitatieopzet.
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Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4 g t/m j)
In dit exploitatieplan zijn de planontwikkelingskosten geraamd conform de ministeriele
conceptregeling “Plankosten exploitatieplan”. De raming is als bijlage 4 aan deze toelichting
gehecht.
De ministeriële regeling “Plankosten exploitatieplan” is in ontwerp op internet gepubliceerd met
daarbij de zogenaamde plankostenscan. Zoals het zich nu laat aanzien wordt in de loop van
2011 de regeling definitief. Deze regeling gaat uit van een benadering waarbij de plankosten zijn
gemaximeerd. Door uit te gaan van deze regeling worden twee moeilijkheden voor de praktijk
vermeden. De eerste is de beperking van discussies over de aannemelijkheid van de door de
gemeente gekozen ramingen. De tweede is dat, in geval de regeling daadwerkelijk wordt
vastgesteld, in de afrekening van de exploitatie bij de beëindiging ervan geen noodzaak is om de
gerealiseerde plankosten bij de berekening van die afrekening te betrekken. De hoogte van deze
kostenpost is dan geen onderdeel van eventuele discussies over de vraag of de opgevoerde
kosten bij eindafrekening wel de werkelijk gemaakte plankosten vertegenwoordigen. Vanwege
deze (verwachte) voordelen van het hanteren van de ministeriële regeling neemt de gemeente de
genoemde regeling als uitgangspunt. De gemeente beoogt de ministeriele regeling na vaststelling
middels de daaropvolgende herziening onderdeel van het exploitatieplan bindend te laten zijn.
Het alsdan van toepassing verklaren van de regeling zal worden aangemerkt als een structurele
herziening.
Kosten van tijdelijk beheer van door de gemeente verworven gronden en opstallen. (Bro 6.2.4 k)
De aangekochte eigendommen worden indien vanuit bedrijfseconomisch oogpunt aantrekkelijk
is verhuurd tot het moment van herontwikkeling om zodoende te trachten de jaarlijkse bij het
eigendom behorende kosten (rentekosten) zo laag mogelijk te houden. In de exploitatieopzet is
het saldo van de kosten en opbrengsten opgenomen. Hierbij is uitgegaan van een periode van 5
jaar voor reeds verworven eigendommen en 1 jaar voor nog te verwerven gronden.
Kosten van planschade uitkeringen (Bro 6.2.4.l)
In opdracht van de gemeente is een planschadeanalyse uitgevoerd. De conclusie is dat geen
planschade te verwachten is. Op basis daarvan is geen bedrag opgenomen in de exploitatieopzet
voor planschade.
Kosten niet terugvorderbare BTW (Bro 6.2.4.m)
Uitgangspunt is dat alle BTW terugvorderbaar / verrekenbaar is. Er zijn derhalve geen kosten
opgenomen in de exploitatieopzet.
Rentekosten en baten over geïnvesteerde kapitalen en lasten (Bro 6.2.4 n)
De kosten en opbrengsten van het project zijn conform de planning in de tijd uitgezet.
In de exploitatieopzet wordt een rentepercentage gehanteerd van 5% over het geïnvesteerd
vermogen. Deze rente wordt jaarlijks toegevoegd.

4.5

Toelichting bij de raming van de opbrengsten van de exploitatie (Bro 6.2.7 a t/m d)
ad a. uitgifte van gronden
Er is gerekend met een totaal uitgeefbare oppervlakte van 8,9 hectare. De in het schema
opgenomen uitgiftecategorieën, hoeveelheden (gemiddeld) uitgeefbare oppervlakte, maximaal
aantal woningen en hoeveelheid bruto vloeroppervlakte zijn gebaseerd op het bestemmingsplan.
In maart 2011 heeft ter onderbouwing van de opbrengstpotentie binnen het exploitatiegebied een
nadere taxatie plaatsgehad door een externe onafhankelijke deskundige. De in deze taxatie
vermelde gemiddelde Vrij op Naam Prijzen per categorie zijn als uitgangspunt genomen. De
grondquotes komen voort uit de gemeentelijke grondprijsnota 2010. Toepassing van de
grondquote leidt tot een uitgifteprijs per woning, en daarvan afgeleid een prijs per vierkante meter
grond.
ad b bijdragen en subsidies derden
Er zijn geen bijdragen of subsidies van derden ten aanzien van het plangebied.
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ad c toerekening ivm bebouwing naaste toekomst
Er zijn geen bouwontwikkelingen in de naaste toekomst voorzien, aan welke kosten binnen het
exploitatiegebied kunnen worden toegerekend.
Schema 1
In dit schema worden de uitgifteprijzen per programmaonderdeel berekend.
Schema 2
In dit schema wordt de totale grondopbrengst
vermenigvuldigen met het programma.

berekend

door

de

uitgifteprijs

te

Schema 3
In dit schema worden de opbrengsten berekend op contante waarde.

4.6

Toelichting bij de wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de
uit te geven gronden, bepalen bijdrage per eigendom.
Artikel 6.18 Wro regelt de kostentoedelingsmethodiek. De wijze van toerekening van de te
verhalen kosten aan de uit te geven gronden omvat twee stappen: (schema 1) door het bepalen
van de maximaal te verhalen kosten en (schema 2) de toerekening van de maximaal te verhalen
kosten aan de uit te geven gronden op basis van draagkracht.
Schema 1
De in de voorgaande schema’s opgenomen bedragen zijn hier gerangschikt en geven het totaal
overzicht van de te verhalen kosten en opbrengsten. Hieruit blijkt dat de opbrengsten de kosten
overstijgen. De kosten zijn daarmee geheel verhaalbaar (macro aftopping).
Schema 2
Op basis van de verschillende bouwmogelijkheden in bestemmingsplan zijn voor de uit te geven
percelen de uitgiftecategorieën vastgesteld. Deze categorieën zijn vastgelegd op kaart 7
“Uitgiftecategorieën”. De opbrengstpotentie is afhankelijk van de bouwmogelijkheden. Uitgegaan
is van het maximaal te realiseren aantal woningen en uitgeefbare meters grondoppervlak
alsmede de maximaal uitgeefbare vierkante meters bruto vloeroppervlak (bvo) maatschappelijke
voorzieningen en gemengde doeleinden opgenomen. Op basis hiervan is vervolgens de
gemiddelde kaveloppervlakte bepaald.
De verschillende uitgiftecategorieën en hun rekeneenheden (vierkante meters, kavels,
appartementen, m2 bvo) kunnen niet zonder meer bij elkaar worden geteld. De Wro schrijft voor
dat alles onder één noemer gebracht wordt, de basiseenheid, met als einddoel het berekenen
van een exploitatiebijdrage per bouwperceel of bouwplan. De Wro geeft geen dwingende
aanwijzing hoe het programma kan worden omgezet naar basiseenheden. In dit exploitatieplan is
er - mede gelet op de voorgenomen verkaveling met verschillende woningtypen en functies per
bouwblok en/of per eigendom - voor gekozen om als basiseenheid een m2 uitgeefbaar terrein te
hanteren, uitgezonderd appartementen en maatschappelijke en gemengde doeleinden waarvoor
een prijs per eenheid respectievelijk per m2 bvo is bepaald. De basiseenheid per uitgiftecategorie
wordt vervolgens vermenigvuldigd met de gewichtsfactor, waardoor tot gewogen eenheden wordt
gekomen. Door alle gewogen eenheden bij elkaar op te tellen ontstaat de som (het totaal) van de
gewogen eenheden. Door de maximaal te verhalen kosten te delen door deze som van de
gewogen eenheden, wordt het ten hoogste verhaalbare bedrag per gewogen eenheid verkregen.
Voornoemde gewichtsfactor per uitgiftecategorie is bepaald door vooreerst de categorie met de
laagste uitgifteprijs, die met de bestemming maartschappelijke doeleinden, gelijk te stellen aan 1.
Vervolgens is de relatieve verhouding bepaald met de andere categorieën, op basis waarvan de
gewichtsfactor per eenheid is uitgerekend. Dit komt neer op het delen van de uitgifteprijs per
eenheid in een categorie door de uitgifteprijs van de laagste categorie per basiseenheid.
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4.7

Toelichting bij het percentage gerealiseerde kosten
Bij de minimaal jaarlijkse herziening moet dit percentage telkens worden aangepast naar de
laatste stand van zaken. Indien het percentage de grenswaarde van negentig procent bereikt,
kan door de belanghebbenden een verzoek tot afrekening worden ingediend. Het percentage
betreft een opstelsom van: 1) de waarde van de gemeentelijke gronden binnen het
exploitatiegebied, te activeren vanaf de startdatum van de exploitatie 1 januari 2011 en 2) de tot
1 januari 2011 gemaakte plan- en uitvoeringskostenkosten en daarover gerekende rente.

4.8

Toelichting van de berekening van de exploitatiebijdrage
De exploitatiebijdrage ingevolge artikel 6.19 Wro wordt berekend door het aantal gewogen
eenheden en gedeeltes van eenheden, dat in het exploitatieplan is toegedeeld aan de in de
vergunningaanvraag betrokken gronden, dan wel indien dit tot een hoger aantal leidt, het aantal
gewogen eenheden dat is opgenomen in de vergunningaanvraag, te vermenigvuldigen met het
verhaalbare bedrage per gewogen eenheid. Deze uitkomst moet vervolgens worden verminderd
met de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag betrokken uitgeefbare gronden en de
kosten die door de aanvrager in verband met de betreffende gronden zijn gemaakt. De
vergoeding geschiedt wel in achtneming van het bepaalde in dit exploitatieplan en het verder in
de wet bepaalde.
Schema 1 geeft per eigendom het aantal gewogen eenheden aan, afhankelijk van de
verschillende uitgiftecategorieën en gewichtfactoren. Schema 2 bepaalt op basis van de
kaveloppervlakte vervolgens de bruto bijdrage per eigendom. Met behulp van bijlage 3 kan
vervolgens een bijdrage worden uitgerekend.

Kaarten bij de toelichting
- Geen

Bijlagen bij de toelichting
Bijlage 3: overzicht inbrengwaarden exploitatieplan
Bijlage 4: overzicht raming plankosten exploitatieplan
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BIJLAGE 3 Behorende bij Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk
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BIJLAGE 4 Behorende bij Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk
Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan
Datum
Gemeente
Projectnaam
Projectnummer
Datum prijspeil
Looptijd project in jaren
Aantal werkweken per jaar

8-4-2011
Beverwijk
Exploitatieplan Westelijk Beverwijk
1-1-2010
10
42

print

A

Algemeen

1

Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ?

8

jaren

2

Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ?

18

ha

3

Waar ligt het exploitatiegebied ?

4

Betreft het een herstructureringsopgave ?

historisch gebied
binnenstedelijke locatie
inbreidingslocatie
uitleglocatie

nee
nee
nee
nee

ja

nee

B

Eigendomsituatie

5

Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ?
waarvan percelen (onbebouwd)
waarvan woningen
waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren
waarvan bijzondere objecten

11
8
1
2
0

totaal
stuks
stuks
stuks
stuks

Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ?

1

stuks

1
1

stuks
stuks

a
b
c
d
6
7

Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ?
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ?

8

Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C

Beoogde programma

9

Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ?

D

Onderzoeken

10 a
b
c
d

Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?
Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ?
Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?
Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E

Ruimtelijke ordeningsprocedures

11

ja

woningen
bedrijvigheid
commercieel/retail
maatschappelijk
recreatie

F

Civiele en cultuurtechniek
Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied?

15

Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten?

16

Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

nee
nee
nee
nee

ja

nee

0

Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ?
zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ?

14

aantal
m2 uitgeefbaar
m2 bvo
m2 bvo
m2

ja
ja
ja
ja

Aantal

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?
13

nee

228
0
0
3.173
0

Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld:
a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?
Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?
b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

?

?

ja
ja
ja
ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

0,00

Slecht
Normaal
Goed

ja

nee

ja
ja

nee
nee

€

200.000
ja

nee

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt, de volgende vragen invullen:
a Wordt er integraal of partieel opgehoogd?

integraal

ja

nee

partieel

ja

nee

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast?
c Wat is de te verwachten zettingstijd?
d Wat is de hoogte van de voorbelasting?
17

Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ?

G

Gronduitgifte

18 a
b
c
d
e
f

hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ?
hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ?
hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ?
hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ?
hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ?
hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ?

2
0,5
0,25
€

deelplan/fase
jaar
m1

9.000.000

45
7
0
0
2
0

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan
Datum
Gemeente
Projectnaam
Projectnummer
Datum prijspeil
Looptijd project in jaren

8-4-2011
Complexiteit
Beverwijk
Exploitatieplan Westelijk Beverwijk
0
1-1-2010
10
Produkt/activiteit
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Verkorte * toelichting excel model behorend bij het
ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan
Het model invullen wanneer het exploitatieplan voorziet in 1 of meer van de volgende bouwplannen
a. een bouwplan voor meer dan 1 (bedrijfs)woning
b. een bouwplan voor een hoofdgebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeleinden (muv horeca, kantoor,
detailhandel ) met een oppervlakte van meer dan 1.500 m2 bvo
c. een bouwplan voor een ander hoofdgebouw
d. een bouwplan voor een uitbreiding van een gebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeldeinden
(muv horeca, kantoor, detailhandel) met meer dan 2.000 m2 bvo of met een woning of meer dan 1 bedrijfswoning
e. een bouwplan voor een uitbreiding van een ander gebouw met meer dan 2.000 m2 bvo of met meer dan 1 woning
f. een bouwplan voor kassen met een oppervlakte van meer dan 30.000 m2 bvo
tabblad vragenlijst:
1. Vul de gegevens in cel E10, E11 en E12 in .
2. Geef een antwoord op de vragen 1 t/m 18, uitgangspunt is een actieve gemeentelijke grondexploitatie.
3. Klik op de grijze ? buttons voor meer informatie over de vraag.
tabblad produktenlijst
Geef in kolom B per produkt/activiteit aan of het bij dit project van toepassing is: vul ja of nee in.
tabblad resultaat
In cel G51 staat het forfaittair bedrag dat in het exploitatieplan op het moment van
vaststelling ruimtelijk besluit wordt opgenomen. Dus niet nader faseren.
printen
Print het blad vragenlijst, produktenlijst en resultaat met behulp van de printbuttons
Deze uitdraaien moeten bij het exploitatieplan gevoegd worden.
berekening kosten voorbelasten/ophogen en bestemmingsplannen
In een hulpblad worden de kosten voor voorbelasten/ophogen separaat berekend.
Tevens zijn hierin de uren voor het maken van ruimtelijke ordening produkten aangegeven.
Met deze button wordt het hulpblad zichtbaar danwel verborgen.

hulpblad
tonen

hulpblad
verbergen

technische informatie
Om de scan goed te laten functioneren dient het beveiligingsniveau in Excel op "laag" gezet te worden.
Extra, Macro, beveiliging, laag
* een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlagen bij de ontwerp regeling.

Dit excel model is in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
op basis van de Plankostenscan ontwikkeld en opgesteld door :

Mevr drs B.A.M.P. van Hoek

mevr mr ing. M.E Krul-Seen

b.van.hoek@bieleveldvanhoek.nl

MKN@tg.nl

073- 615 60 77

de heer ir M.J. D. Stout
MJS@tg.nl

033 467 7777

ACTUALISATIE FLORA- EN FAUNAONDERZOEK
BEVERWIJK WEST
GEMEENTE BEVERWIJK

27 juni 2008

ACTUALISATIE FLORA- EN FAUNAONDERZOEK

Inhoud
1 Inleiding____________________________________________________________________ 3
1.1 Aanleiding ______________________________________________________________ 3
1.2 Onderzoeksgebied _______________________________________________________ 3
1.3 Afbakening _____________________________________________________________ 4
2 Het onderzoek ______________________________________________________________ 5
2.1 Onderzoeksmethode______________________________________________________ 5
2.2 Onderzoekers ___________________________________________________________ 6
3 Resultaten __________________________________________________________________ 7
3.1 Vleermuizen_____________________________________________________________ 7
3.2 Overige zoogdieren_______________________________________________________ 7
3.3 Vogels__________________________________________________________________ 7
3.4 Reptielen en amfibieën____________________________________________________ 7
3.5 Vissen __________________________________________________________________ 8
3.6 Flora ___________________________________________________________________ 8
Bijlage 1

Colofon Actualisatie Flora- en faunaonderzoek _____________________________ 11

ARCADIS

2

ACTUALISATIE FLORA- EN FAUNAONDERZOEK

HOOFDSTUK

1.1

1

Inleiding

AANLEIDING
De Gemeente Beverwijk is voornemens nieuwe woningen te bouwen in Beverwijk West. Bij
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te worden
gehouden met beschermde gebieden en beschermde soorten.
De Gemeente Beverwijk heeft ARCADIS verzocht te beoordelen of er door de voorgenomen
ruimtelijke ingrepen, belemmeringen op kunnen treden met betrekking tot wettelijk
beschermde soorten.

1.2

ONDERZOEKSGEBIED
Het plangebied ligt aan de westkant van Beverwijk (zie afbeelding 1.1). De locatie bestaat nu
voornamelijk uit landbouwgebied. Hier en daar staan er bomen en zijn er watergangen
aanwezig. Het plangebied ligt aan de oostkant direct tegen de bebouwing van Beverwijk
aan. Er staan enkele oude gebouwen in het plangebied, maar deze vallen buiten dit flora en
fauna onderzoek.

Afbeelding 1.1
Ligging van het plangebied in
Beverwijk West (rode ovaal)
Bron ondergrond: Google
Earth.
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1.3

AFBAKENING
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het belangrijk op tijd te weten welke mogelijke
beperkingen de huidige natuurwetgeving heeft op de plannen en werkzaamheden. Daarom
is onderzoek uitgevoerd op soortenniveau (soortbescherming). In deze rapportage wordt
een beschrijving gegeven van de voorkomende door de Flora- en faunawet beschermde
soorten binnen het onderzoeksgebied. Effectbeschrijving en toetsing aan de Flora- en
faunawet valt niet onder deze rapportage. Onderzoek op gebiedsniveau
(gebiedsbescherming) is in dit geval niet relevant, omdat er geen beschermde
natuurgebieden in of nabij het plangebied liggen.

Afbeeldingen 1.2 en 1.3
Het plangebied
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2.1

2

Het onderzoek

ONDERZOEKSMETHODE
In totaal zijn er drie veldbezoeken gebracht:
§ op 7 mei 2008 is ’s avonds en ’s nachts onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
aanwezigheid van met name vleermuizen, amfibieën (rugstreeppadden) en uilen.
§ op 11 mei 2008 is overdag een planteninventarisatie uitgevoerd.
§ op 28 mei 2008 is ’s avonds en ‘s nachts opnieuw onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
aanwezigheid van met name vleermuizen, amfibieën en uilen.
Tijdens alle onderzoeksdagen zijn terloops ook andere soortgroepen meegenomen.
Van de aangetroffen soorten is de status vastgesteld. Tijdens de inventarisaties hebben wij
de door FLORON, SOVON en VZZ aanbevolen inventarisatiemethodieken gehanteerd.
Hieronder wordt, per onderzochte soortengroep, kort de methode van onderzoek
beschreven.

Vleermuizen
Het onderzoek naar jachtgebieden en migratieroutes van vleermuizen is uitgevoerd met een
batdetector (Petterson D240X). Hiermee zijn vrijwel alle in Nederland voorkomende
vleermuissoorten herkenbaar en te onderscheiden. Een uitzondering hierop zijn de Gewone
baardvleermuis en de Brandt’s vleermuis. Deze zijn niet aan de hand van hun
echolocatiegeluid te onderscheiden. Onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van
verblijfplaatsen in de gebouwen vallen buiten deze opdracht.

Overige zoogdieren
Tijdens de bezoeken aan het onderzoeksgebied zijn eventuele waarnemingen van
grondgebonden zoogdieren genoteerd. Ook is er gekeken naar de geschiktheid van het
plangebied voor beschermde zoogdieren. Er is geen onderzoek met inloopvallen uitgevoerd
naar het voorkomen van kleine zoogdieren; dat is –gezien de habitat- niet nodig.

Vogels
Er is geen uitvoerig broedvogelonderzoek uitgevoerd (BMP-methode) , wel is de
geschiktheid van de habitats voor de diverse broedvogels beoordeeld en zijn aangetroffen
nesten genoteerd. Daarnaast is gelet op de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van
broedvogels in bomen, zoals nestholten van spechten, nesten van kraaien (uilen) en vaste
roestplaatsen van uilen. Onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen in
de gebouwen valt buiten deze opdracht.

Reptielen en amfibieën
Kansrijke locaties zijn onderzocht op het voorkomen van amfibieën. Planken, stenen e.d. zijn
omgekeerd en slootoevers zijn afgelopen. Ook is er tijdens de avondbezoeken geluisterd
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naar de mogelijke aanwezigheid van rugstreeppadden (en andere amfibieën), een soort die
een hele karakteristiek geluid heeft.

Vissen
Onderzoek naar vissen valt buiten deze rapportage. Wel is er gekeken naar de
habitatgeschiktheid van de aanwezige watergangen voor vissen.
Flora
Het plangebied is vlakdekkend onderzocht op het voorkomen van door de Flora- en
faunawet beschermde plantensoorten en Rode Lijstsoorten. Alle paadjes zijn afgelopen, alle
sloten en greppels bekeken en alle weilanden betreden. De bouwlanden zijn deels
langsgelopen, deels vanaf de kant bekeken.

2.2

ONDERZOEKERS
De onderzoeken van 7 en 28 mei zijn uitgevoerd door dhr. Ing. I.W. (Ilco) van Woersem. Hij
heeft de HBO-opleiding bosbouw- natuurbeheer aan de Hogere Bosbouw en
Cultuurtechnische School in Velp afgerond. Hij inventariseert/monitoort al meer dan 30 jaar
broedvogels, eerst voor de Vogelwerkgroep Gooi en omstreken, de laatste 20 jaar voor de
SOVON. Ook monitoort Van Woersem enkele reptielenroutes en amfibieënplots en werkt
als vrijwilliger bij de RAVON mee aan de actualiseringslag van de verspreiding van
amfibieën en reptielen. Al begin 80-er jaren verrichte Van Woersem tellingen van
vleermuiskolonies, onder andere van rosse vleermuizen in Het Gooi.
Het onderzoek van 11 mei is uitgevoerd door dhr. Dr. A. (André) Aptroot. Hij heeft biologie
gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waarna hij bij dezelfde universiteit is
gepromoveerd. Hij heeft zich gespecialiseerd in flora en heeft daardoor veel veldkennis
opgedaan. Op dit moment houdt hij zich met name bezig met het inventariseren van
vaatplanten, mossen en korstmossen.
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3.1

3

Resultaten

VLEERMUIZEN
Buiten het plangebied zijn vliegroutes vastgesteld van de gewone dwergvleermuis, rosse
vleermuis en laatvlieger. Van de rosse vleermuis ligt ook een jachtgebied buiten het
plangebied.
Binnen het plangebied zijn alleen jagende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Deze
jaagden met name boven de waterplasjes in het plangebied. Onderzoek naar de

Tabel 3.1
(Mogelijk) aanwezige
vleermuizen.

3.2

aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen in gebouwen viel buiten deze opdracht.
Soort

Flora- en faunawet

Indicatie aantallen

Gewone dwergvleermuis

Tabel 3

Enkele jagend

OVERIGE ZOOGDIEREN
Het plangebied is niet geschikt voor zwaarder door de Flora- en faunawet (tabel 2 en 3)
beschermde overige zoogdieren. Wel worden er enkele algemene overige zoogdieren (tabel
1) verwacht, zoals de haas, mol, veldmuis, huisspitsmuis, egel.

Tabel 3.2
Mogelijk aanwezige overige
zoogdieren.

3.3

Soort

Flora- en faunawet

Egel

Tabel 1

Haas

Tabel 1

Huisspitsmuis

Tabel 1

Mol

Tabel 1

Veldmuis

Tabel 1

VOGELS
Op het terrein broeden diverse soorten vogels, zoals kleine karekiet, scholekster en
verschillende algemene zangvogels. Daarnaast is aan de zuidoostkant bij de Brederodelaan
een kerkuil gehoord. Boven de begraafplaats buiten het plangebied zijn bosuilen
waargenomen. Er zijn geen (sporen van) verblijfplaatsen van uilen aangetroffen binnen het
plangebied.
Verder zijn er geen bomen met boomholtes, die kunnen dienen als vaste broed- en
verblijfplaats voor holenbroedende vogels, aangetroffen. Onderzoek naar de aanwezigheid
van vaste verblijfplaatsen van vogels in gebouwen viel buiten deze opdracht.

3.4

REPTIELEN EN AMFIBIEËN
Tijdens de veldonderzoeken zijn algemene amfibieën (tabel 1 van de Flora- en faunawet)
aangetroffen, zoals de gewone pad en de bastaardkikker. Verder worden er enkele
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algemene soorten als de bruine kikker en kleine watersalamander verwacht. Vanwege steile
oevers (houten beschoeiing) zijn de watergangen deels ongeschikt voor amfibieën, die in dat
geval niet het water uit kunnen komen.
De rugstreeppad is ondanks gericht onderzoek niet vastgesteld in het plangebied. Op
dezelfde avonden is de rugstreeppad wel gehoord in Heemskerk, dus de soort was de
desbetreffende avonden wel actief.
Gezien de voorkomende biotopen kan worden gesteld, dat het plangebied ongeschikt is
voor reptielen.
Tabel 4.4
Aangetroffen beschermde
amfibieën

Soort

Flora- en faunawet

Bastaardkikker

Tabel 1

Bruine kikker

Tabel 1

Gewone pad

Tabel 1

Kleine watersalamander

Tabel 1

Afbeeldingen 4.1 en 4.2
Watergangen in het
plangebied.

3.5

VISSEN
Een groot deel van de aanwezige watergangen is nagenoeg drooggevallen, waardoor het
ongeschikt is voor beschermde vissen. In een waterplas is de karper aangetroffen. Er
worden geen beschermde soorten verwacht in de watergangen, die door de voorgenomen
werkzaamheden worden aangetast.

3.6

FLORA
Er zijn twee beschermde plantensoorten aangetroffen, namelijk gewone dotterbloem en
gewone vogelmelk (zie afbeeldingen 4.3 en 4.4). Beide soorten komen voor in tabel 1,
algemene soorten, van de Flora- en faunawet. De gewone dotterbloem is aangetroffen in één
sloot. De gewone vogelmelk is aangetroffen op een tiental plekken (zie figuur 4.1). De soort
is vooral waargenomen langs randen van paden en grasveldjes, zowel tussen gras als onder
bomen als in vrij open zandgrond. Bij de huidige plannen blijven de meeste locaties
gespaard.
Wat betreft Rode Lijstsoorten is hangende zegge aangetroffen. Het gaat hierbij om een
exemplaar nabij een plantsoen waarin ze aangeplant zijn. Deze soort komt van nature niet
voor in de regio.

Tabel 4.5
Aangetroffen beschermde
planten

Soort

Flora- en faunawet

Gewone dotterbloem

Tabel 1

Gewone vogelmelk

Tabel 1
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Afbeeldingen 4.3 en 4.4
Gewone dotterbloem (links)
en gewone vogelmelk (rechts)
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Figuur 4.1
Verspreiding van beschermde
planten.
Roze stippen = gewone
dotterbloem
Blauwe stippen = gewone
vogelmelk

ARCADIS

10

ACTUALISATIE FLORA- EN FAUNAONDERZOEK

BIJLAGE

1

Colofon Actualisatie Flora- en faunaonderzoek
OPDRACHTGEVER:
GEMEENTE BEVERWIJK
STATUS:
Conceptrapport

AUTEURS:
E.D. Graaskamp

ARCADIS

GECONTROLEERD DOOR:
M.J. Breedveld

ARCADIS

VRIJGEGEVEN DOOR:
R.J.M. Kleijberg

ARCADIS

27 juni 2008

ARCADIS NEDERLAND BV
Polarisavenue 15
Postbus 410
2130 AK Hoofddorp
Tel 023 5668 411
Fax 023 5611 575
www.arcadis.nl

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens
uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder
schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit
dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale
reproductie of anderszins.

ARCADIS

11

bezoekadres Wijckermolen 2, Beverwijk postadres 325, 1940 AH, Beverwijk
T 0251 263 863 F 0251 263 888 E info@milieudienst-ijmond.nl

notitie
aan

de gemeente Beverwijk

van

t.a.v.

A.Rensen

telefoon

Th. van Son
0251-263835

cc
datum

15 januari 2009

onderwerp

onderdeel externe veiligheid Voorontwerp
bestemmingsplan Woonwijk Westelijk
Beverwijk

Externe veiligheid
Inleiding
In dit advies wordt het Voorontwerpbestemmingsplan “Woonwijk Westelijk Beverwijk”
beoordeeld op verschillende externe veiligheidsaspecten uit het Besluit Externe Veiligheid
voor Inrichtingen (het BEVI) en de circulaire ‘risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’.
De verantwoordingsplicht is aan de orde als het invloedsgebied van een BEVI-inrichtingen
over het gebied waarvoor een ruimtelijk plan wordt opgesteld, valt.
Bij de beoordeling gaat het om de volgende risicobronnen:
* bedrijven, waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd;
* vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg;
* vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor;
* vervoer van gevaarlijke stoffen over het water;
* transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding
Wetgeving
Het BEVI is in oktober 2004 in werking getreden. Het besluit heeft tot doel zowel individuele
als groepen burgers een minimum (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Indien, op
grond van een WRO-besluit, de bouw of vestiging van een kwetsbaar- of beperkt kwetsbaar
object mogelijk gemaakt, is het BEVI van toepassing. In augustus 2004 is voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd.
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.

Voor zowel de handelingen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven als het transport van
gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, namelijk het plaatsgebonden risico (PR)
en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico (10-6 /jaar) geeft inzicht in de kans op
overlijden van een individu op een bepaalde afstand van een risicovolle activiteit. Het
groepsrisico wordt bepaald door de aanwezige mensen in de nabijheid van een eventueel
ongeval bij een risicovolle activiteit en geeft het aantal mogelijke (dodelijke) slachtoffers
weer. Ten aanzien van het PR geldt dat er bij besluitvorming op een ruimtelijk plan een
grenswaarde in acht dient te worden genomen (kwetsbaar object) danwel met een
richtwaarde rekening dient te worden gehouden (beperkt kwetsbaar object). Voor het GR
geldt een oriënterende waarde (BEVI) of een oriëntatie waarde (circulaire).

De provincie Noord-Holland heeft een toetsingskader (stappenplan) groepsrisico opgesteld
voor de beoordeling van ruimtelijke plannen. Om te kunnen bepalen of een BEVI-inrichting
en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen voldoet aan de externe veiligheidsnormen, moeten
eerst het plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden bepaald.
Situatie
Het ruimtelijke plan omvat de bouw van 230 woningen (552 personen). Een woning valt
onder de definitie van een (beperkt) kwetsbaar object. Bij het vaststellen van een besluit
wordt de bouw en/of vestiging van kwetsbare objecten toegelaten (art. 5, 2de lid BEVI).
Verder wordt nog onderzocht of er een peuterspeelzaal in het plangebied zal worden
opgenomen (ca. 30 personen) en of de Montessorischool met 2 klassen zal worden
uitgebreid (ca. 60 personen). Beide functies worden in het BEVI eveneens als kwetsbaar
object aangemerkt.
Beoordeling/Verantwoording
Het ruimtelijke plan ligt in het invloedsgebied van DSM Agro, Linde Gas en Corus.
Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water en door buisleidingen speelt
bij dit advies geen rol van betekenis. De afstand tussen de planlocatie enerzijds en de
transportassen anderzijds, is meer dan de toetsingszone van 200 m. aan weerszijden van de
transportas.
A. Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)
Bij de inventarisatie moet worden uitgegaan van de vergunde situatie van BEVI-bedrijven.
Bedrijven hebben immers het recht om deze capaciteit aan te wenden. Verder wordt bij de
inventarisatie ook uitgegaan van de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan
biedt.
DSM Agro
Plaatsgebonden risico
De 10-6 PR-contour van DSM Agro ligt op het bedrijfsterrein van Corus.
Hetzelfde geldt voor de Hoogovengasleiding die naar de NUON-centrale gaat.

2

De uitstulping aan de onderkant (zuid) van de 10-6 contour van DSM Agro ligt buiten de
terreingrens van Corus over de Noordersluisweg in Velsen-noord.
Het 2de concept stedenbouwkundige visie’Westelijk Beverwijk’ neemt de grenswaarde in
acht.
Groepsrisico
Als er, door een ruimtelijke ontwikkeling, extra personen aan het invloedsgebied van DSM
Agro worden toegevoegd en deze personen bevinden zich op een afstand van minder dan
5.000 meter van de risicobron, dan zal deze toename van personen van invloed zijn op de
hoogte van het groepsrisico.

Na realisatie van het beoogde ruimtelijke plan worden er ca. 550 personen aan het
invloedsgebied van genoemde drie BEVI-inrichtingen toegevoegd. Deze extra personen hebben
geen significante verhoging van het groepsrisico tot gevolg. De fN-curve zal naar verwachting
alleen in het gebied waarin de kans op overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid
in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij
een gevaarlijke stof is betrokken zeer klein is (10-9/jaar, 10-10/jaar), in de richting van de
oriëntatiewaarde opschuiven. De fN-curve onder blijft de oriëntatiewaarde.
Onlangs is de digitale groepsrisicokaart door TNO is opgeleverd. Binnenkort wordt voor dit
ruimtelijke plan met behulp van dit hulpmiddel een berekening uitgevoerd om de kwalitatieve
verantwoording van het groepsrisico te staven.
Linde Gas en Corus
Plaatsgebonden risico
Uit de QRA in het eindrapport (2001/2002) van blijkt dat de PR-contour van 10-6 voor beide
inrichtingen binnen de bedrijfsgrenzen van het Corusterrein ligt. Toekomstige
woningbouwplannen in Westelijk Beverwijk zijn niet binnen deze 10-6 contouren
geprojecteerd. Daarmee wordt aan de wettelijke PR-eis voldaan.
Groepsrisico
Uit de groepsrisicocurve blijkt dat de norm voor het groepsrisico niet wordt overschreden
voor de huidige (bevolkings)situatie.
Het aantal personen dat na realisatie van het beoogde ruimtelijke plan aan het plangebied en
het invloedsgebied van beide bedrijven wordt toegevoegd is betrekkelijk gering ten opzichte
van het aantal personen dat al aanwezig is in de invloedsgebieden. Dit betekent dat de fNcurve van het groepsrisico niet of nauwelijks zal opschuiven in de richting van de
oriëntatiewaarde.
In geval van Hoek Loos en Corus blijft de fN-curve zelfs onder de lijn die een factor 10 onder
de oriënterende waarde aangeeft.
Conclusie(s) externe veiligheid

3

De gemeente Beverwijk heeft de Milieudienst IJmond verzocht een inhoudelijke bijdrage te
leveren aan het Voorontwerp Bestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk.
De procedure is voor zowel het BEVI als de circulaire RNVGS het wettelijke instapmoment
om een ruimtelijk plan te toetsen.
Voor het plangebied Westelijk Beverwijk is de externe veiligheidssituatie beschouwd voor wat
het plaatsgebonden risico en groepsrisico betreft. Er komen geen kwetsbare objecten
(woningen, scholen) in een 10-6 PR-contour. Het groepsrisico van DSM Agro, Linde Gas en
Corus is en blijft onder de oriëntatiewaarde. Ter informatie zij vermeld dat het Rijk met
DSM-Agro afspraken heeft gemaakt m.b.t. verplaatsing van het bedrijf naar Geleen.
De regionale brandweer dient door de gemeente geraadpleegd te worden voor een advies
over zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Dit advies dient meegewogen te worden bij de
besluitvorming

4

GGD/LO 07-1106

Fijnstof Beverwijk-west

Amsterdam, 19 juli 2007
Auteur:
H.J.P. Helmink

In opdracht van:
Provincie Noord Holland
Sector Milieu
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Auteur : H..J.P. Helmink (PV)
B

10 blz. en

19-07-2007

6 bijl.

GGD Amsterdam
Valckenierstraat 4, 1018 XG Amsterdam
Telefoon (020) 555 5352. Telefax (020) 555 5690.

beoordeeld

: J.H. Visser (HL)

20 -07-2007

© GGD, Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden.
GGD Amsterdam en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte,
bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de
onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken.
De inhoud van dit rapport mag aan derden niet anders dan als één geheel worden ontsloten, voorzien van
bovengenoemde aanduidlingen met betrekking tot auteursrechten en aansprakelijkheid.

-3-

GGD/LO 07-1106

INHOUD
1

managementsamenvatting ................................................................................... 4

2

inleiding en meetmethoden .................................................................................. 6

3
3.1
3.2
3.3

resultaten en berekeningen.................................................................................. 7
berekening bijdrage industriegebied IJmond ........................................................ 8
resultaten referentiemetingen............................................................................... 9
toetsing meteorologie aan normalen tijdvak 1971 – 2000.................................... 9

4

conclusies ...........................................................................................................10

-4-

1

GGD/LO 07-1106

MANAGEMENTSAMENVATTING

In opdracht van de Provincie Noord Holland is de afdeling Luchtonderzoek van het cluster
Medische Milieukunde van de GGD Amsterdam op 19 maart 2006 in Beverwijk West
gestart met een meetprogramma gericht op het meten van de concentraties fijnstof. Het
meetprogramma omvat metingen van fijnstof PM10 en PM2,5. Op de Creutzberglaan in
Beverwijk West is gestart met meten in maart 2006, een tweede meetstation op het terrein
van Corus werd in mei 2006 operationeel. Er zijn twee doelstellingen geformuleerd, als
eerste te toetsen of in Beverwijk West wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden voor
fijn stof en ten tweede te schatten wat de invloed is in Beverwijk West van het
industriegebied IJmond. In deze rapportage zijn de resultaten van deze meetplaatsen
vergeleken met de PM10 metingen zoals deze plaatsvinden op het provinciale
achtergrondstation De Rijp.
De analyse op windrichting van PM10 is gemaakt op basis van uurgemiddelde waarden die
zijn vastgesteld met behulp van TEOM meetsystemen. Deze meetsystemen beschikken over
een voldoende nauwkeurige tijdsresolutie om op basis van uurwaarden een relatieve
schatting te maken van de bijdrage PM10 uit de IJmond. Voor wat betreft de absolute hoogte
van de meetwaarde ten opzichte van de Europese referentiemethode volgens de NEN EN
12341 is later in 2006 komen vast te staan dat TEOM systemen op veel meetplaatsen niet
equivalent zijn aan de referentiemethode. Als gevolg daarvan wordt op de meeste
meetlocaties in Nederland de jaargemiddelde concentratie PM10 door TEOM’s onderschat,
de meetresultaten worden daarom conform de EU aanbeveling standaard opgehoogd met
een factor 1,3. Ook met deze correctie zijn TEOM resultaten echter nog niet equivalent wat
zich doorgaans manifesteert als een te grote onzekerheid in de bepaling van het aantal
dagoverschrijdingen van 50 µg/m3. Een en ander is aanleiding geweest het meetprogramma
te Beverwijk West te intensiveren en om de dag parallelle metingen te gaan uitvoeren
conform de referentiemethode. Vanaf half maart 2007 zijn de PM10 referentiemetingen
opnieuw verder geïntensiveerd tot dagelijkse monsterneming.

Op basis van de windrichtinganalyse van de TEOM metingen (x1,3) is vast komen te staan
dat over de periode april 2006 tot en met maart 2007 de gemiddelde concentratie PM10 te
Beverwijk West 33 µg/m3 bedraagt en dat hiervan 5,9 µg/m3 afkomstig is uit het
industriegebied IJmond. De referentiemetingen PM10 van april 2006 tot en met maart 2007
geven een iets gunstiger beeld, gemiddeld 31 µg/m3, maar zijn in verband met het te klein
aantal waarnemingen niet geschikt om te toetsen aan de eisen gesteld in het besluit
luchtkwaliteit. De referentie metingen zijn wel geschikt om te toetsen of de TEOM data
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equivalent zijn aan de referentie methode (methode aangereikt door Clean Air for Europe
steering comittee). Deze equivalentie toetsingsmethode berekent de benodigde
correctiefactor. Met behulp van deze methode is de TEOM data gecorrigeerd, zie bijlage 3.
Afhankelijk van de gekozen correctiemethode worden dan tussen 35 en 37
dagoverschrijdingen gemeten, waarmee met 35 (methode aangereikt door Clean Air for
Europe steering comittee) wel en met 37(TEOM x1,3) niet is voldaan aan de wettelijke eis
van maximaal 35 dagoverschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3.
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INLEIDING EN MEETMETHODEN

In maart 2006 is een meetcampagne gestart met als doelstelling de concentraties fijnstof te
bepalen te Beverwijk West en te schatten welke bijdrage hiervan afkomstig is van het
industriegebied IJmond. Met de Provincie Noord Holland als opdrachtgever is een
meetprogramma afgestemd met Corus, de Milieudienst IJmond en de opdrachtnemer, GGD
Amsterdam om de concentraties PM10 en PM2,5 ter plaatse van Creutzberglaan te
Beverwijk West te gaan meten. Een tweede meetstation dat bij zuidwesten wind op een lijn
staat tussen het brongebied en Beverwijk west is ingericht op het terrein van Corus. Op dit
meetstation wordt, ter ondersteuning van de windrichting analyse en de bepaling van de
bijdrage uit het industriegebied continue metingen verricht naar PM10 met een TEOM
meetsysteem, dit meetstation is echter pas in mei 2006 in bedrijf gekomen, de analyse
beperkt zich daarom in eerste aanzet tot vergelijking met het achtergrondstation De Rijp.
Op het station Beverwijk West wordt behalve de continue meting PM10 met TEOM ook PM
2,5 en PM10 gemeten conform de referentiemethode volgens respectievelijk de NEN EN
14907 en de NEN EN 12341.
Deze rapportage bevat de resultaten van april 2006 tot en met maart 2007 waarmee een
volledig jaar data PM10 in beschouwing is genomen.
Gebruikte apparatuur:
Teom:
Continu meetsysteem dat gebruikt maakt een oscillerend filter waarbij de
frequentieverandering een directe maat voor de massaverandering van het filter is. Uit
deze massaverandering kan de stofconcentratie berekend worden. Het grootste voordeel
van dit meetsysteem is de kleine tijdresolutie. Het grootste nadeel van dit meetsysteem is
het optredende verlies als gevolg van het opwarmen van de monstergasstroom naar
50°C waardoor het vluchtige aandeel in de stofconce ntratie goeddeels verdampt en dus
niet gemeten wordt.
Referentie meet apparatuur:
Klein Filter Gerate van Derenda, Maakt gebruik van een filter dat over een periode van
24 uur met een monstergasdebiet van 2,3 m3/uur met stof beladen wordt, een en ander
staat beschreven in normvoorschrift NEN EN 12341. De daggemiddelde concentratie
wordt berekend uit het totaal aangezogen volume monster en de massatoename van het
filter.
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RESULTATEN EN BEREKENINGEN

De meetresultaten tot dusver omvatten:
Beverwijk west

april 2006-heden
PM10 TEOM

maart 2006-

oktober 2006-

oktober 2006-

oktober 2006

maart 2007

maart 2007

PM10 referentie

PM10 referentie

PM2,5 referentie

om de dag

om de dag

e

iedere 4 dag
Corus

mei 2006-heden
PM10 TEOM

Nb: vanaf 26 maart 2007 worden de PM10 referentiemetingen dagelijks uitgevoerd ten
behoeve van aanvullend onderzoek.
De meetresultaten zijn weergegeven in de bijlagen 2 tm 6. De TEOM resultaten zijn in de
overzichten gecorrigeerd voor het aandeel semi-vluchtige componenten in fijnstof door
middel van de door de EU aanbevolen factor 1,3 deze tabel is weergegeven in bijlage 2.
Tevens is alle TEOM data herberekend op basis van de te Beverwijk-West uitgevoerde
referentiemetingen volgens de NEN EN 12341 en met behulp van de door de Equivalentie
Toetsingmethode bepaalde beste correctie factor, deze resultaten zijn weergegeven in
bijlage 3 . Deze orthogonale regressietechniek is in 2006 aangereikt door het CAFE (Clean
Air for Europe) steering committee. Het jaargemiddelde komt hiermee iets lager uit tevens
blijkt dat de TEOM data niet equivalent is aan de referentiemethode.

Overzicht meetresultaten

Concentratie µg/m3 zeezout
gecorrigeerd (niet voor PM2,5)
Lokatie

Aantal dag
overschrijdingen
zeezout gecorrigeerd

Voldaan aan
besluit
luchtkwaliteit

PM fractie

Meetmethode

Gemiddelde

Norm

Aantal

norm

PM10

27
23
25
19

40
40
40

37
35
-

35
35
35

PM2,5

1 TEOM 50°C
2 TEOM 50°C
3 Referentie
4 Referentie

Corus

PM10

1 TEOM 50°C

31

40

45

35

Nee

De Rijp

PM10

1 TEOM 50°C

18

40

5

35

JA

Beverwijk west

1 TEOM 50°C data gecorrigeerd met factor 1,3 (meti ngen conform norm AS 3580.9.8)
2 TEOM 50°C data gecorrigeerd met factor afkomstig uit Equivalentie toets (metingen conform norm AS 3580.9.8)
3 Referentie PM10 (conform norm NEN-EN 12341)
4 Referentie PM2,5 (conform norm NEN-EN 14907)
5 Aantal dag overschrijdingen groter dan norm
6 Aantal waarnemingen kleiner dan gesteld in besluitluchtkwaliteit

Nee
Ja
niet toetsbaar

-8-

3.1

GGD/LO 07-1106

Berekening bijdrage industriegebied IJmond

De bijdrage in Beverwijk West vanuit het industriegebied IJmond wordt verondersteld
afkomstig te zijn bij windrichtingen uit de denkbeeldige sector 200° tot en met 300° , globaal
komt dit overeen met zw tot nw wind. De bijdrage is weergegeven als een pollutieroos
samen met pollutierozen van station IJmuiden, Wijk aan Zee en Corus in bijlage 1. Deze
pollutierozen zijn opgemaakt met behulp van KNMI gegevens afkomstig van Schiphol. De
meetwaarden van het meetstation De Rijp hebben als achtergrondwaarde gediend bij deze
analyse. De bijdrage vanuit het industriegebied IJmond is ten opzichte van De Rijp
weergegeven en berekend volgens:
(Gemiddelde De Rijp) + (bijdrage sector 200°-300° ten opzichte van De Rijp) + (bijdrage overige
windichtingen ten opzichte van De Rijp) = de gemiddelde concentratie te Beverwijk west

Gemiddelden op basis

Gem PM10

van overlappende data

Gem PM10 sector 200300°

Gem PM10 overige
windrichtingen

De Rijp
Tijd in uren

24,3 µg/m
7500 uur

3

23,0 µg/m
3398 uur

3

25,4 µg/m
4102 uur

3

Beverwijk West
Tijd in uren

32,2 µg/m
7500 uur

3

36,0 µg/m
3398 uur

3

29,0 µg/m
4102 uur

3

De Rijp
Tijd in uren

24,1 µg/m
5625 uur

3

23,2 µg/m
2536 uur

3

25,1 µg/m
3089 uur

3

Corus
Tijd in uren

37,0 µg/m
5625 uur

3

44,9 µg/m
2536 uur

3

30,6 µg/m
3089 uur

3

Op basis van de TEOM meetdata (x 1,3) Beverwijk West van april 2006 tot en met maart
2007 is de bijdrage uit de IJmond vastgesteld op 5,9 µg/m3.
NB: De prognose van de bijdrage uit de IJmond volgens eerder onderzoek van TNO (rapport
B&O-A-R2005/207) bedraagt 5 µg/m3.
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Op dezelfde manier wordt de vergelijking tussen De Rijp en het station op het Corusterrein
gemaakt en is de bijdrage uit het industriegebied aan de grens van het Corusterrein circa
9,8 µg/m3.
NB: de gemiddelden waarmee voor deze bepaling is gerekend zijn bepaald uit een
‘overlappende’ dataset, dat wil zeggen dat over de uren waarop bij een van de meetstations
geen data beschikbaar was, de uurwaarden van het andere station ook niet zijn
meegenomen in het gemiddelde.

3.2

Resultaten referentiemetingen

De resultaten van de referentiemetingen Pm10 en Pm2,5 zijn samengevat in de tabellen in
bijlage 5 en 6.
Over de meetperiode april 2006- maart 2007 wordt een gemiddelde van 31 µg/m3 Pm10
gevonden, gemeten conform NEN EN 12341.
Over de meetperiode oktober 2006- maart 2007 wordt een gemiddelde van 19 µg/m3 Pm2,5
gevonden, gemeten conform NEN EN 14907.

3.3

Toetsing meteorologie aan normalen tijdvak 1971 – 2000

Om een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet structurele bijdrage vanuit het IJmond
gebied is de meteorologie over de periode april 2006 tm maart 2007 getoets aan de
normalen opgegeven door het KNMI voor meetstation Schiphol over de periode 1971 –
2000.
Verschillen t.o.v. de normalen:
•

Temperatuur jaargemiddelde +2.5°C waarbij juli e xtreem warm was +5°C

•

Neerslag jaartotaal 230 mm meer dan normaal waarbij juli en september droog
waren en augustus extreem nat +200 mm meer dan normaal

•

Windrichting 3,7% meer wind uit sector 200 – 300

-10-
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CONCLUSIES

Met behulp van de referentiemetingen kan in beginsel de factor 1,3 op het TEOM resultaat
aangepast worden. Conform de rekenmethode die in 2006 aangereikt door het CAFE
(Clean Air for Europe) steering committee. is de tot op heden beschikbare data beoordeeld.
Een en ander levert een bevestiging van het niet equivalent zijn van TEOM data (zie ook
Veritas rapportage: UK Equivalence Programme for Monitoring of Particulate Matter
ref:BV/AQ/AD202209/DH/2396). Op basis van deze regressiemethode kan de factor 1,3 iets
omlaag worden bijgesteld (zie bijlage 3). Voor de vergelijking en schatting van de bijdrage uit
de IJmond op het jaargemiddelde van Beverwijk West (de windrichtinganalyse) is deze
aanpassing achterwege gelaten. Het aanpassen van de correctiefactor heeft gevolgen voor
alle TEOM data, en zou daarom ook op de data van De Rijp en de overige meetstations in
de IJmond plaats moeten vinden. Een vergelijkingsonderzoek alleen op Beverwijk West is
een te smalle basis om voor dit gebied een generieke correctiefactor vast te stellen,
daarom wordt aanbevolen in de toekomst op alle TEOM’s een FDMS systeem aan te
brengen en een (beperkt) vergelijkingsonderzoek ook op de andere meetlocaties uit te
voeren. Hiermee kan dan worden voldaan aan de EU eis van equivalentie.

Op basis van de windrichtinganalyse van de TEOM metingen (x1,3) is vast komen te staan
dat over de periode april 2006 tot en met maart 2007 de gemiddelde concentratie PM10 te
Beverwijk West 33 µg/m3 bedraagt en dat hiervan 5,9 µg/m3 afkomstig is uit het
industriegebied IJmond . De referentiemetingen PM10 van april 2006 tot en met maart 2007
geven een iets gunstiger beeld, gemiddeld 31 µg/m3, maar door een te gering aantal
waarnemingen kan dit gemiddelde en het vastgestelde aantal dagoverschrijdingen niet
gebruikt worden voor toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit. Afhankelijk van de gekozen
correctie methode (factor 1,3 of factor afkomstig uit Equivalentie toetsing) worden dan
tussen 35 en 37 dagoverschrijdingen gemeten, waarmee met 35 wel en met 37 niet is
voldaan aan de wettelijke eis van maximaal 35 dagoverschrijdingen van de daggemiddelde
grenswaarde van 50 µg/m3.

