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Onderwerp: 

Oplegnotitie Ruimtelijke onderbouwing 

Walstro 3 in Castricum 

  

  
Apeldoorn, 

11-8-2014 

  

  
Van: 

Nienke Spiegelenberg 

 Opgesteld door: 

Nienke Spiegelenberg 

  
Afdeling: 

Planvorming en projectrealisatie 

 Ons kenmerk: 

077659333:45 

  
Aan: 

Rob Lupgens  / gemeente Castricum  

 Kopieën aan: 

nvt  

 
 

Voorgeschiedenis  

Op 3 juni 2013 is door de gemeente Castricum een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen 

van 12 appartementen en 23 studio’s ten behoeve van stichting SIG op het perceel Walstro 3 te 

Castricum. Zoals bekend komen de 23 studio’s ter beschikking van cliënten van SIG en is het vanaf het 

begin af aan de bedoeling geweest om de appartementen te verkopen. Nadat de bouwvergunning in 

2013 is verleend is SIG op zoek gegaan naar een ontwikkelaar die deze appartementen wilde bouwen 

en verkopen. Hierin is SIG geslaagd maar tegelijk is geconstateerd dat de tijd de plannen heeft 

ingehaald. Om de haalbaarheid van de verkoop te kunnen bepalen is het ontwerp van de 

appartementen (waarop de vergunning was verstrekt) getoetst door een lokale makelaar. De analyse 

van het ontwerp liet zien dat enerzijds de prijs voor dergelijke appartementen neerwaarts moest 

worden bijgesteld en anderzijds de geplande indeling van de appartementen fundamenteel anders 

moest zijn om kansrijk in de markt te zijn. Hetgeen betekende dat SIG, gedwongen is om aanpassingen 

te doen die niet in de destijds afgegeven vergunning waren toegestaan. Deze memo bevat een 

oplegnotitie behorend bij de ruimtelijke onderbouwing waarmee in 2013 reeds een vergunning is 

verleend voor 12 appartementen en 23 zorgwoningen en is enkel bedoelt voor het toevoegen van 2 

extra appartementen, balkons en een inpandige wijziging van de bergingen aan de destijds afgegeven 

vergunning.  

 

 

  

 

  

NicolineSchumacher
Nieuwe stempel

NicolineSchumacher
Getypte tekst
28 OKTOBER 2014
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Afwijken bestemmingsplan met oplegnotitie: 

Nu blijkt dat de geplande extra voorzieningen niet zijn toegestaan in de reeds afgegeven vergunning is 

een principe verzoek tot wijziging van de omgevingsvergunning bij de gemeente Castricum ingediend.  

Normaliter is voor een toevoeging van twee appartementen, 2 balkons en een inpandige wijziging van 

de bergingen een nieuwe ruimtelijke onderbouwing nodig voor de uitgebreide 

omgevingsvergunningprocedure, maar aangezien het bouwvolume gelijk zal blijven en de ruimtelijke 

impact op de omgeving niet wordt vergroot is gekozen voor het maken van een oplegnotitie 

behorende bij de al eerder in behandeling genomen ruimtelijke onderbouwing. De destijds opgestelde 

ruimtelijke onderbouwing wordt met deze oplegnotitie dus aangevuld.  

Hieronder volgt de motivatie waarop wordt afgeweken van het eerder genomen vergunningbesluit en 

het  geldende bestemmingsplan "Castricum noord, oost en west"  

 

  

Milieu en omgevingsaspecten  

De toename van het aantal appartementen (2) is in strijd is met het vigerende bestemmingsplan en de 

reeds afgegeven vergunning. Hierdoor is het noodzakelijk om een nieuwe omgevingsvergunning aan 

te vragen. Hetgeen zou betekenen dat de destijds uitgevoerde onderzoeken geactualiseerd moeten 

worden en het wellicht consequenties heeft voor milieu en andere omgevingsaspecten. De wijzigingen 

hebben echter geen planologisch relevante gevolgen aangezien het dezelfde locatie betreft met 

hetzelfde bouwvolume. Hierdoor hoeven er geen nieuwe onderzoeken uitgevoerd of geactualiseerd te 

worden.  

 

  

Parkeren 

De wijzigingen van het plan, de toevoeging van een tweetal appartementen heeft wel consequenties 

voor de parkeerbehoefte. Het nieuwe plan houdt hier rekening mee en daarom wordt een extra 

parkeerbehoefte voorzien van 4 parkeerplaatsen en een algemene gehandicapten parkeerplaats. 

 

In de berekening voor extra parkeerplaatsen is gerekend met het Maximum-parkeerkencijfer per 

appartement. Dit is volgens de CROW publicatie 182 - 1,7 parkeerplaatsen (pp)  

Voor 2 appartementen betekent dit dat er 3,4 parkeerplaatsen extra dienen te worden gerealiseerd. Het 

totale aantal te realiseren parkeerplaatsen was 26,4 (na heroverweging raad) en wordt nu 29,8, ofwel 30 

parkeerplaatsen. Hiervan zijn er 18 op eigen terrein, dus 12 in de openbare ruimte. In de openbare 

ruimte is langs de Walstro voldoende overcapaciteit om deze extra parkeervraag van 4 parkeerplaatsen 

op te