PM10 Pollutierozen meetstations IJmond ten opzichte van meetstation ‘De Rijp’
Gemiddelde concentratie in µg/m3 per windrichtingsector
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Meetstation
Component
Meetperiode

:
:
:

570 - Beverwijk West
PM 10 gecorrigeerd met factor 1,3
Periode: 01-04-2006 tm 28-02-2007

Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3
P 50
29

P 60
33

P 70
37

P 80
44

P 90
54

P 95
64

P 98
80

P 99,5
115

max 8
189

max 7
203

max 6
205

max 5
207

max 4
222

max 3
226

max 2
283

max 1
355

Jaargemiddelde
33

Zeezout correctie
aandeel zeezout
6

aantal uren
8540

Jaargemiddelde
27

Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3
P 50
30

P 60
34

P 70
37

P 80
42

P 90
51

P 95
56

P 98
65

P 99,5
80

max 8
65

max 7
66

max 6
67

max 5
70

max 4
70

max 3
80

max 2
81

max 1
86

Concentraties per windrichting in µg/m3
WR
10 20 30 40

Zeezout correctie
aandeel zeezout:
Jaargemiddelde
EU - grenswaarde
GPU
LAU
6
27
40
8
7
Aantal correctie dagen
gecorrigeerd aantal
t.g.v. zeezout:
overschrijdingsdagen
6
37
(maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan)

aantal dagen
357
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37
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31
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Conc

23
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25

23
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32

Aantal

94

87

98 130 215 187 179 169 132 124 103 132 136 229 193 245 316 260 378 505 568 326 303 377 319 326 346 354 242 223 246 225 229 185 126

99

79

55

Daggemiddelde concentraties in µg/m3
1
2
3

35

Jaargemiddelde
33
Aantal dagen met:
c > grenswaarde 50
43

38

34

38

32

30

31

29

28

28

28

31

35

38

43

45

40

37

31

33

32

29

28

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

21

26

38

51

Jan 2007

60

29

36

42

48

27

25

25

51

27

45

70

38

54

40

26

33

49

52

57

39

21

20

13

19

30

25

30

Feb 2007

34

45

31

21

19

14

29

35

28

32

29

26

37

23

35

23

26

26

37

45

37

28

25

21

21

23

22

52

Mrt 2007

52

29

22

22

29

14

24

31

32

44

42

41

22

37

41

37

44

35

17

24

23

19

22

86

51

53

52

52

81

54

Apr 2006

38

33

34

--

18

38

32

28

23

21

29

35

53

35

23

29

34

44

--

--

--

--

--

--

--

39

28

18

26

17

Mei 2006

24

34

39

40

51

54

66

70

46

39

31

47

50

17

36

60

40

43

38

28

24

27

27

42

17

22

44

31

21

19

Juni 2006

22

19

38

20

19

24

33

26

27

29

28

41

54

20

19

14

14

57

40

32

34

53

28

37

30

15

11

13

16

29

Juli 2006

26

29

44

45

64

53

65

36

38

57

27

24

34

26

27

18

30

27

38

67

80

44

46

41

32

31

52

44

43

35

40

Aug 2006

23

23

20

30

28

17

16

15

23

18

15

13

16

27

30

22

26

23

24

27

23

18

28

28

21

24

22

23

19

20

36

Sept 2006

36

35

47

24

41

49

23

23

18

21

38

46

58

51

51

56

63

58

30

35

33

30

29

35

28

16

29

30

34

31

Okt 2006

26

33

20

17

21

32

34

35

34

36

32

31

24

53

57

38

35

45

32

19

26

19

20

18

30

32

34

40

28

42

Nov 2006

32

13

12

24

41

39

52

51

27

25

33

32

40

39

24

22

16

29

26

15

25

30

26

24

25

23

22

33

34

35

Dec 2006

24

20

21

39

32

51

29

21

27

27

21

47

48

39

34

21

25

28

40

20

21

22

18

10

17

18

45

31

37

23

Maandgemiddelde concentratie in µg/m3
Jan 2007 Feb 2007 Mrt 2007
36
30
38

Apr 2006
31

Mei 2006 Juni 2006
37
28

Juli 2006 Aug 2006 Sept 2006
41
23
37

Okt 2006 Nov 2006 Dec 2006
32
29
29

23

44

49

29

26

23

07-1106 Bijlage 3
Meetstation
Component
Meetperiode

:
:
:

570 - Beverwijk West
PM 10 gecorrigeerd ((TEOM - 5,41) / 0,67) afkomstig uit Equivalence Field Test
Periode: 01-04-2006 tm 28-02-2007

Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3
P 50
25

P 60
29

P 70
35

P 80
42

P 90
54

P 95
66

P 98
84

P 99,5
124

max 8
209

max 7
225

max 6
227

max 5
230

max 4
247

max 3
252

max 2
317

max 1
400

Jaargemiddelde
29

Zeezout correctie
aandeel zeezout
6

aantal uren
8540

Jaargemiddelde
23

Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3
P 50
26

P 60
31

P 70
35

P 80
40

P 90
51

P 95
57

P 98
67

P 99,5
84

max 8
67

max 7
68

max 6
69

max 5
72

max 4
72

max 3
84

max 2
85

max 1
90

Concentraties per windrichting in µg/m3
WR
10 20 30 40

Zeezout correctie
aandeel zeezout:
Jaargemiddelde
EU - grenswaarde
GPU
LAU
6
23
40
8
7
Aantal correctie dagen
gecorrigeerd aantal
t.g.v. zeezout:
overschrijdingsdagen
6
35
(maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan)

aantal dagen
357

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 STIL VAR

34

33

27

29

31

Conc

18

19

25

21

19

22

28

Aantal

94

87

98 130 215 187 179 169 132 124 103 132 136 229 193 245 316 260 378 505 568 326 303 377 319 326 346 354 242 223 246 225 229 185 126

99

79

55

Daggemiddelde concentraties in µg/m3
1
2
3

32

Jaargemiddelde
29
Aantal dagen met:
c > grenswaarde 50
41

35

31

36

29

27

27

26

24

24

24

28

33

36

41

43

37

34

28

30

28

25

24

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

16

22

35

51

Jan 2007

61

26

33

40

47

23

21

21

51

23

43

72

35

53

38

21

30

48

51

58

37

16

15

7

14

27

21

26

Feb 2007

31

43

28

16

14

9

26

32

25

29

25

22

35

19

32

19

22

22

34

44

34

24

21

16

16

19

17

52

Mrt 2007

51

26

18

18

26

8

19

28

29

42

40

39

17

34

39

34

42

32

12

19

19

14

17

90

50

52

51

52

85

54

Apr 2006

36

30

31

--

12

35

29

24

18

16

25

33

53

32

18

25

31

42

--

--

--

--

--

--

--

37

24

12

22

11

Mei 2006

19

31

37

37

51

53

68

72

45

36

28

46

49

11

33

61

38

41

36

24

19

23

23

40

11

17

43

27

16

14

Juni 2006

17

13

36

14

14

20

30

22

23

25

24

39

54

15

14

8

8

57

38

29

31

53

24

35

26

9

5

6

11

25

Juli 2006

21

26

42

44

65

53

67

34

35

57

23

20

31

22

23

13

26

23

35

69

84

42

45

39

29

28

52

43

42

32

38

Aug 2006

18

18

15

26

24

11

11

10

18

13

9

7

10

23

26

18

21

19

19

23

18

13

24

24

16

20

17

18

14

15

33

Sept 2006

33

32

45

20

39

48

19

19

13

16

35

45

58

51

50

57

64

58

26

32

30

26

25

32

24

10

25

26

31

28

Okt 2006

21

30

14

11

16

29

31

32

31

33

29

28

19

53

57

36

33

44

29

13

22

14

15

13

26

28

31

38

24

40

Nov 2006

29

7

6

20

38

37

52

50

23

20

29

29

38

37

19

17

11

26

21

9

21

27

22

19

20

18

17

30

31

32

Dec 2006

20

14

16

37

29

51

26

17

23

23

16

46

47

37

31

16

20

24

38

15

16

18

13

3

11

13

43

28

34

19

Maandgemiddelde concentratie in µg/m3
Jan 2007 Feb 2007 Mrt 2007
33
26
36

Apr 2006
27

Mei 2006 Juni 2006
34
24

Juli 2006 Aug 2006 Sept 2006
39
18
34

Okt 2006 Nov 2006 Dec 2006
28
25
25

19

42

48

25

22

19

07-1106 Bijlage 4
Meetstation
Component
Meetperiode

571 - Corus
PM 10 gecorrigeerd met factor 1,3
Periode: 01-04-2006 tm 28-02-2007

:
:
:

Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3
P 50
33

P 60
38

P 70
43

P 80
50

P 90
64

P 95
76

P 98
94

P 99,5
126

max 8
168

max 7
170

max 6
178

max 5
190

max 4
197

max 3
204

max 2
225

max 1
255

Jaargemiddelde
37

Zeezout correctie
aandeel zeezout
6

aantal uren
6621

Jaargemiddelde
31

Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3
P 50
35

P 60
38

P 70
44

P 80
50

P 90
58

P 95
64

P 98
68

P 99,5
83

max 8
67

max 7
67

max 6
68

max 5
71

max 4
74

max 3
82

max 2
84

max 1
96

Concentraties per windrichting in µg/m3
WR
10 20 30 40

Jaargemiddelde
37
Aantal dagen met:
c > grenswaarde 50
51

Zeezout correctie
aandeel zeezout:
Jaargemiddelde
EU - grenswaarde
GPU
LAU
6
31
40
30
54
Aantal correctie dagen
gecorrigeerd aantal
t.g.v. zeezout:
overschrijdingsdagen
6
45
(maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan)

aantal dagen
276

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 STIL VAR

35

35

30

Conc

29

29

26

34

31

28

33

33

34

30

34

34

28

33

34

Aantal

56

47

69

93 166 152 161 154

97

85

77

82

95 187 154 208 284 240 350 427 456 240 229 267 237 254 298 261 188 168 163 151 152 132

85

64

59

33

Daggemiddelde concentraties in µg/m3
1
2
3

29

31

31

31

32

34

41

48

49

53

56

52

44

37

37

35

29

28

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

20

31

46

45

Jan 2007

63

31

56

50

57

36

44

32

61

49

50

68

56

67

67

61

57

53

63

71

47

21

24

11

21

34

26

33

Feb 2007

36

51

33

24

22

18

40

34

28

31

28

28

38

18

34

19

24

23

34

41

41

30

26

23

26

26

25

56

Mrt 2007

67

34

24

26

34

15

28

35

37

50

42

51

35

45

52

53

60

50

23

30

26

34

22

82

50

49

45

48

96

50

Apr 2006

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Mei 2006

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

22

28

65

39

27

24

Juni 2006

29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

16

28

Juli 2006

28

31

35

42

53

57

60

31

40

48

32

26

43

24

26

18

28

24

33

66

84

43

46

45

35

36

54

46

49

47

62

Aug 2006

32

33

31

52

43

30

20

27

31

23

20

19

17

33

37

29

26

26

27

36

30

19

37

29

27

29

24

28

23

22

44

Sept 2006

44

39

66

30

48

46

26

32

16

19

40

50

56

43

46

53

55

63

46

44

35

36

30

38

33

21

38

38

38

37

Okt 2006

29

48

24

20

31

43

41

39

38

36

32

34

25

50

52

39

35

48

33

20

36

25

27

20

31

46

42

49

29

41

Nov 2006

40

16

20

25

37

44

74

64

30

38

42

36

52

60

33

23

18

42

27

18

31

39

32

26

30

24

22

36

64

36

Dec 2006

28

26

25

53

37

66

34

23

31

39

31

63

59

--

--

--

--

--

--

--

--

19

17

8

16

19

43

37

39

35

Maandgemiddelde concentratie in µg/m3
Jan 2007 Feb 2007 Mrt 2007
45
31
43

Apr 2006
--

Mei 2006 Juni 2006
---

Juli 2006 Aug 2006 Sept 2006
42
29
40

Okt 2006 Nov 2006 Dec 2006
36
36
35

34

61

63

28

32

07-1106 Bijlage 5
Meetstation
Component
Meetperiode

570 - Beverwijk West
Referentie PM10
Periode 01-04-2006 tm 31-03-2007

:
:
:

Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3
P 50
28

P 60
31

P 70
34

P 80
39

P 90
48

P 95
56

P 98
61

P 99,5
104

max 8
53

max 7
57

max 6
57

max 5
58

max 4
60

max 3
62

max 2
99

max 1
111

Daggemiddelde concentraties in µg/m3
1
2
3

Jaargemiddelde
31
Aantal dagen met:
c > grenswaarde 50
11

Zeezout correctie
aandeel zeezout:
Jaargemiddelde
EU - grenswaarde
6
25
40
Aantal correctie dagen
gecorrigeerd aantal
t.g.v. zeezout:
overschrijdingsdagen
6
5
(maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan)

aantal dagen
125

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

--

--

--

50 111

99

57

Jan

41

--

32

--

34

--

22

--

37

--

29

--

28

--

35

--

28

--

31

--

27

--

18

--

23

--

15

--

Feb

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

--

22

--

20

--

19

--

30

--

53

--

27

--

21

--

16

--

40

Mrt

--

22

--

24

--

15

--

31

--

39

--

47

--

39

--

38

--

25

--

15

--

13

--

62

--

41

48

Apr

--

--

--

13

--

--

--

27

--

--

--

33

--

--

--

43

--

--

--

38

--

--

--

50

--

--

--

15

--

--

Mei

--

--

--

--

--

58

--

--

--

28

--

--

--

14

--

--

--

40

--

--

--

23

--

--

--

23

--

--

--

16

Juni

--

--

37

--

--

--

27

--

--

--

19

--

--

--

47

--

--

--

48

--

--

--

22

--

--

--

9

--

--

--

Juli

18

--

--

--

48

--

--

--

25

--

--

--

22

--

--

--

19

--

--

--

57

--

--

--

23

--

--

--

29

--

--

Aug

--

17

--

--

--

13

--

--

--

15

--

--

--

22

--

--

--

19

--

--

--

14

--

--

--

20

--

--

--

16

--

Sept

--

--

33

--

--

--

--

--

--

--

34

--

--

--

49

--

--

--

27

--

--

--

33

--

--

--

37

--

--

--

Okt

27

--

--

--

16

--

--

--

32

--

--

--

24

--

60

--

37

--

34

--

42

--

18

--

34

--

25

--

24

--

Nov

--

12

--

20

--

32

--

52

--

--

--

24

--

32

--

21

--

--

--

--

--

28

--

24

--

23

--

31

--

39

Dec

--

26

--

32

--

41

--

24

--

28

--

39

--

35

--

22

--

23

--

19

--

30

--

16

--

21

--

32

--

23

Maandgemiddelde concentratie in µg/m3
Jan
Feb
---

Mrt
43

Apr
--

Mei
--

Juni
--

Juli
--

Aug
--

Sept
--

Okt
--

Nov
--

Dec
27

--

36

--

07-1106 Bijlage 6
Meetstation
Component
Meetperiode

570 - Beverwijk West
Referentie PM2,5
Periode 01-04-2006 tm 31-03-2007

:
:
:

Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3
P 50
17

P 60
17

P 70
19

P 80
23

P 90
32

P 95
41

P 98
53

P 99,5
83

max 8
31

max 7
34

max 6
34

max 5
39

max 4
42

max 3
47

max 2
57

max 1
96

Daggemiddelde concentraties in µg/m3
1
2
3

Jaargemiddelde
19

aantal dagen
67

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

8

--

--

--

Jan

18

--

16

--

16

--

12

--

20

--

13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

7

--

Feb

--

--

--

--

--

5

--

34

--

3

--

3

--

3

--

15

--

--

--

47

--

18

--

3

--

--

--

17

Mrt

--

10

--

14

--

9

--

14

--

16

--

31

--

23

--

20

--

11

--

7

--

--

--

--

--

--

--

42

--

96

Apr

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Mei

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Juni

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Juli

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Aug

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Sept

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Okt

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

18

--

57

--

34

--

29

--

16

--

11

--

26

--

13

--

12

--

Nov

--

7

--

12

--

19

--

39

--

15

--

13

--

17

--

17

--

13

--

17

--

17

--

16

--

16

--

22

--

29

Dec

--

21

--

18

--

19

--

16

--

--

--

--

--

--

--

17

--

17

--

13

--

26

--

14

--

19

--

27
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Westelijk Beverwijk; groene wetgeving

Inleiding
Wetgeving met betrekking tot de bescherming van de natuur richt zich op twee
hoofdthema’s. Het gaat hierbij om de bescherming van natuurgebieden (gebiedsbescherming) en de bescherming van plant- en diersoorten (soortbescherming).
Gebiedsbescherming
Gebiedsbescherming wordt voornamelijk geregeld in de Natuurbeschermingswet en de
Ecologische hoofdstructuur (EHS). Belangrijk is dat ruimtelijke projecten niet zonder meer
mogen worden gerealiseerd in beschermde natuurgebieden. Projecten die in de nabijheid van
beschermde natuurgebieden (inclusief de 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 (externe werking). Indien dit het
geval is, kan doorgang van het project mogelijk belemmeringen ondervinden. De provincie is
hiervoor het bevoegde gezag. Voor bestemmingsplannen en wijzigingen hiervan, kan het
noodzakelijk zijn dat een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet aangevraagd
moeten worden. Voor dit plan speelt deze wetgeving verder geen rol.
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. De wet maakt een onderscheid tussen
licht en zwaar beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of
gebruik dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor sommige, licht
beschermde soorten, de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet. Voor zwaar
beschermde soorten dient een ontheffing volgens art. 75 van de flora- en faunawet te
worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. Voor de zwaar beschermde soorten wordt
deze ontheffing slechts verleend, indien:
•

er sprake is van een wettelijk geregeld belang (groot maatschappelijk belang van land- en
bosbouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling)

•

er geen alternatief is

•

geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Beoordeling plan
Adviesbureau AFO (voorheen BFO) heeft in 2004 een ecologisch onderzoek voor het
plangebied opgesteld Natuurtoets t.b.v. woningbouw Beverwijk-West Creutzberglaanstadsrand, oktober 2004). Belangrijkste punt uit het AFO rapport is dat de zwaar
beschermde Rugstreeppad is aangetroffen nabij het plangebied en dat deze soort mogelijk in
lage dichtheden voor zal komen in het plangebied. Tevens is geadviseerd om nader
onderzoek te doen naar zwaar beschermde vleermuizen in te slopen gebouwen in het
plangebied.
Door adviesbureau Arcadis is in 2008 een nader veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied
(Actualisering Flora- en faunaonderzoek Beverwijk West, 27 juni 2008). Uit dit onderzoek
blijkt dat de Rugstreeppad niet in het plangebied is aangetroffen. Er hoeft geen ontheffing
van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Er is door Arcadis geen aanvullend
onderzoek verricht naar vleermuizen in de te slopen panden.
Advies Flora- en faunawet
1. Om niet in strijd te handelen met de Flora- en faunawet dient het eventueel
verwijderen van beplantingen (bomen/struikgewas) bij voorkeur buiten de
vogelbroedtijd (15 maart – 15 juli) plaats te vinden. Zie het overzicht van
mitigerende maatregelen van AFO in bijlage 1.
2. Geadviseerd wordt om in 2009 aanvullend ecologisch onderzoek toe doen naar de
aanwezigheid van vleermuizen in te slopen gebouwen.

Bijlage 1: Overzicht mitigerende maatregelen AFO-rapportage oktober 2004
Er kan een aantal voorzorgsmaatregelen genomen worden om niet in conflict te komen
met de Flora- en faunawet. De fasering van het bouwproject dient zodanig te zijn dat
aanvangswerkzaamheden (bouwrijp maken, funderingen leggen etc.) zoveel mogelijk
voor aanvang van het vogelbroedseizoen begonnen of afgerond zijn.
Om het plangebied bouwrijp te maken zal kap van struweel en bosschages
plaatsvinden. Dit dient buiten het broedseizoen van vogels te gebeuren, dat wil zeggen
tussen half juli en half maart.
Voordat er gebouwen worden gesloopt is het raadzaam deze van te voren te
controleren op het voorkomen van vogelnesten en verblijfsplaatsen van vleermuizen.
Ook dienen funderingen, kruipruimtes en steenhopen gecontroleerd te worden op het
eventueel voorkomen van amfibieën. Indien er beschermde diersoorten in de
gebouwen worden gevonden kunnen de volgende maatregelen genomen worden om
overtredingen van de Flora- en faunawet te voorkomen:
bij aanwezigheid van vogelnesten sloop uitstellen tot na broedseizoen (na half juli)
bij aanwezigheid van vleermuizen sloop uitstellen tot ze het gebouw hebben verlaten;

tijdstip is afhankelijk van het gebruik (kraamkolonie, winterverblijf)
bij aanwezigheid van amfibieën deze vangen en verplaatsen
Om te voorkomen dat zich beschermde planten en dieren op de bouwrijp gemaakte
percelen vestigen kunnen de volgende maatregelen getroffen worden:
Braakliggende grond voor het begin van het broedseizoen (half maart) ploegen om
bestaande kruidenvegetatie te verwijderen, opdat de percelen hun aantrekkelijkheid
voor (eventueel te vestigen) grondbroedende vogels verliezen.
Om te voorkomen dat Oeverzwaluwen zich tijdens de werkzaamheden (in de
zomerperiode) in zandlichamen vestigen is het raadzaam dat steile wanden schuin
afgegraven worden of afgeschermd worden met bijvoorbeeld fijnmazige netten of zeil,
zeker voorafgaand aan de weekends.
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Ontwerpbestemmingsplan Westelijk
Beverwijk, luchtkwaliteitsaspecten

1. INLEIDING
Bij planvorming is de luchtkwaliteit één van de milieuaspecten waar onderzoek naar dient te
worden verricht. In deze notitie zijn opmerkingen over de luchtkwaliteitsaspecten voor het
plan Westelijk Beverwijk te Beverwijk opgenomen.
2.

KADER LUCHTKWALITEITSEISEN

Wet luchtkwaliteit
In 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wet zijn luchtkwaliteitseisen
verankerd in de Wet milieubeheer. Op de beoordeling van luchtkwaliteit is niet alleen de Wet
milieubeheer van toepassing, maar ook het Besluit niet in betekende mate bijdragen en drie
regelingen (Regeling niet in betekenende mate bijdragen (NIBM), de Regeling beoordeling
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
beoordeling 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 handvaten 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 begrip “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 mate 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 vloeroppervlakte 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 woningen of 33.000
m2 kantooroppervlakte) dan hoeft er niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.
De begrippen goede ruimtelijke ordening en blootstelling van kwetsbare groepen blijven van
belang. Voor wat betreft de bescherming van kwetsbare groepen zal nog aanvullende
wetgeving (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

•

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 bijlage
is een volledig overzicht van de normen opgenomen.
3 BEOORDELING PLAN
In betekende mate
In het bestemmingsplan zijn in totaal ongeveer 225 woningen opgenomen. Er is bij het plan
(vanzelfsprekend) geen sprake van industriële emissies. Van belang is of het project valt
onder de criteria zoals die zijn geformuleerd in het Besluit niet in betekende mate bijdragen.
Gezien het gegeven dat in totaal (veel) minder dan 500 woningen zullen worden gebouwd
wordt geconcludeerd dat het project inderdaad niet in betekende mate bijdraagt. Er hoeft
dus niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.

Luchtkwaliteit plangebied
In verband met een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk de luchtkwaliteitssituatie in
het plangebied te beoordelen. Voor wat betreft het plangebied is vooral de fijn stof
concentratie van belang. Voor het beoordelen van de luchtkwaliteitssituatie zijn de volgende
bronnen van belang:
1. de achtergrondconcentraties van fijn stof en stikstofdioxide zoals opgenomen in de
GCN-kaarten (Generieke Concentraties Nederland)
2. eventueel beschikbare aanvullende meetgegevens
Ad1.
Volgens de GCN zoals opgenomen in Car 2 versie 7, bedraagt de achtergrondconcentratie
van fijn stof in het plangebied 24 microgram voor 2008, 2009 en 2010 en 23 microgram voor
2015 (exclusief zeezoutcorrectie). De achtergrondconcentratie stikstofdioxide bedraagt in
2010, 21 microgram. Omdat het in het plan slechts 225 woningen zullen worden opgericht
zal op de toekomstige verkeerswegen in het plangebied ook sprake zijn van lage
verkeersintensiteiten (lager dan 1000 mvt/etmaal). Uit berekeningen met het genoemde Car
model blijkt dat bij een verkeersintensiteit van 1000 mvt/etmaal ruimschoots aan de
luchtkwaliteitsnormen kan worden voldaan.
De Westelijke randweg Beverwijk is op grote afstand (minimaal 500 meter) van het
plangebied gesitueerd. Voor wat betreft de luchtkwaliteit langs de Westelijke randweg wordt
verwezen naar een bij het bestemmingplan Westelijke randweg Beverwijk behorend
onderzoeksrapport van adviesbureau Kema (“Onderzoek naar de effecten op de
luchtkwaliteit bij de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk”, Kema, 6 september
2006). Uit het Kema rapport blijkt dat langs de Westelijke randweg de luchtkwaliteitsnormen
niet worden overschreden. De bijdragen van wegverkeer op de fijn stofconcentraties zijn
relatief gering. Op een afstand van enige tientallen meters draagt de Westelijke randweg niet
meer bij op de achtergrondconcentratie.
Voor wat betreft de prognoses voor de fijn stof concentraties in het plangebied is
(aanvullend) nog van belang dat in de actuele Wet milieubeheer vergunning van Corus
maatregelen zijn opgenomen die de fijn stof emissies naar de omgeving beperken.
Ad2.
De volgende onderzoeken zijn verricht:
Luchtkwaliteitsonderzoek van TNO Bouw en ondergrond (Fijn stof in de IJmond, 20 januari
2006). Met behulp van zogenoemde Osiris monitors zijn metingen van de fijn stof
concentraties in de IJmond verricht. Ten noordoosten van het industrieterrein IJmond (ten
westen van Beverwijk en Heemskerk) zijn concentraties van 33 – 35 microgram gemeten
(exclusief zeezoutcorrectie). Het TNO rapport geeft een redelijk betrouwbare indicatie van de
fijn stofconcentraties in het najaar van 2005. In het TNO rapport wordt een aanbeveling
gedaan voor nader onderzoek, waarbij ook de nieuwste uitgangspunten voor fijn stof PM 2,5
worden meegenomen. Om die reden is in het voorjaar van 2006 een nieuw meetstation met
geschikte meetapparatuur (zogenoemde TEOM monitor) nabij de Creutzberglaan in gebruik
genomen (provinciaal meetnet). Inmiddels ook de meetresultaten van het meetpunt
Creutzberglaan over 2006 en 2007 bekend.

De meetresultaten over 2006 zijn opgenomen in een rapport van de GGD Amsterdam
(Fijnstof Beverwijk-west, 19 juli 2007). Uit dit rapport blijkt dat in op het meetpunt
Creutzberglaan de gemiddelde concentratie fijn stof 27 microgram bedraagt (inclusief
zeezoutcorrectie). Afhankelijk van de gekozen correctiemethode worden dan tussen 35 en 37
dagoverschrijdingen berekend, waarmee met 35 (methode aangereikt door Clean Air for
Europe steering comittee) wel en met 37 (TEOM x1,3) niet aan de norm wordt voldaan. Met
behulp van de eveneens uitgevoerde referentiemetingen kan in beginsel de factor 1,3 op het
TEOM resultaat aangepast worden naar een lagere correctiefactor. Dit betekent met de
methode zoals aangereikt door Clean Air for Europe steering comittee, een goede inschatting
van het aantal dagoverschrijdingen wordt gedaan. Bovendien geven ook de gelijktijdig
uitgevoerde referentiemetingen PM10 een iets lagere jaargemiddelde meetwaarde, namelijk
25 µg/m3 (inclusief zeezoutcorrectie).
De meetresultaten (meetpunt Creutzberglaan, meetpunt 570) over 2007 zijn opgenomen in
een rapport over de resultaten van het provinciale meetnet (Datarapport Luchtkwaliteit
IJmond, Resultaten 2007, mei 2008). De gemiddelde concentratie fijn stof (pm 10) over
2007 bedraagt 24 microgram (gemeten met TEOM, inclusief zeezoutcorrectie). Het aantal
dagoverschrijdingen bedraagt 24 dagen (inclusief zeezoutcorrectie). Over 2007 is een fijn
stof concentratie (pm 2.5) van 16 microgram gemeten. Er kan dus al ruimschoots worden
voldaan aan de norm van 25 microgram die in 2015 zal gaan gelden. Uit de fijn stofmetingen
(pm 10 en pm 2,5) blijkt uit dat in het plangebied westelijk Beverwijk in 2007 ruimschoots
aan de fijn stof normen kon worden voldaan.
Voor wat betreft de bovengenoemde zeezoutcorrectie: de zeezoutcorrectie voor het
jaargemiddelde is vrij groot, voor de gemeente Beverwijk bedraagt deze 6 microgram.
Zeezout speelt echter en relatief kleine rol in overschrijdingen van de norm voor het 24 uurs
gemiddelde. De zeezoutcorrectie voor deze norm is een aftrek van 6 dagen.
4. CONCLUSIE
In deze notitie zijn opmerkingen over de luchtkwaliteitsaspecten voor het plan Westelijk
Beverwijk te Beverwijk opgenomen. In 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden.
Volgens deze wet is sprake van een plan die niet in betekenende mate bijdraagt aan een
verslechtering van de luchtkwaliteit. Het plan hoeft niet meer te worden getoetst aan de
luchtkwaliteitsnormen. Uit de hierboven in paragraaf 3 genoemde onderzoeksgegevens blijkt
dat in het plangebied geen overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen optreden.
De conclusie is dat de Wet luchtkwaliteit geen knelpunt vormt voor de realisatie van het
plan.

Bijlagen:
1. overzicht luchtkwaliteitsnormen

Bijlage 1: overzicht luchtkwaliteitsnormen

Tabel stoffen en grenswaarden en plan- en alarmdrempels
(µg/m3 staat voor microgram per kubieke meter. Een microgram is een miljoenste deel van een
gram)
Stof

Norm

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SO2

Grenswaarde (uurgemiddelde dat 24
keer per jaar mag worden
overschreden in µg/m3)

350

350

350

350

350

350

350

Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat 3 125
keer per jaar mag worden
overschreden in µg/m3)

125

125

125

125

125

125

Alarmdrempel (uurgemiddelde in
500
µg/m3 gedurende 3 achtereenvolgende
uren in gebied >100km2

500

500

500

500

500

500

Grenswaarde (uurgemiddelde dat 18
keer per jaar mag worden
overschreden in µg/m3)

200

200

200

200

200

200

200

Grenswaarde voor zeer drukke
verkeerssituaties (uurgemiddelde dat
18 keer per jaar mag worden
overschreden in µg/m3)

290

290

290

290

290

290

Plandrempel voor zeer drukke
verkeerssituaties (uurgemiddelde dat
18 keer per jaar mag worden
overschreden in µg/mv)

290

250

240

230

220

210

Grenswaarde [1] (jaargemiddelde in
µg/m3)

40

40

40

40

40

40

Plandrempel (jaargemiddelde in
µg/m3)

58

50

48

46

44

42

400

400

400

400

400

NO2

Alarmdrempel (uurgemiddelde in
400
µg/m3 gedurende 3 achtereenvolgende
uren in gebied >100km2

Fijn stof Grenswaarde
(PM10) µg/m3)

2

(jaargemiddelde in

125

40

400

Grenswaarde
µg/m3)

3

(jaargemiddelde in

40

Plandrempel (jaargemiddelde in
µg/m3)

46

Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat
18 keer per jaar mag worden
overschreden in µg/m3)

250

Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat
35 keer per jaar mag worden
overschreden in µg/m3) 4

50

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

Plandrempel (24 uurgemiddelde dat 35 70
keer per jaar mag worden
overschreden in µg/m3)

Lood

Grenswaarde (jaargemiddelde in
µg/m3)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

CO

Grenswaarde (98 percentiel van 8
uurgemiddelden in µg/mv)

6

6

6

6

6

6

6

Grenswaarde (99,9 percentiel van
uurgemiddelden in µg/m3)

40

40

40

40

40

40

40

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

Benzeen Grenswaarde (jaargemiddelde in
µg/m3)
Richtwaarde (jaargemiddelde in
µg/m3)

[1] 1 januari 2010 is de uiterste realisatiedatum van deze grenswaarde
2 grenswaarde uit richtlijn 80/779/EEG van 15 juli 1980 betreffende grenswaarden en richtwaarden van de
luchtkwaliteit voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes, waarbij de gravimetrische normen omgerekend
zijn in PM10-waarden.
3 1 januari 2005 is de uiterste realisatiedatum van deze grenswaarde; er wordt nog geen rekening
gehouden met indicatieve 2e fase EU-normen voor PM10.
4 Aan deze grenswaarde moet uiterlijk in 2005 voldaan worden.
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Samenvatting kentallen
In onderstaande tabel staan de gemeten concentraties van de componenten die zijn gemeten in
2007.
3

3

Tabel 1; Gemeten concentraties in 2007 in µg/m , BaP in ng/m .
Stof

Eenheid

NO
NO2
CO
H2S
SO2
11
PM10
11

PM10
PM2.5
BaP
Grofstof
1030µm
3070µm
>70 µm
Zwarte
rook
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Gem.[jaar]
1
Gem.[jaar]
2
Max.[uur]
Max.[8
12
uren]
99,5 p (uur)
Gem.[jaar]
4,5
[jaar]
5

n [24-uur]
Gem.[jaar]
Gem.[jaar]

Wettelijke IJmuiden Wijk
De
Norm
aan
Rijp
551
Zee
556
553
12
7
40
32
23
200
123
102
3224
3633
10000
20
40
4,6

50

14
8
25

17
5
28

16

19

44

0

14

1

1,2

24
10
19
24
10
16
0,3

9 15

558

16

25

16

29
13
19

31
61

Sluizen

7

47

7

110

8

Gem.[jaar]

Gem.[jaar]

9

Beverwijk Corusterrein Bosweg
9
West
570
571
557

8,6
8
7,2
8
6,3
6,3

5,1

norm voor 1-1-2010
mag maximaal 18 maal per jaar overschreden worden.
mag maximaal 48 uur overschreden worden
inclusief factor 1,3
norm voor 1-1-2005
mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden.
Datacapture van 88%, hiermee is niet voldaan aan de eis van minimaal 90% datacapture. Het aantal dagoverschrijdingen
is, aan de hand van de gegevens van PM10 gemeten in Wijk aan Zee, met 5 verhoogd.
Grofstof metingen van 1/1/7 tot 13/11/2007. Door een storm is de apparatuur vanaf 13/11/2007 niet meer gewerkt.
De meetstations 557, 558 en 571 liggen op het terrein van Corus en hoeven daarom niet te voldoen aan de genoemde
wettelijke normen.
Gemeten met de referentiemethode
Met zeezout aftrek
CO kent een wettelijke norm uit de Wet milieubeheer en een Nederlandse beoordelingsnorm (regeling beoordeling
luchtkwaliteit) die verschillend zijn in hoogte en tijdseenheid. De hier toegepaste norm is die uit de wet milieubeheer.
Datacapture 78%
Richtwaarde voor 2013
Ongunstig beïnvloed door werkzaamheden van Rijkswaterstaat
meetpunt ongunstig beïnvloed door sloop van de Staaf- en Draadwalserijen aan de Westzijde van het meetpunt

Alle PM10 en PM2.5 concentraties gemeten met een TEOM zijn met de factor 1,3 vermenigvuldigd,
behalve Bosweg, Beverwijk PM10 ref en PM2.5 (zie bijlage 1 voor verklaring). Voor de normen zie
bijlage 3.
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2. Inleiding
Voor u ligt het datarapport luchtkwaliteit IJmond 2007. In dit rapport vindt u de datagegevens van
de meetpunten van de Provincie Noord-Holland en Corus Staal B.V. binnen het meetnet IJmond.
Dit rapport geeft de immissiegegevens weer zoals die gemeten zijn in het jaar 2007. Het data
rapport heeft een "technisch" karakter en is primair bedoeld voor uitwisseling van de
meetgegevens binnen Corus, PNH, en met derden, bijv. RIVM, andere meetdiensten en
belangstellenden.
Het meetnet heeft vier doelen:
Inzicht verschaffen in het concentratieniveau van luchtverontreinigende componenten.
Het volgen van trendmatig verloop van het concentratieniveau.
Het bieden van inzicht in de lokale luchtkwaliteit.
Toetsen aan de normen.
In dit rapport vindt u achtereenvolgens de meetlocaties, pollutierozen met gemeten
concentraties, windrichtingen en windsnelheden, immissietrends, kentallen, statistieken, meeten rekenmethoden, normen en verklaringen.
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3. Meetlocaties
Het meetnet IJmond bestaat uit verschillende meetpunten waar gasvormige componenten en / of
stof gemeten wordt. De locaties zijn zo gekozen dat de luchtkwaliteit in de meest belaste
woongebieden in beeld gebracht kan worden. De meetpunten IJmuiden “Sluizen” en Wijk aan
Zee “Bosweg”, worden beheerd door Corus. De meetpunten IJmuiden “Kanaaldijk”, Wijk aan Zee
“Banjaert” en De Rijp “Beemsterringweg”, Beverwijk West, Het Corusterrein en De Rijp worden
beheerd door de provincie Noord-Holland. Het meetpunt de Rijp is opgenomen als referentiepunt
voor achtergrondconcentratieniveaus.
Gemeten componenten per meetpunt:

Meetlocatie

NO

NO2

CO

H2S

SO2

PM10

551
IJmuiden

X

X

X

X

X

X

553
Wijk aan Zee

X

X

X

X

X

X

556 (h17)
De Rijp

X

557
Bosweg

X

558
Sluizen

X

570 Beverwijk
West

X

571
Corusterrein

X

GPS coördinaten
code
station
coördinaten
551:
IJmuiden, Kanaaldijk
553:
Wijk aan Zee, Banjaert
557:
Wijk aan Zee, Bosweg
558:
IJmuiden, Sluizen
570:
Beverwijk West
571:
Corusterrein
H17:
De Rijp, Beemsterringvaart

x
101,624
101,701
101,484
101,200
104,250
103,156
119,500

PM2.5

Grof
stof

BaP

Opmerkingen
PM10 meting met TEOM

X

PM10 meting met TEOM
PM10 meting met TEOM

X

x

PM2.5 en PM10 meting
met TEOM-FDMS
PM10 meting met TEOM

X

X

PM2.5&PM10 meting
met TEOM en referentie
PM10 meting met TEOM

y
497,549
500,986
500,553
498,500
500,400
499,880
508,500

4 Meetmethode
Gasvormig
Alle metingen worden uitgevoerd op vaste meetlocaties.
De metingen van CO, NOx, SO2 en H2S worden uitgevoerd gelijkwaardig aan de EU
standaard.
PAK
Wijk aan Zee
De metingen van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (tbv BaP) worden in Wijk aan
Zee (553) geanalyseerd op PM10 HVS (met 1625 m3 bemonsterde buitenlucht in 24uur)
kwartsvezelfilters.
Deze metingen hebben 2 wijzigingen ondergaan;
De eerste betreft een analyse verandering; tot het derde kwartaal van 2004 zijn alle filters
conform een provinciale werkinstructie uitgevoerd. In dit uit 1999 daterende stuk werd
voorgeschreven dat de filters eerst gedurende 2 uur tot 90°C moeten worden verwarmd
voorafgaande aan de analyse.
Vanaf het derde kwartaal in 2004 zijn de analyses, conform een nieuw overeengekomen
meetvoorschrift, conform NEN EN 12341, uitgevoerd. Verwarmen tot 90°C hoort daar niet
meer bij.
De tweede wijziging betreft het selecteren van filters voor PAK analyse. Tot 2007 werd elke
9e dag een PAK analyse uitgevoerd. In 2007 zijn PAK analyses uitgevoerd indien de
windrichting vanuit het industriegebied IJmond komt (van 30 tot 230°). De analyse van de
monsters in Wijk aan Zee zijn uitgevoerd door Omegam.
De jaargemiddelde BaP in Wijk aan Zee is als volgt bepaald:
De gemiddelde van (30 monsters) BaP concentraties tijdens deze 30 tot 230 ° windrichting is
2,2 ng/m3. Uit windstatistieken is bekend dat er in 2007 51% van de tijd de wind uit deze
richting kwam. De concentraties uit de overige richtingen wordt bepaald aan de hand van de
BaP metingen in Beverwijk. In Beverwijk wordt tussen de windrichtingen 260-100 °
achtergrond waarden gemeten van 0,13 ng/m3. De gemiddelde concentratie in Wijk aan Zee
wordt daarmee bepaald op 0,51*2,2 +0,49*0,13= 1,2 ng/m3. Dit is (met name door het
beperkt aantal monsters) een indicatieve waarde.
De onderste analysegrens (detectiegrens) is voor BaP in Wijk aan Zee 0,1 ng/m3.
Beverwijk
De metingen van PAK in Beverwijk zijn op 294 dagen uitgevoerd op 47 mm KFG PM10
kwartsvezelfilters (24uur 55 m3 bemonsterde buitenlucht). De analyses zijn uitgevoerd bij het
RIVM. De jaargemiddeldeconcentratie wordt bepaald uit het gemiddelde van de 294
metingen.
De onderste analysegrens (detectiegrens) is voor BaP in Beverwijk 0,01 ng/m3.
PM10
De metingen van PM10 worden, op 4 locaties na, uitgevoerd met TEOM’s op 50°C. Deze
monitoren onderschatten de stofconcentraties. Om deze onderschatting op te heffen wordt
een correctiefactor van 1,3 toegepast. Dit is een factor die is aangedragen door de EU.
In 2006 is vanuit het EU Clean Air for Europe porogramma een beschrijving beschikbaar
gemaakt om meetmethoden te kunnen valideren. Metingen, welke qua aantal en locaties
moeten voldoen aan een aantal eisen, van de referentiemethode en de afgeleide
(Automatische) methode kunnen op “equivalentie” worden getoetst. Uit Internationaal
(Groot-Britannie en Frankrijk, waar honderden TEOM’s op 50°C worden gebruikt) en
Nationaal (bij de GGD Amsterdam) onderzoek blijkt de TEOM op 50°C niet te voldoen aan
de equivalentie eisen (maximaal 25% 2-zijdige afwijking op het 95%
betrouwbaarheidsinterval van de grenswaarde).
Bekend is inmiddels ook dat de TEOM een onderschatting geeft (bij gemiddeld gelijke
waarde van de TEOM en de referentiemethode) van het aantal overschrijding van de
daggrenswaarde.
6
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Op meetstation Beverwijk is in 2007 een vergelijking gemaakt met de referentiemethode en
de TEOM op 50°C. Hieruit blijkt dat de gebruikte correctiefactor van 1,3 voor deze locatie
(voor het gemiddelde) hoog is. Een gemiddelde verhouding van de referentie en de TEOM is
1,15 (stddev 0,3). Met een correctiefactor van 1,15 wordt het aantal dagoverschrijdingen
onderschat, met een factor 1,3 is er een overschatting. (Zie de grafiek).
Beverwijk (570), 2007 n=256
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Het is onzeker of deze vergelijkingen ook opgaan voor de overige meetstations, daarom is
vooralsnog niet afgeweken van de EU aanbeveling (factor 1,3).
De PM10 metingen op het meetstation Bosweg worden uitgevoerd met een TEOM FDMS
monitor. Van deze monitor is bekend dat deze onderschatting min of meer is ondervangen.
De score (equivalentie) van de TEOM FDMS is beter dan de TEOM 50°C. In een aantal
Europese studies is de equivalentie voor de TEOM FDMS aangetoond.
Referentie metingen PM10
De referentiemetingen PM10 (meetstation Beverwijk) worden uitgevoerd met een
zogenaamde LVS Kleinfiltergerät filterwisselaar van het merk Derenda. Er wordt gebruik
gemaakt van een 47mm kwartsvezelfilter van Whatman type QMA. De meetmethode is
conform NEN EN 12341, NEN EN 14907 en de NTA 8019. Deze NTA beschrijft ondermeer
een procedure van voorbehandeling van het kwartsvezelfilter, gewichtstoename van de
veldblanko wordt beperkt.
PM2.5
PM2.5 wordt in de IJmond op 2 locaties gemeten; In Beverwijk en op de Bosweg.
Op de Bosweg is een TEOM FDMS montor gebruikt (zie ook de beschrijving bij PM10). Het
is niet bekend of deze TEOM FDMS voor PM2.5 equivalent is met de referentiemethode.
In Beverwijk wordt PM2.5 gemeten met de referentiemethode, vergelijkbaar met de
referentiemethode voor PM10.
Grofstof
De grofstof metingen op de Bosweg hebben een experimenteel karakter. Er is een bepaling
gemaakt van de gemiddelde concentratie van de 3 verschillende deeltjesfracties.
Zwarte rook
De zwarte rook metingen worden uitgevoerd met een continu monitor, welke met
reflectrometrie een zwartinggraad van het fijnstof meet. Via een formule wordt de zwarting
3
omgerekend naar µg/m .
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Fe, Mn en BTX
De metingen van Fe, Mn en BTX zijn in 2007 niet (meer) uitgevoerd.
Verdere details over alle toegepaste meetmethode zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.
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5. Resultaten

A Jaargemiddelden, percentielen en aantal overschrijdingen.
B 1. Windkarakteristieken. (Windgegevens zijn van het KNMI, luchthaven Schiphol.)
2. Pollutierozen.
Achtereenvolgens worden de grafieken met jaargemiddelden (PM10 gecorrigeerd voor zeezout
aftrek) en windrozen getoond.
In bijlage 4 zijn alle meetresultaten (dag, maand, windrichting en statistiek) per component per
meetstation opgenomen.
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5a Trendgrafieken

jaargemiddelde PM10 continu

(551, 553, 556, 558 en 571 TEOM data, gecorrigeerd met factor 1,3,
gecorrigeerd voor zeezout alle jaren)
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PM10 aantal daggemiddelden> 50µg/m3

120

(551, 553, 556, 558 en 571 TEOM data, gecorrigeerd met factor 1,3)
met zeezout correctie
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557 Bosweg

558 sluizen
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571 Corus terrein

556 De Rijp

570 Beverwijk

Bij een datacapture van minder dan 90% wordt niet voldaan aan de EU eisen en geeft de
trendgrafiek wellicht een verkeerd beeld. Meetstation 557 heeft een data capture van 88%. De
missende dagen zijn vergeleken met de meetresultaten van meetstation 553. Hieruit blijkt dat er
5 overschrijdingsdagen zijn (22 en 23 april, 14 juli en 22 en 27 december) die door uitval van
apparatuur niet gemeten zijn. Er is besloten om het aantal gemeten overschrijdingen op
meetstation 557 met 5 te verhogen.
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BaP jaargemiddelde
1,8

Wijziging rekenmethode

Wijziging meetmethode
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Een toelichting op de wijzigingen in de meet- en rekenmethode is opgenomen in paragraaf meetmethode.
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jaagemiddelde SO2 in ug/m3
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Zw arte rook jaargem iddelde
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5b. Windkarakteristieken.
KNMI gegevens, locatie Schiphol.

overzicht voorkomende winidrichting in % over 2007
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5c. Pollutierozen.

Meetpunt 551 en 553
NO in µg/m3
0 – 35 µg/m3

553 - Wijk aan Zee NO 2007
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551 - IJmuiden NO 2007
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Meetpunt 551 en 553
NO2 in µg/m3
0 - 50 µg/m3

553 - Wijk aan Zee NO2 2007
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551 - IJmuiden NO2 2007
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Meetpunt 551 en 553
CO in µg/m3
0 – 1200 µg/ m3

553 - W ijk aan Zee CO 2007
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551 - IJmuiden CO 2007
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Meetpunt 551 en 553
H2S in µg/m3
0 – 6 µg/m3

553 - Wijk aan Zee H2S 2007
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Meetpunt 551 en 553
SO2 in µg/m3
0 – 30 µg/m3

553 - Wijk aan Zee SO2 2007
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551 - IJmuiden SO2 2007
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Meetpunt 551, 553, 556(niet op juiste locatie),557 ,558 ,570 en 571.
Stof PM10 µg/m3
0 –80 µg/m3 (behalve 558 0 -160 µg/m3, op dubbele grote weergegeven)
Correctiefactor 1,3 (behalve voor 557 (FDMS))
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Meetpunt 557 (FDMS) en 570 (Referentie)
Stof PM 2,5 µg/m3
0 –50 µg/m3

557 - Bosweg PM2,5 - FDMS niet gecorrigeerd 2007
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Meetpunt 557 Grofstof 10-30 µm
0-20 µg/m3

3

557 - Bosweg Grofstof 10 - 30 µm (µg/m ) 2007
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Meetpunt 557 Grofstof 30-70 µm
0-18 µg/m3
3

557 - Bosweg Grofstof 30 - 70 µm (µg/m ) 2007
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Meetpunt 557 Grofstof >70 µm
0-16 µg/m3
3

557 - Bosweg Grofstof >70 µm (µg/m ) 2007
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Meetpunt 557 Grofstof totaal >10 µm
0-50 µg/m3
3

557 - Bosweg Grofstof totaal (µg/m ) 2007
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Bijlage 1: Termen en rekenmethode datarapport.
Gemiddelden
De term n wordt gebruikt voor het aantal metingen.
De term gem wordt gebruikt voor gemiddelde
Daggemiddelden worden berekend uit de uurgemiddelden. Om tot een daggemiddelde te
komen heb je minimaal 13 uurgemiddelden nodig.
Maandgemiddelden worden berekend uit de daggemiddelden. Er zijn minimaal 16
daggemiddelden nodig om tot een maandgemiddelde te komen.
Het jaargemiddelde is berekend uit de daggemiddelden.
Percentielen en maxima
Of percentielen en maxima berekend mogen worden hangt af van de GPU.
GPU = Grootste Periodieke Uitval: het grootste aantal dagen in een schuivende periode van 30
dagen waarop geen daggemiddelden beschikbaar zijn.
Er worden geen percentielen of maxima berekend als de GPU groter dan 10 dagen is.
Voor SO2 geldt een andere norm, namelijk de LAU; Langste Aaneengesloten Uitval. Dit is het
grootste aantal op elkaar volgende dagen, binnen de meetperiode, waarop geen
daggemiddelden beschikbaar zijn. Voor SO2 geldt een LAU van maximaal 5 in de winterperiode
en 10 in de zomerperiode.
Corus gebruikt het GPU en LAU niet.
Het p98 wil zeggen de 98 percentielwaarde van de op grootte gesorteerde (van laag naar
hoog) gegevensreeks. De 98 percentielwaarde is de waarde van het getal op de gesorteerde
getallen reeks welke hoort bij het 98/100 getal van die reeks.
Pollutieroos
Er wordt gewerkt met een polltuieroos bestaande uit 36 sectoren van 10o.
o
sector 1 loopt van 5-14 .
sector 2 loopt van 15-24o.
...
...
sector 36 loopt van 355-4o.
In de pollutieroos is de hoogte van de gemiddelde concentratie van die stof, en uit welke
richting deze komt, af te lezen. Dat wil zeggen, hoe langer de vector vanuit het hart van de
cirkel, des te hoger de concentratie van die stof uit die richting.
Voor de gemiddelde concentratie per windrichtingssector wordt uitgegaan van de
uurgemiddelden. De windsnelheid van het uurgemiddelde moet minimaal 0,5 m/s zijn.
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Bijlage 2: Overzicht van gemeten componenten en meetmethoden
Component

Meetprincipe

Meetfrequentie

Zwaveldioxide

U.V-fluorescentie

continu

Stikstofoxiden

Chemoluminescentie

continu

Koolstofmonoxide

Niet dispersief I.R. absorptie

continu

Zwavelwaterstof

U.V.-fluorescentie na
thermische omzetting in SO2

continu

Fijn-stof (PM10)

Oscilerend microbalans
Gravimetrie

continu
discontinu, elke derde dag

Fijn-stof (PM2,5)

Oscilerend microbalans
Gravimetrie

continu
discontinu

Grofstof

Bandmeting

continu

PAK

High Performence Liquid

Beverwijk dagelijks
Wijk aan zee afhankelijk van
windrichting

Chromatography (HPLC)
Zwarte Rook

Reflectrometrie

Continu, SX-200
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Bijlage 3: Normen per component
Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle normen die voor de in dit datarapport
relevante stoffen gelden (Bijlage 2. bij de Wet milieubeheer).
1.
Grenswaarde = niveau dat in aangegeven jaar moet zijn bereikt
2.
Plandrempel = niveau waarboven het maken van plannen ter verbetering van de
luchtkwaliteit verplicht is voor de overheid. Het niveau van de plandrempels ligt boven
dat van de grenswaarden, en wordt jaarlijks aangescherpt tot het jaar wanneer de
plandrempels op hetzelfde niveau liggen als de grenswaarden.
3.
Alarmdrempel = niveau waarbij een kortstondige overschrijding risico’s voor de
gezondheid van de mens inhoudt. Bij overschrijding kunnen specifieke maatregelen
worden genomen.
‘06
SO2

NO2

NOx
Benzo(a)
pyreen
PM10

CO

‘07

Grenswaarde
350 350
(humaan; uurgemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden overschreden
3
in µg/m )
Grenswaarde
125 125
(humaan; 24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden
3
overschreden in µg/m )
1
Grenswaarde
20
20
3
(ecosysteem; jaargemiddelde in µg/m )
1
Grenswaarde
20
20
3
(ecosysteem; winterhalfjaargemiddelde in µg/m )
500 500
alarmdrempel
3
(uurgemiddelde in µg/m gedurende 3 achtereenvolgende uren in
2
gebied >100 km )
Grenswaarde
200 200
(humaan; uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden
3
in µg/m )
Uitzonderingsgrenswaarde voor zeer drukke verkeerssituaties
290 290
(uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in(240) (230)
Tussen haakjes de plandrempel.
Grenswaarde
(48) (46)
3
(humaan; jaargemiddelde in µg/m ). Tussen haakjes de plandrempel.
Alarmdrempel
400 400
3
(uurgemiddelde in µg/m gedurende 3 achtereenvolgende uren in
2
gebied >100 km )
1
Grenswaarde
30
30
3
(ecosysteem; jaargemiddelde in µg/m )
Richtwaarde (2013)
3
(humaan; jaargemiddelde in ng/m )
Grenswaarde
40
40
3
(humaan; jaargemiddelde in µg/m ).
50
50
Grenswaarde
(humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden
3
overschreden in µg/m ).
Grenswaarde
10000 10000
3
(humaan; als 8 uurgemiddelde in µg/m ).

‘08

‘09

‘10

350

350

350

125

125

125

20

20

20

20

20

20

500

500

500

200

200

200

290 290
(220) (210)

200

(44)

(42)

40

400

400

400

30

30

30
1

40

40

40

50

50

50

10000 10000 10000

Alle grens- en richtwaarden zijn wettelijk vastgelegd in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Bijlage behorend bij de artikelen 4.9,
8.40 en titel 5.2).888

1

Deze norm kent een beperkt toepassingsgebied.
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Bijlage 4: Meetgegevens
Van alle in 2007 gemeten stoffen in de IJmond is een data sheet gemaakt.
Hierop is af te lezen wat de gemiddelde waarde is per dag, maand, windrichting. Daarnaast zijn enkele
belangrijke statistische parameters opgenomen.
Omwille van de omvang en leesbaarheid zijn deze sheets in landscape opgenomen.
In de elektronische versies van het rapport is het hoofdrapport gescheiden van bijlage 4.

Gemeente Beverwijk
Bestemmingsplan Westelijk Beverwijk
Staat van wijzigingen "van ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan"
Bijlage bij het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
Raadsvergadering d.d. 14 mei april 2009, nummer 2009/9236
A.

Plankaart
Blad 1
1.
De ingetekende strook grond met een woonbestemming en een oeverfuncties ten
zuiden van de bestemming “Maatschappelijk” wordt gewijzigd in een
waterbestemming.
2.
Ten noorden van de bestemming M (Maatschappelijk) is de watergang verbreed tot 3
m. De bestemmingen “Maatschappelijk” en “Groen” zijn een zelfde afstand verkleind.
Het bouwvlak binnen de bestemming “Maatschappelijk” is aan de zuidzijde vergroot
met circa 5 m.
3.
De profielen worden loodrecht op de weg-as (verkeersbestemming) getekend.
Hiernaast is in profiel 1 de mogelijke breedte van de berm verbreed van 0 tot 2 m naar
0 tot 2,5 m. In het bijschrift bij de profielen is ter plaatse van het onderschrift “Berm”
het onderschrift “Parkeren” toegevoegd wanneer ter plaatse geparkeerd kan worden.
Profiel 3 was spiegelbeeldig aangegeven, dit wordt gecorrigeerd.
4.
Ten oosten van de Creutzberglaan (ter hoogte van Creutzberglaan 54-56) wordt de
kaart enigszins bijgesteld, waarbij:
de grens van de waterbestemming enigszins wordt verbeterd ten einde een
betere aansluiting te krijgen van de watergangen;
de oeverzone aan de noordzijde wordt gebracht op een breedte van 2 m;
in het westen de grenzen van de bestemming “Groen” en de
verkeersbestemming met de functieaanduiding enigszins wordt gewijzigd,
waarbij tevens de functieaanduiding (sv-lzv) is toegevoegd;
5.
In het midden van het plangebied wordt ter plaatse van de bestemming “Verkeer
Verblijf” de functieaanduiding “duiker” toegevoegd voor het maken van een verbinding
tussen twee watergangen.
6.
Voor het perceel Creutzberglaan 12 wordt de perceelsgrens in noordelijke richting
verschoven.
7.
De coderingen V-VB en sv-lzv zijn toegevoegd waar dit voor een betere beoordeling
van de kaart gewenst is.
8.
De plangrens en de grenzen van de bestemmingsvlakken zijn op enkele plaatsen
gewijzigd wanneer deze niet geheel overeen kwamen met de bestaande
perceelsgrenzen van buiten het plangebied gelegen woningen. Op een aantal plaatsen
hebben deze wijzigingen geleidt tot een bijstelling van de bestemmingsvlakken.
9.
Twee oost-west gelegen watergangen in het zuidelijk deel van het plangebied zijn
verbreed tot 2,5 m waarbij de woonbestemming met eenzelfde afstand is verkleind.
10. De functieaanduiding “oeverzone” is ten oosten van de bestemming V-VB (Verkeer
Verblijf) achter de percelen Creutzberglaan 56-78 geschrapt.
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11.

12.

13.
14.

15.
16.

De bestemming Tuin, ten zuiden van de percelen gelegen aan de Zeestraat, is
gewijzigd in de bestemming V-VB met de functieaanduiding “specifieke vorm van
verkeer – achterpad (sv -ach)”.
Bij de parkeervoorziening aan de Creutzberglaan in het in het noordwestelijk deel van
het plangebied wordt de oeverzone bij de ingang van de parkeervoorziening
geschrapt.
In de legenda is een verklaring opgenomen voor de maatvoering, in verband met de
leesbaarheid is de vormgeving van de maatvoering aangepast.
In de legenda is de naam van de bestemming V-VB “Verkeer, Verblijfsgebied”
gewijzigd in V-VB “Verkeer Verblijf” in aansluiting op de naamgeving van deze
bestemming in de regels.
In het legenda wordt onder de kop “bestemmingen” de bestemming “Recreatie”
geschrapt.
In de legenda wordt onder de functie-aaanduidingen de code “(vt)” en de bijbehorende
tekst “volkstuinen” geschrapt.

Blad 2
Voor de ondergrond is de meest recente kadastrale ondergrond gebruikt. Dit heeft ten
opzichte van de ondergrond bij de kaart zoals ter inzage gelegd tot enige kleine
aanpassingen/bijstellingen (zie ook opmerking blad 1 onder 10) geleid.
De westelijke bestemmingsplangrens van het perceel Jacob Knegjespad wordt 2 m in
westelijke richting opgeschoven.
Blad 1, 2 en 3
de data in het stempel zijn geactualiseerd.
B.

Regels
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

De verwijzing in de regels naar de functie-aanduidingen op de kaart is, waar nodig
tekstueel aangepast.
In artikel 3 “Gemengd” worden in lid 2.2 onder a de woorden “ten hoogste 17
woningen”vervangen door “meer woningen dan 12”
Artikel 3, onder 2.1 c is taalkundig aangepast. De maatvoeringen zijn hetzelfde
gebleven.
In de bestemming “Groen” is een regeling opgenomen voor een binnen de
bestemming geprojecteerde langzaamverkeersverbinding.
In de bestemming “ Verkeer – Verblijf: is een ontheffingsregeling opgenomen ten
aanzien van de inrichting van de verkeersgebieden.
In de bestemming “ Verkeer – Verblijf: is een regeling opgenomen voor het achterpad
van de woningen aan de Zeestraat/Creuzberglaan. In verband hiermee is ook lid 3.1
van de bouwregels aangepast.
In artikel 14 (algemene ontheffingsregels) is in lid 1 onder c de term “aanduiding”
vervangen door “(functie-)aanduiding”.
De interpunctie is op een aantal onderdelen aangepast en een aantal spellingcorrecties is aangebracht.
In artikel 10 (Wonen) is:
de aan te houden afstand tussen bijgebouwen en de voorgevel van de woning is
gebracht op 3 m in plaats van 1 m (lid 3.1 onder g sub 1)
in lid 3.1 onder g sub 1 gaat de tekst luiden als volgt:
1
op het perceelsgedeelte gelegen op 3 m achter (de lijn die kan worden
getrokken in het verlengde van) de voorgevel van de woning: 2 m (carports

2

10.
C.

en overkappingen uitgezonderd) de hoogte niet meer mag bedragen dan
voor erf- en terreinafscheidingen 2 m;
voor pergola's 2.70 m.
In artikel 1 (Begripsregels) is onder a3 het begrip “archeologische waarde” toegevoegd.

Toelichting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

9.
10.
11.
12.

13.

In paragraaf 10.1 wordt de verwijzing naar de IKAV-kaart gewijzigd in een verwijzing
naar de IKAW-kaart.
De toelichting inzake de oeverzones en de afbeeldingen in de bijlage 2 bij de
toelichting zijn verduidelijkt/gewijzigd.
De tekst inzake de fasering van het plan )hoofdstuk 3.3’ is verduidelijkt.
Toegevoegd is een paragraaf 4.4 “van ontwerp naar definitief bestemmingsplan”.
De toelichting is geactualiseerd aan de hand van de in de regels en plankaart
doorgevoerde wijzigingen.
Het in de toelichting genoemde aantal te bouwen woningen wordt aangepast; er wordt
gesproken over “circa 230” woningen.
De term “woonmilieus” wordt aangepast in “diverse woontypologieën”.
In paragraaf 7.2 en 7.3 komt een aanvulling waarin verwezen wordt naar het
waterhuishoudkundig plan welke in overleg met het Hoogheemraadschap zal worden
opgesteld.
In de onderdelen waar gesproken over “verwerkelijking in de naaste toekomst” is waar
nodig de ligging van de betrokken gebieden verduidelijkt (zuidelijk en noordelijk deel).
In hoofdstuk 6.5.2 is de conclusie ten aanzien van hinder van bedrijven verduidelijkt.
De interpunctie is op een aantal onderdelen aangepast en een aantal spellingscorrecties is aangebracht.
In paragraaf 6.3.2 is melding gemaakt van het verrichte onderzoek naar
wegverkeerlawaai met betrekking tot de Zeestraat (Geluidsbelasting hogere waarde
vaststelling Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Beverwijk West”, van 21 januari
2009).
In paragraaf 6.3.3 zijn de conclusies met betrekking tot wegverkeerlawaai hierop
aangepast. Tevens is in paragraaf 6.3.3 een verwijzing opgenomen naar bijlage 3
waarin het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is opgenomen.
Als bijlage 3 is bij de toelichting van het bestemmingsplan het “besluit hogere waarden
wet geluidhinder” toegevoegd.

Exploitatieplan
In het exploitatieplan is naast de mutaties die staan vermeld in het overzicht
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan nog een rekenfout verwijderd op pagina
18, waar het projectsaldo niet juist was weergegeven.
NB. Voor wat meer concrete gegevens wordt eveneens verwezen naar het overzicht van
ingediende zienswijzen dat behoort bij het raadsbesluit van 14 mei 2009.
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Achtergrond
In het kader van besluitvorming rond woningbouw in Beverwijk West is er onderzoek
uitgevoerd door de GGD naar de luchtkwaliteit in IJmond. De opdrachtgever is de
Provincie Noord-Holland. De aandacht in het onderzoek gaat vooral naar fijn stof
(PM10) en de mogelijke bijdrage van Corus. De GGD rapporteert in een separaat rapport
over dit onderzoek1.
In opdracht van de GGD heeft TNO nader onderzoek uitgevoerd, dat in dit rapport
wordt gerapporteerd. Projectleider van het onderzoek voor TNO was Dr. M.P. Keuken
van de afdeling Luchtkwaliteit en Klimaat van Business Unit Milieu en Leefomgeving.
De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan de Provincie, de Milieudienst,
Corus en de GGD op 28 juni en op 5 september 2007.

1

GGD/LO 07-1106: Fijn stof Beverwijk-west (GGD Amsterdam; 2007).
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Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is inzicht in de bijdrage van Corus aan PM10
concentraties in Beverwijk West en meer inzicht in de emissies van PM10 door Corus.
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In de periode 1 april 2006 t/m 31 maart 2007 heeft de GGD op een viertal locaties:
IJmuiden, Wijk aan Zee, Corus en Beverwijk West de luchtkwaliteit gemeten. In Figuur
1 zijn deze locaties weergegeven.

Wijk aan Zee
Beverwijk
Corus

IJmuiden
Figuur 1:

De meetlocaties van de GGD in IJmond.

De GGD heeft uurgemiddelde metingen van PM10, CO, NO en NO2 (de som is NOx)
gedurende een jaar op deze vier locaties verzameld. TNO berekent de bijdrage van
Corus aan PM10, CO, NOx op deze locaties uit de verschillen in concentraties van eerder
genoemde stoffen bij verschillende windrichtingen en -snelheden. De analyse van de
combinatie van PM10 met CO, NO en NO2 is gekozen om onderscheid te maken tussen
verbrandingsgerelateerde emissies van PM10 en emissies van PM10 van op- en overslag
van bijvoorbeeld kolen en erts.
Er zijn windrozen opgesteld van PM10 op de vier locaties en voor CO en NOx alleen op
de locaties IJmuiden en Wijk aan Zee. Hiermee zijn emissiebronnen van deze stoffen in
IJmond geïdentificeerd. De volgende stap is onderzoek naar de bijdrage van
verwaaiende en proces emissies van PM10 bij Corus. Tenslotte, is de bijdrage van Corus
aan de jaargemiddelde PM10 concentraties op de vier meetlocaties berekend.
3.2

Windrozen
In het voorliggende onderzoek worden resultaten gepresenteerd met behulp van
“windrozen”. Er worden vier typen windrozen in dit onderzoek toegepast:
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− Windfrequentie windroos; Het eerste type windroos illustreert de verdeling van de
frequentie van de windrichtingen gedurende een periode. In de windrozen in dit
onderzoek zijn de windrichtingen verdeeld in 36 windsectoren van elk 10 o. Op de as
van deze windroos staat de frequentie van het voorkomen van een bepaalde
windrichting. Er zijn twee windfrequentie windrozen opgesteld: één op basis van
meteodata van de locatie “Sluis” in het Noordzee kanaal ten noorden van IJmuiden
voor de periode 1 april 2006 t/m 31 maart 2007 en één op basis van de Schiphol
windroos voor 1 januari t/m 31 december 2006;
− Concentratie windroos; Een concentratie windroos illustreert de gemiddelde
concentratie in µg/m3 van een luchtverontreinigende stof in een bepaalde windrichting. Op de as van deze windroos staan concentraties in de buitenlucht vermeld.
In het algemeen wordt een concentratie windroos toegepast om de richting van
emissiebronnen te identificeren. De windsector met verhoogde concentraties - ten
opzichte van de concentraties in de overige windsector - “wijst” naar een emissiebron vanuit de locatie waar de luchtverontreinigende component is gemeten (en
waarvoor de windroos is opgesteld).
Het wordt benadrukt dat met een concentratie windroos niet de bijdrage van een
bron aan de jaargemiddelde concentratie op een meetpunt kan worden vastgesteld.
Hiervoor moet de concentratie windroos worden “vermenigvuldigd” met de
jaargemiddelde windfrequentie windroos op de meetlocatie. Op die wijze wordt de
jaargemiddelde bijdrage vanuit verschillende windsectoren berekend (zie: “Bijdrage
windroos”). In dit rapport worden concentratie windrozen gepresenteerd voor PM10
op de locaties IJmuiden, Wijk aan Zee, Corus en Beverwijk West. Hiermee worden
bronnen van PM10 emissies geïdentificeerd, die de vier locaties belasten.
− Achtergrond windroos; Een derde type windroos is van belang, waarmee de
achtergrondconcentraties van verschillende windsectoren worden weergegeven. Op
de as van de achtergrond windroos staan concentraties in µg/m3. Er zijn twee
verschillende achtergrond windrozen opgesteld: één op basis van meet gegevens van
PM10 op de locatie de Rijp bij Wieringenwerf in Noord-Holland en één op basis van
“onbelaste” windrichtingen op de locaties IJmuiden, Wijk aan Zee, Corus en
Beverwijk West voor PM10. Deze achtergrond windrozen zijn onderling vergeleken
als aanvulling op het onderzoek door de GGD in 2007.
− Luvo windroos; Dit is een luchtverontreiniging windroos, die het verschil geeft van
de concentratie windroos en de achtergrond windroos. Deze windroos geeft de
verhoogde concentratie (ten opzichte van de achtergrondconcentraties) in
verschillende windsectoren op een meetlocatie. Er zijn er luvo windrozen opgesteld
voor PM10 op de locaties IJmuiden, Wijk aan Zee, Corus en Beverwijk West en voor
CO en NOx op de locaties IJmuiden en Wijk aan Zee. Bij de luvo windrozen is
gebruikt gemaakt van zowel de Rijp als de IJmond achtergrond windrozen.
− Bijdrage windroos; Dit is een windroos, waarmee de bijdrage van een bron aan de
jaargemiddelde concentratie op een meetlocatie wordt geïllustreerd. Vermenigvuldiging van de “concentratie windroos” en de “windfrequentie windroos” geeft de
bijdrage per windsector aan de jaargemiddelde concentratie. Indien de bijdrage
windroos is gecorrigeerd door een bijdrage achtergrondconcentratie windroos, dan
volgt direct de bijdrage van een bron. In dit onderzoek zijn bijdrage windrozen voor
PM10 opgesteld voor Beverwijk West en IJmuiden.
− Pluim Plus windroos; Deze windroos is opgesteld met berekeningen uitgevoerd met
Pluim Plus en de wind frequentie windroos. De emissies zijn alleen gebaseerd op
verwaaiing van het Corus terrein. Hiermee is de jaargemiddelde bijdrage berekend
door verwaaiing aan PM10 concentraties in IJmuiden, Wijk aan Zee en Beverwijk
West. Deze berekeningen zijn vergeleken met de jaargemiddelde bijdrage van PM10
in de windsectoren met emissies uit Corus op de locaties IJmuiden en Beverwijk
West (met de “bijdrage windrozen”).
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4

Resultaten

4.1

De windfrequentie windroos in IJmond
Data van de uurgemiddelde windrichting en –snelheid, zoals gemeten op de locatie de
“Sluis” in de periode 1 april 2006 t/m 31 maart 2007, zijn gebruikt om de windfrequentie windroos in IJmond op te stellen. Voor verspreidingsberekeningen met Pluim
Plus wordt gebruik gemaakt van de meteo op Schiphol in de periode 1 januari t/m
31 december 2006. Beide windrozen zijn weergegeven in Figuur 2.
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Figuur 2:

De windfrequentie windroos in IJmond (blauw) in de periode 1 april 2006 t/m 31 maart 2007
(“lokale meteo”) en in Schiphol (paars) in de periode 1 januari t/m 31 december 2006 (“sh
2006”).

Figuur 2 illustreert dat windrichtingen in IJmond en Schiphol in 2006, zoals
gebruikelijk in Nederland, worden gedomineerd door zuid-zuidwestelijke (tussen 185
en 255 °) en westelijke wind (tussen 255 en 305 °).
4.2

Achtergrondconcentraties van PM10 in de Rijp en IJmond
Concentraties van PM10 in de IJmond zijn opgebouwd uit de som van bijdragen van de
grootschalige achtergrond (o.a. nationale en internationale emissies en natuurlijke
bijdrage zoals zeezout), lokale bijdragen (o.a. lokaal verkeer, scheepvaart) en emissies
van Corus. Door de metingen op de vier meetlocaties te “corrigeren” voor de
grootschalige achtergrond wordt de bijdrage door lokale emissies en Corus verkregen.
Vervolgens wordt de bijdrage van Corus afgeleid uit de bijdrage berekend met “Corus
belaste” windrichtingen. Deze windrichtingen verschillen per locatie. De eerste stap in
deze aanpak is het vaststellen van de grootschalige achtergrond in IJmond. Dit is op
verschillende wijze gedaan door de GGD en TNO:
− GGD; Uitgaande van het gegeven dat de grootschalige achtergrond nauwelijks
varieert is door de GGD gebruik gemaakt van metingen op de locatie “de Rijp”. Dit
station ligt circa 16 km van de kust en wordt als één van de achtergrondstations
gebruikt door het RIVM meetstation in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
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− TNO; In de eerste presentatie heeft TNO de achtergrondconcentratie in IJmond
berekend uit “niet-door-Corus-belaste” windsectoren in IJmuiden, Corus, Wijk aan
Zee en Beverwijk West. In deze concentraties zit nog een lokale bijdrage. Daarom
heeft TNO nog een correctie toegepast, zodanig dat de IJmond achtergrond gelijk is
aan de Rijp. Deze achtergrond wordt “IJmond-laag” genoemd.
In reactie op het onderzoek heeft Corus aangegeven, dat vanwege de ligging van de
vier meetlocaties dichter bij de Noordzee (2-4 km van de kust) dan de Rijp (16 km
van de kust), de invloed van zeezout is onderschat. Het gevolg hiervan is, dat de
bijdrage van Corus aan PM10 concentraties in de omgeving wordt overschat. Gezien
de gradiënt van zeezout van circa 1 à 2 µg/m3 PM10 in het jaargemiddelde tussen
IJmond (“het gebied tussen de vier meetlocaties”) en de Rijp is het reëel hier
aandacht aan te besteden. TNO heeft daarom aanvullend een achtergrond voor
IJmond opgesteld analoog aan IJmond-laag maar nu niet gecorrigeerd voor de lokale
bijdrage. Deze achtergrond, inclusief de bijdrage van zeezout, wordt “IJmond-hoog”
genoemd.
De achtergrond windrozen van IJmond-laag, IJmond-hoog en de Rijp zijn weergegeven
in Figuur 3.
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Figuur 3:
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De Rijp

De achtergrondconcentratie windrozen van PM10 (µg/m3) in de Rijp en IJmond (laag en hoog)
in de periode 1 april 2006 t/m 31 maart 2007.

Figuur 3 illustreert de overeenkomst tussen IJmond-laag en de Rijp en het verschil met
IJmond-hoog. Vanwege het grootschalig karakter van PM10 worden de hoogste achtergrond concentratie van PM10 tussen 25 en 30 µg/m3 worden gemeten bij oostelijk en
zuidoostelijke wind (“continentale luchtmassa”), terwijl de IJmond-hoog windroos hoge
concentraties van PM10 heeft bij zuid-westelijke wind. Dit is de invloed van zeezout
door de ligging van de meetlocaties in IJmond dichter bij de Noordzee.
De jaargemiddelde voor IJmond-laag en IJmond-hoog is berekend door vermenigvuldiging van de windfrequentie windroos van IJmond (zie: 4.1) en de achtergrondconcentratie windrozen van respectievelijk IJmond-laag en IJmond-hoog (Figuur 3). Dit
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resulteert in een jaargemiddelde PM10 concentraties in de Rijp en IJmond-laag van
24.1 µg/m3 PM10 en IJmond-hoog is 27.2 µg/m3 PM10. De bandbreedte in de achtergrond is gebruikt om een bandbreedte in de uitkomsten van het onderzoek weer te
geven. De onzekerheid in de uitkomsten wordt bepaald door de meetonzekerheid van
het bepalen van een jaargemiddelde PM10 concentratie. Volgens het Landelijk Meetnet
Luchtkwaliteit is de onzekerheid in de orde van 15%. In het onderzoek is door TNO
alleen gebruik gemaakt van de achtergrond IJmond-laag en IJmond-hoog en niet van de
Rijp.
4.3

De gemeten PM10 op de vier meetlocaties
De jaargemiddelde PM10 concentraties op de locaties IJmuiden, Wijk aan Zee, Corus en
Beverwijk West zijn berekend met de uurgemiddelde metingen door de GGD in de
periode 1 april 2006 t/m 31 maart 2007. Indien deze concentraties worden gecorrigeerd
met de jaargemiddelde achtergrond van PM10 in IJmond-laag en -hoog, zoals vastgesteld in 4.2, dan wordt de bijdrage aan PM10 op deze locaties door lokale emissies
verkregen. De data zijn weergegeven in Tabel 1.
Tabel 1:

Jaargemiddelde concentraties en lokale bijdrage aan PM10 op de locaties
Beverwijk West, Corus, Wijk aan Zee en IJmuiden.
Jaargemiddelde PM10
(µg/m3)

Lokale bijdrage PM10
(µg/m3)

24.1 – 27.2

-

Achtergrond IJmond (4.2)
laag - hoog
Beverwijk West

32.6

5.4 - 8.5

Corus

37.5

10.3 - 13.4

Wijk aan Zee

38.5

11.3 - 14.4

IJmuiden

32.2

5.0 - 8.1

Verhoging van de PM10 concentraties boven de achtergrond concentraties zijn het
gevolg van lokale emissies door lokaal en regionaal verkeer, industrie (inclusief Corus)
en scheepvaart e.d. in IJmond. Door analyse van de windrozen wordt met name de
bijdrage van Corus aan Beverwijk West (en overige locaties) onderzocht.
4.4

Concentratie windrozen van PM10
In onderstaande figuren 4A-4D worden concentratie windrozen van PM10 weergegeven
voor respectievelijk, de locaties IJmuiden, Wijk aan Zee, Corus en Beverwijk West.
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Figuur 4A: De concentratiewindroos van PM10 in IJmuiden.
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Figuur 4B: De concentratie windroos van PM10 in Wijk aan Zee.
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Figuur 4C: De concentratiewindroos van PM10 in Corus.
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Figuur 4D: De concentratiewindroos van PM10 in Beverwijk West.

De concentratie windrozen op de vier locaties voor PM10 zijn niet homogeen verdeeld
maar geven verhoogde concentraties in bepaalde windsectoren, die “wijzen” in de
richting wijzen van PM10 emissies.
Om beter inzicht te krijgen in de mate van verhoging ten opzichte van de achtergrondconcentraties zijn de concentratie windrozen in Figuur 4A-4D gecorrigeerd met de
achtergrondwindrozen van IJmond en van de Rijp (zie: 4.3). Dit resulteert in zogenaamde luvo windrozen. Voor de vier locaties zijn deze luvo windrozen weergegeven in
figuren 5A-D.
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Figuur 5A: De luvo windroos van PM10 in IJmuiden: gecorrigeerd voor de IJmond achtergrond.

PM10
5
335

345

355 50

15

25

40

325

35
45

30

315

55

20

305

65

10

295
285

0

275

-10

75
85
95

265

105

255

115

245

125

235

135

225

145
215

205

195

175

165

155

185

Luvo Wijk aan Zee IJmond laag

Luvo Wijk aan Zee IJmond hoog

Figuur 5B: De luvo windroos van PM10 in Wijk aan Zee: gecorrigeerd voor de IJmond achtergrond.
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Figuur 5C: De luvo windroos van PM10 in Corus: gecorrigeerd voor de IJmond achtergrond.
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Figuur 5D: De luvo windroos van PM10 in Beverwijk West: gecorrigeerd voor de IJmond achtergrond.

De luvo windrozen laten zien dat in bepaalde windsectoren op alle vier de locaties, de
concentraties van PM10 significant zijn verhoogd ten opzichte van de achtergrond.
Verder illustreren de luvo windrozen, dat correctie met de achtergrond windroos door
IJmond-laag en -hoog een significant verschil geeft. In Figuur 6 zijn de luvo windrozen
(gecorrigeerd met de IJmond-laag) op de kaart van IJmond geprojecteerd en zijn overlappende brongebieden gemarkeerd.
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Luvo windrozen van PM10 in IJmuiden, Wijk aan Zee, Corus en Beverwijk West, en potentiële
brongebieden in IJmond.

Figuur 6 illustreert dat met uitzondering van een lokale emissie bron ten noorden van
Westerhout, de belangrijkste emissies van PM10 in IJmond zijn gesitueerd op het Corus
terrein. Meer detail met Google Earth leert, dat zowel verwaaiende emissies van
kolenopslag e.d. als ook procesemissies in hetzelfde bronnengebied voor PM10 ligt. Om
onderscheid te maken tussen beide typen emissies van PM10 zijn concentraties rozen
van CO en NOx in IJmuiden en Wijk aan Zee nader beschouwd. In Corus en Beverwijk
West zijn deze metingen niet uitgevoerd.
4.5

Concentratie windrozen van CO, NOx en PM10
Analoog aan de luvo windrozen van PM10, zijn eerst achtergrondconcentratie windrozen
voor CO en NOx opgesteld en vervolgens (door correctie van de concentraties met de
achtergrond) de luvo windrozen. De gecombineerde luvo windrozen voor CO, NOx en
PM10 in IJmuiden en Wijk aan Zee zijn weergegeven in Figuur 7. Hierbij wordt aangetekend, dat vanwege het verschil in concentratieniveaus van CO, NOx en PM10, de
concentraties zijn “genormaliseerd”. Dat wil zeggen dat concentraties zijn gedeeld door
de maximum concentratie van elk van de componenten. Op deze wijze worden
concentraties uitgedrukt in waarden tussen 0 en 1 en is het mogelijk alle drie de
componenten in één windroos weer te geven. Dit is gedaan in Figuur 7A voor IJmuiden
en in Figuur 7B voor Wijk aan Zee.
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Figuur 7A: De genormaliseerde concentratie windrozen van CO, NOx en PM10 in IJmuiden.
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Figuur 7B: De genormaliseerde concentratie windrozen van CO, NOx en PM10 in Wijk aan Zee.

De windroos voor CO wijst naar één belangrijke emissiebron op het Corus terrein,
terwijl voor PM10 en NOx er meerdere emissie bronnen zijn. De overeenkomst met de
emissies van CO en NOx, die alleen via procesemissies vrijkomen en niet via
verwaaiing, onderstreept dat PM10 in ieder geval via procesemissies vrijkomt.
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Verwaaiing en/of procesemissies van PM10?
Voordat de bijdrage van Corus aan de concentraties van PM10 in Beverwijk kan worden berekend moet eerst de vraag beantwoord worden, wat de bijdrage is van verwaaiing aan PM10 concentraties in de omgeving van Corus. Indien er een significante
bijdrage is aan verwaaiing van PM10 (ondanks een breed scala van maatregelen bij
Corus, zoals het nathouden van transportbanden e.d.) dan zal deze bijdrage afhankelijk
zijn van de windsnelheid. Hiervoor is een analyse gemaakt van de windsector tussen
330 en 345 o in IJmuiden. Dit was de windsector met een significant verhoogde
concentratie van CO. In deze windsector zijn bij een windsnelheid groter dan 5 m/s en
een windsnelheid kleiner dan 5 m/s, de volgende twee zaken onderzocht:
1. Vergelijking van de gemiddelde concentratie van CO, NOx en PM10. Een relatieve
verhoging van PM10 concentraties (ten opzichte van CO en NOx) bij hogere
windsnelheid duidt op verwaaiing van PM10;
2. Vergelijking van de verhouding CO/NOx, PM10/CO en PM10/NOx. Een relatieve
verhoging van de verhouding PM10/CO en PM10/NOx bij hogere windsnelheid duidt
ook op verwaaiing van PM10.
In Tabellen 2 en 3 zijn de resultaten van bovengenoemde analyse weergegeven.
Tabel 2:

Jaargemiddelde verhoogde concentratie aan PM10,CO en NOx op de locatie
IJmuiden in de windsector 330-345 ° bij een windsnelheid groter dan 5 m/s
ten opzichte van kleiner dan 5 m/s.
Verhoging
(%)
PM10

7.9

CO

1.8

NOx

- 7.2

De resultaten in Tabel 2 laten zien dat de PM10 concentratie in IJmuiden in de windsector - “wijzend” naar Corus - verhoogd is bij hogere windsnelheden, terwijl
verbrandingsgerelateerde emissies van CO en NOx licht verhoogd (CO) of verlaagd
(NOx) zijn. Bij hogere windsnelheid wordt een verdunning van luchtvervuiling
verwacht, zoals bij NOx. Het afwijkende patroon van CO is het gevolg van sterk
variërende emissies van CO, zoals toegelicht door Corus. Uit de resultaten in Tabel 2
wordt geconcludeerd, dat de locatie IJmuiden significant wordt belast door verwaaiende
emissies van PM10.
Tabel 3:

Verhouding van PM10/CO, NOx/CO en PM10/NOx in de jaargemiddelde
bijdrage in IJmuiden: windsector 330-345 o bij een windsnelheid >5 m/s en
< 5 m/s.
Windsnelheid
< 5 m/s

Windsnelheid
> 5 m/s

PM10/CO

0.03

0.03

NOx/CO

0.05

0.05

PM10/NOx

0.50

0.58
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De resultaten in Tabel 3 laten zien dat met name de verhouding PM10/NOx bij hogere
windsnelheden is verhoogd, terwijl de verhouding van procesemissies gerelateerde
stoffen NOx/CO niet wordt beïnvloed door de windsnelheid. Deze resultaten onderstrepen de significante belasting van IJmuiden door verwaaiing van PM10 op het Corus
terrein. Immers procesemissies gerelateerde stoffen worden in gelijke mate verdund,
terwijl verwaaiing gerelateerde emissies zoals van PM10 zullen toenemen.
4.7

Kwantitatieve bijdrage van verwaaiing aan PM10
In de vorige sectie 4.6 is - in samenhang met de analyse in sectie 4.4 - geconcludeerd
dat verwaaiing van PM10 een belangrijke emissiebron is van Corus. De vraag is dan: In
welke mate draagt verwaaiing bij aan PM10 concentraties in de omgeving van Corus
met speciale aandacht voor Beverwijk West?
Met behulp van het model Pluim Plus en gebruik van totale emissie schattingen van
Corus (circa 240 ton PM10/jaar) zijn verspreidingsberekeningen van verwaaiing
uitgevoerd. Als aanname is deze emissie toegekend voor 200 ton/jaar op locatie E1 (in
het westen van het Corus terrein: zie het blauwe vlak in Figuur 6) en 40 ton/jaar op E2
(in het oosten van het Corus terrein: zie het rode vlak in zie Figuur 6).
Met de verspreidingsberekening zijn de jaargemiddelde concentraties van PM10
berekend in de relevante windsectoren in IJmuiden en Beverwijk West “wijzend” naar
de E1 en E2 emissiegebieden bij Corus. Hierbij is gebruik gemaakt van de Schiphol
windfrequentie windroos zoals weergegeven in sectie 4.1. De resultaten zijn
weergegeven als luvo windrozen voor de locaties IJmuiden en Beverwijk West in
Figuur 8A-B.

5
345

355

15

50

25

45

335

35

40

325

45

35

315

55

30
305

65

25
20

295

75

15
10

285

85

5
275

0

95

265

105

255

115

245

125
235

135
225

145
215

155
205

195

185

175

165

Figuur 8A: De jaargemiddelde (verhoogde) concentraties van PM10 in IJmuiden in de windsectoren
wijzend door verwaaiende emissies van bronnen E1 (200 ton/jaar) en E2 (40 ton/jaar) bij
Corus.

TNO-rapport | 2007-A-R0955/B

18 / 25

345

355 50

5

15

25

335

35
40

325
315

45
55

30

305

65
20

295
285

10

275

0

75
85
95

265

105

255

115

245

125
235

135
225

145
215

155
205

195

185

175

165

Figuur 8B: Analoog aan 8A in Beverwijk West.

Vergelijking van de windrozen in Figuren 8A-B met de windrozen in Figuur 6 van
IJmuiden en Beverwijk West leert, dat voor de locatie IJmuiden de windroos goed vergelijkbaar is, terwijl voor Beverwijk West dat niet het geval is. Hieruit wordt
geconcludeerd dat IJmuiden in belangrijke mate wordt belast door verwaaiende
emissies, terwijl Beverwijk West niet of nauwelijks door verwaaiing van PM10 worden
belast. In het algemeen, wordt geconcludeerd dat tot een afstand van 1500 – 2000 m
verwaaiende emissies belangrijk bijdragen aan PM10 concentraties rondom het Corus
terrein, terwijl op grotere afstand proces emissies van PM10 van groter belang zijn. Het
verschil wordt veroorzaakt door de hoogte van procesemissies (o.a. schoorstenen tot
90 m hoogte en stijging van warme pluimen) ten opzichte van relatief lage emissies
door verwaaiing.
4.8

Bijdrage van Corus aan jaargemiddelde PM10 in Beverwijk West
Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat Beverwijk West vooral door procesemissies van PM10 wordt belast en veel minder door verwaaiende emissies. De overblijvende vraag is de kwantitatieve bijdrage van Corus emissies aan de jaargemiddelde
concentraties in Beverwijk West (en overige locaties).
Om deze vraag te beantwoorden wordt een bijdrage windroos berekend, waarbij de
gemeten concentratie in een windsector (zie: Figuur 4A-D) wordt vermenigvuldigd met
de windfrequentie windroos voor het IJmond gebied (zie: Figuur 2). Dit levert een bijdrage aan PM10 in elke windsector en de som van deze bijdragen is de jaargemiddelde
concentratie van PM10. Deze bijdrage windrozen zijn berekend voor alle vier locaties.
Als illustratie van de methode zijn voor IJmuiden en Beverwijk West de resultaten
weergegeven in Figuur 9A-B.
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IJmuiden: Bijdrage jaargemiddelde

Figuur 9A: De bijdrage windroos in IJmuiden met jaargemiddelde bijdrage aan PM10 in alle windsectoren.
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Beverwijk West: Bijdrage jaargemiddelde

Figuur 9B: Analoog aan 9A voor Beverwijk West.

Optelling van de bijdragen in alle windsectoren in Figuur 9A en 9B geeft de jaargemiddelde concentratie van PM10 in IJmuiden en Beverwijk West. Deze berekening
levert een jaargemiddelde PM10 concentratie van respectievelijk, 32.0 en 32.5 µg/m3
PM10. Deze waarden komen goed overeen met de waarden in Tabel 1. Figuren 9A en
9B illustreren, dat door de dominerende windrichtingen vanuit het zuidwesten, de
bijdrage aan jaargemiddelde PM10 concentraties in deze windsectoren het hoogst zijn.
Dit is in IJmuiden een belangrijk deel achtergrond PM10 en lokale emissies in IJmuiden,
terwijl in Beverwijk West deze windsector wordt belast door een combinatie van
achtergrond en Corus emissies.
Door correctie met de achtergrondconcentratie IJmond-laag en -hoog (zie: 4.2) wordt de
lokale bijdrage en de bijdrage van Corus gescheiden van de achtergrond. Deze

TNO-rapport | 2007-A-R0955/B

20 / 25

gecorrigeerde windrozen zijn weergegeven voor IJmuiden (Figuur 5A) en Beverwijk
West (Figuur 5D). Door vermenigvuldiging van deze windrozen met de windfrequentie
windroos worden bijdrage windrozen berekend. Deze bijdrage windrozen zijn identiek
aan de Figuren 9A en 9B maar dan gecorrigeerd voor de achtergrond bijdrage. Deze
bijdrage windrozen voor PM10 in IJmuiden en Beverwijk West zijn weergegeven in
Figuur 10A-B.
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Figuur 10A: De bijdrage windroos in IJmuiden met jaargemiddelde bijdrage aan PM10 in alle windsectoren,
gecorrigeerd voor de achtergrond met de IJmond-laag en -hoog achtergrondconcentraties.
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Figuur 10B: Analoog aan 10A voor Beverwijk West.

Figuren 10A en 10B laten voor, respectievelijk IJmuiden en Beverwijk West de bijdrage zien per windsector door lokale emissies plus Cours emissies. Deze verhoogde bijdragen (ten opzichte van de IJmond-laag en -hoog) in IJmuiden en Beverwijk West -
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berekend met de waarden in Figuur 10A en 10B - zijn respectievelijk 4.2 - 7.9 en 4.78.2 µg/m3 PM10. [N.B. Dit komt goed overeen met de waarden in Tabel 1, die waren
verkregen uit het verschil in jaargemiddelde PM10 op de meetlocaties en de achtergrond
concentratie in IJmond.]
Figuren 10A en 10 B illustreren dat in “Cours-belaste” windsectoren op beide locaties
significant verhoogde bijdrage aan het jaargemiddelde PM10 geven. Maar ook andere
“niet-Corus-belaste” windsectoren richtingen laten verhoogde bijdrage te zien, zoals in
het zuidwesten en zuidoosten in IJmuiden en het oosten in Beverwijk West. Het
onderscheid in de bijdrage door Corus emissies en lokale emissies wordt verkregen
door alleen de windsectoren in Figuren 10A en 10B te selecteren, die wijzen naar
Corus. Dit resulteert in “Corus-bijdrage windrozen” met Corus-belaste windsectoren in
IJmuiden en Beverwijk West. Deze windrozen staan in Figuur 11A en 11B.
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Figuur 11A: De Corus-bijdrage windroos in IJmuiden met jaargemiddelde bijdrage aan PM10, gecorrigeerd
voor de achtergrond met IJmond-laag en -hoog en selectie van “Corus” windsectoren.
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Figuur 11B: Analoog aan 11A voor Beverwijk West.
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De waarden uit Figuren 11A en 11B zijn gebruikt om de bijdrage van Corus emissies
aan de jaargemiddelde PM10 in IJmuiden en Beverwijk West te berekenen. Dit levert
een bijdrage van respectievelijk, 3.5 – 4.8 (Beverwijk West) en 3.2 – 3.8 (IJmuiden)
µg/m3 PM10.
De resultaten voor de verhoogde bijdrage op de vier meetlocaties zijn samengevat in
Tabel 4.
Tabel 4:

Jaargemiddelde bijdrage aan PM10: “totale locale bijdrage”, “overig” en door
emissies van het Corus terrein op de locaties IJmuiden en Beverwijk West.

Beverwijk West

Lokale bijdrage:
totaal

Lokale bijdrage:
overig

Lokale bijdrage:
Corus

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)/(%)

4.7 – 8.2

1.2 – 3.4

3.5 – 4.8/(58 – 75)

Corus

9.9 – 13.5

1.6 – 3.6

8.3 – 9.9/(74 – 84)

Wijk aan Zee

10.7 – 14.2

3.4 – 6.3

7.3 – 7.9/(68 - 56)

4.2 – 7.9

1.0 – 4.1

3.2 – 3.8/(49 – 77)

IJmuiden

Tabel 4 maakt duidelijk dat de bijdrage van Corus de belangrijkste lokale bron is van
PM10 emissies in IJmond op alle vier locaties. Afhankelijk van de meetlocatie is de
bijdrage van Corus emissies aan de lokale bijdrage in de orde van 49 tot 84%. In
Beverwijk West is de bijdrage van Corus emissies aan de jaargemiddelde PM10 µg/m3
in de orde van 3.5 – 4.8 µg/m3 PM10. Dit een factor 2-3 maal hoger dan berekend door
Corus met verspreidingsberekeningen.
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Discussie en aanbevelingen
De GGD Amsterdam heeft metingen uitgevoerd in de periode 1 april 2006 t/m 31 maart
2007 op vier locaties (IJmuiden, Wijk aan Zee, Corus en Beverwijk West) rondom
Corus in het IJmond gebied. Dit onderzoek was in opdracht van de provincie NoordHolland. TNO heeft in opdracht van de GGD de dataset nader geanalyseerd met als
doelstelling inzicht in de aard en de bijdrage van emissies van Corus aan de PM10
concentraties in Beverwijk West. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd:
1. De regionale achtergrondconcentraties, zoals gemeten in het Landelijk Meetnet
Luchtkwaliteit door het RIVM in de Rijp is licht verlaagd ten opzichte van de
regionale achtergrondconcentraties in IJmond door invloed van zeezout. Door
gebruik van de Rijp achtergrond en een achtergrond afgeleid uit “niet-belaste”
windsectoren op de meetlocaties zijn een IJmond-lage en IJmond-hoge achtergrond
afgeleid. Gebruik van beide achtergronden geeft een “bandbreedte” in de bijdrage
van zowel lokale emissies (o.a. lokaal verkeer, scheepvaart) en Corus emissies.
2. Op de vier meetlocaties zijn PM10 concentraties in windsectoren wijzend naar Corus
significant verhoogd ten opzichte van de achtergrond. Analyse van procesemissie
gerelateerde stoffen, zoals CO en NOx leert dat PM10 zowel door procesemissies als
door verwaaiing wordt uitgestoten door Corus. De verwaaiende emissies van PM10
zijn vooral gelokaliseerd aan de westzijde van Corus (ten noordwesten van
IJmuiden) en in mindere mate aan de oostzijde (ten noordoosten van IJmuiden).
3. De bijdrage van verwaaiende emissies van PM10 is beperkt tot een afstand van 1500
– 2000 m van de emissiebronnen. Het aandeel van procesemissies aan lokale luchtkwaliteit van PM10 neemt toe vanaf een afstand van 1500 - 2000 m, vanwege de
hoogte van de schoorstenen en stijging van warme pluimen. De locatie Beverwijk
West is vooral door procesemissies belast en nauwelijks door verwaaiing.
4. In het onderzoek zijn de bijdragen van lokale emissies (“overig”) en Corus emissies
apart vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze bijdragen op de vier locaties
weergegeven.
Lokale bijdrage:
totaal

Lokale bijdrage:
overig

Lokale bijdrage:
Corus

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)/(%)

Beverwijk West

4.7 – 8.2

1.2 – 3.4

3.5 – 4.8/(58 – 75)

Corus

9.9 – 13.5

1.6 – 3.6

8.3 – 9.9/(74 – 84)

Wijk aan Zee

10.7 – 14.2

3.4 – 6.3

7.3 – 7.9/(68 - 56)

4.2 – 7.9

1.0 – 4.1

3.2 – 3.8/(49 – 77)

IJmuiden

De data in bovenstaande illustreren dat de bijdrage van Corus emissies de
belangrijkste lokale bron is van PM10 emissies in IJmond op alle vier locaties.
Afhankelijk van de meetlocatie is de bijdrage van Corus emissies aan de lokale
bijdrage in de orde van 49 tot 84%.
5. In Beverwijk West is de bijdrage van Corus emissies aan de jaargemiddelde PM10
µg/m3 in de orde van 3.5 – 4.8 µg/m3 PM10. Dit een factor 2-3 maal hoger dan
berekend door Corus met verspreidingsberekeningen. [N.B. Hierbij wordt aangetekend dat de onzekerheid in verspreidingsberekeningen veel groter is dan metingen
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vooral vanwege de onzekerheid in emissies. Met andere woorden er wordt een veel
grotere betrouwbaarheid toegekend aan de meetresultaten, zoals gepresenteerd in dit
onderzoek.]
6. Om beter inzicht te krijgen in het verschil tussen verspreidingsberekeningen en de
metingen en de verhouding van de bijdrage door verwaaiing en proces emissies van
PM10 wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Hierbij wordt gedacht aan:
- een nadere analyse van de dataset waarbij neerslag wordt beschouwd (neerslag is
van betekenis voor verwaaiing van PM10);
- analyse van recent gestarte metingen van PM2.5 (procesemissies zijn vooral PM2.5
terwijl verwaaiende emissies zijn vooral PM10) en
- het opstellen van een zogenaamd “emissiegrid” op het Corus terrein van zowel
proces- als verwaaiende emissies, gevolgd door verspreidingsberekeningen en
vergelijking met de meetresultaten op de vier locaties in de omgeving van Corus.
Omgekeerd kunnen de meetresultaten worden gebruikt om de emissies van Corus
te “fitten”. Data assimilatie is een geschikte techniek voor deze analyse.
Het wordt aanbevolen eventueel vervolgonderzoek nauw af te stemmen met Corus
en het liefst Corus in het onderzoek te betrekken.

TNO-rapport | 2007-A-R0955/B

6

25 / 25

Verantwoording
Naam en adres van de opdrachtgever:

Het in dit rapport beschreven onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de GGD
Amsterdam door het team Luchtkwaliteit & Klimaat van de Business Unit Milieu en
Leefomgeving van TNO Bouw en Ondergrond.

Namen en functies van de projectmedewerkers:

M.P. Keuken
S. Jonkers

Projectleider
Projectmedewerker

Datum waarop, of tijdsbestek waarin, het onderzoek heeft plaatsgehad:

september 2007

Ondertekening:

Goedgekeurd door:

Dr. M.P. Keuken
(Projectleider/Team leider)

Drs. S. Jonkers
(Project medewerker)

BIJLAGE I

Bestemmingsplan Westelijk Beverwijk
Geluidsbelasting industrielawaai Industrieterrein IJmond.
-Zonebeheersmodel Provincie Noord-Holland, overeenkomstig de Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai
-Aanvullend saneringsprogramma industrielawaai industrieterrein IJmond Gemeenten Velsen,
Beverwijk en Heemskerk, d.d. 7 februari 2005, kenmerk 2006-4088van de provincie Noord-Holland;
-Berekende geluidbelasting op de woonbestemmingsgrenzen volgens de Bestemmingsplankaart
berekeningspunt
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Ligging berekeningspunten Hogere waarde Industrielawaai

bezoekadres Wijckermolen 2, Beverwijk postadres 325, 1940 AH, Beverwijk
T 0251 263 863 F 0251 263 888 E info@milieudienst-ijmond.nl

Notitie
telefoon
datum

23 januari 2009

onderwerp

“Geluidsbelasting hogere waarde

0251 - 263 894

vaststelling Wet geluidhinder,
Bestemmingsplan Beverwijk West”,
van 23 januari 2009.
1. Inleiding.
De gemeente Beverwijk ontwikkelt een woongebied met een eigen identiteit en waarin een
overgang gemaakt wordt tussen de stad en het buitengebied. In totaal moeten er circa 225
woningen en verschillende voorzieningen gerealiseerd worden. Ten behoeve van deze
ontwikkeling is een ontwerpbestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk opgesteld.
Het plan is geprojecteerd ten westen van Beverwijk. Globaal wordt het gebied begrensd
door:
•

De bestaande woongebieden De Warande en Westertuinen in het oosten;

•

De Bankenlaan en De Lunetten in het noorden;

•

De Creutzberglaan in het westen;

•

De Zeestraat in het Zuiden.

Zie figuur 1.
2. Doel notitie.
Omdat het plangebied onderhevig is aan industrie-, weg-, en luchtvaartlawaai is
in deze notitie aangegeven op welke wijze en met welke onderzoeksresultaten is
getoetst aan de Wet geluidhinder, en de Wet luchtvaart. Tevens is aangegeven of
vaststelling van een hogere waarde noodzakelijk is en welke waarden moeten
worden vastgesteld.
Deze notitie is aanvullend op het hoofdstuk 6.3.2. Onderzoek uit het ontwerp
Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk.
3. Wet geluidhinder
Industrielawaai.
Het plangebied is geprojecteerd in de geluidszone, artikel 53 van de Wet geluidhinder die
rond het industrieterrein IJmond op 3 juni 1993 onder nr. 93.004432 is vastgesteld.
Omdat ten tijde van het zonebesluit er woningen in de zone aanwezig waren die een hogere
geluidsbelasting ondervonden dan 55 dB(A), hebben Gedeputeerde Staten van NoordHolland een geluidsaneringsprogramma (en aan aanvullend saneringsprogramma) opgesteld,
op basis van Bronmaatregelen.

Het aanvullend saneringsprogramma, door VROM vastgesteld op 20 maart 2006 onder nr.
LMV2006248977/501, omvat tevens ca. 581 woningen waarvoor een Maximaal Toelaatbare
Geluidsbelasting (MTG)industrielawaai is vastgesteld van 55 dB(A) of hoger.
De nieuw te projecteren woningen zullen dus een hogere geluidsbelasting ondervinden dan
de voorkeurswaarde (50 dB(A)) uit de Wet geluidhinder. Omdat de wet de projectie van
nieuwe gevoelige bestemmingen zoals woningen in zones niet uitsluit, is het mogelijk om een
hogere grenswaarde toe te laten. In de onderhavige situatie tot 55 dB(A).
Hiervoor moet wel een hogere waarde besluit worden genomen voorzien van een motivering,
waarom het reduceren van de geluidsbelasting door bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet
mogelijk is. Als uit onderzoek blijkt dat maatregelen niet mogelijk, of onvoldoende
doeltreffend zijn(art 110a lid 5), kan een verzoek tot vaststelling van een hogere
waarde worden opgesteld.
Geluidsbelasting plangebied Westelijk Beverwijk.
De geluidsbelasting op de toekomstige gevoelige bestemmingen is in het plangebied
vastgesteld met behulp van een actueel zonebeheersmodel Industrieterrein IJmond van de
provincie Noord-Holland. Het zonebeheersmodel, dat voldoet aan het wettelijke meet- en
rekenvoorschrift Wet geluidhinder, is opgesteld aan de hand van diverse akoestisch
onderzoeken behorend tot de zonering en sanering van het industrieterrein IJmond.
Het onderzoek dat deel uitmaakt van het VROM besluit LMV2006248977/501 is voor de
huidige en toekomstige geluidsbelasting in het plangebied maatgevend en is bovendien
geborgd door de MTG’s die zijn vastgesteld nabij het plangebied.
De bestemmingsplankaart is de basis voor de gekozen locaties waarop de geluidsbelasting is
berekend. Omdat de stedenbouwkundige uitwerking nog niet helemaal vast staat is de
geluidsbelasting berekend op de bestemmingsgrenzen Wonen.
De beoordelingshoogte op de eensgezins woningen zijn gehouden op 5 en 7,5 meter boven
plaatselijk maaiveld, de gestapelde bouw op 5, 7,5 10 en 12,5 meter.
Berekend is conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI) het
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) per periode van het Etmaal.
Daaruit is de geluidsbelasting in Etmaalwaarde berekend.
In bijlage I zijn de berekeningsresultaten per bestemmingsvlak wonen weergegeven.
Opmerking.
Het zonebeheersmodel bevat voor de omliggende bestaande stedelijke bebouwingen een extra
akoestische bebouwingsdemping(2,5 dB).Het thans nog onbebouwde plangebied bevat geen demping.
Bij bebouwing is het aannemelijk dat een demping wordt toegepast. Omdat het plan voorziet in een
meer open bebouwing, is in het model hiervoor een bebouwingsdemping van 1 dB toegepast.
Deze aanpassing zal nog voordat een definitief hogere waarde besluit wordt genomen aan de
zonebeheerder, de Provincie Noord-Holland worden voorgelegd.

Wegverkeerslawaai
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er geluidszones langs wegen. Wegen op een
woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen zone. Binnen een
geluidszone moet voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen
(bijvoorbeeld woningen, scholen en ziekenhuizen) onderzoek worden gedaan naar de

optredende geluidbelastingen. Bij rail- en wegverkeerlawaai wordt sinds 2007 de
geluidsbelasting uitgedrukt in de dosismaat Lden in dB.
In de Wet geluidhinder zijn een relatief groot aantal verschillende normen opgenomen.
De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB, de grenswaarde is afhankelijk
van de situatie. De grenswaarde voor nieuwe woningen in stedelijke gebied bedraagt
bijvoorbeeld 63 dB. Bij een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de
grenswaarde is het mogelijk om met een zogenoemde hogere waarde procedure een
ontheffing van de voorkeursgrenswaarde te verlenen.
Rond het plangebied bevinden zich rustige verkeerswegen met een maximumsnelheid van 30
km/uur, namelijk de Bankenlaan, de Creutzberglaan, de Baljuwslaan en de Plantage. Ook de
nieuwe verkeerswegen in het plangebied zullen een maximumsnelheid van 30 km/uur
hebben. Dit betekent dat deze wegen geen geluidszone hebben en dat de geluidsbelastingen
van deze verkeerswegen niet hoeve te worden te worden getoetst aan de normen van de
Wet geluidhinder. Gezien de lage verkeersintensiteiten van de bestaande- en nieuwe
verkeerswegen zal sprake zijn van lage geluidsbelastingen in het plangebied waarbij tevens
sprake zal zijn van lage geluidsbelastingen in slaap- en woonkamers van woningen.
De meest zuidelijke woningen liggen binnen de geluidszone van de Zeestraat maar worden
wel afgeschermd door de bestaande woningen langs de Zeestraat. Met behulp van Standaard
Rekenmethode 2 is de geluidsbelasting bepaald op de nieuwe woningen. De
verkeersintensiteiten zijn afkomstig uit de RVMK 2006, situatie 2015 (EUinventarisatiemodel). Uit de berekening blijkt dat de geluidsbelasting lager is dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
De nieuwe verkeerswegen in het plan zullen worden aangetakt aan de bestaande 30 km/uur
wegen, de Baljuwslaan en de Plantage. Deze wegen hebben geen geluidszone zodat ook
artikel 99 van de Wet geluidhinder met bepalingen over een “reconstructie Wet geluidhinder”
niet van toepassing is. Uit berekeningen blijkt dat de geluidsbelastingen op de bestaande
woningen ook na het aantakken van de nieuwe verkeerswegen, lager zijn dan 48 dB. In de
bijlage zijn berekeningsoverzichten opgenomen.
Luchtvaartlawaai
Ter beperking van de overlast zijn rond de luchthaven Schiphol gebieden aangewezen waar
nieuwbouw van geluidgevoelige bestemmingen ongewenst wordt geacht. In de Nota Ruimte
is opgenomen dat er – behoudens de in de verstedelijkingsafspraken vastgelegde locaties en
buiten de stedelijke herstructurering en intensivering - geen nieuwe woningbouwlocaties
mogen worden ontwikkeld binnen de zogenoemde 20 KE-contour.
Er wordt in de Nota een nadrukkelijke koppeling gelegd met vastgestelde streekplannen,
waarbij wordt gesteld dat de daarin aangegeven bouwmogelijkheden onverkort overeind
blijven staan. Het plangebied Westelijk Beverwijk is gedeeltelijk binnen de 20 KE-contour
gesitueerd maar valt volgens het vigerende streekplan Noord-Holland Zuid binnen de rode
contour en maakt (ook) onderdeel uit van het zogenoemde Groen en waterplan voor
Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord. Dit betekent dat de 20 KE-contour geen
belemmering is voor het bouwen van woningen in het plangebied.
Door de ligging binnen de 20 KE-contour is er een verhoogde kans dat (nieuwe) bewoners
geluidsoverlast vanwege luchtvaartlawaai ervaren. Om deze reden wordt geadviseerd om de
nieuwe bewoners van de woningen te informeren over deze 20 KE contour. Deze

informatieplicht naar nieuwe bewoners zal overigens in 2009 of 2010 wettelijk verplicht
worden.
Voor de woningen in het plangebied zullen hogere waarden vanwege industrielawaai worden
verleend. In de onderbouwing van het besluit hogere waarden zal tevens aandacht worden
besteedt aan de cumulatie van luchtvaartlawaai met industrielawaai.
4. Vast te stellen hogere waarden industrielawaai.
Uit de berekeningsresultaten voor het industrielawaai (zie bijlage I) is gebleken dat de
berekende geluidsbelasting op de bestemmingsgrenzen in het bouwplan de voorkeurswaarde
van 50 dB(A) wordt overschreden. De geluidbelasting overschrijdt op alle locaties de
maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) niet.
Derhalve zal, mits sprake is van een z.g. ontheffingsgrond, een hogere waarde moeten
worden vastgesteld om de bouw van de woningen mogelijk te maken.
De uit de bijlage berekende geluidbelasting zijn de vast te stellen (kader)hogere waarden in
z.g. contingenten (nog niet aan een adres gerelateerd). Nadat het hogere waardebesluit
onherroepelijk is geworden zal inschrijving in het kadaster moeten plaatsvinden.
De hogere waarde procedure moet gelijk lopen met bestemmingsplan procedure.
De gemeenteraad kan pas het Bestemmingsplan vaststellen als een definitief hogere
waardebesluit is genomen. Een beroepsprocedure tegen een hogere waarde besluit bij
herziening of vaststelling van een bestemmingsplan is gekoppeld en loopt eveneens gelijk
aan de procedure van het bestemmingsplan.
Ontheffingsgrond
Er is een onderzoeksplicht of bronmaatregelen en/of overdrachtsmaatregelen mogelijk en
(kosteneffectief) haalbaar zijn om de toekomstige geluidbelasting tot of onder de
voorkeursgrenswaarde te beperken. Indien maatregelen niet mogelijk, of onvoldoende
doeltreffend zijn(art 110a lid 5), kan een verzoek tot vaststelling van een hogere
waarde worden opgesteld.
In de onderhavige situatie is sprake van vastgestelde saneringprogramma’s waaruit blijkt dat
de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein IJmond niet verder kan worden
teruggebracht dan thans het geval is. In de programma’s is uitputtend nagegaan welke
bronmaatregelen kosteneffectief mogelijk zijn om de geluidsbelasting in de omgeving, dus
ook in het plangebied verder te reduceren. Gebleken is dat een verdere reductie niet
mogelijk is.
Gelet daarop kan worden gesteld dat er geen verdergaande onderzoeksplicht is voor het
industrielawaai en sprake is van een ontheffingsgrond in de zin van de Wet geluidhinder.
Cumulatie industrielawaai en Luchtvaartlawaai
Omdat het plangebied tevens is gelegen binnen de 20KE-contour uit de nota Ruimte, is op
grond van artikel 110f het effect van cumulatie door de geluidsbelasting van industrie- en
luchtvaartlawaai op de woningen in het plangebied nader beschouwd. Dit betekent dat het
bevoegd gezag na gaat of de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een
onaanvaardbare geluidsbelasting. De gecumuleerde geluidsbelasting moet worden berekend
volgens bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.
Voor de berekeningen zijn de geluidsbelastinggegevens (in Lden-contouren) luchtvaart van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gebruikt in de dosismaat Lden, uit het MER 2004

planalternatief 2 wijziging Uitvoeringsbesluit Schiphol. De geluidsbelasting contouren zijn
gepresenteerd in schillen van 1 dB. Door akoestische interpolatie binnen deze contouren is
de geluidsbelasting luchtvaart op een aantal industrielawaai berekeningspunten vastgesteld.
Voor deze twee lawaaisoorten is de vervangende geluidsbelasting Lcum bepaald, volgens het
Reken- en meetvoorschrift 2006.
In bij lage II zijn de resultaten van de cumulatieberekening gepresenteerd.
Gebleken is dat de vervangende geluidsbelasting van de twee lawaaisoorten industrie- en
luchtvaartlawaai in het plangebied ca. 59 – 61 dB(A) bedraagt.
Deze geluidsbelasting is aanvaardbaar in relatie tot de vaststelling van de hogere waarde
voor het industrielawaai.
Wel zal aan de hand van geluidwering onderzoek, uit te voeren in het kader van te verlenen
bouwvergunningen, moeten blijken of met deze vervangende geluidsbelasting een
binnenwaarde van 35 dB(A) niet wordt overschreden.
Samenvatting.
•

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat enkel voor het industrielawaai een hogere
waarde procedure moet worden gevolgd. De vast te stellen hogere waarde
(in contingenten, er zijn nog geen kadastergegevens) op de locaties A t/m C ligt
tussen 53 en 55 dB(A).

•

Er is op basis van de onderzoeksresultaten en de vastgestelde
geluidsaneringsprogramma’s industrielawaai voldoende ontheffingsgrond voor een
hogere waarde vaststelling.

•

Uit de cumulatie berekening industrie- en luchtvaartlawaai is de vervangende
geluidsbelasting ten hoogste 61 dB(A), deze waarde is aanvaardbaar.

•

Conform het bouwbesluit moet de geluidswering van de gevel zodanig zijn, dat een
binnenniveau van 35 dB(A) niet wordt overschreden, gelet op de cumulatieve
geluidsbelasting zal bij de bouwaanvraag een gevelweringonderzoek moeten worden
overgelegd.

Bronvermeliding rapportages en besluiten:
“Aanvullend saneringsprogramma industrielawaai industrieterrein IJmond Gemeenten Velsen,
Beverwijk en Heemskerk”, d.d. 7 februari 2005, kenmerk 2006-4088
Saneringsbesluit VROM, LMV2006248977/501 van 20 maart 2006.
MER 2004 planalternatief 2 wijziging Uitvoeringsbesluit Schiphol.

Nieuwe woning nabij Zeestraat , interne wegen en
reconstructie Wgh
Model: eerste model - versie van Bvk west - Bvk west
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden
Id
Omschrijving
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zeestr_A
nieuwe woning
1,5
39,9
37,5
31,0
40,8
Zeestr_B
nieuwe woning
4,5
42,3
39,9
33,3
43,1
Zeestr_C
nieuwe woning
7,5
44,3
41,9
35,4
45,2
Plantage_A
bestaande woning
1,5
51,1
48,7
42,0
51,9
Plantage_B
bestaande woning
4,5
51,3
48,9
42,2
52,2
Plantage_C
nieuw_A
nieuw_B
nieuw_C

bestaande woning
interne wegen
interne wegen
interne wegen

7,5
1,5
4,5
7,5

50,9
47,9
48,4
48,2

48,6
45,6
46,1
45,9

41,9
38,9
39,3
39,2

51,8
48,8
49,3
49,1
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Raadsvoorstel
Registratienummer : 2009/9236
Afdeling
: Stadszaken
Onderwerp
: Vaststelling bestemmingsplan met exploitatieplan Woonwijk
Westelijk Beverwijk.

Inleiding
Het bestemmingsplan voor de nieuwste woonwijk van Beverwijk is geprojecteerd aan
de westzijde van de stad, nabij de Creutzberglaan. Het plan voorziet in de realisatie van
circa 230 woningen, waarbij wordt opgemerkt dat dit aantal enigszins afwijkt van
eerdere plannen. De toename is toe te schrijven aan het feit dat de eerder gedachte
volkstuinen aan de noordzijde van het plangebied zijn ingeruild voor woningen, omdat
dit realistischer was. De volkstuinen komen dan weer terug in het nieuwe
bestemmingsplan voor het Landgoed Nieuw Westerhout.
De afgelopen jaren zijn vele onderzoeken uitgezet om na te gaan of deze wijk, vanuit
de natuurwaarden en de milieufactoren bezien, realiseerbaar zou zijn. Alle resultaten,
zoals terug te lezen in de vele bijlagen die deel uitmaken van het bestemmingsplan,
gaven groen licht. Er werd een voorkeursrecht gevestigd om de gronden te kunnen
verwerven. Het voorkeursrecht werd gecontinueerd door een structuurplan dat op 24
mei 2006 door de gemeenteraad werd vastgesteld. In juli 2008 trad de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening in werking en dat betekende dat het nieuwe bestemmingsplan voor
de Woonwijk Westelijk Beverwijk meteen aan alle criteria moet voldoen van deze wet.
(Alleen het onderdeel digitale uitwisseling volgens normering IMRO 2008 is nog niet in
werking getreden). Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is het hoofdstuk over
het kostenverhaal dat aan gemeenten meer dan voorheen de mogelijkheid biedt om
ontwikkelingskosten, die gepaard gaan met het bestemmingsplan en het realiseren van
een nieuwe woonwijk, te verhalen op degenen die bouwplannen hebben. (Voor zover
de kosten niet anderszins -privaatrechtelijk- verzekerd zijn). Het financiële overzicht is
terug te vinden in het exploitatieplan dat deel uitmaakt van de procedure en dat ook ter
visie heeft gelegen.
Het concept bestemmingsplan heeft de fase van inspraak en vooroverleg doorlopen
vanaf 7 november 2008 (6 weken). Op 24 november 2008 is er een informatie- en
inspraakavond gehouden in het Kennemer College aan de Büllerlaan, waar de opkomst
overweldigend was.
De reacties werden waar nodig verwerkt en vervolgens is vanaf 30 januari 2009 het
ontwerpbestemmingsplan, samen met het exploitatieplan gedurende een periode van 6
weken ter visie gelegd. Ook werd gelijktijdig de procedure voor een hogere waarde Wet
geluidhinder gestart via de Milieudienst IJmond.
Op 13 maart 2009 is de termijn om zienswijzen in te kunnen dienen beëindigd en is
begonnen met de verwerking hiervan. Voor sommige reacties kan geredeneerd worden
dat de ingekomen zienswijzen zouden moeten leiden tot een wijziging van het
bestemmingsplan c.q. exploitatieplan. Alle reacties zijn verzameld in het document
“Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan Woonwijk Westelijk
Beverwijk d.d. 31 maart 2009”, waarbij ook staat aangegeven op welke onderdelen wij
een wijziging voorstellen. (Laatste kolom). Overige wijzigingen zijn aangegeven in de
staat van wijzigingen van ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan. De voorgestelde
wijzigingen zijn overigens in het voorliggende exemplaar van het vast te stellen
bestemmingsplan en het exploitatieplan al meegenomen. Indien u besluit om het

bestemmingsplan vast te stellen, dan impliceert dat (juridisch) een wijziging ten
opzichte van het ontwerp, zoals dat ter visie heeft gelegen.
Teneinde het gevestigde voorkeursrecht te kunnen continueren is het van belang om
het plan vast te stellen op 14 mei 2009.
De wet schrijft voor dat het exploitatieplan gelijktijdig met het bestemmingsplan
vastgesteld moet worden. Beide documenten gaan na besluitvorming ook gelijktijdig ter
visie als vastgestelde besluiten en tegen beide documenten staat gelijktijdig beroep
open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook in deze
procedure zijn de twee hoofddocumenten onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Met de vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan is een belangrijke
stap gezet naar de realisatie van een ruim opgezet stedenbouwkundig kader binnen
een groene structuur. Tevens is dit het eerste bestemmingsplan dat tot stand is
gekomen volgens de nieuwste regels van de ruimtelijke ordening en bovendien is dit
het eerste plan dat tot stand komt in samenhang met een exploitatieplan nieuwe stijl.
Alle stukken zijn gedurende de hele procedure digitaal beschikbaar gesteld (als pdf
bestanden) via internet (ook voor de vooroverlegpartners).
Relatie met collegeprogramma
Onder actienummer 2.2 (pagina 29) van het collegeprogramma 2006-2010 staat het
project vermeld als beleidsimpuls met de volgende uitgangspunten:
Het versnipperde gebied Westelijk Beverwijk versterken door de aanleg van de
Westelijke Randweg, de realisatie van het Groen- en waterplan, de herstructurering van
het tuinbouwgebied Heemskerk / Beverwijk en de realisatie van woningbouw op elkaar
af te stemmen. Hiermee wordt een recreatieve groene stadsrand gerealiseerd.
Tevens wordt ingespeeld op de behoefte aan meer woningen in het kader van het door
de provincie aangestuurde ICT-project.
De afstemming met het collegeprogramma vindt derhalve plaats met dit project.
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels
Niet van toepassing.
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid
24 mei 2006: raadsbesluit: vaststelling structuurplan Westelijk Beverwijk.
27 januari 2009: collegebesluit 2009-500: ontwerpbestemmingsplan met exploitatieplan
en vele bijlagen in procedure brengen.
Motivering voorgesteld besluit
Een bestemmingsplan en een exploitatieplan moeten volgens de wet worden
vastgesteld door de gemeenteraad. De wet geeft aan dat bestemmingsplannen actueel
moeten zijn.
Consequenties voorgesteld besluit
Door dit bestemmingsplan met het exploitatieplan vast te stellen ontstaat een juridisch
kader dat de basis vormt voor de nieuwste woonwijk van Beverwijk. Na het
onherroepelijk worden kunnen de kosten via de bouwvergunningen worden verhaald en
is er een toetsingskader voor diezelfde bouwvergunningen. Met het exploitatieplan kan
inhoudelijk sturing worden gegeven aan de realisatie van het bestemmingsplan; ook
qua fasering.
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Aan de raad
Verdere procedure
6 Weken na de gewijzigde vaststelling zullen het exploitatieplan en bestemmingsplan
worden bekendgemaakt conform het bepaalde in artikel 3.8, 4e lid van de Wet
ruimtelijke ordening. Eerder bekendmaken is niet toegestaan (tenzij dat wordt
aangegeven) bij een plan dat gewijzigd wordt vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.
Inspectie en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dienen wel onverwijld van het
raadsbesluit in kennis te worden gesteld langs elektronische weg. (bij gewijzigde
vaststelling).
Voorgesteld besluit en commissieadvies
Het bestemmingsplan en exploitatieplan voor de Woonwijk Westelijk Beverwijk
gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgevoegde exemplaren en met inachtneming
van de hogere waarde Wet geluidhinder.
Het advies van de Commissie Ruimte, Economie en Stadsbeheer van 21 april 2009 ligt
voor u bij de stukken ter inzage.
Beverwijk, 7 april 2009.
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris a.i.,
de burgemeester,

drs. A.L.C.S. Lantain

J.F.C. van Leeuwen
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Raadsbesluit
Registratienummer : 2009/9236
Afdeling
: Stadszaken
Onderwerp
: Vaststelling bestemmingsplan met exploitatieplan Woonwijk
Westelijk Beverwijk

De raad van de gemeente Beverwijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7
april 2009, nummer 2009/9236;
gehoord de commissie Ruimte, Economie en Stadsbeheer d.d.
21 april 2009;
gelet op de artikelen 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening;

b e s l u i t :

1. vast te stellen het bestemmingsplan en exploitatieplan voor de Woonwijk Westelijk
Beverwijk met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen zoals verwoord in het
document “Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan Woonwijk
Westelijk Beverwijk d.d. 31 maart 2009” en de staat van wijzigingen “van ontwerp
naar vastgesteld bestemmingsplan”, alsmede met inachtneming van de hogere
waarde Wet geluidhinder;
2. de indieners van zienswijzen te informeren over de afhandeling van deze
zienswijzen, nadat dit besluit volgens de wettelijke termijnen gepubliceerd mag
worden, zoals bedoeld in artikel 3.8, 4e lid van de Wet ruimtelijke ordening;
4. de grondeigenaren binnen het plangebied, als bedoeld in artikel 6.14 van de Wet
ruimtelijke ordening, omtrent de vaststelling, als bedoeld onder 1 en 2, te informeren,
doch met inachtneming van het gestelde onder 2;
5. het besluit aan te laten tekenen in het kadastrale register ten behoeve van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, met betrekking tot
het voorkeursrecht en het exploitatieplan;
5. de Inspectie ruimtelijke ordening en Gedeputeerde Staten van de provincie NoordHolland onverwijld in kennis te stellen van de vaststelling die afwijkt van het ter visie
gelegen hebbende ontwerpbestemmingsplan/ exploitatieplan.

Beverwijk, 14 mei 2009.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Overzicht documenten bij vaststellingsbesluit van de raad van de gemeente Beverwijk d.d.
14 mei 2009 behorende bij het bestemmingsplan en exploitatieplan Woonwijk Westelijk
Beverwijk.
Lijst van stukken die ter visie liggen na het raadsbesluit van 14 mei 2009.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

bestemmingsplan Woonwijk Westelijk Beverwijk;
verbeelding / plankaart plangebied, blad 1;
verbeelding / plankaart gebied Jacob Knegjespad, blad 2;
kaart van percelen met aanwijzing verwerkelijking naaste toekomst, blad 3;
exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk;
bijlagen bij exploitatieplan; overzichtstekening plangebied;
stedenbouwkundige visie; faseringskaart; Groen- en Waterplankaart; kaart
woningcategorieën;
7. actualisatie 27 juni 2008 flora- en faunaonderzoek;
8. advies externe veiligheid 15 januari 2009;
9. GGD-rapport luchtkwaliteit fijn stof 19 juli 2007 Rapport GGD/LO-1106;
10. bijlagen 1 tot en met 6 bij het GGD-rapport luchtkwaliteit, project 07-1106;
11. bodemonderzoek (asbest) Westelijk Beverwijk, d.d. 9 maart 2005;
12. tekening bij bodemonderzoek;
13. Milieudienst IJmond, groene wetgeving; flora en fauna advies januari 2009;
14. Milieudienst IJmond, luchtkwaliteit 13 januari 2009;
15. GGD rapport LO-08-116; luchtkwaliteit IJmond 2007, d.d. mei 2008;
16. natuurtoets BFO, Creutzberglaan – stadsrand, oktober 2004;
17. staat van wijzigingen;
18. TNO fijnstof in de IJmond, september 2007 (Rapport 2007-A-R0955/B);
19. Vestigia archeologie en cultuurhistorie;
20. Wareco modelonderzoek grondwater;
21. besluit hogere waarden wet geluidhinder;
22. bijlage tabel 1 behorende bij het hogere waarden besluit Wet geluidhinder;
23. figuren 1 tot en met 4; vast te stellen hogere waarden;
24. figuur 1; ligging berekeningspunten geluid;
25. Milieudienst IJmond, 23 januari 2009, notitie geluidsbelasting;
26. resultatentabel srm2 (geluid; db-waarden);
27. situatietekening verkeerslawaai;
28. overzicht documenten die ter visie liggen na het raadsbesluit;
29. het raadsvoorstel en besluit;
30. de advertentie betreffende de vaststelling;
31. de advertentie behorende bij de hogere waarde procedure Wet geluidhinder;
32. overzicht ingediende zienswijzen tegen het ontwerpplan (bestemmingsplan en
exploitatieplan) en de gemeentelijke reactie daarop;
33. rapport 36671 TNO fijn stof in de IJmond, d.d. 20 januari 2006.

Bestandsnaam: Overzicht documenten bij vaststellingsbesluit 14 mei 2009 Woonwijk Westelijk Beverwijk.doc
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Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan Woonwijk Westelijk Beverwijk (projectnr. 2009/3054), model 31 maart 2009.
Nr. Naam, adres, registratie
Samenvatting zienswijzen
Reactie gemeente
Vervolgactie.
1.

2.

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
d.d. 4-2-2009
nr. 2009/3504
Cultureel Erfgoed
Noord-Holland
Postbus 205
2000 AE Haarlem
d.d. 10-2-2009
nr. 2009/4410

1. Ontvangstbevestiging

1. ---

1. ---

2.1. In paragraaf 10.1 staat vermeld dat het
gebied in een omgeving met middelhoge
trefkans voor archeologische waarden ligt
volgens de IKAV-kaart. Dit moet de IKAWkaart zijn.

2.1. Deze fout wordt gecorrigeerd in het vast
te stellen bestemmingsplan.

2.1. IKAV
veranderen in
IKAW.

2.2. In de regels van het bestemmingsplan
dient vermeld te worden wanneer er
archeologisch vervolgonderzoek dient
plaats te vinden.

2.2. Zie het gestelde onder 2.3. Een
aanvulling is niet noodzakelijk.

2.2 ---

2.3. Het gehele plangebied dient op de
kaart als archeologisch gebied van
middelhoge waarde aangegeven te
worden.

2.3. Uit het eveneens ter visie gelegde
rapport van Vestiga en uit aanvullende
gegevens van Archis en informatie van het
Provinciaal depot voor bodemvondsten is
gebleken dat er geen noodzaak is voor het
opnemen van beperkende maatregelen voor
de herinrichting van het gebied. De conclusie
is dat vervolgonderzoek niet nodig is. Om
deze reden zal geen aanduiding op de kaart
(digitale verbeelding) worden opgenomen die
verdere beperkingen tot gevolg hebben. Wel
zal de uitvoerder van het grondwerk gewezen
worden op de plicht om archeologische
vondsten te melden bij het bevoegd gezag,
zoals aangegeven in de Monumentenwet uit
1988, artikel 47, lid 1.

2.3 ---

1
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Nr. Naam, adres, registratie
Samenvatting zienswijzen
Reactie gemeente
Vervolgactie.

3.

4.

VROM-inspectie
Ir. H.P. de Vries
Contactpersoon: C.A.
Kuijper
Postbus 1006
2001 BA Haarlem
d.d. 5-2-2009
nr. 2009/3793
Dhr. A.J.P. Schram
Brederodelaan 32
1943 BB Beverwijk

2.4. In de begrippenlijst dient het begrip
archeologisch onderzoek verklaard te
worden

2.4. Het begrip archeologisch onderzoek
wordt opgenomen in de begrippenlijst.

3.1. Het voorontwerpbestemmingsplan
geeft geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.

3.1. De ingekomen brief heeft betrekking op
het voorontwerp (vooroverlegreactie, periode
november/december 2008). Hieruit mag
worden geconcludeerd dat er in het kader
van het ontwerpbestemmingsplan eveneens
geen opmerkingen zijn.

4.1. De bij het huis ingetekende strook
grond doorsnijdt de waterpartij hetgeen niet
de bedoeling kan zijn. (Op de grens van het
plangebied).

4.1. De ingetekende strook grond is per abuis
opgenomen en wordt in water gecorrigeerd
bij de vaststelling van het plan. Ook bij de
aangrenzende bestemming Maatschappelijk
dient een correctie plaats te vinden.

4.2. Eerder is aangegeven dat het gebied
onbebouwd zou blijven (inspraakreactie).
Hierop is een antwoord geformuleerd
waaruit blijkt dat een bestemmingsplan
iedere 10 jaar geactualiseerd moet worden.
Dat betekent nog niet dat dan ook de
bestemming moet veranderen.

4.2. De constatering van de heer Schram kan
alleen bevestigd worden voor zover deze
betrekking heeft op het feit dat actualisering
niet gepaard hoeft te gaan met een
bestemmingswijziging. De gemeente heeft in
dit geval besloten voor een wijziging van de
bestemming agrarisch in een
woondoeleinden bestemming. De reden
hiertoe is dat er naast de woningbehoefte in
Beverwijk een taakopgave ligt vanuit de
provincie om een bepaalde hoeveelheid
woningen te bouwen. De overheid heeft de
plicht zorg te dragen voor voldoende
huisvesting van haar burgers.

d.d. 19-2-2009
nr. 2009/5845

2

2.4 Archeologisch
onderzoek
opnemen in
begrippenlijst
aanvullen.
3.1. ---

4.1. Plankaart
corrigeren.
(Water, maar ook
bij de bestemming
Maatschappelijk).
4.2. ---
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Nr. Naam, adres, registratie
Samenvatting zienswijzen
Reactie gemeente
Vervolgactie.
4.3. Verder is van gemeentewege
aangegeven dat vrij uitzicht niet
gegarandeerd kan worden. Dit is onjuist.
Het is een kwestie van het geven van
garanties, indien men dat wenst.

4.3. Gelet op de situatie ten tijde van de bouw
van de woningen in de wijk van betrokkene
mocht er gedurende een aantal jaren op
worden gerekend dat de agrarische strook
onbebouwd zou blijven. Voortschrijdend
inzicht en maatschappelijke ontwikkelingen
maken het onmogelijk om garanties van deze
aard af te kunnen geven. Dit is vanuit de
gemeente ook niet wenselijk.

4.3. ---

4.4. Bij de planvorming van destijds is
meegedeeld dat het gebied agrarisch zou
blijven, als buffer ten opzichte van Corus.
Bovendien stond de geluidscontour
eventuele bebouwing in de weg. De
situering van de huidige woningen is ook
naar de agrarische zijde gericht. Ook bij de
koopsom is rekening gehouden met vrij
uitzicht, gelet op de hoogte van deze som.

4.4. Gelet op de huidige milieurichtlijnen en
de bepalingen omtrent milieuzoneringen en
toe te kennen hogere waarden is het mogelijk
om binnen de wettelijke marges te blijven
indien beperkt wordt gebouwd in het
agrarische gebied. Met het thans
voorliggende plan wordt aan alle criteria
voldaan, zoals blijkt uit de
onderzoeksresultaten welke ten grondslag
liggen aan dit bestemmingsplan.
Aangaande de luchtkwaliteit is zelfs een
second opinion gevraagd. Indien er sprake is
van schade kan t.z.t. een beroep worden
gedaan op de planschaderegeling die
daarvoor bestaat.

4.4. ---

4.5. In de wet wordt een grenswaarde voor
geluid vastgesteld. Hiervan wordt
afgeweken. Een motivering wordt niet
gegeven. Het feit dat de gemeente
woningen wil bouwen is geen zelfstandige
motivering.

4.5. De grenswaarde voor geluid is een
maatgevende richtlijn waar gemotiveerd
vanaf geweken kan worden. De basis voor
het toekennen van een hogere waarde is
gemotiveerd aangegeven in de betreffende
stukken van de Milieudienst IJmond. Deze
stukken hebben ter visie gelegen bij het
bestemmingsplan en volgens de geplaatste
advertentie ook bij de Milieudienst IJmond

4.5. ---
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waar om nadere informatie gevraagd kon
worden.

5.

Dhr S.A.G.M.
Weterings
Creutzberglaan 90
1943 NT Beverwijk
d.d. 13-2-2009
nr. 2009/5120
Zie ook brief
d.d. 16-3-2009
Nr. 2009/14245.

4.6. Op korte afstand van mijn woning komt
hoge bebouwing. De gemeente heeft
aangegeven dat 13 tot 16 meter niet hoog
is voor deze omgeving. Hoogbouw past
hier helemaal niet.

4.6. De meningen kunnen verschillen omtrent
de definitie van wat hoog is. Indien de hoogte
wordt vergeleken met een doorsnee
eengezinswoning van circa 9 meter hoogte
dan is 13 tot 16 meter voor de bedoelde
bebouwing niet bovenmatig hoog te noemen.
Tevens is bij de planvorming zo veel
mogelijk rekening gehouden met mogelijke
schaduwwerking en privacyaspecten.

4.6. ---

4.7 Verwezen wordt naar de
inspraakreactie nrs. 25.9 en 25.10. Er wordt
niet ingestemd met de opmerkingen over
de gebruiksbepalingen. De gemeente loopt
het risico dat de voorschriften in de
toekomst onverbindend worden verklaard.

4.7. De gemeente blijft bij haar standpunt dat
expliciet vermeld mag worden wat dan exact
verboden is t.a.v. het gebruik. De wet bevat
een regeling omtrent gebruik. De overheid
mag die regeling ook expliciet opnemen in
het plan en er tevens op wijzen wat in ieder
geval verboden is.
5.1. De aangegeven grondprijs is de
gemiddelde grondprijs. Los van wat de
waarde van de Bankenlaan 95 is, is een één
op één vergelijking niet mogelijk. Het
genoemde perceel betreft een bebouwd
perceel met o.a. een woonhuis. Hier ligt de
waarde hoger dan bij agrarische grond. Het
opgestelde taxatierapport kan desgewenst
worden ingezien.

4.7. ---

5.1. Uit het exploitatieplan blijkt dat de
gemeente de aankoop van de benodigde
grond inschat op € 89,00 per m2. Dit is
geen reële prijs, aangezien de gemeente
onlangs voor de Bankenlaan 95 (een oud
woonhuis met oude schuur en ongeveer
1000 m2 grond) 6 ton heeft betaald. Ik kan
dan ook als grondeigenaar niet akkoord
gaan met de geboden prijs.

4

5.1. ---
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6.

Familie Jongerius
Creutzberglaan 34
1943 NS Beverwijk
d.d. 24-2-2009
nr. 2009/9368

6.1. Op de kaart van 9 maart, behorend bij
de 2e stedenbouwkundige visie, staan onze
tuinen ingetekend zoals deze in de huidige
situatie zijn, inclusief het gepachte deel (zie
bijlage 1).
Bij de inspraakavond werd verteld dat men
streeft naar een zo recht mogelijke
erfafscheiding wat ook duidelijk op de kaart
van 9 maart 2005 naar voren komt. Wij
hebben aangegeven het gepachte stuk
grond te willen kopen, wanneer pachten
niet meer mogelijk wordt. Op volgende
kaarten werd de gepachte grond bij het
woonproject betrokken.
Op de laatste plankaart (14 januari 2009;
bijlage 2) is er een scherpe hoek t.h.v.
Creutzberglaan 40 gekomen in de
waterpartij en is een groot deel van onze
tuinen nog steeds betrokken bij het
woonproject.
De waterpartij vanaf nummer 40 dient recht
doorgetrokken te worden tot en met
nummer 32 en dan met een flauwe bocht
naar het erf van nummer 30, zodat wij onze
tuinen kunnen behouden.

6.1. De kaart is ten behoeve van het
ontwerpplan aangepast. In het
inspraakmodel, maar ook in de
stedenbouwkundige visie was de waterstrook
bijna in één rechte lijn doorgetrokken. Dit
bleek echter niet realiseerbaar te zijn en
daarom is het water op de kaart omgelegd.
(Een deel van) de strook grond die nu
gepacht wordt, heeft in de
stedenbouwkundige visie de aanduiding
“uitgeefbare grond” gekregen en in het
voorontwerpbestemmingsplan de
bestemming water met de functieaanduiding
oever gekregen. Op een oever aanduiding is
echter niet zo veel toegestaan als op de
thans aangegeven bestemming wonen
zonder bouwblok. De bestemming mag als
tuin gebruikt worden, biedt ruimte voor
bepaalde bijgebouwen en kent niet de
beperking die geldt voor een oeverzone. Het
opschuiven van de waterpartij, zoals
genoemd, is geen optie. Met de huidige
waterloop houdt de gemeente zoveel
mogelijk afstand met het water tot de
erfgrens. Verder opschuiven geeft te veel
belemmering in de rest van het plangebied.

6.1. ---

6.2. Er staat een doodlopend stukje water
getekend tussen het erf van nummer 38 en
nummer 40. Geen doorstroming heeft stank
en overlast tot gevolg.

6.2. Dit water lijkt doodlopend, maar is dat
niet. De situatie is ingetekend
overeenkomstig de bestaande situatie. Het
water gaat nu via een duiker onder de
Creutzberglaan door en aan de overzijde van
deze weg is het water ook aanwezig. Dit is
echter niet ingetekend op de plankaart,
omdat dat deel buiten dit bestemmingsplan

6.2. ---
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valt. Overlast als gevolg van stilstaand water
is niet te vrezen. Het water staat in open
verbinding met de rest van het ingetekende
water, dat ook doorstroomt.
6.3. Zie het gestelde onder 6.1. Met de
eventuele koop van deze grond beschikt u
over de bestemming wonen overeenkomstig
het bestemmingsplan. Binnen de
woonbestemming, die als tuin gebruikt mag
worden, is het mogelijk om bepaalde
bouwwerken op te richten volgens de regels
van het plan. De genoemde prijs betreft geen
bouwgrond, maar “restgronden” ten behoeve
van tuin zoals vastgesteld in het
grondprijsbeleid.
7.1. Zie het gestelde onder 6.

6.3. ---

8.1. Wij hebben vastgesteld dat de
beoogde samenwerking tussen de
gemeente en de grondeigenaren niet meer
aan de orde is.

8.1. Er is sprake van een onjuiste conclusie.
Het exploitatieplan is opgesteld voor die
situatie waarbij niet wordt samengewerkt met
de gemeente. Met het exploitatieplan kunnen
algemene kosten naar rato worden verhaald.
Indien er al een vorm van samenwerking
(overeenkomst) tot stand is gekomen dan wel
een samenwerking wordt aangegaan welke
binnen de bepalingen van het exploitatieplan
past, dan wordt conform die afspraak
gehandeld.

8.1 ---

8.2. Wij hebben kennis genomen van het

8.2. In het exploitatieplan is een toelichting te

8.2. Toelichting in

6.3. De berekende grondprijs aan de
huidige bewoners in het exploitatieplan is
onevenredig hoog (pagina 15). (€300,--).
De grond kan alleen onbebouwd gebruikt
worden, als tuin. De berekende prijs geldt
voor bouwgrond. Tevens zijn de berekende
prijzen te hoog (exploitatieplan / taxatie juli
2005) in de huidige crisisperiode.

7.

8.

Familie Nüsser
Creutzberglaan 32
1943 NS Beverwijk
d.d. 24-2-2009
nr. 2009/9368
H.N.J. Duin
Laan van Blois 502
1943 MP Beverwijk

7.1. Voor de inhoud zie het gestelde onder
6. (Betreft dezelfde brief)

d.d. 4-3-2009
nr. 2009/11164
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7.1. ---
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exploitatieplan. Als aanvulling en toelichting
willen wij graag volledige informatie hebben
over de berekeningen en de achterliggende
gegevens waarop deze zijn gebaseerd. De
inbrengwaarden van de gronden van
derden wordt als laag aangemerkt. Tevens
willen wij geïnformeerd worden over
verdeling van het mogelijk positieve saldo
tussen gemeente en grondeigenaren.
Vanwege de onduidelijkheden maken wij
bezwaar tegen het plan en ontvangen
graag aanvullende gegevens.

9.

Reimes Beheer B.V.
Dhr. H.J. Reimes
Leeuwetand 12
8445 RA Heerenveen
d.d. 5-3-2009
nr. 2009/11587 +
/11524
Zie ook onder nr. 29.

9.1. Bij de vaststelling van de
exploitatiebegroting word ik geconfronteerd
met cijfers die ik onvoldoende kan
beoordelen. De basisgegevens om tot een
beter oordeel te komen ontbreken. Ik
verzoek om nadere informatie.
9.2. Het belasten van het plan met
aanzienlijke niet direct toerekenbare
buitenwijkse kosten is onterecht.
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vinden. Deze wordt, gezien de diverse
vragen, uitgebreid. Indien u naar aanleiding
van deze stukken nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de gemeente.
De inbreng van de gemeentegronden en
gronden van derden is aangepast. Er bleek
een perceel dat nog niet in eigendom is van
de gemeente bij de gemeentegronden te zijn
opgenomen. Dit perceel is overgeheveld naar
de gronden van derden. Daarmee is het
bedrag van inbreng voor de gemeente
verlaagd en het bedrag voor inbreng derden
verhoogd.
De wet heeft als uitgangspunt dat via het
exploitatieplan de exploitatiekosten verhaald
worden naar rato van de opbrengstpotentie
op de kavels van eigenaren, waardoor de
kavels waarop een hoge opbrengst conform
het bestemmingsplan mogelijk is dragen
daardoor meer bij in de exploitatiekosten dan
de kavels waarop een lage opbrengstpotentie
kan worden verwacht. De verdeling vindt
plaats op basis van datgene wat op de grond
van een grondeigenaar gerealiseerd wordt,
zoals de wet voorschrijft.
9.1. In het exploitatieplan is een toelichting te
vinden, deze wordt, gezien de diverse
vragen, uitgebreid. Indien u naar aanleiding
van deze stukken nog vragen heeft kunt u
contact opnemen met de gemeente.

exploitatieplan
uitbreiden en een
kostenonderbouwing apart ter
inzage leggen.
Aanpassing
inbreng in
exploitatieplan.

9.2. De zogenaamde bovenwijkse kosten
kunnen ook aan een plan worden
toegerekend, wanneer het werken,

9.2. Ter
verheldering
wordt de

9.1. Toelichting
exploitatieplan
uitbreiden.
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maatregelen en voorzieningen betreft buiten
of binnen het exploitatiegebied maar die ook
van belang zijn voor meerdere (andere) aan
te leggen exploitatiegebieden of voor
bestaande wijken. Het gaat hier om het
profijtbeginsel. Het kan hierbij ook gaan om
een wijkpark of een rondweg of een
stadspark. Dit is de categorie bovenwijkse
werken. Deze situatie doet zich voor als die
kosten gemaakt zijn voor voorzieningen waar
het betreffende plangebied baat bij heeft. Die
situatie doet zich hier voor. In het 6e lid van
artikel 6.13 van de Wet ruimtelijke ordening is
de toerekening wettelijk verankerd.
Concreet betekent dit dat de kosten voor
aanleg van de Westelijke Randweg en het
Groen – en Waterplan voor een evenredig
deel toegerekend kunnen worden aan
Westelijk Beverwijk.

toelichting op dit
punt nader
uitgewerkt in het
exploitatieplan.
Van toepassing is
artikel 6.13, lid 6.
Toelichting VNG /
Vrom Handreiking
Grondexploitatiewet SDU
uitgevers isbn
9789012123419,
pagina 155.

9.3. Ook bovenwijkse kosten die onderdeel
van het plan uitmaken dienen niet en/of niet
geheel ten laste te komen van de
exploitatie.

9.3. Bepaalde voorzieningen kunnen geheel
ten laste worden gebracht van de exploitatie
voor dit gebied en andere kosten slechts voor
een deel. Het kostenverhaal is mede
gebaseerd op wettelijke regelingen zoals
opgenomen in Afdeling 6.4 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 6.2 van het
besluit ruimtelijke ordening. Zie verder het
gestelde onder 9.2.

9.3. ---

9.4. Meer intensieve bebouwing alsmede
een gevarieerd aanbod van woningen in
verschillende prijsklassen bevordert de
courantheid en verkoopbaarheid. Dit is in
het belang van alle betrokkenen en de

9.4. Er is vanuit stedenbouwkundig oogpunt
en woonbeleid bewust gekozen voor een
bijzondere woonwijk waar royale
groenvoorzieningen en een lage
bebouwingsdichtheid centraal staan. In

9.4. ---
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10.

Woon op Maat
De heer A.J.T. Leek
Postbus 20
1960 AA Heemskerk
d.d. 5-3-2009
nr. 2009/11591
(Ref. nr.
U090304001).

vraag uit de markt wordt hiermee in
aanmerking genomen.

Beverwijk is behoefte aan woningen in een
ruim opgezet woongebied, enerzijds om aan
de woonwens van Beverwijkers te voldoen;
anderzijds om geschikte woningen aan te
kunnen bieden aan personen die hier werken
of komen te werken.

9.5. De positieve resultaten dienen naar
rato van inbreng van de gronden verdeeld
te worden.

9.5. Het exploitatieplan is geen instrument
voor wederzijdse baatafroming. Het
exploitatieplan verhaalt exploitatiekosten naar
rato van de opbrengstpotentie op de kavels
van eigenaren, waardoor de kavels waarop
een hoge opbrengst conform het
bestemmingsplan mogelijk is, meer bijdragen
in de exploitatiekosten dan de kavels waarop
een lage opbrengstpotentie kan worden
verwacht. Op de exploitatiebijdrage wordt de
inbrengwaarde van de betreffende kavels in
mindering gebracht. Hiermee zullen kavels
met een relatief hogere inbrengwaarde netto
een lagere exploitatiebijdrage betalen.
10.1. De gemeente beaamt dat er niet zozeer
diverse woonmilieus worden gerealiseerd,
maar diverse woontypologieën. Deze termen
zullen in het bestemmingsplan worden
overgenomen.
Er is voor deze wijk bewust gekozen voor het
wat duurdere woningsegment. Dat hoeft
overigens geen nadeel op te leveren voor
degenen die juist op zoek zijn naar een
goedkopere woning. Door tegemoet te komen
aan de behoefte aan duurdere woningen,
vindt doorstroming plaats in de bestaande
huizenmarkt. Degenen die het zich kunnen
permitteren kunnen doorstromen naar

10.1. Het bestemmingsplan voorziet in 225
woningen in een duurder segment.
Gemiddeld 10 tot 12 woningen per ha. Op
pagina 4 van het bestemmingsplan wordt
vermeld dat de 225 woningen in
gevarieerde woonmilieus worden
gerealiseerd, terwijl in de volgende zin staat
dat het voornamelijk duurdere woningen
zijn. Gevarieerd zal hier betekenen: meer
woningtypologieën en niet woonmilieus. In
alle herstructureringsgebieden worden, in
nauw overleg met de gemeente, sociale
huurwoningen ingeleverd ten behoeve van
gevarieerdere woonmilieus. In Westelijk
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9.5. ---

10.1. Termen in
bestemmingsplan
aanpassen /
overnemen.
Het aantal
woningen in het
bestemmingsplan
wordt veranderd
in ca 230, o.a. op
pagina 4. Dit is
een gevolg van
het inruilen van
de eerder
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Beverwijk komen alleen duurdere
woningen, in een omgeving waar
koopwoningen al nadrukkelijk overheersen.
Dat is in strijd met het uitgangspunt voor
gevarieerdere woongebieden. Dit doet ook
geen recht aan de ontwikkelingen op de
woningmarkt. De bomen groeien niet meer
tot in de hemel. Het woningbouwprogramma sluit niet aan op de actuele
woningvraag. Het duurdere woningaanbod
wordt niet verkocht. Er is behoefte aan een
meer betaalbaar segment waarin starters
een plaats kunnen vinden. De effecten van
de huidige crisis zijn niet meegenomen in
het onderzoek naar woningbehoeften.

duurdere woningen die bijzonder fraai
gelegen zijn in een groene setting. Door deze
verhuisbeweging komen goedkopere
woningen vrij en is er plaats voor starters op
de woningmarkt. Dit gebied leent zich
uitstekend voor het duurdere segment en is
derhalve ook op deze wijze ingevuld. Het
juiste aantal woningen is overigens circa 230.
Nederland kent sinds januari 2009 op geringe
schaal de gevolgen van de wereldwijde
kredietcrisis. Toen aan deze plannen werd
begonnen was daar nog absoluut geen
sprake van. Op dit moment is het maart 2009
en hebben we pas enkele weken ervaring
met genoemde crisis. Dat wil niet zeggen dat
dan ook meteen het roer om moet. Gebleken
is dat er behoefte is aan het aangeboden
segment.

geplande
volkstuinen voor
een woonbestemming.

10.2. Het project Westelijk Beverwijk wordt
bestuurlijk en ambtelijk aangeduid als
cashcow. Gelet op de financiële positie van
de gemeente is dat te begrijpen, maar
onbegrijpelijk is dat er zo weinig woningen
per hectare worden gerealiseerd. Indien
meer wordt aangesloten bij de woningvraag
onder de bevolking met behoud van een
hoog kwaliteitsniveau, leidt dat tot een
beter exploitatieresultaat.

10.2. De gemeente investeert aanzienlijk in
deze omgeving en de term cashcow acht de
gemeente hier dan ook niet passend. De
gemeente kiest voor het duurdere segment
en kwaliteit van de leefomgeving en houdt
derhalve een laag aantal woningen per ha.
aan. Voor het niet toepassen van de wens
van de Woningbouwcorporatie om dit gebied
stedelijk te verdichten wordt verwezen naar
het hier bovenstaande onder 10.1.

10.2. ---

10.3. De geraamde opbrengstpotentie voor
dit woningbouwprogramma is niet meer van
deze tijd. De taxaties door een lokale
makelaar zijn naar onze mening niet
getoetst aan de actualiteit. Met name aan

10.3. Ook hiervoor geldt het bovenstaande
dat de opzet van het plan gebaseerd is op de
woningbehoefte zoals deze enige tijd geleden
gepeild is. Door duurdere woningen te
bouwen ontstaat een doorstroomeffect en het

10.3. --Naar aanleiding
van de
marktontwikkeling van afgelopen
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het middengebied met gestapelde bouw
wordt een te hoge grondopbrengst
toegerekend. De opbrengst van een
appartement van 125 m2 bvo wordt
geraamd op € 300.000,-- tot € 350.000,--.
De daarvan afgeleide grondquote van
€ 61.765,-- is veel te hoog.

feit dat we nu enkele weken met een
financiële crisis te maken hebben impliceert
niet dat andere plannen tot stand moeten
komen. De woningmarkt stagneert
vooralsnog slechts in beperkte mate, maar
die kan op redelijk korte termijn weer
aantrekken. De opbrengstpotentie is
gebaseerd op taxatie door een makelaar om
het exploitatieplan te kunnen opstellen.
De grondquote is conform ons
grondprijsbeleid. Deze grondquote is in het
ontwerpexploitatieplan van 2008 naar 2009
geindexeerd met 2%. Vanwege de vele
vragen of deze prijzen nog reëel zijn in de
financiële crisis, is het percentage van 2%
bijgesteld naar 0%. Dat betekent dat er uit
wordt gegaan van de opbrengsten met het
prijspeil 2008. Voor de kosten is wel een
kostenstijging doorgevoerd (op basis van het
werkelijke indexcijfer van het CBS).

maanden is
besloten de
indexering van
2% over 2008 niet
toe te passen
voor de
opbrengstenraming. De
opbrengststijging
van 2008 naar
2009 wordt op 0%
gezet.

10.4. De gemeente bezit meer dan 50%
van het plangebied en draagt naar
verhouding niet bij aan de kosten en dan
hebben we het nog niet over de
opbrengsten die de gemeente op langere
termijn zal ontvangen uit exploitatie van de
wijk door diverse gemeentelijke heffingen
en belastingen.

10.4. Uit het exploitatieplan blijkt hoe de
inbrengwaarden zijn getaxeerd en hoe de
grondprijs tot stand gaat komen. De
verhaalbare kosten worden bepaald op basis
van de opbrengstpotentie op een perceel en
gecorrigeerd met de inbrengwaarde. Er
bestaat dan ook geen gemiddelde grondprijs
en gemiddelde exploitatiebijdrage.
De gemeente investeert erg veel in de
realisatie van een nieuwbouwwijk en kan op
basis van de nieuwe regelgeving meer
realisatiekosten verhalen dan voorheen onder
de baatbelasting. Dat betekent nog niet dat
daarmee alle kosten verhaald kunnen

10.4. ---
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worden. De genoemde heffingen worden
gebruikt voor het beheer en onderhoud op de
langere termijn. Deze kosten zijn niet
opgenomen in het exploitatieplan.
10.5. Het exploitatieresultaat voor het
middengebied is veel te hoog geraamd en
voor particuliere grondeigenaren onnodig
ongunstig.

10.5. Naar onze mening is de raming juist.
Er zal in het exploitatieplan een nadere
onderbouwing worden gegeven.

10.5.
Onderbouwing in
exploitatieplan.

10.6. In het exploitatieplan wordt 15% van
de investering in de Westelijke Randweg
ten laste gebracht van de exploitatie van
Westelijk Beverwijk. De particuliere
grondeigenaren dragen op deze wijze
onevenredig bij aan een infrastructurele
voorziening die voor heel Beverwijk van
belang is.

10.6. Deze bovenplanse kosten kunnen voor
een deel verhaald worden op degenen die
gebaat zijn bij deze ontwikkeling. Westelijk
Beverwijk is hierbij gebaat. In verband met
diverse vragen is dit aspect in het
exploitatieplan nader onderbouwd. Verwezen
wordt naar de wettelijke regels en het
gestelde onder 9.2.

10.6. Dit aspect
wordt in het
exploitatieplan
nader
onderbouwd.
Besloten is om
een lager
percentage toe te
rekenen. Zie
elders, o.a. onder
12.

10.7. V.w.b. de toerekenbare kosten voor
het groen- en waterplan zijn wij verbaasd
over het feit dat 15% aan de exploitatie van
Westelijk Beverwijk wordt toegerekend. Het
stedenbouwkundig plan voor deze wijk
omvat zelf een zeer hoog gehalte aan
groen en water. Deze kosten worden mede
gedragen door de grondeigenaren. Het is
niet redelijk om dan ook nog een bijdrage te
vragen voor een groen- en waterplan voor
locaties buiten het plangebied. Hier zou
juist een bijdrage ontvangen moeten
worden.

10.7. Ook deze kosten kunnen voor een deel
verhaald worden volgens het exploitatieplan
en de nieuwe wettelijke regels. Zie ook het
gestelde onder 9.2 en 10.6.

10.7. zie 10.6.
e.a.
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11.

Kamp Holding B.V.
Dhr. C.J.S. Kamp
Postbus 26
1700 AA
Heerhugowaard
d.d. 5-3-2009
nr. 2009/11490

11.1. Gelet op de huidige economische
situatie is het noodzakelijk, in het kader van
de haalbaarheid, een ontwikkeling zo
economisch mogelijk op te zetten. Met
name de hoeveelheid uit te geven terrein
kan aanzienlijk worden verbeterd. Op een
groot aantal plaatsen zijn restruimten
aanwezig die eenvoudig aan het uit te
geven terrein zijn toe te voegen. Hiermee
wordt ook de toekomstige onderhoudslast
voor de gemeente verlaagd.

11.1. Er is bewust gekozen voor een
woonwijk met veel groen en grote kavels.
Daar is behoefte aan in Beverwijk en hierdoor
ontstaat ook de situatie dat goedkopere
woningen elders vrij komen waardoor er een
doorstroom effect ontstaat. Zie ook het
gestelde onder 10.1.

11.1. ---

11.2. De opbrengstramingen zijn o.i. in de
huidige markt te ambitieus en niet helder.
Zo varieert de grondprijs van de vrije kavels
sterk bij ogenschijnlijk gelijke oppervlakken;
bij gestapelde woningen leidt een bvo
verschil van 5 m2 (4%) tot een prijsverschil
van € 7143,-- (12%); bij energie- en
rijwoningen wordt uitgegaan van een
grondprijs van resp. 41% en 34% van de
hoogst genoemde v.o.n. prijzen.

11.2. De verkoopprijs van een woning is niet
alleen afhankelijk van het aantal m2. Factoren
die daar bijvoorbeeld een belangrijke rol bij
spelen zijn het type woning, de kwaliteit, de
ligging. Alle opbrengsten zijn geraamd op
basis van een taxatie door een makelaar. De
markt zal te allen tijde schommelen. Daarom
zal de gemeente gedurende het project de
verwachte opbrengst voor de woningen
monitoren. De prijzen worden onder de
huidige marktomstandigheden reëel geacht.
Echter vanwege de vragen over de hoogte
van de opbrengsten en de huidige onzekere
marktomstandigheden is de prijsstijging voor
de opbrengsten aangepast. De
opbrengststijging is voor 2008 naar 2009 op
0% gezet. Er is wel een kostprijsstijging van
2008 naar 2009 doorgevoerd, op basis van
het werkelijke inflatiecijfer van het CBS).

11.2. De
opbrengststijging
is voor 2008 naar
2009 op 0%
gezet. Voor de
kostenstijging is
het werkelijke
CBS inflatiecijfer
doorgevoerd,
waardoor de
kosten nu op
prijspeil 2009 zijn
gesteld.

11.3. Door het vergroten van de uitgeefbare 11.3 Er is een raadsvoorstel waarin wordt
gesteld dat het aantal woningen ongeveer
oppervlakte kan de gemiddelde grondprijs
omlaag, terwijl de totale grondopbrengst
225 zal bedragen. Ook gaat het vergroten
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11.3. Het betreft
ca 230 woningen
in het
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vergroot wordt.

van de uitgeefbare oppervlakte ten koste van bestemmingsplan.
de kwaliteit. Er worden woningen gebouwd in
een duurder segment, waar de gemeente een
bepaalde kwaliteit nastreeft. De gemeente
ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken.
Er is echter bij het ontwerpbestemmingsplan
besloten de volkstuinen niet te realiseren,
waardoor er 4 woningen zijn toegevoegd. In
het bestemmingsplan staat nu dat het gaat
om circa 230 woningen. (vanwege de
flexibiliteit).

11.4 De toerekening van kosten en baten is
niet helder. Wij krijgen de indruk dat de
gemeente Beverwijk bovenmatig profiteert
van het saldo van opbrengsten en kosten.

11.4 Dit is een niet onderbouwde en
onterechte constatering. Het exploitatieplan
bekijkt per perceel de opbrengstpotentie en
rekent naar aanleiding daarvan de
exploitatiebijdrage uit. Hiervan worden de
inbrengwaarden afgehaald. Indien u nadere
vragen heeft kunt u contact opnemen met de
gemeente.

11.4. ---

11.5. In de exploitatieopzet wordt een
bijdrage opgenomen voor bovenwijkse
voorzieningen. Wij twijfelen sterk aan de
rechtmatigheid hiervan In het
bestemmingsplan zijn ook voorzieningen
opgenomen voor andere delen van
Beverwijk (waterplan). De toerekening van
de bovenwijkse voorzieningen is o.i.
derhalve niet correct en onvoldoende
onderbouwd.

11.5 De gemeente heeft naar aanleiding van
de vele vragen hierover de berekeningen
herzien. Gebleken is dat voor het toerekenen
van kosten van de Westelijke Randweg een
verbetering moet worden doorgevoerd. Een
herberekening resulteert in een percentage
van 12,3%. Tevens is het bedrag dat de
gemeente investeert naar beneden bijgesteld.
De toerekenbare kosten aan het BPY -terrein
(Business Park Ymond) zijn er vanaf gehaald.

11.5. Percentage
wijzigen in
exploitatieplan
naar 12,3 %.
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12.

Bewonerscommissie
Creutzberglaan e.o.
p.a. Hans Kramer
Creutzberglaan 22
1943 NP Beverwijk
d.d. 10-3-2009
nr. 2009/12377

12.1. In de eerste plaats zijn wij verheugd
dat een aantal opmerkingen uit de inspraak
zijn overgenomen. Echter een aantal
reacties is ook niet overgenomen.
Wij zijn van mening dat de dichtheid van de
woningen rond de Bankenlaan en de
Creutzberglaan te hoog is. Deze voldoet
niet aan het uitgangspunt van een groene,
landelijke en open structuur met een
geleidelijke overgang van stedelijk naar
landelijk. Een schets is aangeleverd met de
gewenste aantallen woningen. (Ieder
bouwblok 1 à 2 woningen minder en wel als
volgt gezien vanuit de Bankenlaan met de
volgende woningverdeling 4/4; 4/4; 5/5; 5/5;
10/10; 10/10).

12.1. Er zijn veel reacties binnen gekomen
om over te gaan tot een verdere verdichting.
Uitgangspunt in het concept
stedenbouwkundigplan is 228 woningen. In
het bestemmingsplan is dit vertaald naar
circa 230 woningen, vanwege de flexibiliteit.
Met 12 woningen per ha. is er sprake van
open structuur en een groene omgeving,
waarmee de gewenste overgang naar het
landelijk gebied gerealiseerd kan worden. De
inrichting is op stedenbouwkundige
uitgangspunten bepaald. Het verminderen
van het aantal woningen is financieel niet
aantrekkelijk omdat dan de uitvoerbaarheid
van het plan in het gedrang zou kunnen
komen. Op uw verzoek kan helaas niet
worden ingegaan.

12.1. Het betreft
ca 230 woningen
in het
bestemmingsplan

12.2. In het commentaar wordt aangegeven
dat het gehele plan exploitabel moet zijn.
Graag zien wij dan ook een berekening wat
het negatieve effect zou zijn van ons
voorstel.

12.2. De gemeente ziet geen reden om deze
berekeningen te maken, daar de gemeente
geen aanleiding ziet het stedenbouwkundig
plan en bestemmingsplan te wijzigen.

12.2. ---

12.3. In reactie 40.3 van de
inspraakreacties wordt vermeld dat het om
circa 250 woningen gaat. Met onze telling
aan de hand van de plankaart komen wij op
minimaal 184 en maximaal 218. In eerdere
reacties is al duidelijk gesteld dat het
maximaal om 250 woningen kan gaan,
nadat het al van 175 is verhoogd).

12.3. Ten behoeve van het uitwerken van het
stedenbouwkundigplan is enige flexibiliteit
gewenst. In het bestemmingsplan is een
minimum en maximum aantal woningen
opgenomen. Uitgangpunt in het concept
stedenbouwkundigplan is 228 woningen.
Opmerking: Op de plankaart / in de regels
komt het minimale aantal woningen uit op
194 en het maximale aantal op 230, dit is
inclusief de woningen in de bestemming
Gemengde Doeleinden (echter exclusief de

12.3. Tekstueel
wijzigen van het
aantal woningen
in het
bestemmingsplan
naar ca 230.
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wijzigingsbevoegdheid van Gemengde
Doeleinden naar woningbouw).
12.4. Voorkomen dient te worden dat
watergangen droog vallen. De gemeente
heeft aangegeven dat dit met een
waterhuishoudkundigplan geregeld gaat
worden. Er ontbreekt een expliciete
bepaling in de toelichting in paragraaf 7.2,
bladzijde 42.

12.4. Het waterhuishoudkundig plan zal
worden geciteerd in de bedoelde paragraaf.
E.e.a. wordt nader uitgewerkt in
samenspraak met het Hoogheemraadschap.
Er zal echter niet voorkomen kunnen worden
dat watergangen in droge perioden droog
vallen. Dat zorgt echter niet voor overlast.

12.4. Toelichting
bestemmingsplan aanvullen.
Waterhuishoudkundig plan.

12.5. De gemeente heeft aangegeven dat
de bewoners van de Creutzberglaan en de
Zeestraat in de gelegenheid worden
gesteld om een stuk grond te kopen met als
doel uitbreiding van de tuinen. Op een
aantal locaties hebben deze gronden de
WA-oeverzone bestemming gekregen. De
regels m.b.t. oeverzone geven te veel
beperkingen t.a.v. ophogen; profiel
wijzigen; plaatsen beschoeiing; ontgronde
of afgraven, zonder toestemming van b&w.
Hiervoor is gekozen om ongewenste
bouwwerken te voorkomen. Wij zien liever
een bestemming tuin of wonen met daarin
een verbod voor bouwwerken.

12.5. De functieaanduiding oeverzone binnen
de waterbestemming is nodig voor de opvang
van waterpieken. Daarom gelden hier
beperkingen. De grond mag wel als tuin
gebruikt worden.
Indien een woonbestemming zonder
bouwmogelijkheden wordt opgenomen
bestaat toch de kans dat betrokkenen er
vergunningvrije bouwwerken gaan plaatsen.
Datzelfde geldt voor de bestemming tuin.

12.5. De
tekeningen in
bijlage 2 zullen
worden
aangepast, zodat
duidelijk is wat
wel kan in een
oeverzone.

12.6. Het verzoek om lichtmasten niet
hoger te laten zijn dan 0,5 meter is
afgedaan met het antwoord dat deze
masten te kwetsbaar zullen zijn i.v.m.
vandalisme. Het gaat ons er om dat de
lichtmasten geen overlast veroorzaken voor
omwonenden. Wij willen dat in de
bouwregels van artikel 4 (groen) een

12.6. Dat lantaarnpalen geen overlast mogen
veroorzaken bij omwonenden is een bepaling
die niet in een bestemmingsplan past, omdat
dit een subjectief gegeven is. De gemeente
houdt bij de inrichting van het gebied
rekening met de bestaande bewoners en zal
dit specifieke aspect bespreken met de
bewonersvereniging.

12.6. ---

16

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan Woonwijk Westelijk Beverwijk (projectnr. 2009/3054), model 31 maart 2009.
Nr. Naam, adres, registratie
Samenvatting zienswijzen
Reactie gemeente
Vervolgactie.
bepaling wordt opgenomen dat verlichting
niet tot overlast mag leiden bij
omwonenden.
12.7. Het parkeerprobleem wordt rond het
kruispunt Creutzberglaan en Bankenlaan
niet goed opgelost. Wij hadden voorgesteld
om extra parkeren mogelijk te maken in het
groen, waarop de gemeente antwoordde
dat deze strook is voorbehouden aan groen
en speelvoorzieningen. Onze intentie is
nooit geweest om het speelterrein in zijn
geheel op te heffen, doch slechts een deel
hiervan, dus een combinatie spelen en
parkeren. Wij verzoeken om een
heroverweging.

12.7. Er is bewust voor gekozen hier geen
parkeerplaatsen aan te leggen, omdat deze
locatie expliciet voor een speelplaats is
gereserveerd. Daarbij is het niet wenselijk
parkeren (achteruit rijden) en spelende
kinderen te combineren. Bij afscherming van
de bedoelde parkeergelegenheid van de
speelplek blijft er te weinig speelplek over. Er
komen extra parkeerplaatsen tussen de
percelen Creutzberglaan 134 en 144.

12.7. ---

12.8. Er wordt gelezen dat gezocht wordt
naar een alternatieve ontsluiting voor het te
ontwikkelen gebied, om een betere
aansluiting met de Westelijke Randweg te
verkrijgen. Wij tekenen op voorhand
bezwaar aan, omdat de Bankenlaan en de
Creutzberglaan, als de verbinding in die
richting leidt, niet geschikt zijn om deze
extra verkeersdruk aan te kunnen.

12.8. De genoemde ideeën maken geen
onderdeel uit van dit plan en zijn ook niet
passend in dit plan. Een dergelijke maatregel
is aan een procedure gekoppeld en daar
bestaan dan mogelijkheden bij om te
reageren.

12.8. ---

12.9. Uit het bouwwegenplan hebben wij
kunnen afleiden dat er een bouwweg met
ontsluiting naar de Creutzberglaan staat
gepland ter hoogte van de Creutzberglaan
10-12. Wij verzoeken u een alternatief te
zoeken omdat de Creutzberglaan niet
geschikt is voor zwaar bouwverkeer. Het
merendeel van de huizen is op staal

12.9. De gekozen optie voor de bouwweg is
het beste alternatief. Natuurlijk zullen
maatregelen worden genomen om schade te
voorkomen. Mocht er toch schade optreden
dan zal deze door de veroorzaker worden
vergoed.

12.9. ---
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gefundeerd.

13.

A.J.J.M. Weterings
(namens de erven)
Stetweg 9
1949 CX Wijk aan Zee
d.d. 10-3-2009
nr. 2009/12436

12.10. De afgelopen jaren hebben wij
constructief samengewerkt met de
gemeente en wij willen ook bij de
realisatiefase graag meedenken en
geïnformeerd worden.
13.1. De prijs voor grondverwerving is niet
reëel en niet marktconform. Citaat pagina
9: inbrengwaarde getaxeerd op € 8.357.699
netto contante waarde per 1-1-2009 voor
93.333 m2. De gemeente wekt hiermee de
indruk dat de nog benodigde gronden
verworven kunnen worden voor een
gemiddelde prijs van € 89,55 per m2. Deze
prijsverwachting is ver van de realiteit.

12.10. De samenwerking wordt op prijs
gesteld en zal ook bij komende
werkzaamheden welkom zijn.

12.10. ---

13.1. De prijs is gebaseerd op het feit dat
hoofdzakelijk agrarische gronden worden
aangekocht, die in de meeste gevallen
zonder bebouwing zijn. Dus €89,55 per m2
betreft een gemiddelde prijs. In dat licht
bezien sluiten de gehanteerde prijzen aan bij
de marktwaarde. Alle gronden zijn getaxeerd
en op basis daarvan is de waarde bepaald.

13.1 ---

13.2. Door de huidige prijsstelling lijkt de
gemeente af te stevenen op onteigening,
hetgeen tijdrovend is en kostbaar. De
cijfers voor grondverwerving dienen te
worden aangepast, opdat de gemeente niet
geconfronteerd wordt met teleurstellende
financiële resultaten. De lage grondprijs
kan voor ons reden zijn in eigen beheer te
gaan ontwikkelen.

13.2. De prijsstelling in het exploitatieplan is
van toepassing in die gevallen dat geen
verkoop- of realisatieovereenkomst is
gesloten met de gemeente.
In de komende periode kunnen alsnog
overeenkomsten gesloten worden.
De gemeente verkoopt de gronden straks
tegen marktconforme prijzen. Dat moet niet
worden gezien als pure winst, aangezien de
kosten gedekt moeten worden (meer dan via
het exploitatieplan mogelijk is) en de
gemeente hier tevens het risico loopt.

13.2. ---

13.3. De toerekenbare kosten van de
Westelijke Randweg zijn niet naar rato van
het gebruik. 15% Van de kosten worden
toebedeeld aan 229 woningen, terwijl
hiervoor slechts een erftoegangsweg of

13.3. De toerekening vindt plaats volgens
vaste normen, die in het exploitatieplan zijn
opgenomen. Door de vele reacties hierop
hebben wij de toerekenbaarheid van de
Westelijke Randweg herzien. Een

13.3.Exploitatieplan aanpassen.
Factor 15% wordt
verlaagd naar
12,3 % bij
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gebiedsontsluitingsweg nodig is.

herberekening heeft er toe geleid dat het
percentage is aangepast naar 12,3%. In het
exploitatieplan zal een uitgebreidere
toelichting worden gegeven en wordt het
aangepaste percentage verwerkt.
Een nadere check van het exploitatieplan gaf
tevens aan dat er kosten in opgenomen
waren welke reeds door het BPY terrein
(Business Park Ymond) worden gedekt. Deze
zijn eveneens uit het plan gehaald, waardoor
het totaal bedrag aanzienlijk lager uitkomt

toerekenbaarheid. (BPYcorrectie).

13.4. Voor het Groen- en Waterplan wordt
15% van de kosten toegekend aan 229
woningen.. Het Groen- en Waterplan heeft
echter een functie voor een veel groter deel
van Beverwijk. (5% zou meer
overeenkomen).

13.4. Hiervoor geldt hetzelfde als het
gestelde onder 13.3. Het percentage dat
berekend wordt voor het Groen en Waterplan
is naar beneden aangepast, naar 11,1%. De
gebieden Warande, Westertuinen en het
gebied van de tuinders hebben profijt van het
plan. Dit percentage is afgeleid van het totaal
aantal woningen dat profijt heeft in
verhouding tot het aantal te realiseren
woningen in Westelijk Beverwijk (circa 230).

13.4.
Exploitatieplan
aanpassen v.w.b.
groen en water.
Percentage wordt
11,1%.

13.5. De volgorde voor ontwikkeling dient
aangepast te worden en eerst met het
middengebied beginnen. Dit heeft grote
voordelen omdat de infrastructuur daar een
beter uitgangspunt heeft. De toegang kan
daar uitstekend via de Plantage geregeld
worden. Als het middengebied ontwikkeld
is, is er daardoor voor toegang naar het
gebied zuid een dubbele aanvoerroute
mogelijk, via de Baljuwslaan en de weg
door het middengebied.

13.5. De volgorde van ontwikkeling is
gerelateerd aan de gronden die reeds in
eigendom van de gemeente zijn of
particulieren die willen samenwerken. Daar
kan op korte termijn een start worden
gemaakt. Deze gronden kunnen op korte
termijn financiële middelen genereren die
weer ingezet kunnen worden voor het
bouwrijpmaken van de overige gronden.

13.5. ---
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13.6. Door eerst met het middengebied te
beginnen wordt ook sneller een oplossing
gecreëerd voor het nijpende
parkeerprobleem in het gebied
Creutzberglaan / Bankenlaan.

13.6. Zie het gestelde onder 13.5.

13.6. ---

13.7. Door het middengebied eerst te
ontwikkelen ondervinden huidige en
toekomstige bewoners zo min mogelijk
overlast van bouwactiviteiten.

13.7. Overlast gaat hoe dan ook
ondervonden worden, maar om dat tot een
minimum te beperken is een circulatieplan
bedacht om het bouwverkeer te reguleren.
Zie verder het gestelde onder 13.5.

13.7. ---

13.8. Door de ontwikkeling van het
middengebied naar voren te halen wordt
recht gedaan aan de eigenaren in dit
gebied die al jaren aan het lijntje zijn
gehouden, o.a. door het voorkeursrecht dat
nu al 5 jaren duurt.

13.8. Het voorkeursrecht is voor heel
Westelijk Beverwijk van toepassing.
Het is slechts een middel voor de gemeente
om grond te verwerven. Grondeigenaren zijn
verplicht om eerst hun grond aan de
gemeente aan te bieden. Als de gemeente de
grond niet wil kopen dan is de eigenaar vrij
om aan een ander te verkopen.

13.8. ---

13.9. Onderbouwingen zijn niet openbaar
van de cijfers in het exploitatieplan. We
mogen toch uitgaan van openbaarheid van
bestuur

13.9. Het exploitatieplan voldoet aan de
criteria die daar wettelijk aan gesteld worden.
Het is een openbaar stuk. Gezien de diverse
vragen is de toelichting in het exploitatieplan
uitgebreid en is er een nadere onderbouwing
van de kosten in de bijlage van het
exploitatieplan opgenomen.

13.9. Zie
aanvulling elders.
In bijlage 6 van
het exploitatieplan
is extra informatie
opgenomen om
de kosten nader
te onderbouwen.

13.10. In gesprekken wordt gezegd dat de
gemeente zelf gaat ontwikkelen, omdat
Westelijk Beverwijk de melkkoe van de
gemeente gaat worden. Hiermee doet de
gemeente onrecht aan de huidige

13.10. De gehanteerde prijzen zijn reëel. Dat
de te hanteren verkoopprijzen straks
aanzienlijk hoger liggen bij doorverkoop heeft
alles te maken met de kosten van realisatie
(bouw- en woonrijpmaken van het

13.10. ---
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14.

Vereniging van
eigenaren
Brederodelaan
Secretariaat:
Brederodelaan 12
1943 BB Beverwijk

grondeigenaren inzake de voorgestelde
verwervingsprijs.
(€ 89,55 is verre van marktconform en is
ook afwijkend van de prijzen die door onze
deskundigen zijn aangegeven; de prijs is
veel lager dan de eerder voorgestelde; 5
jaar geleden zijn gronden aangekocht voor
circa € 100,-- per m2. Daar komt dan de
rentelast nog bij; recente aankopen van de
gemeente laten een veel hogere grondprijs
zien; in 2003 waren wij in onderhandeling
met een bouwondernemer voor een
grondprijs van € 185,--; in 2004 heeft de
toenmalige wethouder (Koster) gezegd dat
een grondprijs van € 185,-- reëel was; in
het plan zelf wordt gerekend met een
grondprijs van € 300,-- per m2 die de
huidige bewoners moeten betalen voor
grond met een woonbestemming).

plangebied), tal van onderzoeken,
planontwikkeling, waterhuishouding,
sanering, flora en faunaonderzoek,
archeologie, bouwrijpmaken en vele andere
kosten die door de gemeente worden
voorgefinancierd. Die kosten worden via de
exploitatiebijdrage verhaald, waarbij gesteld
moet worden dat niet alle gemaakte kosten
op deze wijze verhaald kunnen worden.
Toezeggingen uit het verleden over wat
marktconforme prijzen zijn kunnen niet
worden meegenomen in de berekeningen
daar deze niet gebaseerd zijn op de feiten
waar we nu mee te maken hebben. Daar ligt
geen berekening / exploitatie aan ten
grondslag die voldoet aan de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening.

13.11.De bouw is te extensief waardoor er
sprake is van een te geringe uitgifte van
bebouwbare grond.

13.11. Nadrukkelijk is gekozen voor een
nieuwbouwwijk, die niet standaard is. Er heeft
in het recente verleden al een verdichting
plaatsgevonden. Nog meer verdichten zou de
uitgangspunten voor dit plan ondermijnen en
dat wordt niet wenselijk geacht.

13.11. ---

14.1. De bebouwingshoogte van de
Brederodelaan werd destijds als
eindbebouwing gezien van het stedelijk
gebied. Om die reden moest voldaan
worden aan criteria inzake bouwen in één
woonlaag met kap met een maximale
hoogte van 3,60 meter. Er zou geen

14.1. In de tijd waarin de Brederodelaan werd
gerealiseerd golden andere uitgangspunten.
Een bestemmingsplan moet eens in de 10
jaren worden herzien en daarbij worden ook
alle uitgangspunten tegen het licht gehouden.
De gemeente Beverwijk heeft een taakstelling
op het gebied van woningbouw en heeft

14.1. ---
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28
medeondertekenaars
op persoonlijke titel,
naast de handtekening
van de voorzitter en
secretaris.
d.d. 11-3-2009
nr. 2009/13264

verdere bebouwing achter onze woningen
worden gerealiseerd. Bij het ontwerp van
de woningen werd in de meeste gevallen
gekozen voor privacy en woongenot aan de
achterzijde.
In het bestemmingsplan staan nu woningen
met 2 woonlagen gepland met kap (hoogte
7 of 9 meter en een nokhoogte van 11 of 13
meter). De nieuwbouw zal ook moeten
aansluiten bij onze woningen, dus dezelfde
hoogte als voor bestemmingsplan
Warande.

mede zorg te dragen voor voldoende
huisvesting voor de bevolking. Vanuit
stedenbouwkundig oogpunt en mede vanuit
de huidige moderne maatstaven zullen de
bebouwingsbepalingen gaan gelden zoals
deze thans zijn opgenomen in het
bestemmingsplan.

14.2. Toegezegd werd in eerder overleg dat
de huidige eigenaren hun erfgrens met 5
meter konden verleggen door
grondverwerving (verslag van 28-1-2008).
Dit is niet vermeld in het
ontwerpbestemmingsplan. In het overzicht
van reacties onder A-23 wordt gesproken
over een woonbestemming i.p.v. tuingrond.
Op de plankaart is geen 5 meter tuinstrook
aangegeven

14.2. Ten einde extra afstand te creëren
tussen de huidige woningen en de
nieuwbouw kunnen de huidige
grondeigenaren met dit bestemmingsplan
hun erfgrens 5 meter verleggen, dat wil
echter niet zeggen dat deze 5 meter sec tuin
betreft. In die 5 meter is een strook grond
opgenomen, met een gele aanduiding op de
plankaart. Deze kleur staat voor een
woonbestemming, maar dan zonder
bouwblok. Dat is in dit bestemmingsplan de
methode die wordt gehanteerd om erven /
tuinen aan te geven die bij de bedoelde
woningen horen. Deze strook is ook bedoeld
voor de realisatie van bijgebouwen.
Vanzelfsprekend mag deze grond ook als tuin
gebruikt worden. Daarnaast is aan de
waterzijde nog een specifieke
functieaanduiding opgenomen voor de oever
in de waterbestemming.
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14.3. Betreffende verkeersveiligheid is
eerder met de gemeente gesproken over e
knip in de weg, direct ten zuiden van de
vijver en om deze weg dan te kenmerken
als bestemmingsverkeer van het zuidelijke
plan. Dit om de verkeersdruk van de
Baljuwslaan en de Brederodelaan te
beperken en om te voorkomen dat die weg
als doorgaande route gebruikt zou worden
(sluiproute). Wij verzoeken u het
bestemmingsplan zo aan te passen dat
deze doorgaande weg voor
motorvoertuigen wordt geblokkeerd.

14.3. Op de plankaart zijn twee
verkeersroutes opgenomen van noord naar
zuid, te weten: een bestemming
Verblijfsgebied en de verbinding die door het
water loopt (brug). Deze kent de specifieke
functieaanduiding voor langzaam verkeer. De
door u gewenste situatie waarbij in het
bestemmingsplan wordt vastgelegd dat
gemotoriseerd verkeer niet door mag rijden
op de verkeersbestemming (Verblijfsgebied)
hoort niet thuis in een bestemmingsplan.
Gezien de inrichting van de weg verwacht de
gemeente niet dat deze route als sluiproute
zal worden gebruikt.
Voor zover noodzakelijk worden
verkeersmaatregelen genomen en indien
daar een afzonderlijk besluit voor nodig is
staan daar t.z.t. afzonderlijke mogelijkheden
voor open om bezwaar in te dienen.
Gesteld is dat indien mocht blijken dat er een
te grote druk op de Baljuwslaan ontstaat er
een knip net ten zuiden van de grote vijvers
kan worden aangebracht. Deze is niet
bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan, maar
om er voor te zorgen dat het grootste deel
van de verkeersstroom via de Plantage en de
rotonde Wijkaanduinerweg - Warande de wijk
in en uit gaat rijden.
Binnen het bestemmingsplan en de
stedenbouwkundige visie is uitgegaan van
een structuur waarbij rekening is gehouden
met een goede bereikbaarheid, ook voor
hulpdiensten. Tevens kan worden
medegedeeld dat nog onderzocht wordt in
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hoeverre het verkeer beter afgeleid kan
worden richting Westelijke Randweg.
14.4. T.a.v. de luchtkwaliteit wordt
opgemerkt dat er geen sprake zou zijn van
een feitelijke of dreigende overschrijding
van een grenswaarde. In het GGD rapport
van 20-7-2007 staat dat afhankelijk van de
gekozen correctiemethode in het ene geval
wel en in het andere niet wordt voldaan aan
de wettelijke eis van dagoverschrijdingen.
Wij gaan er van uit dat uw bevindingen juist
zijn, maar mocht hierover gerede twijfel
bestaan dan behouden wij ons het recht
voor om hier alsnog op terug te komen.

15.

P. Oort
Brederodelaan 12
1943 BB Beverwijk
d.d. 11-3-2009
nr. 2009/13263

15.1.Mijn woning is gebouwd in 1978,
waarbij werd bepaald dat deze 2 meter
meer naar achteren geplaatst moest
worden vanwege de voorgevelrooilijn. De
achtertuin werd hierdoor korter, maar dat
was geen beletsel, omdat de bewoners er
t.z.t. 5 meter grond “tegen een nader
overeen te komen koopprijs” bij zouden
krijgen. Dit zou gebeuren als de gemeente
de definitieve voorzieningen zou treffen tot
regeling van de waterhuishouding, dus bij
uitvoering van het bestemmingsplan. (Zie
bijgevoegd koopcontract). De gemeente
heeft de koper en de rechtsopvolgers
verplicht tot aankoop van de groenstrook.
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14.4 De gemeente heeft de wettelijk
toelaatbare correctiefactor toegepast en
daarmee is de conclusie dat voldaan wordt
aan de gestelde normen inzake luchtkwaliteit.
Tevens is het Besluit luchtkwaliteit vervangen
door de Wet luchtkwaliteit. Een
woningbouwlocatie met geringe omvang
(beneden de 500 woningen) behoeft niet
meer getoetst te worden op luchtkwaliteit.
Vanuit een goede ruimtelijke ordening vindt
de gemeente het echter van belang om
binnen de wettelijke normen te blijven.
Vanzelfsprekend moet wel worden getoetst
aan de eisen van luchtkwaliteit bezien vanuit
de omgeving. Hierbij wordt opgemerkt dat,
geheel conform de overlegde rapporten
voldaan wordt aan de gestelde normen.
15.1. Het koopcontract gaat er van uit dat de
grond (circa 88 ca), indien door de gemeente
aangeboden, verplicht afgenomen moet
worden tegen een nader overeen te komen
koopprijs, zodra van gemeentewege
definitieve voorzieningen zijn getroffen tot
regeling van de waterhuishouding in dit
gedeelte van de gemeente.
Ten einde extra afstand te creëren tussen de
huidige woningen en de nieuwbouw kunnen
de huidige grondeigenaren met dit
bestemmingsplan hun erfgrens 5 meter
verleggen, dat wil echter niet zeggen dat
deze 5 meter sec tuin betreft. In die 5 meter
is een strook grond opgenomen, met een

14.4. ---

15.1. Aandacht
voor breedte
sloot. Zie boven.
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16.

A. Verhoeff
Brederodelaan 2 D
1943 BB Beverwijk
d.d. 11-3-2009
nr. 2009/13262

Deze strook grond zie ik niet terug. Deze
moet alsnog opgenomen worden in het
bestemmingsplan. Wij hebben hier samen
met de buren (nrs 10 en 14) op 17-3-2004
al op aangedrongen en tevens op
16-2-2006.
In het voortgangsoverleg van 1-10-2007 is
aan alle bewoners van de Brederodelaan
aan de westkant ter compensatie 5 meter
tuin toegezegd voor het feit dat er geen
waterpartij achter de woningen en geen vrij
uitzicht meer komt (zie verslag van 28-12008). Dit is niet vermeld in
ontwerpbestemmingsplan. In het overzicht
van 19-1-2009 van de ingediende reacties
onder A-23 wordt gesproken over oever
met een deel woonbestemming i.p.v.
tuingrond. Ook op de plankaart is geen 5
meter tuin vermeld. Ik verzoek u dit alsnog
als tuin te omschrijven en op te nemen op
de plankaart.
In mijn geval krijg ik èn niet de 5 meter
groenstrook, waar ik recht op heb èn niet
de toegezegde 5 meter tuin als
compensatie. In totaal dus 10 meter. Indien
dit niet geregeld wordt zal gebruik worden
gemaakt van het recht op
schadeloosstelling.
16.1. De bebouwingshoogte van de
Brederodelaan werd destijds als
eindbebouwing gezien van het stedelijk
gebied. Om die reden moest voldaan
worden aan criteria inzake bouwen in één
woonlaag met kap met een maximale
hoogte van 3,60 meter. Er zou geen
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gele aanduiding op de plankaart. Deze kleur
staat voor een woonbestemming, maar dan
zonder bouwblok. Dat is in dit
bestemmingsplan de methode die wordt
gehanteerd om erven / tuinen aan te geven
die bij de bedoelde woningen horen. Deze
strook is ook bedoeld voor de realisatie van
bijgebouwen. Vanzelfsprekend mag deze
grond ook als tuin gebruikt worden.
Daarnaast is aan de waterzijde nog een
specifieke functieaanduiding opgenomen
voor de oever en een aparte aanduiding voor
water.
Er is in dit plan wèl sprake van een
waterpartij achter de woning en derhalve
geen sprake van recht tot aankoop van extra
meters.
De grondprijs is overigens vastgesteld op
basis van vigerend grondprijsbeleid (€ 300,-voor snippergroen / tuingrond).
Eventuele schadeclaims kunnen pas na het
onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan definitief in behandeling
worden genomen.
16.1. In de tijd waarin de Brederodelaan werd
gerealiseerd golden andere uitgangspunten.
Een bestemmingsplan moet eens in de 10
jaren worden herzien en daarbij worden ook
alle uitgangspunten tegen het licht gehouden.
De gemeente Beverwijk heeft een taakstelling
op het gebied van woningbouw en heeft

16.1. ---
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verdere bebouwing achter onze woningen
worden gerealiseerd. In het
bestemmingsplan staan nu woningen met 2
woonlagen gepland met kap (hoogte 7 of 9
meter en een nokhoogte van 11 of 13
meter). De nieuwbouw zal ook moeten
aansluiten bij onze woningen, dus dezelfde
hoogte als voor bestemmingsplan
Warande. Daar komt nog bij dat de afstand
tussen mijn woning en de nieuwbouw veel
minder is dan bij anderen in de
Brederodelaan.

mede zorg te dragen voor voldoende
huisvesting voor de bevolking. Vanuit
stedenbouwkundig oogpunt en mede vanuit
de huidige moderne maatstaven zullen de
bebouwingsbepalingen gaan gelden zoals
deze thans zijn opgenomen in het
bestemmingsplan.

16.2. Toegezegd werd in eerder overleg dat
de huidige eigenaren hun erfgrens met 5
meter konden verleggen door
grondverwerving, maar ook dat er rekening
gehouden zou worden met het woongenot
van de huidige bewoners aan de
Brederodelaan. Dat betekent dat meer
afstand gecreëerd moet worden naar de
nieuwbouw toe. Zo blijft een deel van het
vrije uitzicht bestaan en het woongenot.

16.2. Ten einde extra afstand te creëren
tussen de huidige woningen en de
nieuwbouw kunnen de huidige
grondeigenaren met dit bestemmingsplan
hun erfgrens 5 meter verleggen, dat wil
echter niet zeggen dat deze 5 meter sec tuin
betreft. In die 5 meter is een strook grond
opgenomen, met een gele aanduiding op de
plankaart. Deze kleur staat voor een
woonbestemming, maar dan zonder
bouwblok. Dat is in dit bestemmingsplan de
methode die wordt gehanteerd om erven /
tuinen aan te geven die bij de bedoelde
woningen horen. Deze strook is ook bedoeld
voor de realisatie van bijgebouwen.
Vanzelfsprekend mag deze grond ook als tuin
gebruikt worden. Daarnaast is aan de
waterzijde nog een specifieke
functieaanduiding opgenomen voor de oever
en een aparte aanduiding voor water.
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16.2. Aandacht
voor breedte
sloot. Zie boven.
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16.3. Er is toegezegd dat wij een uitbreiding
van onze tuinen met 5 meter tegemoet
zouden kunnen zien. Dit is niet vermeld in
het ontwerpbestemmingsplan. In het
overzicht van 19 januari 2009 van de
ingediende reacties wordt onder A-23 wel
gesproken over een woonbestemming i.p.v.
tuingrond. Ook op de plankaart is geen 5
meter tuin vermeld (exclusief talud). Ik
verzoek u dit alsnog als tuin te omschrijven,
exclusief talud.

16.3. Zie het gestelde onder 16.2.

16.3. ---

16.4. De huidige beek is destijds op
verzoek deels door bewoners van de
Brederodelaan aangekocht. Collectief is in
1995 en wederom op verzoek van de
gemeente en op eigen kosten een
damwand geplaatst. Het thans verleggen
van de beek maakt de dure damwand
overbodig. Onduidelijk is of er nu een
nieuwe damwand moet worden geplaatst
na het verleggen van de beek. Mocht deze
nodig zijn dan wijs ik de kosten van de
hand.

16.4. Een nieuwe damwand zal niet nodig
zijn. Er wordt immers met een oever
functieaanduiding gewerkt waarin een talud is
voorzien. Een damwand mag hier in principe
niet geplaatst worden.

16.4. ---

16.5. Betreffende verkeersveiligheid en de
knip in de weg. De gemeente schrijft dat
deze materie niet in een bestemmingsplan
thuishoort. Dit is een omissie. Het
ontsluiten via de te smalle Baljuwslaan is
een uitermate slecht gekozen oplossing.
Het kiezen van andere uitvalswegen ligt
extreem voor de hand. Dit kan een
doorgaande verbinding zijn met de
Zeestraat / of een verbinding met / naar de

16.5. Op de plankaart zijn twee
verkeersroutes opgenomen van noord naar
zuid, te weten: een bestemming
Verblijfsgebied en de verbinding die door het
water loopt (brug). Deze kent de specifieke
functieaanduiding voor langzaam verkeer. De
door u gewenste situatie waarbij in het
bestemmingsplan wordt vastgelegd dat
gemotoriseerd verkeer niet door mag rijden
op de verkeersbestemming (Verblijfsgebied)

16.5. ---
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Plantage. Direct ten zuiden van de vijver
zou een knip in de weg komen, om deze
weg te kenmerken als bestemmingsverkeer
van het zuidelijke plan. (Dit om de
verkeersdruk te beperken van de
Baljuwslaan en de Brederodelaan en om te
voorkomen dat die weg als doorgaande
route gebruikt c.q. sluiproute wordt
gebruikt). Het bestemmingsplan dient
aangepast te worden waarbij gekozen dient
te worden voor andere uitvalswegen dan de
Baljuwslaan. (In ieder geval de Baljuwslaan
blokkeren voor motorvoertuigen).

hoort niet thuis in een bestemmingsplan.
Gezien de inrichting van de weg verwacht de
gemeente niet dat deze route als sluiproute
zal worden gebruikt. Voor zover noodzakelijk
worden verkeersmaatregelen genomen en
indien daar een afzonderlijk besluit voor
nodig is staan daar t.z.t. afzonderlijke
mogelijkheden voor open om bezwaar in te
dienen. Gesteld is dat indien mocht blijken
dat er een te grote druk op de Baljuwslaan
ontstaat er een knip net ten zuiden van de
grote vijvers kan worden aangebracht. Deze
is niet bedoeld om sluipverkeer tegen te
gaan, maar om er voor te zorgen dat het
grootste deel van de verkeersstroom via de
Plantage en de rotonde Wijkaanduinerweg Warande de wijk in en uit gaat rijden.
Binnen het bestemmingsplan en de
stedenbouwkundige visie is uitgegaan van
een structuur waarbij rekening is gehouden
met een goede bereikbaarheid, ook voor
hulpdiensten. Tevens kan worden
medegedeeld dat nog onderzocht wordt in
hoeverre het verkeer beter afgeleid kan
worden richting Westelijke Randweg.

16.6. Luchtkwaliteit. In het GGD-rapport
van 20-7-2007 staat dat afhankelijk van de
gekozen correctiemethode in het ene geval
wel en in het andere niet wordt voldaan aan
de wettelijke eis van dagoverschrijdingen.
Daarnaast wordt de geluidsnorm
overschreden en de 20KE-contour
(uitzonderingspositie verkregen van Vrom).
Dit naast de versoepeling van de

16.6 De gemeente heeft de wettelijk
toelaatbare correctiefactor toegepast en
daarmee is de conclusie dat voldaan wordt
aan de gestelde normen inzake luchtkwaliteit.
Tevens is het Besluit luchtkwaliteit vervangen
door de Wet luchtkwaliteit. Een
woningbouwlocatie met geringe omvang
(beneden de 500 woningen) behoeft niet
meer getoetst te worden op luchtkwaliteit.
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16.6. ---
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17.

Vof Langendijk
t.a.v. ing. L.P.A.
Langendijk
Creutzberglaan 45
1943 NS Beverwijk
d.d. 13-3-2009
nr. 2009/13890

fijnstofwaarden maakt deze wijk niet tot een
ideale locatie. Dan geldt nog dat geen
rekening is gehouden met de voorziene
uitbreiding van Corus (Waterlandakkoord).
Toezeggingen van Corus en Schiphol
(rapport Alders) dat in 2012 alles beter zou
worden zijn een utopie. Het opschroeven
van de 55 decibel norm is qua geluid en
hinder al gelijk te stellen aan een 4-baans
weg op 50/75 meter afstand. Ik doe een
dringend verzoek aan de gemeente om
deze locatie niet te bebouwen.
(Verantwoordelijkheid te nemen).
17.1. Wij zijn het niet eens met een
parkeerterrein op het grondgebied van vof
Langendijk. De grond waarop het
parkeerterrein staat ingetekend is van groot
belang voor ons bedrijf en wij kunnen dit nu
en in de toekomst niet missen. Het betreft
goede, vruchtbare zandgrond. Om het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
tot een minimum te beperken, moeten we
over voldoende grond kunnen beschikken.
De tuinbouw is een dynamische sector die
zeer marktgericht moet werken. Steeds
vaker moet er geautomatiseerd worden met
uitgebreide sorteer- en verwerkingsmachines en er moet een grotere
hemelwaterafvoer aangelegd worden.
17.2. Ook zijn wij het niet eens met de
geplande fietsverbinding langs ons bedrijf.
Hier is veel overlast van te verwachten.
(O.a. hangjongeren; bal, stenen door ruiten
van de kas; hondenuitlaatplaats). Het
fietsverkeer kan via de Bankenlaan of de
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Vanuit een goede ruimtelijke ordening vindt
de gemeente het echter van belang om
binnen de wettelijke normen te blijven.
Vanzelfsprekend moet wel worden getoetst
aan de eisen van luchtkwaliteit bezien vanuit
de omgeving. Hierbij wordt opgemerkt dat,
geheel conform de overlegde rapporten
voldaan wordt aan de gestelde normen. Dat
geldt ook t.a.v. geluid, waarvoor een
afzonderlijke procedure is opgestart voor een
hogere waarde. Deze procedure liep
synchroon met de bestemmingsplanprocedure.
17.1. De gemeente heeft de bestaande en
toekomstige functie tegen elkaar afgewogen
en blijft bij haar besluit. De parkeerplaats aan
de zijde van de Creutzberglaan (tegenover de
nrs. 56 tot en met 62) blijft als zodanig
bestemd binnen dit bestemmingsplan. Deze
bestemming is noodzakelijk om een
oplossing te bieden aan de geldende
parkeerbehoefte in de Creutzberglaan.

17.2. De fietsverbinding is noodzakelijk voor
een goede ontsluiting met de Bankenlaan
richting begraafplaats. De gesuggereerde
problemen betreffende de hangjongeren
lijken niet aannemelijk en betreffen bovendien
de handhaving. Indien er na realisatie, tegen

17.1. ---

17.2. ---
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Zeestraat naar de begraafplaats geleid
worden.

de verwachting in, zich dergelijke problemen
voordoen, verzoeken wij u de gemeente
hierover te informeren, zodat wij hierop actie
kunnen ondernemen.

17.3. De machines van loonwerkers
worden steeds groter. Ook voor hen is van
groot belang dat ze gemakkelijk op onze
tuinen kunnen komen.

17.3. Uw bedrijf zal normaal toegankelijk
blijven.

17.3. ---

17.4. Ook willen wij ruimte reserveren voor
een bedrijfswoning. Deze dient opgenomen
te worden in het bestemmingsplan.

17.4. Een bedrijfswoning voor een agrarisch
perceel is binnen de kaders van dit
bestemmingsplan niet aan de orde.

17.4. ---

17.5. De wet en regelgeving worden steeds
strenger. Wij hebben ruimte nodig om te
kunnen werken met meststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen en om te
voldoen aan minimale afstanden tot
perceelgrenzen, waterlopen, gasleidingen,
e.d.

17.5. Niet is aangetoond dat niet langer aan
de geldende regels voldaan kan worden.

17.5. ---

17.6. Een parkeerterrein zo dicht bij onze
kassen en bedrijfsgebouwen zal overlast
geven. Koplampen van auto’s zullen
overlast geven bij onze overburen.
Daarnaast ontstaat geluidsoverlast door
auto’s en dat weerkaatst tegen onze
kassen.
17.7. Het verbaasd ons dat wij de gevolgen
van de bouw van een woonwijk aan de
overzijde moeten opvangen.
Parkeerplaatsen horen tussen de huizen.

17.6. Het gaat om een relatief klein aantal
parkeerplaatsen waardoor van overlast geen
sprake zal zijn.

17.6. ---

17.7. De extra parkeerplaatsen dienen niet
ten behoeve van de nieuwe woonwijk, maar
ter ontlasting van de huidige parkeerdruk op
de Creutzberglaan. Westelijk Beverwijk zelf
heeft voldoende parkeergelegenheid.
Binnen het gebied aan de oostzijde van de

17.7. ---
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Creutzberglaan kon echter niet genoeg
ruimte voor parkeren ten behoeve van de
omgeving gevonden worden zonder afbreuk
te doen aan de stedenbouwkundige
verkaveling / invulling.
17.8. Mogelijke beplanting bij de
parkeerplaats en het fietspad zal door
schaduwwerking de groei van onze
producten schaden. Ook vormt het groen
een infectiebron. Hierdoor lopen de kosten
op van gewasbeschermingsmiddelen.

17.8. Deze stelling is onvoldoende
onderbouwd. Bovendien gaat het
bestemmingsplan niet over de keuze van
groenvoorzieningen. Mocht het zo ver komen
dan kan e.e.a. in overleg geschieden.

17.8. ---

17.9. De afwatering van het beoogde
fietspad zal te wensen overlaten en bij
grote hoeveelheden neerslag zal de
fundering van onze kas ondermijnd worden
of de producten worden geschaad. Het
fietspad is niet breed genoeg voor een
goede ontsluiting met auto’s en
landbouwvoertuigen.

17.9. Er is voldoende aandacht voor de
waterproblematiek in het plangebied. De
geprojecteerde route zal voldoen aan de
normen die daaraan gesteld worden.

17.9. ---

17.10. Er moet voldoende waterbuffer zijn.
Hierdoor kunnen minder parkeerplaatsen
worden aangelegd.

17.10. Er is voldoende wateropvangcapaciteit
berekend in het plangebied.

17.10. ---

17.11. Er zijn voldoende alternatieven voor
parkeren, o.a. aan de overzijde waar de
garages gehandhaafd blijven bij de nrs. 56
tot 88. Het aldaar aanwezige pad kan iets
verbreed worden voor parkeren.

17.11. De extra ruimte voor parkeren op de
thans voorziene locatie is noodzakelijk om te
voorzien in de parkeerbehoefte in de
Creutzberglaan. De extra parkeerplaatsen
achter de nrs. 56 tot 88 zijn alleen voor de
bewoners van deze woningen. Niet voor
bezoekers en niet voor de overige bewoners
in de straat. Meer parkeren achter deze
woningen is niet mogelijk zonder afbreuk te

17.11. ---
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18.

J.G. Kramer
Creutzberglaan 22
1943 NP Beverwijk
7 medeondertekenaars van
de adressen
Creutzberglaan 18,
20, 20a, 20b, 22a, 24,
24a
d.d. 11-3-2009
nr. 2009/13143 +
d.d. 13-3-2009
nr 2009/13951

18.1. In eerdere reacties hebben wij
duidelijk aangegeven te opteren voor 7
meter uitbreiding van de tuin, 4 meter natte
natuurlijk oever die in beheer komt bij de
bewoners, 3 meter watergang, 1 meter
berm en 2 meter voetpad. Deze
aanpassing heeft zowel voordelen voor de
gemeente als de bewoners en doet geen
afbreuk aan de opzet en afmetingen van
uw plan. In de reactie op het voorontwerp
geeft u aan dat nagegaan zal worden of er
nog enigszins geschoven kan worden en
dat qua bestemming de precieze invulling
nader bepaald kan worden. In de plankaart
van 14 januari 2009 is onze wens
gedeeltelijk gehonoreerd. Het voorstel op
de plankaart ziet er veel belovend uit, maar
geeft absoluut geen duidelijkheid over de
precieze invulling.
De voorgestelde indeling met 7 meter, 4
meter, etc. dient in het plan te worden
opgenomen. (met een duidelijke
terugkoppeling).
18.2. Achter het erf van Creutzberglaan 18
is geen rekening gehouden met de wens tot
uitbreiding van de tuin, alleen slechts een
deel oeverzone. Hiermee kan niet worden
ingestemd.
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doen aan de stedenbouwkundige opzet.
18.1. De aanpassing op de bedoelde locaties
heeft plaatsgevonden in die zin dat de
waterbestemming versmald is. Er is nu een
woonbestemming opgenomen en deze is niet
voorzien van een bouwblok. Volgens de
regels van het plan mogen dan wel
bijgebouwen in deze strook worden
opgericht, maar de strook mag
vanzelfsprekend ook als tuin worden gebruikt.
De waterbestemming bestaat voor een deel
uit water en voor een deel uit de
functieaanduiding oever. De oever kan als
tuin worden gebruikt, maar dient beschikbaar
te blijven voor de opvang van overtollig water.
De inrichting is te herleiden uit de bijlage 2
van het bestemmingsplan waar schetsen zijn
gegeven voor een mogelijke inrichting.

18.2. Het perceel Creutzberglaan 18 valt
buiten het bestemmingsplan. Tussen de
perceelsgrens en de grens van de
bestemming zit ruimte. Er wordt alsnog
gewerkt aan een kleine correctie omtrent de
plangrens, zodanig dat deze overeenkomt
met de (toekomstige) perceelsgrenzen.
Hieruit blijkt dat Creutzberglaan 18 gronden
aan de achterzijde kan bijkopen.

18.1. Bijlage 2
aanpassen op
inrichtingsschetsen voor de
waterbestemming
met
oeveraanduiding,
zodat meer
duidelijkheid
ontstaat.

18.2 plankaart
aanpassen.
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18.3. De huidige plankaart en toelichting
roepen reacties op, die duidelijker in het
bestemmingsplan moeten worden
weergegeven:
1. de kadastrale grens komt te liggen aan
het begin van de watergang;
2. de gemeente is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de sloot;
3. optie 3 c op bijlage 2 is wel mogelijk.
Hiermee wordt het eventuele aanwezige
overpad verlegd. Zo ontstaat er voor de
bewoners een optimale benutting van de
uitbreiding. Bovendien wordt de uitstraling
meer uniform.

19.

C.T. Arisz en A. de
Heer
Creutzberglaan 12
1943 NP Beverwijk

19.1. Wij hebben bezwaren tegen dit plan
omdat ons gehele woonhuis, erf, siertuin en
andere aanhorigheden worden
weggestreept.

d.d. 12-3-2009
nr. 2009/13440 en
tevens 13-3-2009
nr. 2009/13926 (per
fax).

19.2. Het is niet duidelijk waar wij in de
toekomst moeten gaan wonen.
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18.3. De kadastrale grenzen worden
meegenomen in de verkoopakte die notarieel
wordt bekrachtigd. Een bestemmingsplan
geeft slechts de bestemming aan van
gronden, waarbij het niet van belang is wie
eigenaar is.
Het onderhoud van sloten zal worden
meegenomen bij de verkoop van percelen.
Er moet rekening mee worden gehouden dat
eigenaren / aangrenzende eigenaren zelf
verantwoordelijk zijn voor dit onderhoud.
Soms is afkoop van deze verplichting
mogelijk door afspraken te maken met de
waterbeheerder.
Optie 3 c van bijlage 2 van het
bestemmingsplan geeft aan dat een
damwand in principe niet tot de mogelijkheden behoort. Daarmee is duidelijk dat een
pad niet verlegd kan worden tot aan de
waterlijn.
19.1. Soms is het nodig om gronden te
verwerven om een bestemmingsplan te
kunnen realiseren. Daarbij wordt, net als dat
nu gebeurd is, altijd eerst overlegd met
betrokkenen. Het bestemmingsplan doorloopt
de procedure zoals voorgeschreven in de
wet. Het is duidelijk dat de procedure niet
altijd in ieders voordeel werkt. Indien aankoop
niet lukt van dit perceel zullen wij over gaan
tot de onteigeningsprocedure, waar
voldoende rechtsmiddelen bij beschikbaar
zijn om uw belangen af te wegen.

18.3. Bijlage 2
met
mogelijkheden
voor oever verder
verduidelijken.

19.2. Het is niet aan de gemeente om een
nieuwe woonlocatie voor betrokkene uit te

19.2. ---

19.1. ---

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan Woonwijk Westelijk Beverwijk (projectnr. 2009/3054), model 31 maart 2009.
Nr. Naam, adres, registratie
Samenvatting zienswijzen
Reactie gemeente
Vervolgactie.
zoeken. Met de schadeloosstelling die een
gevolg kan zijn van de grondverwerving door
de gemeente, kan men zelf desgewenst een
andere locatie uitzoeken.
19.3. We lijden vermogensschade;
onroerend goed gaat teniet; we hebben
verhuiskosten; notariskosten; kosten
deskundige bijstand; financieringsschade
voor een nieuwe plek; schade door
meerinvestering; makelaarskosten;
overdrachtsbelasting; verlies woongenot en
hobby’s alhier, etc.

19.3. Schadeposten worden meegenomen in
het onderhandelingstraject over minnelijke
verwerving van de gronden dan wel in een
onteigeningsprocedure of bij planschade.

19.3. ---

19.4. We maken bezwaar tegen het weg
bestemmen voor groen en water.

19.4. De aangeduide bestemmingen zijn
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de
hedendaagse eisen en om het plan
uitvoerbaar te maken.

19.4. ---

19.5 We maken bezwaar tegen het stichten
van een fietspad en/of weg zuidelijk van de
percelen B 9909 en 7452, zo dicht bij de
Zeestraat is dat niet nodig. Het geeft
geluidsoverlast en verlies van privacy.

19.5 . Er is een extra (fiets)ontsluiting
noodzakelijk op dit punt.

19.5. ---

19.6 We zijn tegen waterpartijen zo dicht bij
bebouwing (verdrinkingsgevaar kinderen).
Bovendien zijn muggenplagen te
verwachten.

19.6. Waar mogelijk worden kindvriendelijke
oevers aangelegd, zodat het water van
ondiep naar diep, geleidelijk verloopt.
Muggenplagen zijn alleen te verwachten als
er sprake is van stilstaand water. Het is de
bedoeling dat het water op deze locatie
doorstroomt. Het is echter niet mogelijk om
garanties te geven dat er altijd voldoende
water in alle sloten staat. Wel wordt er
gewerkt aan een waterhuishoudkundig plan.

19.6. ---

34

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan Woonwijk Westelijk Beverwijk (projectnr. 2009/3054), model 31 maart 2009.
Nr. Naam, adres, registratie
Samenvatting zienswijzen
Reactie gemeente
Vervolgactie.
19.7 We zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan om de stadsrand af te
bouwen in een groen kader. Dat is al
gerealiseerd.

19.7 Een uitbreiding van de stad is
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de
huisvestingsproblematiek.

19.7. ---

19.8 We maken bezwaar tegen het
aanwijzen van het zuidelijk deel voor
verwerkelijking in de naaste toekomst,
waarbij eindeloos wordt verwezen naar
artikel 3.4 Wet ruimtelijke ordening. Met
deze wet in de hand zou u ongewenste
verregaande bevoegdheden kunnen
krijgen. Wij maken dan ook uitdrukkelijk
bezwaar tegen elke bestemmingsregel, wijziging, - omschrijving op het gebied van
groen, tuin, verkeer, verkeer / verblijf,
water, als ook de aanwijzing van het gebied
hiervoor, voor nu en in de toekomst.

19.8. De aanduiding is noodzakelijk om
versneld de procedures te kunnen doorlopen
om vertraging in de toekomst te voorkomen.
Artikel 3.4 van de Wro voorziet in de
mogelijkheid om de bedoelde aanduiding op
te nemen. Het opnemen van de aanduiding
die voorziet in verwerkelijking in de naaste
toekomst (voorloper van de
onteigeningsprocedure) is een normaal
wettelijk middel waar het gemeentebestuur
gebruik van mag maken in voorkomende
gevallen. Dit is niet de onteigeningsprocedure
zelf, maar een procedure die bewerkstelligd
dat er versneld een rechterlijke uitspraak kan
komen, zodat voor alle partijen duidelijk is
wat er gaat gebeuren. Verder is het volgende
van belang v.w.b. de percelen
Creutzberglaan 10 en 12.
In eerste instantie was de woning nr. 10 niet
opgenomen in de WVG. Op verzoek van
mevr. Arisz is tijdens de gesprekken, om te
komen tot minnelijke verwerving, in het
gemeentelijke bod ook de aankoop van de
woning nr. 10 en nr. 12 opgenomen. Beide
eigenaren wilden verhuizen naar de nieuwe
bedrijfslocatie. Sindsdien maken deze
percelen onderdeel uit van de plannen zoals
nu in het voorontwerp bestemmingsplan en
de stedenbouwkundige visie zijn opgenomen.

19.8. ---
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19.9 Bij punt 3.4 pagina 16 staat dat sinds
2006 wordt getracht de grond van ons
perceel minnelijk te verwerven. Er is geen
enkel contact geweest.

19.9. Er is bij herhaling in overleg getreden,
maar een feit is dat niet tot overeenstemming
gekomen kon worden.

19.9. ---

19.10. U beweert in het plan bij 4.1, blz. 18
dat burgers in een vroegtijdig stadium
betrokken zijn bij de planvorming. Dat geldt
niet voor ons.

19.10. Iedereen heeft in de aangewezen
inspraakperiode de kans gekregen om zijn of
haar mening duidelijk te maken. Ook zijn
vooraf omwonenden geïnformeerd over de
planontwikkeling.

19.10. ---

19.11. Bij punt 6.2 beweert u dat er geen
problemen zijn m.b.t. de luchtkwaliteit. Dit is
erg voorbarig. Er zijn 35 of 37
overschrijdingsdagen van te veel fijnstof
gemeten, maar dit hangt af van de wijze
van beoordelen.

19.11 Het TNO rapport geeft een indicatie
van de fijn stofconcentraties in het najaar van
2005 en is reeds om die reden achterhaald.
Sinds 2005 is de luchtkwaliteit als gevolg van
generieke en specifieke maatregelen
verbeterd. In het voorjaar van 2006 is een
nieuw meetstation met verfijndere
meetapparatuur nabij de Creutzberglaan in
gebruik genomen. Hierdoor zijn de
meetresultaten nauwkeuriger. Daarnaast zijn
de metingen vanaf maart 2007
geïntensiveerd om een nog exacter beeld te
krijgen. De meetresultaten van het meetpunt
Creutzberglaan zijn gebaseerd op twee jaren
(namelijk 2006 en 2007) en geven inzicht in
de actuele fijn stof concentraties.
In het TNO rapport wordt een aanbeveling
gedaan voor nader onderzoek, waarbij ook
de nieuwste uitgangspunten voor fijn stof PM
2,5 worden meegenomen. Met het GGD
rapport is hieraan tegemoet gekomen.
Juist in het GGD rapport is rekening
gehouden met de normen voor PM 10 en PM
2,5. Het plan past binnen de geldende

19.11. ---
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waarden. Met het nieuwe GGD rapport blijkt
dat wel aan de norm wordt voldaan onder
toepassing van de toegestane correcties.
Verwezen wordt naar het rapport, waarin ook
wordt gemeld dat de toe te passen
correctiefactoren niet altijd één op één zijn
toe te passen, maar dat wel degelijk te
motiveren is dat aan de gestelde norm wordt
voldaan. Ter onderbouwing / controle van het
GGD-rapport heeft TNO dit rapport nog eens
beoordeeld en een second opinion
geschreven. Ook dit stuk is toegevoegd aan
de stapel onderliggende rapporten.
Bovendien is van belang dat inmiddels ook
de meetresultaten van het meetpunt
Creutzberglaan over 2007 bekend zijn
(provinciaal meetnet). Hier blijkt uit dat in het
plangebied ruimschoots aan de fijn stof
normen kan worden voldaan.
19.12. Het corrigeren van zes dagen
zeezout fijnstof is vanwege de aanhechting
van zware metalen, polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s),
arseen, kwik en dioxines discutabel.

19.12 Indien zoutcorrectie plaats vindt gaat
het alleen over zout, een stof die van nature
in de lucht voor komt. De zeezoutcorrectie
betreft een wettelijk voorgeschreven
correctie.

19.12. ---

19.13. Elke acht dagen liet één
overschrijdingsdag zien van de norm en
daarbij is op 4 april en 19 tot en met 25
april 2006 niet gemeten. Tijdens die
ontbrekende data zal er ook minstens één
overschrijdingsdag zijn geweest. Bij elkaar
zullen er dan 42 of 44 overschrijdingsdagen
zijn en dus kan er niet worden gebouwd.
Tijdens die ontbrekende data zijn drie

19.13. Betreft de mate waarin de
grenswaarde van 50 microgram voor het 24
uurs gemiddelde wordt overschreden. Het
aantal malen dat de grenswaarde wordt
overschreden wordt berekend op basis van
een statistische relatie tussen de
jaargemiddelde concentratie fijn stof
(exclusief zeezoutcorrectie) en het aantal
dagen dat een 24 uurs gemiddelde

19.13. ---
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dagen controlemetingen gedaan, waarvan
één keer een overschrijdingsdag van de
norm bleek te zijn.

concentratie van 50 microgram wordt
overschreden.

19.14. Volgens de GGD is de gebruikte
meetmethode van fijnstof niet geschikt om
pieken vast te leggen.

19.14 De door de GGD gebruikte apparatuur
werkt met behulp van uurwaarden en is
uitstekend geschikt om fijn stofconcentraties
(per uur) te meten.

19.14. ---

19.15. De toekomstige hoeveelheid van
fijnstof van de nu in aanbouw zijnde
Westelijke Randweg is niet meegenomen in
de metingen.

19.15. Er is gerekend aan de hand van de
bestaande situatie. De Westelijke Randweg
bestaat nog niet en kon derhalve geen deel
uitmaken van de metingen. De Westelijke
Randweg zorgt er voor dat elders verkeer
verdwijnt waardoor er in z’n totaliteit
nauwelijks invloed zal zijn op de metingen.
De Westelijke Randweg Beverwijk is op grote
afstand van het plangebied gesitueerd. Voor
wat betreft de luchtkwaliteit langs de
Westelijke Randweg wordt verwezen naar
een bij het bestemmingplan Westelijke
Randweg Beverwijk/Velsen behorend
onderzoeksrapport van adviesbureau Kema
(“Onderzoek naar de effecten op de
luchtkwaliteit bij de aanleg van de Westelijke
Randweg Beverwijk”, Kema, 6 september
2006). Uit het Kema rapport blijkt dat langs
de Westelijke Randweg de normen van het
besluit niet worden overschreden. De
bijdragen van wegverkeer op de fijn
stofconcentraties zijn relatief gering. Op een
afstand van enige tientallen meters draagt de
Westelijke Randweg niet meer bij op de
aanwezige achtergrondconcentratie.

19.15. ---
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20.

Das rechtsbijstand
t.a.v. mevr. Mr.
H.P.J.G. Berkers
Postbus 338
5201 AH ’sHertogenbosch
Namens
Fam. Arisz-Hoekstra
Creutzberglaan 10
Nr. 4CK.2.04.09902

19.16. In Europees verband is bepaald dat
het aantal overschrijdingsdagen van de
norm in 2012 niet meer mag zijn dan zeven
dagen per jaar en het jaargemiddelde
fijnstof moet dan zijn afgenomen met de
helft, te weten 20 µg / m3.

19.16. In 2015 wordt een norm van pm 2,5
van kracht, namelijk 25 microgram. In 2007 is
in Beverwijk West een fijn stof concentratie
(pm2,5) van 16 microgram gemeten. Er kan
dus al ruimschoots worden voldaan aan de
norm van 25 microgram die in 2015 zal gaan
gelden.

19.16. ---

19.17. Het niveau waarop is gemeten is
eveneens discutabel. Dergelijke metingen
dienen op neushoogte te geschieden. De
meetstations waren op nokhoogte
bevestigd waardoor de uitkomsten niet
realistisch zijn.

19.17. Er is gemeten volgens de normen die
gelden.

19.17. ---

19.18. Het bestemmingsplan dient zodanig
aangepast te worden dat kadasternummer
9908 geheel wordt uitgesloten van de
wijziging van de bestemming, behalve dan
de bestaande bestemming”wonen”.
20.1. Het perceel aan de Creutzberglaan
10 wordt rigoureus afgesneden. Een groot
en essentieel deel van de tuin gaat
verloren. Bestaande gebouwen liggen
ineens aan de perceelsgrens. De grond zou
dan gebruikt worden voor het aanleggen
van groen en de aanleg van een nietnatuurlijke watergang.

19.18. Gelet op het gestelde onder 19.1 kan
hier geen sprake van zijn.

19.18. ---

20.1. De andere situering is inherent
verbonden aan de bestemmingswijziging van
de hele omgeving. De waterbestemming is
nodig voor een afdoende waterhuishouding.
Bekend is dat dit gebied jarenlang
wateroverlast heeft gekend en met dit plan
moet er aan deze overlast een einde komen,
doordat het water beter in het gebied wordt
vastgehouden en gereguleerd wordt
afgevoerd. Het bestemmingsplan biedt ook
nieuwe mogelijkheden. Op de kavel van
Creutzberglaan 10 is een nieuw bouwblok
opgenomen.

20.1. ---

20.2. De extra parkeerplaatsen zijn absoluut

20.2. ---

d.d. 11-3-2009
nr. 2009/13159
20.2. Aan de zijkant van het perceel is
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eveneens over de hele lengte een extra
stuk siertuin weggehaald en toegevoegd
aan de nieuwe verkeersbestemming / extra
parkeerruimte. Niet duidelijk is waarom er
ineens extra parkeerplaatsen aangelegd
moeten worden aan het uiterste begin- c.q.
eindpunt van de ontsluitingsweg. Voor wie
zijn deze parkeerplaatsen bedoeld? In de
wijk zijn reeds voldoende parkeerplaatsen.

noodzakelijk om aan de huidige
parkeerbehoefte te kunnen voldoen. Aan de
hand van de plankaart is te zien dat op meer
plaatsen extra parkeerplaatsen langs de
Creutzberglaan zijn gecreëerd.

20.3. Volgens het nieuwe bestemmingsplan
zal het hele perceel 9909, inclusief
bedrijfswoning door de gemeente worden
onteigend. De familie Arisz wil echter het
liefst woonachtig blijven op hun eigen
bestaande perceel, in de hele omvang. De
bestaande woonbestemming moet er op
blijven rusten.

20.3. Er is een nieuwe woonbestemming
opgenomen, zodat wonen op het perceel
mogelijk blijft. Het is echter uitgesloten dat
alles kan blijven zoals het nu is. De kwestie is
afdoende besproken met de familie Arisz.

20.3. ---

20.4. De door de gemeente bedachte
groen- en waterstrook hoeven niet op het
perceel van deze familie te worden
aangebracht. Er is geen enkele behoefte
aan.

20.4. De waterstrook is noodzakelijk voor een
goede waterhuishouding zoals gesteld onder
20.1. De groenstroken zijn in een doorgaande
lijn opgenomen in het plan in het belang van
de stedenbouwkundige opzet van het
plangebied en voor een goede ruimtelijke
verkaveling.

20.4. ---

20.5. De gemeente verklaart weliswaar dat
deze woonbestemming wordt onteigend
juist op verzoek van de familie Arisz, maar
in hoofdzaak wil de familie het liefst hun
eigen perceel in volle omvang behouden en
niet gereduceerd zien in de vorm zoals de
gemeente dit nu heeft bedacht.

20.5. In eerste instantie was de woning nr. 10
niet opgenomen in de WVG. Op verzoek van
mevr. Arisz is tijdens de gesprekken, om te
komen tot minnelijke verwerving, in het
gemeentelijke bod ook de aankoop van de
woning nr. 10 en nr. 12 opgenomen. Beide
eigenaren wilden verhuizen naar de nieuwe
bedrijfslocatie. Sindsdien maken deze

20.5. ---
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percelen onderdeel uit van de plannen zoals
nu in het voorontwerp bestemmingsplan en
de stedenbouwkundige visie zijn opgenomen.
Daar tot op heden de minnelijke verwerving
niet tot resultaten heeft geleid, gaat de
gemeente over op een
onteigeningsprocedure.
20.6. De watergang is geen natuurlijke
sloot en wordt artificieel aangelegd. Dit
soort watergangen wordt over het
algemeen niet goed onderhouden door de
gemeente. Het is een broedplaats voor
ongedierte; het gaat stinken; het wordt
gebruikt als afvalcontainer en er is geen
behoefte aan een nepwatergang.
De groen- en waterconstructie dient
geschrapt te worden dan wel naar het
oosten verplaatst te worden.

20.6. De sloot is noodzakelijk in het kader
van een goede waterhuishouding en is zeker
niet alleen artificieel bedoeld. Het onderhoud
zal bij de eigenaren worden gelegd. Dit wordt
nader geregeld in contracten.
De groen en waterstrook kan niet naar het
oosten worden verplaatst, omdat dan de
stedenbouwkundige opzet van het plan in het
gedrang komt. In het ergste geval zal zelfs
een heel bouwblok moeten vervallen,
waarmee de stedenbouwkundige opzet en de
economische uitvoerbaarheid op de tocht
komen te staan.

20.6. ---

20.7. Een siertuin hoeft niet onteigend te
worden om plaats te maken voor groen.

20.7. Het groen op de plankaart impliceert
een openbare bestemming. Bij een
particuliere siertuin is dat niet het geval. De
functie is dan ook heel anders.

20.7. ---

20.8. De strakke uniformiteit die de
gemeente wenst op te leggen doet veel
schade aan de diversiteit en charme die
een woonwijk kan hebben. De woningen
gaan er allemaal hetzelfde uitzien. De
overige inrichting kan dan zorgen voor een
beetje kleur en variatie.

20.8. Het bestemmingsplan is juist uitermate
flexibel van opzet. Nergens is vastgelegd dat
de woningen alle uniform zijn. Gezien het
aantal van particulier opdrachtgeverschap in
de wijk, zal de wijk erg divers worden.

20.8. ---
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21.

C.M. Arisz,
K. Hoekstra,
M.A. Hoekstra en
S.C. Hoekstra
Creutzberglaan 10
1943 NP Beverwijk
d.d. 12-3-2009
nr. 2009/13441 (fax)
en
d.d. 13-3-2009
nr 2009/13969

21.1. Bezwaren worden ingediend vanwege 21.1. Soms is het nodig om gronden te
het wegstrepen van ons huis, schuur, erf,
verwerven om een bestemmingsplan te
siertuin, e.a.
kunnen realiseren. Daarbij wordt, net als dat
nu gebeurd is, altijd eerst overlegd met
betrokkenen. Het bestemmingsplan doorloopt
de procedure zoals voorgeschreven in de
wet. Het is duidelijk dat de procedure niet
altijd in ieders voordeel werkt. Indien aankoop
niet lukt van dit perceel zal overgegaan
moeten worden tot de
onteigeningsprocedure, waar voldoende
rechtsmiddelen bij beschikbaar zijn om uw
belangen af te wegen.

21.1. ---

21.2. Wij lijden schade in de vorm van
planschade, inkomensschade,
vermogensschade, waardevermindering,
vermindering woongenot, verhuiskosten,
stagnatie veredelingsprogramma,
belastingschade, notariskosten,
financieringsschade, makelaarskosten, etc.

21.2. Een vergoeding van schade kan
worden meegenomen in de
onderhandelingen over de verwerving van de
gronden en eventueel volgende procedures,
waaronder planschade.

21.2. ---

21.3. Wij maken bezwaar tegen het stichten
van een parkeerterrein, fietspad / weg
zuidelijk van onze percelen B 9909 en 7452
en tegen de nieuwbouwplannen op ons
perceel kadastraal bekend nr 7452. De
Raad van State heeft in 2007 bepaald dat
i.v.m. nadelige gevolgen voor toekomstige
bewoners, niet binnen een veiligheidszone
van 50 meter van het bedrijf mag worden
gebouwd.

21.3 Op basis van de stedenbouwkundige
visie voor dit gebied en mede door het
vastgestelde structuurplan en niet in de
laatste plaats door de provinciale opdracht
om meer woningen te realiseren in de IJmond
is gekozen voor een planopzet, waarbij een
aantal mensen woonruimte zal kunnen
vinden in een plangebied dat royaal van
opzet is. Het gebied wordt voor een
nieuwbouwwijk met een lage dichtheid
bebouwd. Er zijn dan diverse voorzieningen
nodig, zoals fietspaden, waterberging,
parkeerplaatsen, e.d. Juist het feit dat

21.3. ---
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agrarische bedrijven soms geconfronteerd
worden met aan te houden afstanden tot
burgerbebouwing leidt ertoe dat deze
bedrijven hier niet gehandhaafd kunnen
worden. De grond is gedeeltelijk nodig voor
het bouwen van woningen en de genoemde
aan te leggen voorzieningen.
21.4. Het woongenot, de ruimte en het
uitzicht worden ernstig belemmerd.

21.4. Dit is inherent verbonden aan het
realiseren van een woonwijk. Echter,
aangezien deze woonwijk geen dichte
bebouwingsstructuur kent, is de overlast
navenant minder.

21.4. ---

21.5. Wij maken bezwaar tegen het geven
van een groen-, water- en
verkeersbestemming en verkeer met
verblijfsgebied aan gedeelten van het
perceel 9909.

21.5. Zie het gestelde onder 21.3.

21.5. ---

21.6. Er zijn hoge kosten te verwachten
voor het onderhoud op ons perceel t.a.v. de
te stichten gracht van 4 meter breed.
Bovendien is een muggenplaag te
verwachten. De waterpartijen vormen een
verdrinkingsgevaar voor kleine kinderen.

21.6. Over het onderhoud worden afspraken
gemaakt wie voor welk deel verantwoordelijk
is. Het water moet kunnen doorstromen,
daarmee wordt overlast van muggen
voorkomen. Er kan echter niet worden
gegarandeerd dat er altijd water in de sloot /
beek zal staan. Gewerkt wordt aan een
waterhuishoudkundig plan. Waar mogelijk
worden kindvriendelijke oevers aangelegd,
zodat het water van ondiep naar diep,
geleidelijk verloopt.
21.7. Het wonen is ingepast in het
bestemmingsplan.

21.6. ---

21.7. Het huidige gebruik van de
woonbestemming van ons perceel, te
weten in een groene setting, zoals beoogd
in het streekplan Noord-Holland Zuid 2003,
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wijkt niet af van de toekomstige
bestemming in de gemeentelijke plannen.
21.8. Wij zijn tegen het algehele
voorontwerp. Dit is gebaseerd op het
afbouwen van de stadsrand in een groen
kader en dat is reeds gerealiseerd.

21.8. Er is behoefte aan meer woningbouw
en daarbij wordt aandacht besteed aan een
geleidelijke overgang naar het open
buitengebied.

21.8. ---

21.9. Volgens het exploitatieplan, punt 5,
heeft de gemeente nog geen zicht op
potentiële ontwikkelende partijen. De
plannen zijn daarmee voorbarig.

21.9. Het exploitatieplan ziet toe op de
uitvoerbaarheid van het plan. Welke partij wat
gaat ontwikkelen is in dit stadium niet van
belang. Daarover kan nog nader worden
onderhandeld.

21.9. ---

21.10. Het RIVM onderzoekt de
gezondheidssituatie in de IJmond. De
uitkomsten zijn nog niet bekend. Er dient
derhalve hierop gewacht te worden om te
voorkomen dat toekomstige bewoners in
hun gezondheid worden geschaad.

21.10. Gedoeld wordt op de milieuvergunning
van Corus. De gemeente heeft t.a.v. deze
woningbouwlocatie uitvoerig onderzoek laten
doen naar de gezondheidsaspecten /
luchtkwaliteit / geluid. Uit de onderzoeken is
gebleken dat aan de gestelde normen wordt
voldaan.
21.11. Het gaat hier om een mening, zonder
consequenties.

21.10. ---

21.12. Deze aanduiding is noodzakelijk om te
voorkomen dat een juridisch proces onnodig
veel tijd in beslag neemt. In eerste instantie
was de woning nr. 10 niet opgenomen in de
WVG. Op verzoek van mevr. Arisz is tijdens
de gesprekken, om te komen tot minnelijke
verwerving, in het gemeentelijke bod ook de
aankoop van de woning nr. 10 en nr. 12
opgenomen. Beide eigenaren wilden
verhuizen naar de nieuwe bedrijfslocatie.

21.12. ---

21.11. Wij maken bezwaar tegen de
uitspraak van de gemeente dat het gebied
verrommeld is.
21.12. Wij maken bezwaar tegen de
aanwijzing van het gebied voor
verwerkelijking in de naaste toekomst,
waarbij de gemeente eindeloos verwijst
naar artikel 3.4. Wet ruimtelijke ordening.
Hiermee kan de gemeente ons het
uitvoeren van de dagelijkse
werkzaamheden verbieden / onmogelijk
maken. Wij maken dan ook bezwaar tegen
deze bestemmingsregel - wijziging; -
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21.11 ---
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omschrijving.

Sindsdien maken deze percelen onderdeel uit
van de plannen zoals nu in het voorontwerp
bestemmingsplan en de stedenbouwkundige
visie zijn opgenomen.

21.13. Wij maken bezwaar tegen het
voornemen van de gemeente om onze
woon- en bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

21.13. De woonactiviteiten worden niet
onmogelijk gemaakt; de bedrijfsactiviteiten
passen niet in een nieuwe woonwijk en
dienen te verdwijnen, maar kunnen elders
worden voortgezet.

21.13. ---

21.14. Bij punt 3.4 (blz 16) van het ontwerp
staat dat de gemeente sinds 2006 bezig is
met de minnelijke verwerving van onze
percelen. Er is slechts één bod
uitgevaardigd in 2006, met de mededeling
dat over dit bod niet te onderhandelen viel,
met het dreigement dat er onteigend zou
worden. Het bod was veel te laag om
elders het bedrijf voort te zetten. In
augustus 2008 is nog gevraagd of er ruimte
bestond om het overleg te hervatten.
Daartoe bleek de gemeente niet bereid.

21.14. Er is bij herhaling in overleg getreden,
maar een feit is dat niet tot overeenstemming
gekomen kon worden.
De gemeente is bereid tot overleg om te
komen tot minnelijke verwerving, maar niet
zonder dat er sprake is van een
onderbouwde vraagprijs. Uitgangspunt voor
de gemeente hierbij is de uitspraak van het
gerechtshof in hoger beroep en het
uitgebrachte bod.

21.14. ---

21.15. De gemeente heeft met ingang van
2005 de WOZ-waarde van ons onroerend
goed met een bedrag van € 39.500,00
verlaagd naar een bedrag van € 166.000,--.
De rechtbank te Haarlem heeft zich
daarover uitgesproken en vond dit niet
terecht. De gemeente is hierna in hoger
beroep gegaan bij het Gerechtshof
Amsterdam. Dit hoger beroep loopt nog.

21.15. In deze zaak wordt gewacht op de
uitspraak in hoger beroep. Voor het
bestemmingsplan is de uitspraak niet
relevant. Wel voor de eventuele
onteigeningswaarde of andere schade, die in
dit stadium nog geen rol speelt.

21.15. ---

21.16. Wij worden niet betrokken bij de

21.16. Iedereen heeft kunnen meedenken en

21.16. ---
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planvorming. Met onze ideeën wordt geen
rekening gehouden.

meepraten over de ontwikkeling van de wijk.
Vanzelfsprekend kan niet met alle wensen
rekening worden gehouden.

21.17. Er zouden geen belemmeringen tot
luchtkwaliteit zijn. Dit is nogal voorbarig,
gelet op het aantal overschrijdingsdagen in
het GGD-rapport. De correctie t.a.v. fijnstof
is niet juist, omdat zware metalen, dioxines,
arseen, kwik en PAK’s zich hechten aan
zeezout. Er is niet in de hele periode
gemeten en de Westelijke Randweg is niet
meegenomen in de berekeningen. In 2012
mogen er niet meer dan zeven dagen per
jaar zijn dat de norm wordt overschreden
en dan moet het jaargemiddelde (fijnstof)
zijn afgenomen met de helft (20 µg/m3).
Volgens de GGD is de gebruikte
meetmethode van fijnstof niet geschikt om
pieken vast te leggen. Eerdere metingen in
2004 lieten ook al een te hoog aantal
overschrijdingsdagen zien. Het niveau
waarop is gemeten is discutabel. Dit dient
op neushoogte te geschieden en is
uitgevoerd op nokhoogte.

21.17. Zie het gestelde onder nummer 19.

21.17. ---

21.18. Bij punt 7.2, blz. 40 beweert u dat in
het plangebied grondwateroverlast
optreedt. De oorzaak zou de tuinbouw zijn
in de binnenduinrand. Dit is onjuist. Er komt
geen overlast voor op onze gronden, noch
van grondwater, noch van water. De
overlast zal juist optreden als gevolg van de
bouwplannen.

21.18. Het is een bekend probleem dat de
waterhuishouding al jaren voor overlast zorgt
in dit deel van Beverwijk en de naastgelegen
wijk. Door nu zorg te dragen voor voldoende
waterbergend vermogen in de nieuwe
woonwijk, kan tegemoet worden gekomen
aan de problematiek. Verwezen wordt ook
naar de opmerkingen bij het
Hoogheemraadschap in het overzicht

21.18. ---
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inspraak- en vooroverlegreacties dat u heeft
ontvangen.
21.19. Ook wordt ten onrechte
aangenomen dat het tuinbouwgebied te
veel verrijkt is met meststoffen. Gaat de
gemeente de toekomstige bewoners
verbieden om hun siertuin te bemesten. De
werkelijke oorzaak is het gemengde
rioolstelsel met de overstorten bij heftige
regenval. (onvoldoende zuurstof in het
water).

21.19. Het zal duidelijk zijn dat
overbemesting in een particuliere tuin niet
aan de orde is, maar dat dit op tuinderijen
met intensieve culturen vaker voorkomt.
Er is alleen sprake van riool overstorten
stroomafwaarts van het plangebied. In dit
plangebied is ook rekening gehouden met het
afkoppelen van bestaande gebouwen, zodat
de overstorten minder tot niet meer gebruikt
behoeven te worden.

21.19. ---

21.20. Op pagina 44 (punt 10) staat dat ons
perceel mogelijk in aanmerking kan komen
als beeldbepalende tuinderswoning, zodat
deze behouden kan blijven.

21.20. Deze woning behoort niet tot de
aangewezen beeldbepalende monumenten.

21.20. ---

21.21. Wij maken bezwaar tegen het feit
dat de gemeente de gronden van het
bouwplan te gelde wil maken om haar
financiële tekorten op te vullen, nadat zij de
teeltgronden bijna 50 jaar in gijzeling heeft
gehouden door éénjarige pachtcontracten
af te sluiten met pachters.

21.21. Voor kennisgeving aangenomen. Het
gaat hier om een mening die niet relevant is
in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

21.21. ---

21.22.Er is misbruik gemaakt van de
pachters die steeds slechts voor één jaar
(en later voor nog kortere perioden / 3
maanden waarmee een tuinder niet kan
werken) konden pachten. De Grondkamer
heeft toestemming verleend op grond
oneigenlijke gronden.

21.22. Voor kennisgeving aangenomen. Het
gaat hier om een mening die niet relevant is
in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

21.22. ---
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21.23.De gemeenteraad is destijds akkoord
gegaan met huizenbouw indien er een
goede oplossing zou komen voor de
tuinders. Nergens blijkt dat u met het
voorgaande rekening heeft gehouden.
22.

R.L. de Graaf
Brederodelaan 2e
1943 BB Beverwijk
Ref.
RdG/MV/10mrt09BP
d.d. 12-3-2009
nr. 2009/13491

22.1. De bebouwingshoogte van de
Brederodelaan werd destijds als
eindbebouwing gezien van het stedelijk
gebied. Om die reden moest voldaan
worden aan criteria inzake bouwen in één
woonlaag met kap met een maximale
hoogte van 3,60 meter. Er zou geen
verdere bebouwing achter onze woningen
worden gerealiseerd. In het
bestemmingsplan staan nu woningen met 2
woonlagen gepland met kap (hoogte 7 of 9
meter en een nokhoogte van 11 of 13
meter). De nieuwbouw zal ook moeten
aansluiten bij onze woningen, dus dezelfde
hoogte als voor bestemmingsplan
Warande. Daar komt nog bij dat de afstand
tussen mijn woning en de nieuwbouw veel
minder is dan bij anderen in de
Brederodelaan.
22.2. Toegezegd werd in eerder overleg dat
de huidige eigenaren hun erfgrens met 5
meter konden verleggen door
grondverwerving, maar ook dat er rekening
gehouden zou worden met het woongenot
van de huidige bewoners aan de
Brederodelaan. Dat betekent dat meer
afstand gecreëerd moet worden naar de
nieuwbouw toe. Zo blijft een deel van het
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21.23 Onder een goede oplossing wordt hier
ook verstaan dat eventuele schade wordt
vergoed. De schadevergoeding is onderdeel
van de onderhandelingen over de verwerving
van de gronden en de eventueel verder te
voeren procedures.
22.1. In de tijd waarin de Brederodelaan werd
gerealiseerd golden andere uitgangspunten.
Een bestemmingsplan moet eens in de 10
jaren worden herzien en daarbij worden ook
alle uitgangspunten tegen het licht gehouden.
De gemeente Beverwijk heeft een taakstelling
op het gebied van woningbouw en heeft
mede zorg te dragen voor voldoende
huisvesting voor de bevolking. Vanuit
stedenbouwkundig oogpunt en mede vanuit
de huidige moderne maatstaven zullen de
bebouwingsbepalingen gaan gelden zoals
deze thans zijn opgenomen in het
bestemmingsplan.

21.23. ---

22.2. Ten einde extra afstand te creëren
tussen de huidige woningen en de
nieuwbouw kunnen de huidige
grondeigenaren met dit bestemmingsplan
hun erfgrens 5 meter verleggen, dat wil
echter niet zeggen dat deze 5 meter sec tuin
betreft. In die 5 meter is een strook grond
opgenomen, met een gele aanduiding op de
plankaart. Deze kleur staat voor een

22.2. aandacht
voor breedte
sloot. Zie boven.

22.1. ---
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vrije uitzicht bestaan en het woongenot.

woonbestemming, maar dan zonder
bouwblok. Dat is in dit bestemmingsplan de
methode die wordt gehanteerd om erven /
tuinen aan te geven die bij de bedoelde
woningen horen. Deze strook is ook bedoeld
voor de realisatie van bijgebouwen.
Vanzelfsprekend mag deze grond ook als tuin
gebruikt worden. Daarnaast is aan de
waterzijde nog een specifieke
functieaanduiding opgenomen voor de oever
in een bestemming voor water.

22.3. Er is toegezegd dat wij een uitbreiding
van onze tuinen met 5 meter tegemoet
zouden kunnen zien. Dit is niet vermeld in
het ontwerpbestemmingsplan. In het
overzicht van 19 januari 2009 van de
ingediende reacties wordt onder A-23 wel
gesproken over een woonbestemming i.p.v.
tuingrond. Ook op de plankaart is geen 5
meter tuin vermeld (exclusief talud). Ik
verzoek u dit alsnog als tuin te omschrijven,
exclusief talud.

22.3. Zie het gestelde onder 22.2.

22.3. ---

22.4. De thans gebruikte bewoordingen van
de Afdeling vastgoed over de hoogte van
de prijs (€ 300,-- per m2) van deze
tuingrond is gezien onderliggende
problematiek volledig misplaatst.

22.4. De grondprijs van € 300,-- per m2 is
vastgesteld grondprijsbeleid voor
snippergroen. De gemeente handelt conform
dit beleid.

22.4. ---

22.5. De huidige beek is destijds op
verzoek deels door bewoners van de
Brederodelaan aangekocht. Collectief is in
1995 en wederom op verzoek van de
gemeente en op eigen kosten een

22.5. De specifieke functieaanduiding oever
is gebaseerd op een aflopend talud, zonder
damwand.

22.5. ---
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damwand geplaatst. Het thans verleggen
van de beek maakt de dure damwand
overbodig. Onduidelijk is of er nu een
nieuwe damwand moet worden geplaatst
na het verleggen van de beek. Mocht deze
nodig zijn dan wijs ik de kosten van de
hand.
22.6. Voorts blijft onduidelijk wat het
verleggen van de beek zal betekenen voor
de waterhuishouding, gelet op de stuwing
vanuit de Creutzberglaan /
hoogteverschillen. Verwezen wordt naar de
reactie van het Hoogheemraadschap.

22.6. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar
de waterhuishouding. Het
Hoogheemraadschap is nauw betrokken bij
de ontwikkeling van deze woonwijk. In
overleg met het Hoogheemraadschap wordt
gewerkt aan een waterhuishoudkundig plan.

22.6. Er wordt
gewerkt aan een
waterhuishoudkundig plan.

22.7. Betreffende verkeersveiligheid en de
knip in de weg. De gemeente schrijft dat
deze materie niet in een bestemmingsplan
thuishoort. Dit is een omissie. Het
ontsluiten via de te smalle Baljuwslaan is
een uitermate slecht gekozen oplossing.
Het kiezen van andere uitvalswegen ligt
extreem voor de hand. Dit kan een
doorgaande verbinding zijn met de
Zeestraat / of een verbinding met / naar de
Plantage. Direct ten zuiden van de vijver
zou een knip in de weg komen, om deze
weg te kenmerken als bestemmingsverkeer
van het zuidelijke plan. (Dit om de
verkeersdruk te beperken van de
Baljuwslaan en de Brederodelaan en om te
voorkomen dat die weg als doorgaande
route gebruikt c.q. sluiproute wordt
gebruikt). Het bestemmingsplan dient
aangepast te worden waarbij gekozen dient

22.7. Op de plankaart zijn twee
verkeersroutes opgenomen van noord naar
zuid, te weten: een bestemming
Verblijfsgebied en de verbinding die door het
water loopt (brug). Deze kent de specifieke
functieaanduiding voor langzaam verkeer. De
door u gewenste situatie waarbij in het
bestemmingsplan wordt vastgelegd dat
gemotoriseerd verkeer niet door mag rijden
op de verkeersbestemming (Verblijfsgebied)
hoort niet thuis in een bestemmingsplan.
Gezien de inrichting van de weg verwacht de
gemeente niet dat deze route als sluiproute
zal worden gebruikt. Voor zover noodzakelijk
worden verkeersmaatregelen genomen en
indien daar een afzonderlijk besluit voor
nodig is staan daar t.z.t. afzonderlijke
mogelijkheden voor open om bezwaar in te
dienen. Gesteld is dat indien mocht blijken
dat er een te grote druk op de Baljuwslaan

22.7. ---
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te worden voor andere uitvalswegen dan de ontstaat er een knip net ten zuiden van de
Baljuwslaan. (In ieder geval de Baljuwslaan grote vijvers kan worden aangebracht. Deze
blokkeren voor motorvoertuigen).
is niet bedoeld om sluipverkeer tegen te
gaan, maar om er voor te zorgen dat het
grootste deel van de verkeersstroom via de
Plantage en de rotonde Wijkaanduinerweg Warande de wijk in en uit gaat rijden.
Binnen het bestemmingsplan en de
stedenbouwkundige visie is uitgegaan van
een structuur waarbij rekening is gehouden
met een goede bereikbaarheid, ook voor
hulpdiensten. Tevens kan worden
medegedeeld dat nog onderzocht wordt in
hoeverre het verkeer beter afgeleid kan
worden richting Westelijke Randweg.
22.8. Voorts zou ook het definitief afsluiten
van de steeg, fietspad naar de Zeestraat
een op zich staande verbetering van de
verkeersveiligheid in het gebied betekenen.
De gemeente heeft eerder geantwoord dat
hier in een later stadium nog eens naar
gekeken zou worden, na realisatie van de
nieuwe wijk. Indien de Baljuwslaan toch
een ontsluitingsweg blijft dan zal de
verkeersveiligheid voor schoolgaande
kinderen sterk teruglopen.

22.8. Zoals gezegd, wordt dit nader
bestudeerd. Vooralsnog is er geen reden om
te twijfelen aan de verkeersveiligheid.

22.8. ---

22.9. Op de tekeningen is niet goed te zien
wat de bestemming gaat worden aan de
linkerzijde (aangezicht) van mijn woning.
Eerst leken daar parkeerplaatsen te komen,
maar mijn buurman (de heer Oort) had
gehoord dat het groen zou blijven. Ik
verzoek u dringend deze strook als groen

22.9. Op de bedoelde locatie rust een
bestemming Verkeer / Verblijfsgebied. Deze
is tevens bestemd voor groenvoorzieningen,
waarmee niet gezegd is dat deze nooit zal
worden omgezet in een parkeervoorziening
o.i.d. In het bestemmingsplan is terug te
lezen wat de mogelijkheden zijn.

22.9. ---
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te handhaven, omdat mijn woning anders
nog verder wordt ingesloten en omdat ik al
veel overlast ga ondervinden.
22.10. Luchtkwaliteit. In het GGD-rapport
van 20-7-2007 staat dat afhankelijk van de
gekozen correctiemethode in het ene geval
wel en in het andere niet wordt voldaan aan
de wettelijke eis van dagoverschrijdingen.
Daarnaast wordt de geluidsnorm
overschreden en de 20KE-contour
(uitzonderingspositie verkregen van Vrom).
Dit naast de versoepeling van de
fijnstofwaarden maakt deze wijk niet tot een
ideale locatie. Dan geldt nog dat geen
rekening is gehouden met de voorziene
uitbreiding van Corus (Waterlandakkoord).
Toezeggingen van Corus en Schiphol
(rapport Alders) dat in 2012 alles beter zou
worden zijn een utopie. Het opschroeven
van de 55 decibel norm is qua geluid en
hinder al gelijk te stellen aan een 4-baans
weg op 50/75 meter afstand. Ik doe een
dringend verzoek aan de gemeente om
deze locatie niet te bebouwen.
(Verantwoordelijkheid te nemen).

22.10. De gemeente heeft de wettelijk
toelaatbare correctiefactor toegepast en
daarmee is de conclusie dat voldaan wordt
aan de gestelde normen inzake luchtkwaliteit.
Tevens is het Besluit luchtkwaliteit vervangen
door de Wet luchtkwaliteit. Een
woningbouwlocatie met geringe omvang
(beneden de 500 woningen) behoeft niet
meer getoetst te worden op luchtkwaliteit.
Vanuit een goede ruimtelijke ordening vindt
de gemeente het echter van belang om
binnen de wettelijke normen te blijven.
Vanzelfsprekend moet wel worden getoetst
aan de eisen van luchtkwaliteit bezien vanuit
de omgeving. Hierbij wordt opgemerkt dat,
geheel conform de overlegde rapporten
voldaan wordt aan de gestelde normen.
Aan de geluidsnormen wordt eveneens
voldaan. Er is een procedure hogere waarde
Wet geluidhinder opgestart waarbij ook
mogelijkheden zijn geboden om zienswijzen
in te dienen. Deze procedure liep synchroon
met het bestemmingsplan.
V.w.b. de 20KE-contour is door de inspectie
terecht opgemerkt dat er geen beletselen zijn
om deze woonwijk te realiseren.

22.10 ---

22.11. De planschade bedraagt minimaal
€ 175.000,--, o.a. door waardevermindering
t.o.v. de huidige vrije hoeklocatie van de
woning.

22.11. Planschade worden vergoed indien
daar redenen voor zijn, doch pas na het
onherroepelijk worden van het plan en binnen
de regels die de wet voorschrijft. (Eigen

22.11. ---
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22.12. De projectleiding is vervangen. De
heer Schekkerman was als projectleider
betrokken bij dit project en was op de
hoogte van afspraken. Het is geen goede
zaak als hij tijdes deze belangrijkste en
afsluitende fase wordt vervangen.

23.

Ir. H.A. de Beer
Baljuwslaan 3
1943 BH Beverwijk
Mede namens G. van
Lier, Baljuwslaan 22
en H. Driesen,
Baljuwslaan 20.
d.d. 11-3-2009
nr. 2009/13548

23.1. Het TNO rapport 2006, project 36671,
d.d. 20-1-2006, meldt dat meetpunt 13 een
overschrijding van de dagnorm aangaf.
(Ook indien rekening werd gehouden met
de correctiefactor).

risico, onderbouwd verzoek, betaling rechten,
etc).
22.12. De projectleiding is inderdaad in
andere handen gekomen door een andere
wijze van taakverdeling binnen de ambtelijke
organisatie. Overigens maakt het niet uit door
wie het project wordt geleid. Er nemen veel
meer personen deel aan het proces. Dit zorgt
voor continuïteit in het project. Daarnaast is
de besluitvorming altijd in handen van het
bestuur. Daar worden de belangen
afgewogen.
23.1. Zie ook het gestelde onder 23.12 e.v.
en andere aspecten hieronder.

22.12. ---

23.1. ---

23.2. Het GGD rapport LO 07-1106, d.d.
19-02-2007,, bijlagen 2,3 en 4 vermeldt
meetperiode 1-4-2006 t/m 28-2-2007; dit
moet zijn 1-4-2006 t/m 31-3-2007.

23.2. Voor kennisgeving aangenomen.

23.2. ---

23.3. De 125 metingen van de GGD bijlage
5 zijn vergeleken met de metingen GGD
bijlage 2 op de overeenkomstige
meetdagen. In bijlage 5 hebben 31 van de
125 metingen een hogere waarde dan de
overeenkomstige metingen van bijlage 2.
De overige 94 metingen van bijlage 5
hebben dus een lagere of een gelijke
waarde van de overeenkomstige
meetwaarden van bijlage 2. Dit houdt in dat
minimaal ¼ van de niet gemeten dagen in
bijlage 2 de grenswaarde van 50 µg/m3

23.3. Betreft de mate waarin de grenswaarde
van 50 microgram voor het 24 uurs
gemiddelde wordt overschreden. Het aantal
malen dat de grenswaarde wordt
overschreden wordt berekend op basis van
een statistische relatie tussen de
jaargemiddelde concentratie fijn stof
(exclusief zeezoutcorrectie) en het aantal
dagen dat een 24 uurs gemiddelde
concentratie van 50 microgram wordt
overschreden. Het gaat dus niet om het
werkelijk aantal gemeten dagen dat een

23.3. ---
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overschreden wordt. Dus moeten er
concentratie van 50 microgram is
minimaal 1/4x8= 2 dagen bijkomen, zodat
overschreden.
het aantal dagen met c › grenswaarde 50
is: 43 + 2 = 45 over een periode van 365
dagen. Opgemerkt wordt dat in april in
zowel GGD-bijlage 2 als 5 op vijf dagen niet
is gemeten. Het gecorrigeerd aantal
overschrijdingsdagen is minimaal 45-6
(voor zeezout) = 39, terwijl maximaal 35
overschrijdingsdagen zijn toegestaan per
jaar.
23.4. GGD-bijlage 5 vermeldt dat in april
2006 zeven metingen zijn verricht, waarvan
drie metingen niet voorkomen op bijlage 2;
dus blijven vier metingen over die zowel in
bijlage 2 als in bijlage 5 voorkomen (zie
bijlage B, eerste 2 tabellen).
Dit zijn de metingen op 8, 12, 16 en 28 april
2006.
Van de 357 meetdagen zijn 118 meetdagen
met een gemiddelde › 35 µg/m3; d.w.z.
33,05%. (bijlage 2).
Van de 125 meetdagen zijn 33 meetdagen
met een gemiddelde van › 35 µg/m3; d.w.z.
26,4%.
De negatieve waarden geven aan het
verschil in µg/m3 dat gemeten is volgens
bijlage 5 t.o.v. hetgeen gemeten is volgens
bijlage 2. Volgens deze vergelijking blijkt de
meetmethode van bijlage 5 gunstig, immers
er wordt per maand 2 t/m 132 µg/m3 minder
gemeten. Alleen in de maand maart 2007 is
per maand 13 µg/m3 meer gemeten dan
volgens bijlage 2. Dit komt omdat er
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23.4. Bijlage 5 betreft de referentiemetingen
met het Klein Filter Gerate. In paragraaf 1
van het rapport wordt aangegeven dat een te
klein aantal dagen is gemeten en dat daarom
niet kon worden getoetst aan de fijn stof
normen. Deze metingen zijn wel gebruikt om
de equivalentie van de TEOM metingen aan
te tonen. Met de referentiemetingen (volgens
de Europese standaard) zijn lagere
meetresultaten behaald dan met de TEOM
maal de correctiefactor 1,3. Van belang zijn
ook de meetresultaten uit het datarapport
over 2007, deze voldoen ruimschoots aan de
normen.

23.4. ---
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dagelijks gemeten is van 26 t/m 31 maart
2007 en tijdens de rest van de maand om
de dag is gemeten.
In de maand juli 2006 is volgens bijlage 5
éénmaal in de vier dagen gemeten. Men
zou dus kunnen denken dat er gemiddeld
per dag 106/8 - 13,25 µg/m3 mag worden
afgetrokken van de gemeten waarden
volgens bijlage 2. Volgens het reeds
genoemde en het feit dat de metingen
volgens bijlage 5 niet dagelijks en zelfs
zeer onregelmatig zijn uitgevoerd, mag
men deze metingen niet ten grondslag
leggen van o.a. een gemiddelde fijnstof
uitstoot.
23.5. Aantal correctiedagen t.g.v. zeezout
geldt voor een heel jaar, zodat het aantal
dagen met c › grenswaarde 50 wordt:
365/125x11=32,12 dagen-6 (t.g.v. zeezout)
= 26 dagen en zeker geen 5, zoals in GGDbijlage 5 staat aangegeven.

23.5. Zie 23.4

23.5. ---

23.6. Conclusies:
Bijlage 2. Het gecorrigeerd aantal
overschrijdingsdagen is 39 i.p.v. 37
(maximaal 35 zijn toegestaan).
Bijlage 5. Het aantal dagen met c ›
grenswaarde 50 is minimaal 26 en niet 5
zoals in bijlage 5.
De meetresultaten van bijlage 5 mogen niet
gebruikt worden om een overzicht te krijgen
van de fijnstof metingen, vanwege de
onregelmatige metingen; van 6 tot 17 maal
per maand.

23.6. Zie 23.4.

23.6. ---
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Bijlage 3, zie bijlage 2, dit houdt in dat
minimaal ¼ van de niet gemeten dagen in
bijlage 3 de grenswaarde van 50µg/m3
overschreden wordt, dus moeten er
minimaal 1/4x8=2 dagen bijkomen, zodat
het aantal dagen met c › grenswaarde 50
is: 41+2=43 over een periode van 365
dagen en het gecorrigeerd aantal
overschrijdingsdagen 43-6=37, terwijl er
slechts 35 zijn toegestaan.
Bijlage 4 (meetstation 571 - Corus).
Hiervoor geldt dat wanneer een jaar lang
iedere dag was gemeten, het aantal dagen
met c › grenswaarde 50 zou zijn
(365/275)x51 = 67,4 - 6 (vermindering
zeezout) = 61, terwijl het maximale aantal
overschrijdingsdagen is vastgelegd op 35
per jaar. Het aantal dagen met c ›
grenswaarde 50 bedraagt 61 i.p.v. de in
bijlage 4 genoemde 45, terwijl 35 met
maximum is. Daarbij komen nog de
resultaten van de Westelijke Randweg,
nadat deze in gebruik is genomen.
23.7. Het TNO-rapport 2007-A-R0955/B
september 2007 geeft een second opinion
ter onderbouwing van het GGD-rapport,
maar doet geen enkele uitspraak over
metingen of interpretatie van de
meetresultaten.

23.7. Dit rapport gaat inderdaad met name in
op de bronbijdragen van fijn stof in de
IJmond. Deze rapportages kunnen worden
beoordeeld als aanvullende informatie.

23.7. ---

23.8. Indien toch aan herinrichting van de
Baljuwslaan wordt gedacht, moet wel
bedacht worden dat het aantal
parkeerplaatsen verminderd van 4 naar 1

23.8. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in en
rond het plangebied aanwezig.

23.8. ---
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pp per 4 woningen. Op de inritten kunnen
geen 2 auto’s naast elkaar geparkeerd
worden.
23.9. Op de Baljuwslaan zullen 2
vrachtauto’s of een auto en schoolbus
elkaar moeten kunnen passeren.

23.9. Als onderdeel van het project wordt de
Baljuwslaan geherprofileerd. Deze krijgt dan
een zodanige breedte dat deze geschikt is
voor twee richtingsverkeer, waarbij extra
parkeergelegenheid komt ten westen van het
perceel Baljuwslaan 32.

23.9. ---

23.10. Door het platte dak en het grote
glasoppervlak in de gevel op de zuidzijde
zijn de slaapkamers aan de zuidzijde
zomers zeer warm en dan blijven de ramen
open. Bij een verhoogde verkeersintensiteit
zal de verhoogde geluids- en fijnstofemissie de nachtrust nadelig beïnvloeden.

23.10. De woningen zullen binnen de
wettelijke marges voldoen aan de bepalingen
inzake geluidwering. Voor zover voor
woningen een hogere grenswaarde zal
worden vastgesteld zal de binnenwaarde van
deze woningen voldoen aan de wettelijke
eisen. Ten aanzien van fijn stof: zie
hierboven.
23.11. Waardedaling van woningen kan na
het onherroepelijk worden van het plan aan
de orde worden gesteld in de
planschadeprocedure.

23.10. ---

23.11 Dergelijke nadelen leveren een
behoorlijke waardevermindering van de
woningen op.

Meegezonden zijn de inspraakreacties in
een bijlage A.

De inspraakreactie is blijkbaar bedoeld als
zienswijze en wordt daarom hier ingelast.

23.12. De ter inzage legging heeft niet
voldaan aan het bepaalde in de Awb, artikel
3:11, want het relevante TNO-rapport d.d.
20 januari 2006 over fijn stof in de IJmond
is niet ter visie gelegd. Argumenten dat het
rapport verouderd zou zijn doen niets af
aan de feiten.

23.12. De gemeente Beverwijk legt alle
relevante stukken ter visie, niet alleen voor de
inspraak, maar ook voor de officiële
procedure ingevolge de Wet ruimtelijke
ordening. Bij luchtkwaliteit moet worden
beseft dat de normen op Europees niveau al
diverse keren zijn bijgesteld.
Het TNO rapport geeft een indicatie van de
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23.11. ---

23.12. ---
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fijn stofconcentraties in het najaar van 2005
en is reeds om die reden achterhaald. Sinds
2005 is de luchtkwaliteit als gevolg van
generieke en specifieke maatregelen
verbeterd. In het voorjaar van 2006 is een
nieuw meetstation met verfijndere
meetapparatuur nabij de Creutzberglaan in
gebruik genomen. Hierdoor zijn de
meetresultaten nauwkeuriger. Daarnaast zijn
de metingen vanaf maart 2007
geïntensiveerd om een nog exacter beeld te
krijgen. De meetresultaten van het meetpunt
Creutzberglaan zijn gebaseerd op twee jaren
(namelijk 2006 en 2007) en geven inzicht in
de actuele fijn stof concentraties
In het TNO rapport wordt een aanbeveling
gedaan voor nader onderzoek, waarbij ook
de nieuwste uitgangspunten voor fijn stof PM
2,5 worden meegenomen. Met het GGD
rapport is hieraan tegemoet gekomen.
23.13. In relatie hiermee is het
zorgvuldigheidsbeginsel geschonden en is
het voorontwerp slecht gemotiveerd.

23.13 . Gelet op het boven gestelde, kan
worden geredeneerd dat de berekeningen
zijn aangepast om zo zorgvuldig mogelijk om
te kunnen gaan met de belangen.

23.13. ---

23.14. De gemeente maakt zich schuldig
aan detournement de pouvoir (misbruik van
bevoegdheden), met een verwijzing naar
de uitzending van Zembla, d.d. 18 mei
2008. De gemeente heeft een deal
gesloten met Corus (Waterland overleg).

23.14. Het zogenaamde Waterlandakkoord
bevat een afweging tussen industriële
belangen en het volkshuisvestingsvraagstuk
van de gemeente. Indien woningbouw oprukt
kan dat ten koste gaan van de belangen van
de industrie, omdat milieuruimte wordt
weggenomen. In het genoemde convenant
zijn afspraken gemaakt hoe ver de industrie
kan uitbreiden en hoe ver de woningbouw

23.14. ---
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maximaal kan toenemen in een bepaald
gebied. Hierbij wordt vanzelfsprekend binnen
de wettelijke normen gebleven. Er is zeker
geen sprake van detournement de pouvoir.
23.15. De fijn stof normen worden
ruimschoots overschreden. Fijn stof is
bijzonder schadelijk. Hierbij gaat het niet
alleen om PM10 stofdeeltjes, maar nog
meer om PM 2,5.
23.16. Ook Nederland heeft zich te houden
aan de Europese normen zoals opgelegd
bij richtlijn 2008/50 van de zijde van de
Europese Commissie.
23.17. Het TNO-rapport 2006 toont duidelijk
aan dat het aantal dagen met een
daggemiddelde concentratie > 50 µg/m3
hoger is dan het maximum. Ook het aantal
correctiedagen t.g.v. zeezout (6) is niet juist
toegepast en er is niet het hele jaar continu
gemeten.
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23.15. Deze stelling is niet onderbouwd. De
rapporten van de gemeente wijzen wat
anders uit. In het GGD rapport is rekening
gehouden met de normen voor PM 10 en PM
2,5. Het plan past binnen de geldende
waarden.
23.16. De gemeente houdt zich uiteraard aan
de Europese normen met de nieuwste
berekeningen.

23.15 ---

23.17. Zoals boven gemeld is het TNO rapport een aanbeveling om tot nader
onderzoek over te gaan. Dit is het GGD
rapport geworden. Met het nieuwe GGD
rapport blijkt dat wel aan de norm voldaan
wordt onder toepassing van de toegestane
correcties. Verwezen wordt naar het rapport,
waarin ook wordt gemeld dat de toe te
passen correctiefactoren niet altijd één op
één zijn toe te passen, maar dat wel degelijk
te motiveren is dat aan de gestelde norm
voldaan wordt. Ter onderbouwing / controle
van het GGD-rapport heeft TNO dit rapport
nog eens beoordeeld en een second opinion
geschreven. Ook dit stuk is toegevoegd aan
de onderliggende rapporten.
Bovendien is van belang dat inmiddels ook
de meetresultaten van het meetpunt
Creutzberglaan over 2007 bekend zijn

23.17. ---

23.16. ---
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(provinciaal meetnet). Hieruit blijkt dat in het
plangebied ruimschoots aan de fijn stof
normen kan worden voldaan.
23.18. Uit de metingen van het rapport van
de GGD Amsterdam d.d. 19 juli 2007 blijkt
dat het gecorrigeerd aantal
overschrijdingsdagen het maximum
overschrijdt.

23.18. Zie hierboven.

23.18. ---

23.19. De enige auto-toegangswegen zijn
de Plantage en de Baljuwslaan. Deze
laatste is niet breed genoeg.
(Opstoppingen). Bij calamiteiten kunnen
hulpverleners de aanrij tijd niet halen.

23.19. Als onderdeel van het project wordt de
Baljuwslaan geherprofileerd. Deze krijgt dan
een zodanige breedte dat deze geschikt is
voor twee richtingsverkeer en komt er extra
parkeergelegenheid ten westen van perceel
Baljuwslaan 32. De brandweer heeft gekeken
naar het plan en deze goed bevonden.

23.19. ---

23.20. In de morgenspits is het moeilijk om
van de Baljuwslaan via de Warande het
Westerhoutplein te bereiken, omdat de file
voor het stoplicht van het Westerhoutplein
de Baljuwslaan blokkeert. De huidige opzet
van Westelijk Beverwijk zal dit verergeren.
Hier is reeds eerder over gecorrespondeerd
(31 maart 2004).

23.20. Het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens is duidelijk op dit punt. Een
kruising mag nooit geblokkeerd worden.
Indien bestuurders zich hier niet aan houden
dan is dat een kwestie van verandering van
gedrag hetgeen door handhaving
bewerkstelligd kan worden. Eventueel kan op
de kruising een kruismarkering worden
aangebracht ter verduidelijking.
Verkeersmaatregelen staan overigens los
van een bestemmingsplanprocedure.
Na oplevering van de Westelijke Randweg
zal een belangrijk deel van het verkeer via de
rotonde Zeestraat – Westelijke Randweg
richting snelwegen en tunnels rijden. De
doorstroming van de bedoelde T-kruising met
VRI zal hierdoor (aanzienlijk) wijzigen.

23.20 ---
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23.21. Vanwege het hoge geluidniveau is
het noodzakelijk de woningen aan de
westzijde te voorzien van een geluiddichte
wand.

24.

S.A.G.M. Weterings
Creutzberglaan 90
1943 NT Beverwijk
Mede ondertekend
door J.M. van der Wal
d.d. 16-3-2009 (echter
13-3-2009 ingekomen)
nr 2009/14245

24.1. In het exploitatieplan wordt niet
uitgegaan van realistische prijzen. Op
pagina 9 van het exploitatieplan staat dat
de inbrengwaarde van overige in te
brengen gronden is getaxeerd op
€ 8.357.699 netto contante waarde per 1-12009 bij 93.333m2. De gemeente wekt
hiermee de indruk dat de gronden
verworven kunnen worden voor gemiddeld
€ 89,55 per m2. Dit is niet realistisch
volgens de door ons geraadpleegde
deskundigen. De prijs is veel lager dan het
aanbod dat in een eerdere fase door de
gmeente is gedaan. 5 Jaar geleden zijn
gronden aangekocht voor circa € 100,-- /
m2. Uitgaande van een jaarlijkse rentelast
van 5 à 6 % is de waarde van de grond
verder gestegen. Recente aankoop van
o.a. de Bankenlaan 95 laat een veel hogere
prijsstelling zien dan € 89.55.
24.2. Door de huidige prijsstelling lijkt de
gemeente af te stevenen op onteigening,
hetgeen tijdrovend is en kostbaar. De
cijfers voor grondverwerving dienen te
worden aangepast, opdat de gemeente niet
geconfronteerd wordt met teleurstellende
financiële resultaten. De lage grondprijs
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23.21. De woningen zullen binnen de
wettelijke marges voldoen aan de bepalingen
inzake geluidwering. Voor zover voor
woningen een hogere grenswaarde zal
worden vastgesteld zal de binnenwaarde van
deze woningen voldoen aan de wettelijke
eisen.
24.1. De prijs is gebaseerd op een
gemiddelde. In het gebied worden
hoofdzakelijk agrarische gronden
aangekocht, die in de meeste gevallen
zonder bebouwing zijn. In dat licht bezien
sluiten de gehanteerde prijzen aan bij de
marktwaarde. Alle gronden zijn getaxeerd en
op basis daarvan is de waarde bepaald. Zie
ook de overige opmerkingen elders
hieromtrent.

23.21 ---

24.2. De prijsstelling in het exploitatieplan is
van toepassing in die gevallen dat geen
verkoop- of realisatieovereenkomst is
gesloten met de gemeente. In de komende
periode kunnen alsnog overeenkomsten
gesloten worden.
De gemeente verkoopt de gronden straks

24.2. ---

24.1. ---
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kan voor ons reden zijn in eigen beheer te
gaan ontwikkelen.

tegen marktconforme prijzen. Dat prijsverschil
moet niet worden gezien als pure winst,
aangezien de kosten gedekt moeten worden
(meer dan via het exploitatieplan mogelijk is)
en de gemeente tevens opdraait voor het
grondexploitatierisico.

24.3. De toerekenbare kosten van de
Westelijke Randweg zijn niet naar rato van
het gebruik. 15% Van de kosten worden
toebedeeld aan 229 woningen, terwijl
hiervoor slechts een erftoegangsweg of
gebiedsontsluitingsweg nodig is.

24.3. De toerekening vindt plaats volgens
vaste normen, die in het exploitatieplan zijn
opgenomen. Zie overigens het gestelde
onder nummer 13, waarbij wordt uiteengezet
dat de toerekeningpercentage is verlaagd.

24.3. Zie bij 13
e.a. over
aanpassing
exploitatieplan.

24.4. Voor het Groen- en Waterplan wordt
15% van de kosten toegekend aan 229
woningen. Het Groen- en Waterplan heeft
echter een functie voor een veel groter deel
van Beverwijk. (5% zou meer
overeenkomen).

24.4. Hiervoor geldt hetzelfde als het
gestelde onder 24.3 en bij 13.

24.4. ---

24.5. De volgorde voor ontwikkeling dient
aangepast te worden en eerst met het
middengebied te beginnen. Dit heeft grote
voordelen omdat de infrastructuur daar een
beter uitgangspunt heeft. De toegang kan
daar uitstekend via de Plantage geregeld
worden. Als het middengebied ontwikkeld
is, is er daardoor voor toegang naar het
gebied zuid een dubbele aanvoerroute
mogelijk, via de Baljuwslaan en de weg
door het middengebied.

24.5. De volgorde van ontwikkeling is
gerelateerd aan de gronden die reeds in
eigendom van de gemeente zijn of
particulieren die willen samenwerken. Daar
kan op korte termijn een start worden
gemaakt. Deze gronden kunnen op korte
termijn financiële middelen genereren die
weer ingezet kunnen worden voor het
bouwrijp maken van de overige gronden. Ook
is rekening gehouden met de aanleg van
bouwwegen bij het bepalen van de fasering.
Het is van belang dat niet alle gronden in een
keer worden uitgegeven, omdat de huidige
markt dit niet toelaat. Voor het middengebied

24.5. ---
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is nog geen zicht op een potentiële
ontwikkelende partij. Daardoor is de planning
van dit gebied naar achteren geschoven.
24.6. Door eerst met het middengebied te
beginnen wordt ook sneller een oplossing
gecreëerd voor het nijpende
parkeerprobleem in het gebied
Creutzberglaan / Bankenlaan.

24.6. Zie het gestelde onder 24.5.

24.6. ---

24.7. Door het middengebied eerst te
ontwikkelen ondervinden huidige en
toekomstige bewoners zo min mogelijk
overlast van bouwactiviteiten.

24.7. Overlast gaat hoe dan ook
ondervonden worden, maar om dat tot een
minimum te beperken is een circulatieplan
bedacht om het bouwverkeer te reguleren.
Zie verder het gestelde onder 24.5.

24.7. ---

24.8. Door de ontwikkeling van het
middengebied naar voren te halen wordt
recht gedaan aan de eigenaren in dit
gebied die al jaren aan het lijntje zijn
gehouden, o.a. door het voorkeursrecht dat
nu al 5 jaren duurt.

24.8. Het voorkeursrecht is voor een groter
deel van toepassing dan alleen het
middendeel. Door het voorkeursrecht zal niet
of nauwelijks schade zijn ontstaan. Het is
slechts een middel om grond te verwerven.
Grondeigenaren zijn verplicht om eerst hun
grond aan de gemeente aan te bieden. Als de
gemeente de grond niet wil kopen dan is de
eigenaar vrij om aan een ander te verkopen.
Zie ook opmerkingen elders over dit
vraagstuk.

24.8. ---
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25.

Bewonersvereniging
Vondelkwartier
De voorzitter: W.I.P
Bakker
Secretariaat:
Zeestraat 111
1942 AM Beverwijk
d.d. 16-3-2009
nr. 2009/14343

26.

P. Siepman
Brederodelaan 14
1943 BB Beverwijk
d.d. 13-3-2009
nr. 2009/13966

25.1. Wij wijzen nogmaals op de ontsluiting
van het plangebied die verre van optimaal
is. Wij hebben hier al eerder zienswijzen op
ingediend d.d. 10-12-2008 en 21-2-2006,
waarbij wij ook suggesties hebben
aangedragen. (Zie bijlagen). Een realistisch
alternatief zou een doorsteek naar de
Creutzberglaan kunnen zijn. Op enkele
locaties liggen nog onbebouwde terreinen,
waardoor geen grote ingrepen nodig lijken
om hier een ontsluiting tot stand te
brengen. De ligging t.o.v. de Westelijke
Randweg sluit naar onze overtuiging beter
aan bij de doelstelling het centrum van
Beverwijk van doorgaand verkeer te
ontlasten. Elke ontwikkeling die de
verkeersdruk op het Vondelkwartier doet
toenemen, zal bij de bewoners op heftige
weerstand stuiten.
26.1.Mijn woning is gebouwd in 1978,
waarbij werd bepaald dat deze 2 meter
meer naar achteren geplaatst moest
worden vanwege de voorgevelrooilijn. De
achtertuin werd hierdoor korter, maar dat
was geen beletsel, omdat de bewoners er
t.z.t. 5 meter grond “tegen een nader
overeen te komen koopprijs” bij zouden
krijgen. Dit zou gebeuren als de gemeente
de definitieve voorzieningen zou treffen tot
regeling van de waterhuishouding, dus bij
uitvoering van het bestemmingsplan. (Zie
koopcontract). De gemeente heeft de koper
en de rechtsopvolgers verplicht tot aankoop
van de groenstrook. Deze strook grond zie
ik niet terug. Deze moet alsnog opgenomen
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25.1. Zoals gesteld bij de reactie op de
inspraakresultaten bevat het GVVP
(Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)
ideeën over de verkeersbewegingen in de
toekomst waarover nog geen besluitvorming
heeft plaatsgevonden.
Een alternatieve ontsluiting, richting
Zeestraat, voor de toekomst ,wordt niet
uitgesloten, maar vooralsnog wordt
vastgehouden aan het huidige plan.

25.1. ---

26.1. Het koopcontract gaat er van uit dat de
grond (circa 88 ca) verplicht afgenomen moet
worden tegen een nader overeen te komen
koopprijs, zodra deze groenstrook van
gemeentewege wordt aangeboden en zodra
van gemeentewege definitieve voorzieningen
zijn getroffen tot regeling van de
waterhuishouding in dit gedeelte van de
gemeente.
Deze grond wordt nu aangeboden als grond
met een woonbestemming en gedeeltelijk als
oever. Een oever kan als tuingrond gebruikt
worden, maar is tevens bestemd voor de
opvang van een wateroverschot. Zie ook
opmerkingen elders over dit vraagstuk.

26.1. ---
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worden in het bestemmingsplan. Wij
hebben hier samen met de buren (nrs 10,
12 en 14) op 17-3-2004 al op aangedrongen en tevens op 16-2-2006.
In het voortgangsoverleg van 1-10-2007 is
aan alle bewoners van de Brederodelaan
aan de westkant ter compensatie 5 meter
tuin toegezegd voor het feit dat er geen
waterpartij achter de woningen en geen vrij
uitzicht meer komt (zie verslag van 28-12008). Dit is niet vermeld in
ontwerpbestemmingsplan. In het overzicht
van 19-1-2009 van de ingediende reacties
onder A-23 wordt gesproken over oever
met een deel woonbestemming i.p.v.
tuingrond. Ook op de plankaart is geen 5
meter tuin vermeld. Ik verzoek u dit alsnog
als tuin te omschrijven en op te nemen op
de plankaart.
In mijn geval krijg ik èn niet de 5 meter
groenstrook, waar ik recht op heb èn niet
de toegezegde 5 meter tuin als
compensatie. In totaal dus 10 meter.
26.2. Tevens blijkt uit de plankaart dat aan
de bewoner van Brederodelaan 16 een stuk
grond van 5 meter wordt toegewezen,
gelegen aan de zuidzijde van genoemd
perceel. Toewijzing aan de eigenaar van
Brederodelaan 16 houdt in dat de eigenaar
van Brederodelaan 16 een stuk grond in
zijn bezit krijgt dat in het volledig zicht ligt
van mijn woning. Ik verzoek u de plankaart
aan te passen, zodanig dat genoemde 5
meter niet aan de eigenaar van
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26.2. De plankaart laat niet zien aan wie een
strook grond wordt verkocht. Daar is een
bestemmingsplan niet voor bedoeld. De
onderhandelingen over aankoop moeten nog
gestart worden en staan verder los van de
bestemmingsplanprocedure. Het
exploitatieplan geeft slechts aan dat de grond
uitgeefbaar is. En het is aan de bewoner van
de Brederodelaan 16 of hij/zij dat wil.

26.2. ---
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Brederodelaan 16, maar aan mij wordt
toegewezen.

27.

Kantoor der Kerkelijke
Goederen
Postbus 675
3800 AR Amersfoort
Rentmeester:
J.J.W.M.G. Monden
d.d. 10-3-2009
nr. 2009/13175

26.3 Indien u mij niet de contractuele
groenstrook toekent en ook niet de 5 meter
tuin als compensatie, zal ik gebruik maken
van het recht op schadeloosstelling.
27.1. De zienswijzen worden ingebracht
namens het college van diakenen van de
hervormde gemeente Beverwijk. Het
college is eigenaar van de percelen B, nr.
7441, groot 0.53.67 ha en nr. 10164, groot
1.28.05 ha. Beide percelen zijn gelegen in
dit bestemmingsplan.
Er wordt uitgegaan van een beperkt aantal
bouwkavels die een relatief grote
oppervlakte hebben, waardoor de kavels
erg duur zullen zijn. Waarom is niet
gekozen voor kleinere kavels, waardoor
deze voor meer mensen betaalbaar worden
en er meer grond uitgegeven kan worden
voor bouwgrond?

26.3. Eventuele schadeclaims kunnen pas na
het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan definitief in behandeling
worden genomen.
27.1. Er is bewust gekozen voor grotere
kavels voor deze woonwijk en het duurdere
segment woningen. In Beverwijk is er
behoefte aan dit soort woningen en
daarnaast ontstaat hierdoor het
doorstromingseffect. Goedkopere woningen
komen vrij en daarvan zullen uiteindelijk ook
starters / nieuwkomers kunnen profiteren. In
het recente verleden is al enige verdichting in
dit plan tot stand gebracht, maar daarmee
was de uiterste grens van wat wenselijk was
wel bereikt. Al jaren wordt gewerkt aan dit
project. Al eerder zijn stedenbouwkundige
visies naar buiten gebracht en is een
structuurplan opgesteld waarin de
bedoelingen vast werden gelegd van dit
gebied. Dit structuurplan is ook eerder in de
inspraak gebracht. Aan dit bestemmingsplan
is een uitvoerige inspraakprocedure vooraf
gegaan waarbij tevens een uitvoerige
toelichting werd gegegeven. Aan genoemde
stappen is op de bekende wijze
ruchtbaarheid gegeven. Zie ook de
beantwoording bij anderen omtrent ditzelfde
vraagstuk

26.3. ---

27.2.In de te bouwen woningen is weinig
variatie, waardoor er te weinig woningen

27.2. Het bestemmingsplan zelf is onder de
nieuwe wet ruimtelijke ordening tot stand

27.2. ---
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27.1. ---
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gebouwd kunnen worden voor starters en
nieuwkomers op de woningmarkt.

gekomen en is uitermate flexibel van opzet,
waardoor vele varianten kunnen ontstaan
binnen de marges van het plan.
Voor starters / nieuwkomers wordt verwezen
naar de uitgangspunten zoals uiteengezet
onder 27.1.

27.3. Ook het type te bouwen woningen is
te weinig gevarieerd. Hierdoor zijn er alleen
mogelijkheden voor personen met grote
financiële mogelijkheden.

27.3. Zie het gestelde onder 27.1.

27.3. ---

27.4. In het exploitatieplan worden cijfers
en gegevens opgelepeld waarvan geen
onderbouwing is terug te vinden. Van een
aantal cijfers kan men zich afvragen of
deze betrouwbaar zijn, zoals bij de
uitgangspunten betreffende de
opbrengststijging van 2% per jaar, alsmede
2% voor de kostenstijging. Zijn dit
aannames of ligt hier iets aan ten
grondslag.

27.4. In het exploitatieplan zal extra uitleg
worden gegeven over de opbouw van de
kosten. De kosten- en opbrengststijgingen
blijven aannames, maar zijn bepaald op basis
van ervaringen in andere grondexploitaties

27.4. Het
exploitatieplan zal
een uitleg
bevatten.

27.5. Bij 6.1. wordt aangegeven dat de
inbrengwaarde van de reeds in bezit zijnde
gronden is getaxeerd op een bedrag. Maar
zijn toch de werkelijk betaalde kosten
inzichtelijk te maken alsmede de nog te
verwachten kosten, zodat men deze kosten
kan berekenen.

27.5. De gronden die tot nu toe zijn
verworven, zijn d.m.v. een collegebesluit
openbaar. Op deze manier kunt u inzicht
krijgen in de werkelijk betaalde kosten voor
verwerving.

27.5. ---

27.6. Als niet minnelijk wordt verworven en
onteigening niet slaagt is er sprake van
zelfrealisatie. Wat verstaat uw college
hieronder?

27.6. Eigenlijk moet dit worden omgedraaid.
Indien men zelf in staat is om de bestemming
te verwezenlijken, dan kan er geen sprake
zijn van onteigening en is dus ook minnelijke

27.6. ---
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verwerving (aankoop) niet noodzakelijk. Men
behoudt dan de grond en gaat zelf de
aangegeven bestemming realiseren binnen
de bepalingen van het bijbehorende geldende
exploitatieplan en bestemmingsplan.
27.7. Graag zou ik van uw college de
onderliggende berekeningen ontvangen
van de gehanteerde getallen voor de toe te
rekenen percentages, zoals o.a. voor het
Groen- en Waterplan en de Westelijke
Randweg.
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27.7. De toerekening vindt plaats volgens
vaste normen, die in het exploitatieplan zijn
opgenomen. Door de vele reacties hierop
hebben wij de toerekenbaarheid van de
Westelijke Randweg herzien. Een
herberekening heeft er toe geleid dat het
percentage is aangepast naar 12,3%. In het
exploitatieplan zal een uitgebreidere
toelichting worden gegeven en wordt het
aangepaste percentage verwerkt.
Een nadere check van het exploitatieplan gaf
tevens aan dat er kosten in opgenomen
waren welke reeds door het BPY terrein
worden gedekt. Deze zijn eveneens uit het
plan gehaald waardoor het totaal bedrag
aanzienlijk lager uitkomt.
Ten aanzien van het Groen- en Waterplan
geldt hetzelfde als het gestelde onder 13.3.
Het percentage dat berekend wordt voor het
Groen en Waterplan is naar beneden
aangepast, naar 11,1%. De gebieden
Warande, Westertuinen en het gebied van de
tuinders hebben profijt van het plan. Dit
percentage is afgeleid van het totaal aantal
woningen dat profijt heeft in verhouding tot
het aantal te realiseren woningen in Westelijk
Beverwijk (circa 230).

27.7.
Exploitatieplan
aanpassen, zoals
eerder vermeld.
12,3% en 11,1%.
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27.8. Op pagina 10 wordt een bedrag van
€ 155.216,-- geraamd voor sloopkosten.
Hoe kan men 12 agrarische
bedrijfsgebouwen en 4 woonhuizen slopen
voor dit bedrag?

27.9. Er wordt gesproken over fasering van
de uitvoering. In hoeverre is deze fasering
nog betrouwbaar in de situatie anno maart
2009 en leidt de huidige situatie niet tot
aanpassing van de fasering en de
geraamde opbrengsten?
27.10. Uw college heeft de WVG gevestigd
op al deze percelen. Daarbij hoort de
gemeente de regie te hebben, maar ook in
het aankoopproces moet de gemeente zich
opstellen als een goed koopman en een
betrouwbare instantie. Er zijn
verwachtingen gewekt t.a.v. informatieverstrekking en ook over de verwerving van
de gronden. Maar ook het college van
diaconie is in het verleden benaderd door
mensen van BBN, maar er is nooit een
serieus aanbod gedaan voor de verwerving
van gronden. Ook hier zou meer informatieverstrekking en het zorgen voor
duidelijkheid vanuit de zijde van uw college
en gemeente wenselijk zijn.
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27.8. De sloopkosten zijn bepaald op basis
van het aantal m3 dat gesloopt moet worden.
Voor het bedrag per m3 is een aanname
gedaan. Deze aanname is gebaseerd op
prijzen die genoemd staan in prijzenboeken.
Ook is vergeleken met andere objecten die
gesloopt zijn.
27.9. Vooralsnog zien wij geen redenen om
het plan daarop aan te passen. Dit is een
risico dat de gemeente loopt.

27.8.

27.10. Op 17 maart 2009 heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen de kerk en de
rentmeester. De onderhandelingen zijn dus
gaande.

27.10. ---

27.9. ---
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28.

J.S.C. Put
Creutzberglaan 175
1944 NZ Beverwijk
d.d. 19-3-2009
nr. 2009/15335

29.

Reimes Beheer B.V.
Leeuwetand 12
8445 RA Heerenveen
d.d. 18-3-2009,
ingekomen 11-3-2009
nr. 14988
Zie ook onder nr. 9.

28.1. Brief
verzenden na
raadsbesluit dat
verzoek buiten
behandeling
wordt gelaten.

28.1. In het overzicht d.d. 19 januari 2009
geeft u aan dat mijn verzoek betrekking
heeft op een stuk grond dat buiten het
plangebied is gelegen. Dit oude plan moet
nog herzien worden. Ik merk op dat ik nooit
schriftelijk antwoord van u heb mogen
ontvangen, maar uw afwijzing moet
vernemen uit een overzicht van allerlei
andere bezwaren / verzoeken van
omwonenden.
28.2. Op de tennisbaan die op mijn perceel
aanwezig is wil ik twee woonhuizen
bouwen. Schuin tegenover mij is recentelijk
een villa gebouwd. Het gelijkheidsbeginsel
geldt kennelijk niet voor mij. Ik vernam via
de gemeentelijke info pagina in het huis
aan huis blad, dat de woning aan het J.
Knegjespad wel wordt meegenomen. Dit
perceel is op grotere afstand gelegen van
uw bouwplan dan de mijne. Ik verzoek u
mijn aanvraag voor het oprichten van twee
woonhuizen mee te nemen in het
projectbesluit.
1. Het betreft een aanvulling op de andere
brief, die onder nummer 9 is geciteerd.
Nadrukkelijk wordt gesteld dat de kosten,
zoals vermeld in het exploitatieplan de
grenzen van het bestemmingsplan niet
dienen te overschrijden. Ik zie geen enkel
functioneel verband tussen de Westelijke
Randweg en de daarmede ingebrachte
kosten en het bestemmingsplan.

28.1+2. Opgemerkt wordt dat deze brief ruim
over de einddatum waarop gereageerd kon
worden ingediend is. Tot en met 12 maart
2009 konden zienswijzen worden ingediend,
wat er toe moet leiden dat dit verzoek buiten
behandeling dient te blijven.

1. Zie de toelichting onder 9. Gedoeld wordt
hier op de bovenplanse kosten waarvan de
wetgever heeft bepaald dat deze volgens de
geldende regels, naar rato, toegerekend
kunnen worden aan het plangebied.

1. ---

2. Ten aanzien van de waterberging merk
ik op dat deze niet in deze omvang nodig is

2. Bij wateroverlast en het gehele
waterbergingsvraagstuk kan niet alleen naar

2. ---
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Daarnaast wordt opgemerkt dat het verzoek
buiten het plangebied van de Woonwijk is
gelegen en hier geen deel van uitmaakt.
De reden dat de woning aan het J.
Knegjespad wel is meegenomen is gelegen
in het feit dat deze woning geen extra
toevoeging betreft. Deze woning bestond in
het verleden al en bovendien is deze woning
aan de gunstige zijde van de geluidcontour
gelegen van het nabijgelegen industrieterrein.
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30.

Portegies Makelaars
t.a.v. de heer
Zeestraat 82
1942 AS Beverwijk
d.d. 27-03-2009
nr. 2009-17290

voor het bestemmingsplangebied. Deze is
tevens van belang voor de omliggende
regio. Derhalve dient het waterplan
aangepast te worden. De extra lasten en
derving van grondopbrengsten voor
bijvoorbeeld woningbouw dienen niet in de
exploitatie te worden meegenomen.

het plangebied worden gekeken. Hiervoor
moet in grotere structuren worden gedacht.
Hieromtrent heeft veel overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap en
ook in de nabije toekomst gaat een
waterhuishoudkundig plan in nauw overleg
met het Hoogheemraadschap uitgewerkt
worden. De kosten dienen wel degelijk voor
een deel te rusten op de exploitatie van het
thans voorliggende plangebied. Ook voor
andere gebieden waar een ontwikkeling
plaatsvindt zal steeds worden nagegaan in
hoeverre kosten verhaald kunnen worden.

3. De toerekenbare kosten, groot 15% voor
het groen- en waterplan lijkt mij zeer
onredelijk daar het bestemmingsplan is
voorzien van een zeer royaal groen- en
waterniveau t.o.v. de te realiseren
bebouwingsgraad.
30.1. Betreft verwijzing naar
correspondentie van anderen. Aandacht
wordt gevraagd voor de ingediende
zienswijzen die aan het college van
burgemeester en wethouders waren
gericht. Nu wordt de aandacht van de
gemeenteraad gevraagd. Betreft de brieven
van H.N.J. Duin; Woon op Maat;
Protestantse gemeente; Reimes Beheer
(2x)

3. Na een nieuwe beoordeling zijn wij tot de
conclusie gekomen dat de toerekeningsfactor
van 15% verlaagd kan worden naar 12,3 %.

3. Aanpassing
exploitatie, zie
elders.

30.1. De brief is ruim buiten de gestelde
termijn ingekomen en dient derhalve buiten
behandeling te blijven. Desalniettemin zijn de
eerder genoemde brieven wel op tijd
ingediend, maar gericht aan het college. Voor
de afhandeling hiervan maakt het geen
verschil dat de brieven aan het college waren
gericht, daar de wet voorschrijft dat deze
correspondentie dan aan de juiste instantie
wordt voorgelegd.

30.1. Deze brief
buiten
behandeling laten
echter zonder
consequenties
voor de brieven
waarnaar
verwezen wordt.
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Gewijzigde vaststelling exploitatieplan
Woongebied Westelijk Beverwijk.

Afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk maken bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 7 juli 2011 heeft besloten om het exploitatieplan voor de Woongebied Westelijk
Beverwijk gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp exploitatieplan dat ter visie heeft
gelegen.
Het bijbehorende bestemmingsplan is al in een eerdere fase na een beroepsprocedure onherroepelijk
geworden op een klein onderdeel (betreft een parkeerplaats aan de Creutzberglaan) na dat vernietigd
is. Het bijbehorende exploitatieplan is bij die eerdere procedure vernietigd en daarna is voortvarend
gewerkt aan een nieuw exploitatieplan waarbij rekening is gehouden met de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 9 februari 2011.
Dat betekent dat in het nieuwe exploitatieplan geen kosten meer zijn opgenomen die betrekking
hebben op de aanleg van de Westelijke Randweg en het Groen- en Waterplan.
Ook is de exploitatie plangrens aangepast.
Het exploitatieplan biedt de mogelijkheid om kosten te verhalen bij bouwplannen (via omgevingsvergunningen) die gerealiseerd gaan worden in het plangebied voor de Woongebied Westelijk Beverwijk.
Het plan biedt de mogelijkheid om circa 230 woningen te realiseren in een omgeving met veel groen
en water op een oppervlakte van circa 18,6 hectare.
Het gebied wordt globaal begrensd door de bestaande woongebieden Westertuinen en De Warande in
het oosten, de Bankenlaan en de Lunetten in het noorden, de Creutzberglaan in het westen en de
Zeestraat in het Zuiden.
Het ontwerp exploitatieplan heeft eerder gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In die
periode zijn geen zienswijzen ingediend.
In de vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk van 7 juli 2011 is besloten om het plan ten
aanzien van het onderwerp particulier opdrachtgeverschap te vereenvoudigen en daarmee op punten
gewijzigd vast te stellen. Het betreft het laten vervallen van de artikelen 3.6.3 en 3.6.4, het aanpassen
van de tekst van artikel 3.6.2. in de delen A en B, alsmede het toevoegen van een nieuw artikel 3.8.4 in
de delen A en B. Verder is het plan waar nodig redactioneel verbeterd. Alle wijzigingen zijn terug te
vinden in het raadsbesluit dat bij het exploitatieplan ter visie ligt.
Vanaf vrijdag 29 juli 2011 (tot en met 8 september 2011) liggen het raadsbesluit en het exploitatieplan
met bijbehorende kaarten ter inzage gedurende 6 weken.
De genoemde stukken kunnen worden ingezien in de omschreven periodeop werkdagen bij het
Publieksbureau van het Stadskantoor van Beverwijk, Pres. Kennedyplein 1.
Het Publieksbureau is geopend op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en op overige werkdagen van
9.00 uur tot 16.00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur.
Tevens behoort het tot de mogelijkheden om gedurende bovenvermelde periode de omschreven
stukken in te zien tijdens de openingsuren van de Openbare bibliotheek IJmond-Noord, in de vestiging
aan het Kerkplein 5 te Beverwijk.
Tegen het vastgestelde exploitatieplan (vaststellingsbesluit) kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, door
– degenen die zienswijzen hebben ingebracht én belanghebbenden zijn;
– belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen
het ontwerp exploitatieplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Verder kan beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van
het exploitatieplan heeft aangebracht in het plan.
Beroep kan alleen worden ingesteld in de periode waarin de stukken gedurende genoemde 6 weken
ter inzage liggen.
Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt van de zijde van genoemde Afdeling
bestuursrechtspraak een griffierecht in rekening gebracht van € 152,– voor natuurlijke personen en
€ 302,– voor rechtspersonen, zoals verenigingen.
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U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In die brief vermeldt u naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet
eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit van het
bestuursorgaan met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het vaststellingsbesluit van dit exploitatieplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van
de beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan. Wordt dat
verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd van € 152,– voor natuurlijke
personen en € 302,– voor rechtspersonen.
NB. Het exploitatieplan met bijbehorende kaarten zijn ook digitaal te raadplegen en te downloaden via
onze website www.beverwijk.nl onder de rubriek ‘beleid’ en dan onder bestemmingsplannen.
Beverwijk, 20 juli 2011
Burgemeester en wethouders voornoemd.
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1. de vereniging Vereniging Eigenaren Brederodelaan, gevestigd te Beverwijk, en anderen, (hierna in enkelvoud: vereniging Brederodelaan),
2. [appellant sub 2], wonend te Beverwijk,
3. [appellante sub 3], gevestigd te Heerhugowaard, en anderen, (hierna in enkelvoud: [appellante sub 3]),
4. [appellanten sub 4], wonend te Beverwijk, (hierna in enkelvoud: [appellant sub 4]),
5. [appellante sub 5], wonend te Beverwijk, (hierna: [appellante sub 5]),
6. [appellant sub 6] en anderen, wonend te Beverwijk, (hierna in enkelvoud: [appellant sub 6]),
7. [appellant sub 7], wonend te Beverwijk,
8. [appellant sub 8], wonend te Beverwijk,
9. de vereniging Bewonersvereniging "Vondelkwartier", gevestigd te Beverwijk, (hierna: de bewonersvereniging),
10. [appellanten sub 10], wonend te Beverwijk, (hierna in enkelvoud: [appellant sub 10]),
appellanten,
en
de raad van de gemeente Beverwijk,
verweerder.
1. Procesverloop
Bij besluit van 14 mei 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonwijk Westelijk Beverwijk" en het gelijknamige exploitatieplan
vastgesteld.
Tegen dit besluit hebben de vereniging Brederodelaan bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 12 juni 2009, [appellant sub 2] bij brief,
bij de Raad van State ingekomen op 23 juni 2009, [appellante sub 3] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 juni 2009, [appellant
sub 4] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 juni 2009, [appellante sub 5] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 juni
2009, [appellant sub 10] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 juni 2009, [appellant sub 7] bij brief, bij de Raad van State
ingekomen op 1 juli 2009, [appellant sub 8] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 juli 2009, de bewonersvereniging bij brief, bij de
Raad van State ingekomen op 3 juli 2009, en [appellant sub 6] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 juli 2009, beroep ingesteld.
[appellante sub 3] heeft haar beroep aangevuld bij brief van 28 juli 2009. [appellante sub 5] heeft zijn beroep aangevuld bij brief van 10
augustus 2009. De bewonersvereniging heeft haar beroep aangevuld bij brief van 24 augustus 2009.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De raad, [appellante sub 3] en [appellante sub 5] hebben nadere stukken ingediend.
De raad heeft de gelijknamige rapporten "Zichttaxatie Westelijk Beverwijk, Specificatie van schadebedragen en percelen" van Oranjewoud van
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juni 2005 en september 2009 en de daarop gegeven toelichting van 14 september 2009 ingezonden. Daarbij heeft hij voor deze stukken
verzocht om geheimhouding, als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij beslissing van 29 juni 2010
heeft een meervoudige kamer van de Afdeling het verzoek om geheimhouding afgewezen. De desbetreffende stukken maken deel uit van het
dossier.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 november 2010, waar de vereniging Brederodelaan, vertegenwoordigd door [secretaris],
[appellant sub 2], in persoon, [appellante sub 3], vertegenwoordigd door mr. A.J.P. Schram, advocaat te Haarlem, [appellant sub 4],
vertegenwoordigd door [gemachtigde], [appellante sub 5], in persoon, [appellant sub 10], vertegenwoordigd door [gemachtigde], [appellant
sub 7], in persoon, [appellant sub 8], vertegenwoordigd door P. Siepman, [appellant sub 6], vertegenwoordigd door mr. H.P.J.G. Berkers,
werkzaam bij DAS Rechtsbijstand, en de raad, vertegenwoordigd door mr. J.C. Binnerts en mr. E.C. Berkouwer, advocaten te Haarlem, en
A.C. Rensen, C. Jordaan, H. Abbing en J. Vloo, werkzaam bij de gemeente dan wel bij de Milieudienst IJmond, zijn verschenen.
2. Overwegingen
BESLISSING OP HET GEHEIMHOUDINGSVERZOEK
2.1. De raad heeft met betrekking tot de gelijknamige rapporten "Zichttaxatie Westelijk Beverwijk, Specificatie van schadebedragen en
percelen" van Oranjewoud van juni 2005 en september 2009 en de daarop gegeven toelichting van 14 september 2009, verzocht om
beperking van de kennisneming ingevolge artikel 8:29 van de Awb. Bij beslissing van 29 juni 2010 heeft de Afdeling (in andere samenstelling)
geoordeeld dat er geen gewichtige redenen zijn tot beperking van de kennisneming van deze stukken, zodat het verzoek is afgewezen.
Daartoe heeft de Afdeling overwogen dat de stukken door de raad zijn gebruikt bij de vaststelling van het exploitatieplan, in het bijzonder
voor de raming van de hoogte van de inbrengwaarden, en dat de vaststelling van een exploitatieplan een besluit is waartegen beroep kan
worden ingesteld. Voorts kan hetgeen is bepaald in het exploitatieplan financiële consequenties hebben voor grondeigenaren in het
exploitatiegebied. De Afdeling heeft het belang van grondeigenaren bij de mogelijkheid een beroep tegen het exploitatieplan te onderbouwen
vanwege hun daarmee gemoeide financiële belangen, gegeven de wettelijk voorziene mogelijkheid van rechtsbescherming tegen het
exploitatieplan, groter geacht dan het financiële belang van de gemeente dat is gediend met beperking van de kennisneming van voornoemde
stukken. De Afdeling heeft in dit verband gewezen op haar uitspraak van 16 december 2009 inzake nr. 200809388/1/H3, waarin een
vergelijkbare vraag, maar dan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, aan de orde was.
ONTVANKELIJKHEID
2.2. De raad betoogt dat het beroep van [appellante sub 3], voor zover dat is ingesteld door [appellante sub 3 A] en [appellante sub 3 B]
(hierna: [appellante sub 3 B]), niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. In dit verband wijst de raad er op dat [appellante sub 3 A] geen
zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van het exploitatieplan noch tegen het ontwerp van het bestemmingsplan alsmede dat
[appellante sub 3 B] slechts economisch eigenaar is van gronden in het plangebied en bovendien geen anterieure overeenkomst heeft
gesloten met de gemeente.
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2.2.1. [appellante sub 3 A] heeft geen zienswijze naar voren gebracht.
Ingevolge de artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in samenhang bezien met de artikelen 3:11, 3:15 en 3:16
van de Awb worden het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegd voor de duur van zes weken en kunnen
gedurende deze termijn zienswijzen naar voren worden gebracht bij de raad.
De ontwerpplannen zijn blijkens de kennisgeving met ingang van 30 januari 2009 voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Ingevolge
artikel 8.2, eerste lid, van de Wro en artikel 6:13 van de Awb, kan beroep slechts worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van een
bestemmingsplan en exploitatieplan voor gronden, begrepen in een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan, door de belanghebbende die
tegen de ontwerpplannen tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht. Dit is slechts anders indien een belanghebbende redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht. Ter zitting is gebleken dat deze omstandigheid zich niet
voordoet.
Het beroep van [appellante sub 3] is, voor zover ingesteld door [appellante sub 3 A], niet-ontvankelijk.
2.2.2. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wro, voor zover van belang, kan een belanghebbende bij de Afdeling
beroep instellen tegen een besluit omtrent vaststelling van een exploitatieplan voor gronden, begrepen in een gelijktijdig vastgesteld
bestemmingsplan. Ingevolge het vijfde lid, voor zover hier van belang, wordt als belanghebbende bij een besluit als bedoeld in artikel 6.12,
eerste en tweede lid, van de Wro - een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan - in elk geval aangemerkt degene die een
grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot de in het desbetreffende besluit opgenomen gronden, of die eigenaar is van
die gronden. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken. Vast staat dat [appellante sub 3 B] geen grondexploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 8.2, vijfde lid, van de Wro
heeft gesloten. Uit de stukken en ter zitting is gebleken dat [appellante sub 3 B] met betrekking tot het perceel kadastraal bekend gemeente
Beverwijk, sectie B, nummer 11151 - welk perceel in het exploitatiegebied ligt - een koopovereenkomst heeft gesloten. Voorts heeft zij de
koopsom volledig betaald en heeft zij een onvoorwaardelijk recht op levering. Hieruit kan worden afgeleid dat het risico van
waardeverandering is overgegaan op [appellante sub 3 B], zodat zij kan worden aangemerkt als belanghebbende bij het exploitatieplan. Het
betoog van de raad faalt.
2.3. De Afdeling overweegt voorts dat de indieners van het beroep van [appellante sub 3] in hun zienswijze gronden naar voren hebben
gebracht omtrent de buitenwijkse kosten en de exploitatiebijdrage. Gelet hierop mist het betoog van de raad dat het beroep van [appellante
sub 3] in zoverre niet-ontvankelijk dient te worden verklaard nu geen zienswijzen naar voren zouden zijn gebracht omtrent de
parkeervoorzieningen ten behoeve van de straten buiten het plangebied en de exploitatiebijdrage, feitelijke grondslag.
HET BESTEMMINGSPLAN
2.4. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied aan de westzijde van Beverwijk. Ter plaatse zal een woongebied worden ontwikkeld
(hierna: het woongebied). Het woongebied zal een overgang vormen tussen de stad en het buitengebied. Er kunnen ongeveer 230 woningen
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in een groene setting op een oppervlakte van ongeveer 18,6 ha worden gerealiseerd.
De beroepen van vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2], [appellant sub 7] en [appellant sub 8]
2.5. Vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2], [appellant sub 7] en [appellant sub 8] voeren aan dat het bestemmingsplan leidt tot een
onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van bewoners van de woningen aan de Brederodelaan gelet op de afstand van deze
woningen tot de voorziene bouwvlakken. Vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2] en [appellant sub 8] stellen voorts dat de toegestane
goot- en nokhoogte van de voorziene woningen en de mogelijkheid deze beroepsmatig te gebruiken, zullen leiden tot te volumineuze
bebouwing. [appellant sub 7] voert voorts aan dat ten onrechte hoogbouw wordt toegestaan ten noorden van zijn woning. In verband hiermee
wijst hij er op dat de historie en het karakter van het gebied worden aangetast door de voorziene hoogbouw. Verder voeren vereniging
Brederodelaan, [appellant sub 2], [appellant sub 7] en [appellant sub 8] aan dat het bestemmingsplan voor zover daarbij woningen zijn
toegestaan ten westen van de woningen aan de Brederodelaan, is vastgesteld in strijd met het vertrouwensbeginsel. In dit kader wijzen
vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2] en [appellant sub 8] op een door bewoners met de gemeente gesloten overeenkomst ten
behoeve van de aankoop van de percelen aan de Brederodelaan.
2.5.1. De raad stelt dat weliswaar plannen bestonden ter plaatse van het huidige plangebied de Westelijke Randweg aan te leggen, maar dat
deze plannen niet zijn doorgezet omdat dit tot te veel overlast zou leiden voor de omgeving. De raad stelt voorts dat hij een taakstelling heeft
op het gebied van woningbouw. Volgens de raad zal na realisering van het woongebied ter plaatse van de woningen langs de Brederodelaan
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bestaan, mede gelet op de afstand van deze woningen tot de voorziene woningen en op de voorziene
watergang van ongeveer 5 meter breed tussen de bestaande en voorziene woningen.
2.5.2. Voor de woningen ten westen van de Brederodelaan die het dichtst bij het plangebied zijn gelegen, bedraagt de afstand tot de
aanduidingen "bouwblok" op gronden met de bestemming "Wonen" ongeveer 25 tot 40 meter. De afstand van de erfgrenzen van deze
woningen tot aan deze aanduidingen "bouwblok" bedraagt ongeveer 15 tot 30 meter.
Ingevolge artikel 10, lid 3.1, onder d, sub 3, van de planregels bedragen de toegestane goothoogte en nokhoogte van de woningen ter plaatse
van deze bouwblokken 7 en 11 meter.
Ingevolge artikel 10, lid 3.2, aanhef en onder b, van de planregels is het college van burgemeester en wethouders bevoegd ontheffing te
verlenen van deze regel en een goot- en nokhoogte van 9 en 13 meter toe te staan.
2.5.3. De gestapelde woningen zijn toegestaan ter plaatse van de plandelen met de bestemmingen "Gemengd" en "Wonen, gestapeld", welke
plandelen op een afstand van ongeveer 100 meter van de woning van [appellant sub 7] liggen.
Ingevolge artikel 3, lid 2.1, onder c, sub 1, van de planregels bedraagt ter plaatse van gronden met de bestemming "Gemengd" de toegestane
goot- en nokhoogte 7,5 tot 13,5 meter respectievelijk 9,5 tot 15,5 meter.
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Ingevolge artikel 11, lid 2.1, onder c, sub 2, van de planregels is ter plaatse van gronden met de bestemming "Wonen, gestapeld" een hoogte
toegestaan van maximaal 10 meter voor de helft van het bouwblok en maximaal 7 meter voor het overige.
Ingevolge artikel 14, lid 1.1, aanhef en onder b, van de planregels kan het college van burgemeester en wethouders onder voorwaarden een
ontheffing verlenen van de bouwregels en een afwijking van de maatvoeringen, in onder meer de artikelen 3 en 11, met ten hoogste 10%
toestaan.
2.5.4. In de koopovereenkomst die de bewoners van de Brederodelaan met de gemeente hebben gesloten ten behoeve van de aankoop van
hun percelen is een boeteclausule opgenomen met de strekking dat geen bezwaar mag worden gemaakt tegen de direct ten westen van de
woningen geplande Westelijke Randweg.
2.5.5. Wat betreft het beroep op het vertrouwensbeginsel overweegt de Afdeling als volgt. Vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2],
[appellant sub 7] en [appellant sub 8] hebben niet aannemelijk gemaakt dat door of namens de raad verwachtingen zijn gewekt dat het
plangebied nimmer zou worden ingericht als woongebied. In dit kader is van belang dat de raad er weliswaar destijds zelf vanuit ging dat ter
plaatse de Westelijke Randweg zou worden aangelegd en derhalve voornoemde clausule in de koopovereenkomst heeft opgenomen, maar dat
hieraan niet de gerechtvaardigde verwachting kan worden ontleend dat de inzichten hieromtrent nimmer zouden wijzigen en dat derhalve
nimmer een woonbestemming aan die gronden zou worden toegekend. Het standpunt van [appellant sub 7] en [appellant sub 8] dat ten tijde
van de aankoop van hun percelen van de zijde van de gemeente is bevestigd dat de gronden ten westen daarvan agrarische gronden
betroffen en dat er geen verdere bebouwing zou worden gerealiseerd vanwege de minimaal aan te houden afstand tot het terrein van Corus,
kan voorts niet als een aan de raad toe te rekenen toezegging worden aangemerkt. In dit kader is van belang dat in het algemeen geen
rechten kunnen worden ontleend aan toezeggingen die zijn gedaan door niet ter zake beslissingsbevoegden. [appellant sub 7] en [appellant
sub 8] hebben niet aannemelijk gemaakt dat door de raad, het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het vaststellen van een bestemmingsplan,
de toezegging is gedaan dat de gronden ter plaatse van het woongebied in de toekomst wederom een agrarische bestemming zouden krijgen.
Hierbij betrekt de Afdeling dat reeds uit de koopovereenkomst die de gemeente heeft gesloten met de eigenaren van de percelen aan de
Brederodelaan volgt dat de agrarische bestemming van de gronden niet behouden zou blijven.
Gelet op het vorenstaande wordt in hetgeen vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2], [appellant sub 7] en [appellant sub 8] hebben
aangevoerd geen grond gevonden voor het oordeel dat de raad het plan in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft vastgesteld.
2.5.6. De Afdeling overweegt voorts dat in hetgeen vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2], [appellant sub 7] en [appellant sub 8]
hebben aangevoerd geen grond wordt gevonden voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen
dat aan het algemeen belang bij realisering van het woongebied - in het bijzonder bij realisering van ruime woningen op grote kavels alsmede
bij gestapelde woningen - in dit geval een doorslaggevend gewicht kan worden toegekend. Hierbij betrekt de Afdeling dat het provinciebestuur
van Noord-Holland een woningbouwopgave heeft vastgesteld voor de gemeente Beverwijk. Voorts wordt in de enkele verwijzing naar de
economische crisis en het aantal woningen dat ten gevolge daarvan in Beverwijk te koop staat geen grond gevonden voor het oordeel dat de
raad niet meer mocht uitgaan van het onderzoek van ABF Research van april 2009 waaruit is gebleken dat de behoefte aan woningen in de
voorziene segmenten stijgt. Verder betrekt de Afdeling bij voornoemd oordeel de afstand van de woning van [appellant sub 7] tot de
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gestapelde woningen en de afstand van de woningen aan de Brederodelaan tot de voorziene woningen alsmede de ter plaatse toegestane
goot- en nokhoogtes, welke afstanden en hoogtes de raad in redelijkheid aanvaardbaar heeft kunnen achten. Daarnaast betrekt de Afdeling
hierbij dat in de plantoelichting is vermeld dat de historische landschappelijke onderlegger de inspiratiebron is geweest voor de inrichting van
het gebied en dat de natuurlijke richtingen in het landschap, in het bijzonder de oost-westrichting, in het bestemmingsplan zijn gehandhaafd.
Het standpunt van vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2] en [appellant sub 8] dat de meeste woningen aan de Brederodelaan
tuingericht zijn, zodat het realiseren van woningen aan de tuinzijde leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de privacy in de woningen,
doet gelet op de afstand van minimaal ongeveer 25 tot 40 meter tussen bestaande en voorziene woningen aan voornoemd oordeel niet af.
Voorts wordt gelet op het vorenstaande in het standpunt van vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2] en [appellant sub 8] geen grond
gevonden voor het oordeel dat de raad voor de voorziene woningen niet in redelijkheid een hogere goot- en nokhoogte dan 3,6 en 7 meter welke hoogtes gelden voor de woningen direct ten westen van de Brederodelaan - alsmede het gebruik van de voorziene woningen voor
beroepsmatige doeleinden heeft kunnen toestaan.
In verband met het vorenstaande overweegt de Afdeling dat in het niet nader onderbouwde standpunt van [appellant sub 8] dat de wettelijk
toegestane normen voor de luchtkwaliteit en geluidhinder reeds worden overschreden, geen grond wordt gevonden voor een ander oordeel
met betrekking tot het woon- en leefklimaat. In de plantoelichting wordt immers onder verwijzing naar ter zake verrichte onderzoeken en
mede gelet op het besluit tot het verlenen van hogere waarden, geconcludeerd dat er geen belemmeringen voor de realisering van het plan
bestaan gelet op de luchtkwaliteit en geluidhinder. In dit kader verwijst de Afdeling voorts naar hetgeen hierna wordt overwogen onder
2.13.1. Voor zover [appellant sub 7] aanvoert dat ten onrechte een besluit tot het vaststellen van hogere waarden is genomen, overweegt de
Afdeling dat dit besluit inmiddels in rechte onaantastbaar is geworden en dat derhalve van de rechtmatigheid van dit besluit moet worden
uitgegaan.
Het beroep van [appellant sub 8] voor het overige
2.6. Wat betreft het standpunt van [appellant sub 8] dat de wijze waarop de raad de door hem naar voren gebrachte zienswijze heeft
behandeld in strijd is met artikel 3:46 van de Awb, overweegt de Afdeling als volgt. Dit artikel verzet zich er niet tegen dat de raad de
zienswijzen samengevat weergeeft. Dat niet op ieder argument ter ondersteuning van een zienswijze afzonderlijk is ingegaan, is op zichzelf
geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit niet voldoende is gemotiveerd. Niet is gebleken dat bepaalde bezwaren of
argumenten niet in de overwegingen zijn betrokken.
2.7. [appellant sub 8] betoogt voorts dat de ontsluiting van het plangebied ten onrechte is voorzien via de Baljuwslaan. In dit kader wijst hij
er op dat deze laan zeer smal is en dat een verkeersonveilige situatie zal ontstaan, mede gelet op de steeg - het huidige fietspad naar de
Zeestraat. Een directe ontsluiting naar de Zeestraat ligt gelet hierop meer voor de hand, aldus [appellant sub 8].
2.7.1. De raad stelt dat de hoofdontsluiting van het plangebied is voorzien via de Plantage. De inrichting van de wegen in het plangebied is
volgens de raad zodanig dat de Baljuwslaan enkel door bewoners van het zuidelijk deel van het plangebied zal worden gebruikt zodat geen
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verkeersonveilige situaties zullen ontstaan.
2.7.2. De Afdeling overweegt dat de raad zich, gelet op de voorziene ontsluitingen, in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat
de verwachting bestaat dat alleen verkeer van en naar het zuiden van het plangebied gebruik zal maken van de ontsluiting op de Baljuwslaan.
Gelet op het maximum van 41 woningen dat in het zuiden kan worden gerealiseerd, heeft de raad zich voorts in redelijkheid op het standpunt
kunnen stellen dat niet de verwachting bestaat dat op de Baljuwslaan - mede gelet op het fietsverkeer van en naar de zogenoemde steeg verkeersonveilige situaties zullen ontstaan. Bovendien heeft de raad ter zitting toegezegd dat zal worden gemonitord hoeveel verkeer van en
naar het plangebied gebruik zal maken van de Baljuwslaan. Indien hieruit blijkt dat de Baljuwslaan als hoofdontsluiting wordt gebruikt en/of
ter plaatse verkeersonveilige situaties ontstaan, zal het gemeentebestuur maatregelen treffen. Een mogelijke maatregel zou volgens de raad
kunnen zijn het realiseren van een knip in de weg ten zuiden van de voorziene vijver. Voor zover [appellant sub 8] aanvoert dat de knip in het
bestemmingsplan had moeten worden geregeld, overweegt de Afdeling dat het bestemmingsplan deze knip toestaat. Gelet op het
vorenstaande heeft de raad voorts geen aanleiding behoeven te zien een directe ontsluiting van het zuiden van het plangebied op de
Zeestraat mogelijk te maken.
2.8. Wat betreft het standpunt van [appellant sub 8] dat de huidige groenstrook ten zuiden van zijn woning behouden dient te blijven en dat
ter verzekering daarvan aan de groenstrook de bestemming "Groen" had moeten worden toegekend, overweegt de Afdeling als volgt. De
groenstrook is bestemd als "Verkeer - Verblijf". Ingevolge artikel 8, lid 1.1., van de planregels, voor zover van belang, zijn de als zodanig
aangewezen gronden bestemd voor wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen (bermen) en overige
verkeersvoorzieningen. De Afdeling overweegt dat in de systematiek van dit plan langs wegen in beginsel geen specifiek als zodanig bestemde
groenstroken zijn opgenomen. Uit de bij het exploitatieplan behorende kaart "Stedenbouwkundige visie" blijkt echter dat het
gemeentebestuur voornemens is langs de wegen in het plan bermen, openbaar groen of bomen te realiseren. Gelet op deze plansystematiek
en het feit dat de raad ter zitting heeft toegezegd dat de groenstrook ten zuiden van de woning van [appellant sub 8] zal worden
gehandhaafd, bestaat geen grond voor het oordeel dat de raad aan deze gronden niet in redelijkheid de bestemming "Verkeer - Verblijf" heeft
kunnen toekennen.
2.9. Met betrekking tot de door [appellant sub 8] gevreesde stijging van de grondwaterstand ter plaatse van zijn perceel, overweegt de
Afdeling als volgt. Uit het rapport "Westelijk Beverwijk, modelonderzoek grondwater" van Wareco Amsterdam B.V. van 4 oktober 2004 volgt
dat als gevolg van de realisering van het woongebied zowel in natte als in droge perioden de grondwaterstand ter plaatse van het perceel van
[appellant sub 8] zal dalen met 25 tot 30 centimeter. Gelet hierop en nu [appellant sub 8] zijn standpunt niet nader heeft onderbouwd, heeft
de raad zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de realisering van het plan niet zal leiden tot
een stijging van de grondwaterstand ter plaatse van het perceel van [appellant sub 8]. Voor zover [appellant sub 8] vreest dat de verlegging
van de beek met enkele meters richting het westen zal leiden tot een grondwaterstijging ter plaatse van zijn perceel, overweegt de Afdeling
dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat niet aannemelijk is dat deze verandering zal leiden tot een zodanige
wijziging van de grondwaterstand dat hiermee voornoemde verlaging van 25 tot 30 centimeter teniet wordt gedaan.
2.10. Voor zover [appellant sub 8] betoogt dat de toezegging van de raad dat aan bewoners van de woningen ten westen van de
Brederodelaan de mogelijkheid wordt geboden door aankoop van grond hun tuinen 5 meter dieper te maken, ten onrechte niet is opgenomen
in het bestemmingsplan, overweegt de Afdeling als volgt. Aangrenzend aan de tuinen van bedoelde woningen is in het plangebied een strook
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van ongeveer 3 meter breed met de bestemming "Wonen" opgenomen. Voorts is aangrenzend aan die strook een strook van ongeveer 2
meter breed met de bestemming "Water" en de aanduiding "oeverzone" opgenomen. In de meergenoemde koopovereenkomst die de
gemeente heeft gesloten met enkele bewoners van de woningen direct ten westen van de Brederodelaan is, voor zover van belang, vermeld
dat de koper verplicht is tot aankoop van bedoelde strook zodra deze van de zijde van de gemeente wordt aangeboden en de definitieve
voorzieningen zijn getroffen tot regeling van de waterhuishouding. Anders dan [appellant sub 8] betoogt, kan naar het oordeel van de
Afdeling hierin niet de toezegging worden gelezen dat na aankoop van de strook deze geheel zal kunnen worden gebruikt als tuin. Gelet
hierop wordt in het standpunt van [appellant sub 8] dat, anders dan is toegezegd door de raad, een deel van de strook is bestemd voor een
oeverzone geen grond gevonden voor het oordeel dat het vertrouwensbeginsel is geschonden. Voorts bestaat geen grond voor het oordeel dat
aan de 3 meter diepe strook niet de bestemming "Wonen" maar de bestemming "Tuin" had moeten worden toegekend. In dit kader is van
belang dat ingevolge artikel 10 van de planregels ter plaatse van de gronden met de bestemming "Wonen" onder meer tuinen zijn toegestaan.
Voorts is in de systematiek van dit plan in het gehele plangebied zowel de woning als de tuin bestemd als "Wonen".
De beroepen van [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6]
2.11. [appellant sub 4] en [appellant sub 10] hebben in hun beroepschrift verwezen naar de inhoud van hun inspraakreacties en zienswijzen
op het voorontwerpbestemmingsplan en ontwerpbestemmingsplan alsmede naar de inhoud van andere zienswijzen dan wel bezwaren die
betrekking hebben op (ontwerp)besluiten die in meer of mindere mate samenhangen met het onderhavige bestemmingsplan.
In een bijlage bij de plantoelichting is ingegaan op de inspraakreacties van [appellant sub 4] en [appellant sub 10] en in de overwegingen van
het bestreden besluit is ingegaan op hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. [appellant sub 4] en [appellant sub 10] hebben in hun
beroepschrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waarom de weerlegging van de gronden uit de desbetreffende inspraakreacties en
zienswijzen - met uitzondering van de gronden die hierna worden behandeld - onjuist zou zijn.
Wat betreft de verwijzing naar de overige zienswijzen en bezwaren overweegt de Afdeling dat de daarin aangevoerde gronden betrekking
hebben op andere (ontwerp)besluiten dan het besluit tot vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan en exploitatieplan, zodat deze
gronden in een procedure met betrekking tot die andere besluiten aan de orde kunnen komen.
2.12. [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] stellen dat aan hun percelen [locatie 1 en 2] ten onrechte de aanduiding
"gebied verwerkelijking naaste toekomst (artikel 3.4 Wro)" is toegekend.
2.12.1. Ingevolge artikel 3.4 van de Wro kunnen bij een bestemmingsplan, voor zover het gronden betreft waarvan het gebruik afwijkt van
het plan, een of meer onderdelen worden aangewezen ten aanzien waarvan de verwezenlijking in de naaste toekomst nodig wordt geacht.
Ingevolge artikel 80, eerste lid, van de onteigeningswet, zoals dat luidde tot 31 maart 2010, is op de voorbereiding van de beslissing tot
onteigening van de gemeenteraad afdeling 3.4 van de Awb van toepassing.
Ingevolge artikel 85, eerste lid, van de onteigeningswet, zoals dat luidde tot 31 maart 2010 en voor zover van belang, kan de gemeenteraad,
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in afwijking in zoverre van het bepaalde in artikel 80, in geval van onteigening ten behoeve van de uitvoering van één of meer ingevolge
artikel 3.4 van de Wro aangewezen onderdelen van een bestemmingsplan, aanstonds tot onteigening besluiten.
Ingevolge artikel 3.9, aanhef en onder O, van de Crisis- en herstelwet (Stb. 2010, 135) wordt de onteigeningswet in die zin gewijzigd dat
artikel 85 vervalt.
Ingevolge artikel 5.4, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
van toepassing op een onteigeningsbesluit, waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd voor dat tijdstip.
In artikel 78 van de onteigeningswet, zoals dat luidt sinds 31 maart 2010, is de generiek versnelde onteigeningsprocedure opgenomen.
2.12.2. [appellant sub 4] is woonachtig op het perceel [locatie 2]. [appellant sub 10] en [appellant sub 6] zijn woonachtig op het perceel
[locatie 1] en exploiteren ter plaatse een bloemkwekerij.
Aan de percelen van [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] is de aanduiding "gebied verwerkelijking naaste toekomst
(artikel 3.4 Wro)" toegekend.
De raad heeft ter uitvoering van het bestemmingsplan op 29 oktober 2009 een onteigeningsbesluit genomen met betrekking tot de percelen
[locatie 1 en 2]. Hierbij heeft de raad gebruik gemaakt van de bevoegdheid uit artikel 85 van de onteigeningswet. Bij Koninklijk besluit van 4
augustus 2010 is goedkeuring onthouden aan het besluit van de raad. Ten behoeve van een eventuele onteigening dient derhalve een nieuwe
onteigeningsprocedure te worden gevolgd die aanvangt met de terinzagelegging van een ontwerp-onteigeningsbesluit. Nu hiervoor de in
artikel 78 van de onteigeningswet, zoals dat luidt sinds 31 maart 2010, opgenomen generiek versnelde procedure moet worden gevolgd en in
dat artikel geen koppeling wordt gelegd met artikel 3.4 van de Wro, hebben [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] geen
belang meer bij bespreking van hetgeen zij hebben aangevoerd over de toepassing van artikel 3.4 van de Wro.
2.13. [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] voeren verder aan dat het bestemmingsplan leidt tot een onaanvaardbare
aantasting van hun woon- en leefklimaat. [appellant sub 6] betoogt in dit kader dat ten onrechte de bestemmingen "Water" en "Groen" aan
het oostelijk deel van haar tuin zijn toegekend, nu een tuinbestemming voldoende mogelijkheden voor aanleg van groen en water biedt.
Verder voeren [appellant sub 10] en [appellant sub 6] aan dat ten onrechte het zuidelijk deel van hun tuin is bestemd voor een
parkeerterrein. Voorts betogen [appellant sub 4] en [appellant sub 10] dat als gevolg van de ontwikkeling van het woongebied de normen die
gelden voor de luchtkwaliteit zullen worden overschreden. Daarnaast stelt [appellant sub 10] dat het plan zal leiden tot grondwateroverlast en
dat de vaststelling van het bestemmingsplan voorbarig is. Verder voeren [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] aan dat de
voorziene watergang leidt tot verdrinkingsgevaar, ongedierte en stank en dat het ten zuiden van hun woningen voorziene fietspad leidt tot
geluidsoverlast. Bovendien is volgens hen het plan vastgesteld in strijd met het gelijkheidsbeginsel en vrezen [appellant sub 4] en [appellant
sub 10] voor schade als gevolg van de realisering van het plan.
2.13.1. Wat betreft de door [appellant sub 4] en [appellant sub 10] gestelde overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit,
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overweegt de Afdeling als volgt.
Op 15 november 2007 is de Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Hierbij
zijn tevens op 15 november 2007 het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (hierna: het Besluit) en de Regeling
niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (hierna: de Regeling) in werking getreden. Bij invoering van titel 5.2 van de Wet
milieubeheer zijn krachtens artikel 5.16, vierde lid, van de Wet milieubeheer in bijlage 3B bij de Regeling als categorie van gevallen, waarin
het vaststellen van een bestemmingsplan in ieder geval niet in betekenende mate bijdraagt als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, aanhef en
onder c, van de Wm, woningbouwlocaties aangewezen die - in geval van één ontsluitingsweg - netto niet meer dan 500 nieuwe woningen
omvatten, dan wel - in geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling - netto niet meer dan 1000 woningen
omvatten. Indien de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt, vindt ingevolge artikel 5.16, derde lid, van de Wet milieubeheer met
betrekking tot de effecten van de desbetreffende ontwikkeling geen afzonderlijke beoordeling van de luchtkwaliteit plaats.
Gezien het vorenstaande behoort de bouw van maximaal 230 woningen in het plangebied tot een categorie van gevallen die niet in
betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van stoffen waarvoor in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer grenswaarden
zijn opgenomen. Gelet hierop staat de wettelijke regeling inzake luchtkwaliteitseisen niet aan de vaststelling van het plan in de weg en kan
het betoog dat het plan leidt tot overschrijding van de grenswaarden geen doel treffen.
2.13.2. Voorts wordt in het niet nader onderbouwde betoog van [appellant sub 10] geen grond gevonden voor het oordeel dat de raad zich
niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de realisering van het plan niet zal leiden tot grondwateroverlast. In dit verband
is van belang dat uit het rapport "Westelijk Beverwijk, modelonderzoek grondwater" van Wareco Amsterdam B.V. van 4 oktober 2004 volgt
dat als gevolg van de realisering van het woongebied zowel in natte als in droge perioden de grondwaterstand ter plaatse van het woongebied
en in de omgeving daarvan, met uitzondering van enkele percelen, daalt.
2.13.3. Wat betreft de door [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] gevreesde geluidsoverlast en aantasting van hun
privacy als gevolg van het voorziene fietspad, overweegt de Afdeling als volgt. Nu de woning van [appellant sub 4] niet als zodanig is
bestemd, behoefde de raad min beginsel met zijn belang bij een goed woon- en leefklimaat geen rekening te houden bij de vaststelling van
het bestemmingsplan. Daarbij is van belang dat de woning van [appellant sub 4] in het zuiden van het plangebied is gelegen, welk gebied
gelet op de in het exploitatieplan opgenomen faseringsregeling vanaf 2010 kan worden ontwikkeld en ter zitting is gebleken dat de raad zo
nodig een nieuwe onteigeningsprocedure gaat volgen ten behoeve van de desbetreffende gronden. Wat betreft de belangen van [appellant
sub 10] en [appellant sub 6] overweegt de Afdeling dat het voorziene fietspad zal aansluiten op de Baljuwslaan, welke laan langs de zuidzijde
van hun perceel ligt. De kruising van het fietspad met de Baljuwslaan ligt op een afstand van ongeveer 25 meter van hun woning. Gelet op
deze afstand bestaat geen grond voor het oordeel dat het gebruik van het fietspad zal leiden tot een aantasting van hun privacy en/of tot
geluidsoverlast.
2.13.4. Voorts wordt in hetgeen [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] hebben aangevoerd, geen grond gevonden voor
het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de aanleg van de watergang wat betreft ongedierte,
stank en veiligheid niet tot een onaanvaardbare situatie zal leiden. In dit kader is van belang dat geen sprake zal zijn van stilstaand water
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maar een doorstroming wordt gecreëerd en daarnaast zogenoemde plasbermen, geleidelijk aflopende oevers, aan beide zijden van de
watergang worden gerealiseerd.
2.13.5. Met betrekking tot de voorziene watergang, groenstrook en parkeervoorzieningen ter plaatse van een deel van de tuin van [appellant
sub 10] en [appellant sub 6], overweegt de Afdeling dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat geen sprake is
van een onaanvaardbare verkleining van de tuin. Hierbij betrekt de Afdeling dat ten behoeve van de realisering hiervan weliswaar een
aanzienlijk deel van de huidige tuin van [appellant sub 10] en [appellant sub 6] zal worden onteigend, maar dat het resterende deel van de
tuin nog altijd groter is dan de oppervlakte van de woning en dat de tuin derhalve niet zodanig klein wordt dat deze niet meer als normale
tuin kan worden gebruikt. Verder is in dit kader van belang dat de raad zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt
heeft kunnen stellen dat het behouden van het oostelijk deel van het perceel [locatie 1] door het afzien van de voorziene water- en
groenstrook niet mogelijk is, nu daardoor afbreuk zou worden gedaan aan de stedenbouwkundige opzet van het woongebied. Immers, als
gevolg daarvan zou de in het gehele plan opgenomen natuurlijke scheiding tussen de huidige woonwijk en het voorziene woongebied, ter
plaatse verdwijnen. Dat in een tuin eveneens groen en water kunnen worden gerealiseerd, maakt dit niet anders.
Daarnaast betrekt de Afdeling bij voornoemd oordeel dat in de enkele betwisting van de noodzaak van de aanleg van het parkeerterrein op
het zuidelijk deel van het perceel [locatie 1], geen aanleiding wordt gevonden voor het oordeel dat de raad aan dat deel van de tuin niet in
redelijkheid de bestemming "Verkeer - Verblijf" heeft kunnen toekennen. Immers, uit onderzoek is gebleken dat, ook indien het woongebied
niet wordt gerealiseerd, in het zuiden van de Creutzberglaan een tekort van 51 parkeerplaatsen zal ontstaan, zodat de raad zich in
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat behoefte bestaat bij de realisering van het parkeerterrein ten behoeve van de huidige
bewoners.
2.13.6. Wat betreft het standpunt van [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] dat de percelen aan de Creutzberglaan 40,
42 en 90, anders dan hun percelen, niet in het plangebied zijn opgenomen en dat het bestemmingsplan derhalve is vastgesteld in strijd met
het gelijkheidsbeginsel, overweegt de Afdeling als volgt. De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat deze situaties verschillen van de aan
de orde zijnde situatie. In dit verband heeft de raad er op gewezen dat het plangebied ter hoogte van die percelen een stuk breder is dan ter
hoogte van de percelen van [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6]. Het woongebied kan derhalve ter hoogte van de
percelen Creutzberglaan 40, 42 en 90 worden gerealiseerd zonder die percelen in het plangebied te betrekken, terwijl deze mogelijkheid niet
bestaat ter plaatse van de percelen van [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6]. In hun niet nader onderbouwde standpunt
ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat voornoemde situaties niet
overeenkomen. Derhalve is niet gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
2.13.7. Ten aanzien van de door [appellant sub 4] en [appellant sub 10] te lijden schade, is van belang dat ter zitting is gebleken dat de raad
zo nodig een nieuwe onteigeningsprocedure gaat volgen ten behoeve van de verwerving van de desbetreffende gronden. Volgens het
uitgangspunt van de onteigeningswet dient de vermogens- en inkomenspositie van de betrokkenen voor en na de aankoop van de gronden
gelijk te blijven. Gelet hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan onvoldoende
rekening heeft gehouden met de financiële belangen van [appellant sub 4] en [appellant sub 10]. Wat betreft het standpunt van [appellant
sub 4] en [appellant sub 10] dat de raad geen serieuze poging tot minnelijke verwerving heeft gedaan, overweegt de Afdeling dat dit aspect
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niet in de onderhavige procedure, maar in een mogelijke nieuwe onteigeningsprocedure aan de orde kan worden gesteld.
2.13.8. Met betrekking tot het standpunt van [appellant sub 10] dat de vaststelling van het bestemmingsplan voorbarig is, overweegt de
Afdeling als volgt.
Voor zover [appellant sub 10] in dit kader aanvoert dat pas nadat het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar
de gezondheidssituatie in de regio IJmond is afgerond, het bestemmingsplan had mogen worden vastgesteld, is het volgende van belang. In
de plantoelichting en in de onderzoeken die ten grondslag zijn gelegd aan het bestemmingsplan is ingegaan op de verschillende aspecten die
tezamen de gezondheidssituatie in en om het woongebied bepalen. In hetgeen [appellant sub 10] heeft aangevoerd, wordt geen grond
gevonden voor het oordeel dat deze onderzoeken onjuist dan wel onvolledig zijn. Reeds hierom bestaat geen grond voor het oordeel dat het
bestemmingsplan pas had mogen worden vastgesteld nadat het voornoemde onderzoek, dat niet ten behoeve van het bestemmingsplan wordt
uitgevoerd, is afgerond.
Voor zover [appellant sub 10] tevens aanvoert dat de vaststelling van het bestemmingsplan voorbarig is nu in het exploitatieplan is vermeld
dat geen zicht bestaat op potentiële ontwikkelende partijen, overweegt de Afdeling als volgt. Deze vermelding in het exploitatieplan heeft
betrekking op partijen die het middengebied wensen te ontwikkelen, maar niet op het noorden en het zuiden van het exploitatiegebied. De
gemeente wenst de gebieden in het noorden en het zuiden daadwerkelijk zelf te ontwikkelen, zodat voor die gebieden reeds een
ontwikkelende partij bekend is. Het enkele feit dat op dit moment nog geen ontwikkelende partijen voor het middengebied bekend zijn,
betekent naar het oordeel van de Afdeling niet dat het bestemmingsplan in zoverre niet uitvoerbaar is. In dit standpunt van [appellant sub
10] wordt derhalve geen grond gevonden voor het oordeel dat het bestemmingsplan niet had mogen worden vastgesteld.
2.13.9. Gelet op het vorenstaande heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met
het plan voor [appellant sub 10] en [appellant sub 6] een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voldoende is gewaarborgd.
2.14. [appellant sub 4] en [appellant sub 10] stellen verder dat hun woonperceel respectievelijk bloemkwekerij ten onrechte niet als zodanig
is bestemd.
2.14.1. Het woonperceel van [appellant sub 4] is grotendeels bestemd als "Water" en "Groen". Ingevolge de artikelen 4 en 9 van de
planregels is ter plaatse van gronden met deze bestemmingen het gebruik als wonen niet toegestaan.
De bloemkwekerij is grotendeels bestemd als "Wonen". Ingevolge artikel 10 van de planregels is ter plaatse van gronden met deze
bestemming het gebruik als bloemkwekerij niet toegestaan.
2.14.2. De Afdeling overweegt dat de raad in redelijkheid aan het belang bij het realiseren van het woongebied een groter gewicht heeft
kunnen toekennen dan aan de belangen van [appellant sub 4] en [appellant sub 10] bij het behouden van het woonperceel aan de [locatie 2]
en de bloemkwekerij. In dit kader is van belang dat in hetgeen [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] hebben aangevoerd
geen grond wordt gevonden voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het woongebied
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ter hoogte van hun percelen, gelet op de beperkte breedte van het plangebied, slechts kan worden gerealiseerd indien hun percelen in het
plangebied worden betrokken. Voorts is van belang dat, zoals reeds is overwogen onder 2.5.6., het provinciebestuur van Noord-Holland een
woningbouwopgave heeft vastgesteld voor de gemeente Beverwijk en dat uit onderzoek van ABF Research van april 2009 is gebleken dat de
behoefte aan woningen in de voorziene segmenten stijgt. Voor zover [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub 6] stellen dat de
noodzaak voor het realiseren van het woongebied ontbreekt nu op dit moment reeds wordt voldaan aan het door de raad gehanteerde
uitgangspunt dat de stadsrand in een groen kader dient te liggen, overweegt de Afdeling als volgt. De raad heeft zich gelet op de huidige
woningdichtheid in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat sprake is van een harde stadsrand en derhalve nog niet wordt
voldaan aan het uitgangspunt dat de stadsrand dient te bestaan uit een ruim opgezette woonwijk in een groene omgeving. Gelet hierop wordt
naar het oordeel van de Afdeling in de opzet van de huidige stadsrand geen aanleiding gevonden voor het oordeel dat de noodzaak bij het
realiseren van het woongebied ontbreekt. De raad heeft in verband met het vorenstaande voorts gewicht kunnen toekennen aan de
omstandigheid dat het uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk is dat een bloemkwekerij direct grenst aan een
woongebied.
2.15. In het betoog van [appellant sub 6] dat de raad nieuwbouw op het woonperceel aan de [locatie 1] niet kan afdwingen - wat hier ook van
zij - wordt voorts geen aanleiding gevonden voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid dit woonperceel in het plan heeft kunnen
betrekken. In dit kader is van belang dat onder 2.14.2. reeds is overwogen dat de raad in redelijkheid het perceel aan de [locatie 2] met de
bloemkwekerij in het plan heeft kunnen opnemen. Nu voorts ter zitting is gebleken dat [appellant sub 4], [appellant sub 10] en [appellant sub
6] in de afgelopen jaren steeds de wens hebben uitgesproken dat hun woonpercelen en bloemkwekerij tezamen worden verplaatst naar een
nieuwe locatie heeft de raad in redelijkheid deze percelen als één geheel kunnen beschouwen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. In
dit kader is van belang dat ter zitting is gebleken dat de raad zowel bij zijn poging tot minnelijke verwerving als in de onteigeningsprocedure
de woonpercelen en de bloemkwekerij eveneens als één geheel beschouwt.
2.16. Met betrekking tot de standpunten van [appellant sub 10] dat de waarde van zijn woning in het kader van de Wet waardering
onroerende zaken ten onrechte met bijna 20 procent is gedaald en dat het gemeentebestuur voor gronden waarop hij zijn bloemkwekerij
uitoefent jarenlang slechts pachtcontracten voor de duur van een jaar wilde sluiten, overweegt de Afdeling dat deze aspecten de onderhavige
ruimtelijke ordeningsprocedure niet raken en dan ook in deze procedure niet aan de orde kunnen komen.
2.17. Gelet op hetgeen is overwogen onder 2.14.2. bestaat voorts, anders dan [appellant sub 10] stelt, geen grond voor het oordeel dat het
gemeentebestuur aan de vaststelling van het bestemmingsplan geen ruimtelijk relevante, maar enkel financiële argumenten ten grondslag
heeft gelegd.
Het beroep van [appellante sub 5]
2.18. [appellante sub 5] voert aan dat een deel van zijn perceel aan de [locatie 3] ten onrechte is bestemd als 'Verkeer - Verblijf". In dit
verband wijst hij er onder meer op dat aan een deel van zijn schuur die bestemming en aanduiding zijn toegekend, terwijl hij zijn gehele
schuur nodig heeft voor zijn tuinbouwbedrijf. Voorts heeft hij de desbetreffende gronden nodig voor zijn composthoop, die hij in opdracht van
de Milieudienst daar naartoe heeft verplaatst. Verder wordt het zeer moeilijk dan wel onmogelijk voor vrachtwagens om zijn kassen te

14

bereiken ten behoeve van laden en lossen. Voorts stelt [appellante sub 5] dat hij in overeenstemming met een verleende bouwvergunning
een watersilo en een schaduwhal heeft gerealiseerd op het desbetreffende deel van zijn perceel, zodat de bestemming niet uitvoerbaar is.
Daarnaast stelt [appellante sub 5] dat ten onrechte de drainage- en afwateringsput nabij de Creutzberglaan niet als zodanig is bestemd. In dit
kader wijst hij er op dat deze put van groot belang is voor de afwatering van zijn perceel.
2.18.1. De raad stelt dat al jaren parkeerproblemen bestaan in de Creutzberglaan en Bankenlaan en dat uit onderzoek is gebleken dat deze
parkeerproblemen in de toekomst groter worden. Ter voorkoming van overloop uit deze lanen naar het woongebied, dienen de
parkeerproblemen ter plaatse te worden opgelost. Ten behoeve hiervan, heeft de raad onder meer op een deel van het perceel van
[appellante sub 5] een parkeerterrein voorzien.
2.18.2. Het vorenbedoelde deel van het perceel van [appellante sub 5] is bestemd als "Verkeer - Verblijf". Aan een deel hiervan is tevens de
aanduiding "parkeerterrein" toegekend.
2.18.3. De Afdeling overweegt dat de raad in het bestreden besluit onvoldoende blijk heeft gegeven van een op de situatie van [appellante
sub 5] toegesneden belangenafweging. De raad volstaat in zijn reactie op de zienswijze van [appellante sub 5] met een verwijzing naar
voornoemde parkeerproblemen. Aldus geeft het besluit geen inzicht in de vraag waarom het door de raad gestelde belang bij aanleg van het
parkeerterrein zwaarder dient te wegen dan de bedrijfsbelangen van [appellante sub 5]. Hierbij betrekt de Afdeling dat de raad ter zitting
heeft gesteld dat indien het bestemmingsplan opnieuw zou worden bezien, het desbetreffende deel van het perceel van [appellante sub 5]
niet meer in het bestemmingsplan zou worden opgenomen. Daarbij komt voorts dat uit de stukken en ter zitting is gebleken dat de raad het
minder aannemelijk acht dat op zeer korte termijn het parkeerterrein kan worden aangelegd, nu na de vaststelling van het bestemmingsplan overigens per abuis - een bouwvergunning is verleend voor een watersilo en een schaduwhal op het desbetreffende perceel en [appellante sub
5] deze bouwwerken heeft gebouwd.
Het beroep van de bewonersvereniging
2.19. De bewonersvereniging stelt in haar beroepschrift dat een deel van het woongebied ten onrechte wordt ontsloten via de wijk het
Vondelkwartier. In dit verband voert zij aan dat in deze wijk reeds sprake is van geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit. Als gevolg van
de ontsluiting van het woongebied via het Vondelkwartier en de overige nabij het Vondelkwartier voorziene ontwikkelingen zal deze situatie
nog verder verslechteren, aldus de bewonersvereniging.
2.19.1. De raad stelt dat de ingebruikname van de Westelijke Randweg heeft geleid tot een aanmerkelijke afname van de
verkeersintensiteiten in het Vondelkwartier. Als gevolg daarvan is tevens een aanmerkelijke verbetering opgetreden wat betreft
geluidsbelasting en luchtkwaliteit. De toename van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling van het woongebied en de gevolgen daarvan
voor de geluidsbelasting en luchtkwaliteit, vallen hierbij in het niet, aldus de raad.
2.19.2. Zoals reeds is overwogen onder 2.4. kunnen in het woongebied maximaal 230 woningen worden gerealiseerd. Het woongebied zal via
verschillende wegen worden ontsloten. In de plantoelichting is vermeld dat de ontsluiting via de Baljuwslaan en De Plantage - de noordelijke
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ontsluiting - de hoofdroute vormt. Tevens is in het zuiden van het plangebied een ontsluiting voorzien. Verkeer dat hiervan gebruik maakt zal
volgens de raad veelal kiezen voor de route via de Zeestraat maar het is ook mogelijk dat dit verkeer kiest voor de route via de Vondellaan.
Eerstgenoemde ontsluitingsroute loopt niet door het Vondelkwartier. Met bewegwijzering zal het verkeer via deze ontsluitingsroute worden
geleid.
2.19.3. De Afdeling overweegt dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de ontwikkeling van het woongebied
niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat, in het bijzonder gelet op de geluidsbelasting en luchtkwaliteit, in het Vondelkwartier.
In dit verband is in de eerste plaats van belang dat niet in geschil is dat de ingebruikname van de Westelijke Randweg zou leiden tot een
aanzienlijke afname van de verkeersintensiteiten in het Vondelkwartier en als gevolg daarvan tot een aanmerkelijke verbetering wat betreft
de geluidsbelasting en luchtkwaliteit ter plaatse. Voorts heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt
kunnen stellen dat de gevolgen van de ontwikkeling van het woongebied in dit verband bezien verwaarloosbaar zijn. In dit kader is van belang
dat in het woongebied maximaal slechts 230 woningen kunnen worden gerealiseerd, de noordelijke ontsluiting wordt aangemerkt als
hoofdontsluiting en slechts een deel van het verkeer dat gebruik maakt van de zuidelijke ontsluiting - onder andere als gevolg van de
bewegwijzering - de route via het Vondelkwartier zal kiezen. Verder betrekt de Afdeling hierbij hetgeen is overwogen onder 2.5.6. en 2.13.1.
Gelet hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid voor voornoemde zuidelijke ontsluiting heeft kunnen kiezen,
maar voor een directe ontsluiting op de Westelijke Randweg dan wel voor een ontsluiting op de Creutzberglaan had moeten kiezen. Gelet op
het vorenstaande bestaat voorts geen grond voor het oordeel dat de zuidelijke ontsluiting in strijd is met het beleid van de raad het
doorgaande verkeer zoveel mogelijk uit de binnenstad te weren.
Conclusies met betrekking tot de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan
2.20. In hetgeen vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2], [appellant sub 7], [appellant sub 8], [appellant sub 4], [appellant sub 10],
[appellant sub 6] en de bewonersvereniging hebben aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestemmingsplan, voor zover het betreft de door hen bestreden plandelen, strekt
ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan in zoverre anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.
De beroepen van vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2], [appellant sub 7], [appellant sub 8], [appellant sub 4], [appellant sub 10],
[appellant sub 6] en de bewonersvereniging zijn ongegrond.
2.21. In hetgeen [appellante sub 5] heeft aangevoerd, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Verkeer - Verblijf" op het perceel [locatie 3], is genomen in strijd
met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.
Het beroep van [appellante sub 5] is gegrond. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan dient in zoverre wegens strijd met artikel
3:2 van de Awb te worden vernietigd.
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HET EXPLOITATIEPLAN
Het beroep van [appellante sub 3]
Algemeen
2.22. De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wro is een rekenkundig model, op basis
waarvan de geraamde en daadwerkelijk gerealiseerde kosten naar rato van de te verwachten opbrengsten worden omgeslagen door het
overeenkomstig artikel 6.17 van de Wro, opleggen van een verplichte exploitatiebijdrage bij de omgevingsvergunning voor bouwen - welke
bijdrage in overeenstemming met de artikelen 6.18 en 6.19 van de Wro wordt bepaald. De kosten en opbrengsten die in de exploitatieopzet
zijn opgenomen, zeker waar het de vaststelling van een exploitatieplan betreft, kunnen ramingen zijn en wijken in dat geval mogelijk af van
de daadwerkelijk te realiseren kosten en opbrengsten. De ramingen kunnen daarna worden uitgewerkt, gedetailleerd, aangepast of worden
vervangen bij een herziening van het exploitatieplan. Niettemin dienen de kosten en opbrengsten met de vereiste zorgvuldigheid te worden
geraamd. Daartoe is van belang dat de exploitatiebijdrage die bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen verschuldigd is, in
eerste instantie veelal op basis van de ramingen van de kosten en opbrengsten wordt vastgesteld, terwijl slechts onder de voorwaarden van
artikel 6.20 van de Wro aanspraak bestaat op terugbetaling van hetgeen te veel is betaald. Voorts dienen de ramingen van de kosten en
opbrengsten te voldoen aan de eisen die de Wro en het Bro daaraan stellen.
Westelijke Randweg, Groen- en waterplan en parkeervoorzieningen
2.23. [appellante sub 3] stelt dat ten onrechte een gedeelte van de kosten van de realisering van de Westelijke Randweg, het Groen- en
waterplan en de parkeervoorzieningen ten behoeve van de straten buiten het exploitatiegebied, op het exploitatieplan drukt. In dit verband
wijst zij er onder meer op dat niet wordt voldaan aan het vereiste van toerekenbaarheid. Volgens [appellante sub 3] is immers geen sprake is
van een causaal verband tussen deze kosten en de ontwikkeling van het exploitatiegebied.
2.23.1. De raad stelt dat niet alleen is voldaan aan het vereiste van toerekenbaarheid indien tussen de kosten van de verschillende projecten
en de ontwikkeling van het exploitatiegebied een causaal verband bestaat, maar ook indien deze kosten mede worden gemaakt ten behoeve
van deze ontwikkeling. De raad stelt dat wat betreft de Westelijke Randweg, het Groen- en waterplan en de parkeervoorzieningen ten
behoeve van de straten buiten het exploitatiegebied is voldaan aan dit vereiste. In dit kader wijst de raad er op dat voornoemde
parkeerplaatsen niet zouden worden gerealiseerd als het woongebied niet zou worden ontwikkeld, zodat een direct causaal verband bestaat
tussen beide ontwikkelingen. Immers, indien enkel ten behoeve van het nieuwe woongebied openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd,
bestaat de zekerheid dat dit aantal niet voldoende is door overloop uit de omliggende straten, aldus de raad.
2.23.2. In het exploitatieplan is vermeld dat de Westelijke Randweg wordt gerealiseerd als verbeterde ontsluiting voor de westkant van
Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarnaast zullen daardoor de bedrijventerreinen De Houtwegen, de BPY-terreinen en de industrieterreinen van
Corus beter bereikbaar zijn, aldus het exploitatieplan.
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Het Groen- en Waterplan betreft een plan voor de ontwikkeling van de binnenduinrand van Beverwijk, Velsen-Noord en Heemskerk.
In het exploitatieplan is vermeld dat vorenbedoelde parkeervoorzieningen aan de Creutzberglaan worden gerealiseerd zodat de bestaande
parkeertekorten ter plaatse van de Creutzberglaan, Zeestraat en Baljuwslaan worden opgelost.
Blijkens het exploitatieplan wordt 12,3%, 11,1% en 100% van de gemeentelijke investering in de Westelijke Randweg, het Groen- en
waterplan respectievelijk voornoemde parkeervoorzieningen toegerekend aan het exploitatieplan.
2.23.3. Ingevolge artikel 6.13, zesde lid, van de Wro worden kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het
exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan naar evenredigheid opgenomen in
de exploitatieopzet.
2.23.4. De Afdeling overweegt dat, gelet op artikel 6.13, zesde lid, van de Wro, de raad onder meer aannemelijk dient te maken dat de
kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan.
2.23.5. Uit de stukken en ter zitting is gebleken dat in de oorspronkelijke plannen voor de Westelijke Randweg - die, blijkens de
overeenkomst die is gesloten tussen de kopers van gronden ten westen van de Brederodelaan en de gemeente, reeds in 1974 bestonden - de
aanleg hiervan was gepland ter plaatse van het exploitatiegebied. De plannen voor de ontwikkeling van het exploitatiegebied konden dan ook
pas rond het jaar 1999 ontstaan toen bleek dat de Westelijke Randweg uit milieutechnisch oogpunt niet op deze locatie gerealiseerd kon
worden. Voorts blijkt uit de toelichting van het bestemmingsplan "Westelijke Randweg" dat de Westelijke Randweg zowel is voorzien vanwege
bestaande problemen als vanwege voorziene ontwikkelingen, maar dat bij die voorziene ontwikkelingen niet wordt verwezen naar het te
ontwikkelen woongebied.
Onder deze omstandigheden zijn naar het oordeel van de Afdeling de kosten van de aanleg van de Westelijke Randweg niet toerekenbaar aan
het plan. Voorts is niet aannemelijk dat het nieuwe woongebied profijt heeft van de Westelijke Randweg, gelet op de infrastructuur, waarvan
het nieuwe woongebied gebruik zal maken. De kostensoort "Westelijke Randweg" is derhalve vastgesteld in strijd met artikel 6.13, zesde lid,
van de Wro.
2.23.6. In het exploitatieplan is vermeld dat het Groen- en waterplan parallel met de Westelijke Randweg is ontwikkeld. Verder is vermeld dat
de ontwikkeling van het Groen- en waterplan in tweeërlei opzicht een meerwaarde heeft voor het woongebied. Ten eerste omdat een groene
buffer wordt gerealiseerd tussen het woongebied en de nabij gelegen aanwezige industrie en ten tweede omdat veel recreatieve voorzieningen
zullen worden gerealiseerd, waar de bewoners van het woongebied gebruik van kunnen maken. De Afdeling sluit niet uit dat het Groen- en
waterplan gedeeltelijk toerekenbaar is aan het te ontwikkelen woongebied, maar de enkele stelling dat de ontwikkeling van het Groen- en
waterplan een meerwaarde heeft voor het exploitatiegebied is onvoldoende om te concluderen dat een deel van de kosten voor het Groen- en
waterplan toerekenbaar is aan het exploitatieplan. Nu in dit kader geen andere redenen zijn gesteld of gebleken dan de genoemde
meerwaarden, heeft de raad niet aannemelijk gemaakt dat het Groen- en waterplan toerekenbaar is aan het exploitatieplan. De kostensoort
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"Groen- en waterplan" is derhalve vastgesteld in strijd met het motiveringsbeginsel.
2.23.7. Voorts zijn de kosten voor vorenbedoelde parkeervoorzieningen naar het oordeel van de Afdeling niet toerekenbaar aan het
exploitatieplan. In dit kader is van belang dat de noodzaak om deze parkeervoorzieningen aan te leggen, gelet op de stukken, uitsluitend is
gelegen in het bestaande tekort aan parkeervoorzieningen buiten het exploitatiegebied en niet samenhangt met de toename van de
parkeerbehoefte als gevolg van de ontwikkeling van het woongebied. Immers, ten behoeve van het woongebied worden eigen
parkeervoorzieningen gerealiseerd. Dat niet zou zijn besloten tot de aanleg van de parkeerplaatsen indien niet werd gevreesd voor overloop
uit de omliggende straten naar het woongebied, is onvoldoende om de kosten voor de parkeervoorzieningen toerekenbaar te achten. Nu ter
zitting is gebleken dat de kosten voor voornoemde parkeervoorzieningen vallen onder de kostensoort "Verharding", is deze kostensoort
vastgesteld in strijd met artikel 6.13, zesde lid, van de Wro.
Inbrengwaarden
2.24. [appellante sub 3] voert aan dat de inbrengwaarden zijn vastgesteld in strijd met artikel 6.13, vijfde lid, van de Wro.
2.24.1. Ingevolge artikel 6.13, vijfde lid, van de Wro wordt de inbrengwaarde indien geen sprake is van onteigening vastgesteld met
overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet. Voor gronden welke onteigend zijn of waarvoor een
onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling
ingevolge de onteigeningswet, aldus dit artikellid.
2.24.2. Uit het exploitatieplan volgt dat het gemeentebestuur in dit geval de intentie heeft daadwerkelijk alle gronden in het exploitatiegebied
te verwerven. Voorts volgt hieruit dat voor alle gronden die nog niet in eigendom zijn van de gemeente, bij de raming van de inbrengwaarden
rekening is gehouden met zowel vermogensschade als bijkomende schade.
2.24.3. De Afdeling stelt voorop dat de inbrengwaarden in het exploitatieplan, de onteigeningsrechter die over de daadwerkelijke
schadeloosstelling oordeelt, in geen enkel opzicht binden.
De Afdeling overweegt dat uit artikel 6.13, vijfde lid, van de Wro volgt dat, tenzij reeds is onteigend, slechts indien aannemelijk is dat
onteigend zal worden dan wel gronden op onteigeningsbasis zullen worden verworven, de inbrengwaarde van gronden niet alleen bestaat uit
de verkeerswaarde (artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet) maar eveneens uit bijkomende schades (artikel 40 van de
onteigeningswet). In dit geval heeft de raad niet aannemelijk gemaakt dat alle gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente zullen
worden onteigend dan wel op onteigeningsbasis zullen worden verworven. De enkele veronderstelling van de raad dat dit het geval zal zijn, is
hiervoor onvoldoende. Daarbij is van belang dat in het exploitatieplangebied sprake is van grondeigenaren die stellen zelf te zullen
ontwikkelen. In ieder geval wat betreft die gronden is derhalve niet zonder meer aannemelijk dat deze zullen worden onteigend dan wel op
onteigeningsbasis zullen worden verworven. De kostensoort "Inbrengwaarden" is derhalve vastgesteld in strijd met het motiveringsbeginsel.
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Fasering
2.25. [appellante sub 3] betoogt dat in het exploitatieplan ten onrechte een faseringsregeling is opgenomen. Zij wijst er op dat de gemeente
eigenaar is van de gronden in het noorden en zuiden van het exploitatiegebied en dat de gemeente zichzelf bevoordeelt door in het
exploitatieplan te bepalen dat die gebieden als eerste kunnen worden ontwikkeld. In dit kader is volgens haar van belang dat verschillende
eigenaren van gronden in het middengebied de voorziene woningen zelf willen ontwikkelen. Voorts voert [appellante sub 3] aan dat in het
middengebied voor een belangrijk deel andere woningbouwcategorieën zijn voorzien dan in het noorden en zuiden, zodat het uit
markttechnisch oogpunt geen probleem is de drie gebieden tegelijk te ontwikkelen.
2.25.1. Ingevolge artikel 6.13, eerste lid, aanhef en onder c, sub 5, van de Wro bevat een exploitatieplan een exploitatieopzet die voor zover
nodig bestaat uit een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen en zo nodig, koppelingen
hiertussen.
2.25.2. In het exploitatieplan is een faseringsregeling opgenomen waaruit blijkt dat in 2010 kan worden gestart met de ontwikkeling van het
noorden en het zuiden van het exploitatiegebied. In 2012 kan worden gestart met de ontwikkeling van het midden van het exploitatiegebied.
In het exploitatieplan is in dit verband vermeld dat de huidige woningmarkt het niet toelaat om het gehele gebied tegelijk te ontwikkelen. De
raad heeft er voorts op gewezen dat er naast woningen, in het middengebied relatief veel openbare voorzieningen zijn voorzien en dat
derhalve eerst woningen moeten worden ontwikkeld in het noorden en zuiden van het plangebied om budget te verkrijgen voor de
ontwikkeling van de openbare voorzieningen in het middengebied. Ter zitting heeft de raad er voorts op gewezen dat in het middengebied een
aanzienlijke waterpartij zal worden gerealiseerd en dat het niet praktisch dan wel niet mogelijk is deze te realiseren nadat in dat gebied
woningen zijn gebouwd.
2.25.3. De Afdeling stelt voorop dat uit artikel 2.10 in samenhang bezien met artikel 2.1. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(hierna: Wabo) volgt dat de omgevingsvergunning voor bouwen wordt geweigerd indien het bouwen in strijd is met het exploitatieplan. Nu in
dit geval een faseringsregeling in het exploitatieplan is opgenomen, is derhalve strijd met deze faseringsregeling - anders dan [appellante sub
3] veronderstelt - een weigeringsgrond voor de omgevingsvergunning voor bouwen.
2.25.4. De Afdeling overweegt dat de raad niet alleen dient te motiveren waarom in het exploitatieplan is gekozen voor een faseringsregeling,
maar eveneens waarom in dit geval voor deze fasering is gekozen. Bij deze keuzes komt aan de raad, gelet op zijn regiefunctie bij
grondexploitatie, een ruime mate van beleidsvrijheid toe. Deze vrijheid strekt echter niet zo ver dat de raad een fasering kan vaststellen enkel
vanuit het oogpunt de gemeente te bevoordelen ten opzichte van andere partijen bij de ontwikkeling van het exploitatiegebied. In hetgeen
[appellante sub 3] heeft aangevoerd wordt geen grond gevonden voor het oordeel dat daarvan in dit geval sprake is. Voorts heeft de raad
naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid voor voornoemde wijze van fasering kunnen kiezen. Hierbij heeft hij in de eerste plaats
gewicht kunnen toekennen aan de omstandigheid dat het realiseren van een aanzienlijke waterpartij uit praktisch oogpunt vooraf dient te
gaan aan de bouw van woningen daaromheen. Voorts heeft hij aan die keuze in redelijkheid het standpunt ten grondslag kunnen leggen dat
eerst de financiële middelen voor de realisering van de openbare voorzieningen in het middengebied dienen te worden verkregen met
woningbouw in het noorden en zuiden, alvorens het middengebied kan worden ontwikkeld. Ten slotte heeft hij gewicht kunnen toekennen aan
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de omstandigheid dat de huidige woningmarkt het niet toelaat alle voorziene woningen tegelijkertijd te ontwikkelen. Dat volgens [appellante
sub 3] andere woningbouwcategorieën zijn voorzien in het middengebied dan in het noorden en zuiden van het exploitatiegebied - wat hier
ook van zij - geeft geen aanleiding voor een ander oordeel. Immers, de verkoop van nieuwbouwwoningen brengt een doorstroming op gang
bij bestaande woningen, welk effect eveneens merkbaar kan zijn bij bestaande woningen die vallen in de categorieën die zijn voorzien in het
middengebied.
Exploitatiebijdrage
2.26. [appellante sub 3] stelt dat de exploitatiebijdrage ten onrechte niet is bepaald overeenkomstig artikel 6.18 van de Wro.
2.26.1. In het exploitatieplan is vermeld dat de berekening van de toedeling van de te verhalen kosten ingevolge artikel 6.18 van de Wro
plaats dient te vinden aan de hand van de door de gemeente te bepalen gewogen eenheden. In dit plan is ervoor gekozen de weging plaats te
laten vinden aan de hand van de prijs per vierkante meter grond. Dit impliceert dat naarmate het opbrengstpotentieel van een bepaald
perceel hoger is, de eigenaar ervan ook een hogere exploitatiebijdrage betaalt. De te verhalen kosten worden verdeeld naar rato van de te
verwachten opbrengsten, gebaseerd op getaxeerde uitgifteprijzen, aldus het exploitatieplan. Voorts is in het exploitatieplan de berekende
exploitatiebijdrage per eigenaar weergegeven.
2.26.2. Artikel 6.18 van de Wro luidt als volgt:
"1. Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, worden in het exploitatieplan
uitgiftecategorieën vastgesteld. Zo nodig wordt daarbinnen een verder onderscheid aangebracht.
2. Per onderscheiden categorie wordt een basiseenheid vastgesteld in een hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid
vierkante meters vloeroppervlakte, of een andere hiermee vergelijkbare maatstaf.
3. Door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie vastgestelde gewichtsfactor worden gewogen eenheden vastgesteld.
4. De gewogen eenheden in het exploitatiegebied worden bij elkaar opgeteld.
5. Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het ten hoogste verhaalbare bedrag, bedoeld in artikel 6.16, gedeeld door het
overeenkomstig het vierde lid berekende aantal."
2.26.3. De Afdeling overweegt dat [appellante sub 3] terecht stelt dat in het exploitatieplan niet uitdrukkelijk is aangegeven welke
uitgiftecategorieën zijn vastgesteld, welke basiseenheid per categorie is vastgesteld, welke gewichtsfactor per categorie is vastgesteld en
evenmin welke gewogen eenheden zijn vastgesteld. Ter zitting heeft de raad erkend dat deze aspecten niet uitdrukkelijk in het exploitatieplan
vermeld staan. De raad heeft geen nadere uitleg gegeven over op welke wijze aan artikel 6.18 van de Wro in concreto toepassing is gegeven
en niet inzichtelijk gemaakt dat niettemin is voldaan aan artikel 6.18 van de Wro. Hoewel niet uitgesloten kan worden geacht dat bedoelde
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factoren wel zijn betrokken bij het bepalen van de exploitatiebijdrage, overweegt de Afdeling dat nu dit niet uit het exploitatieplan en de
daarop ter zitting gegeven toelichting kan worden afgeleid, het exploitatieplan in zoverre niet deugdelijk is gemotiveerd.
Overige beroepsgronden
2.27. Gelet op al het vorenstaande behoeft hetgeen [appellante sub 3] voor het overige heeft aangevoerd geen bespreking meer.
Conclusies met betrekking tot het beroep van [appellante sub 3]
2.28. In hetgeen [appellante sub 3] heeft aangevoerd, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het exploitatieplan voor zover het
betreft de in de exploitatieopzet opgenomen kostensoorten "Westelijke Randweg" en "Verharding" zijn vastgesteld in strijd met artikel 6.13,
zesde lid, van de Wro. Gelet hierop is de post "Totale kosten" eveneens vastgesteld in strijd met deze artikelleden.
Voorts ziet de Afdeling in hetgeen [appellante sub 3] heeft aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het besluit tot vaststelling van het
exploitatieplan, voor zover het betreft de kostensoorten "Groen- en waterplan" en "Inbrengwaarde", alsmede de exploitatiebijdrage, niet
berust op een deugdelijke motivering en derhalve is vastgesteld in strijd met artikel 3:46 van de Awb. Gelet hierop is het besluit tot
vaststelling van het exploitatieplan, voor zover het betreft de post "Totale kosten", eveneens vastgesteld in strijd met artikel 3:46 van de
Awb.
Het beroep van [appellante sub 3] is, voor zover ontvankelijk, gegrond.
Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan dient in zoverre te worden vernietigd.
2.29. Gelet op de samenhang tussen voornoemde vernietigde delen van het exploitatieplan en de overige delen van het exploitatieplan, ziet
de Afdeling aanleiding het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan voor het overige eveneens te vernietigen.
2.30. Hoewel tussen een bestemmingsplan en een gelijktijdig vastgesteld exploitatieplan een samenhang bestaat, bestaat naar het oordeel
van de Afdeling geen aanleiding vanwege de vernietiging van het exploitatieplan eveneens het bestemmingsplan te vernietigen. Hiertoe
overweegt de Afdeling dat de wet daartoe niet verplicht. Bovendien geldt ingevolge artikel 3.5 van de Wabo in samenhang bezien met artikel
2.1, eerste lid, onder a en b, van de Wabo, een aanhoudingsverplichting wat betreft het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen
en aanleggen ten behoeve van een activiteit waarop een exploitatieplan van toepassing is, indien er geen grond is de vergunning te weigeren
en het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, nog niet onherroepelijk is. Naar het oordeel van de Afdeling
is artikel 3.5 van de Wabo niet alleen van toepassing in geval van een gedeeltelijk vernietigd exploitatieplan, maar ook in geval van een
geheel vernietigd exploitatieplan. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat het bestemmingsplan in werking zou zijn terwijl het
kostenverhaal via de bouwvergunning, als bedoeld in artikel 6.17 van de Wro, niet meer verzekerd is. Steun voor deze uitleg van artikel 3.5
van de Wabo wordt gevonden in de memorie van antwoord op de Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie
(Kamerstukken I 2006/2007, 30 218, D, p. 17) waarin het volgende is vermeld: "Een bouwvergunningaanvraag moet worden aangehouden
totdat een exploitatieplan onherroepelijk is. Na vernietiging van het exploitatieplan loopt de aanhoudingsplicht gewoon door. Het maakt voor
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deze aanhoudingsplicht niet uit of het bestemmingsplan ondertussen onherroepelijk is geworden."
Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 3.5, derde lid, van de Wabo de aanhoudingsplicht doorbreken en een
omgevingsvergunning verlenen. Het instrument van aanhouding en doorbreking geeft het college van burgemeester en wethouders de
mogelijkheid de omgevingsvergunning voor bouwen alleen te verlenen als het kostenverhaal is verzekerd.
2.31. Gelet op de vernietiging van het exploitatieplan en gelet op artikel 6.12 van de Wro dient de raad ofwel een nieuw exploitatieplan vast
te stellen ofwel te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, bijvoorbeeld omdat de gemeente inmiddels eigenaar is van alle gronden in
het bestemmingsplan waarop een aangewezen bouwplan is voorgenomen. Het nieuwe exploitatieplan kan worden vastgesteld voor hetzij het
gehele oorspronkelijke exploitatiegebied hetzij voor een deel van dit gebied. De Afdeling zal een termijn bepalen waarbinnen de raad een van
deze besluiten dient te nemen.
Proceskostenvergoeding
2.32. De raad dient ten aanzien van [appellante sub 5] en [appellante sub 3] in de proceskosten te worden veroordeeld. Ten aanzien van de
vereniging Brederodelaan, [appellant sub 2], [appellant sub 7], [appellant sub 8], [appellant sub 4], [appellant sub 10], [appellant sub 6] en
de bewonersvereniging bestaat geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.
3. Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het beroep van [appellante sub 3] en anderen, voor zover het is ingesteld door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid [appellante sub 3 A], niet-ontvankelijk;
II. verklaart het beroep van [appellante sub 3] en anderen, voor het overige, en het beroep van [appellante sub 5] geheel gegrond;
III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Beverwijk van 14 mei 2009, kenmerk 2009/9236, tot vaststelling van het
bestemmingsplan, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Verkeer - Verblijf" ter plaatse van het perceel [locatie 3];
IV. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Beverwijk van 14 mei 2009, kenmerk 2009/9236, tot vaststelling van het
exploitatieplan;
V. draagt de raad van de gemeente Beverwijk op om binnen 26 weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen
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daarin is overwogen ofwel een exploitatieplan vast te stellen voor hetzij het gehele oorspronkelijke exploitatiegebied hetzij voor een deel van
dit gebied ofwel te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen;
VI. verklaart de beroepen van de vereniging Vereniging Eigenaren Brederodelaan en anderen, [appellant sub 2], [appellanten sub 4],
[appellant sub 7], [appellanten sub 10], [appellant sub 8], de vereniging Bewonersvereniging "Vondelkwartier" en [appellant sub 6] en
anderen ongegrond;
VII. veroordeelt de raad van de gemeente Beverwijk tot vergoeding van bij [appellante sub 3] en anderen in verband met de behandeling van
het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 644,00 (zegge: zeshonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de
anderen;
veroordeelt de raad van de gemeente Beverwijk tot vergoeding van bij L.P.A. [appellante sub 5] in verband met de behandeling van het
beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 322,00 (zegge: driehonderdtweeëntwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
VIII. gelast dat de raad van de gemeente Beverwijk aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht
ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) voor [appellante sub 3] en anderen, met dien verstande dat betaling
aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen, en € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) voor L.P.A.
[appellante sub 5], vergoedt.
Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. K.J.M. Mortelmans en mr. N.S.J. Koeman, leden, in
tegenwoordigheid van mr. B.C. Bošnjaković, ambtenaar van staat.
w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Bošnjaković
voorzitter ambtenaar van staat
Uitgesproken in het openbaar op 9 februari 2011
559.
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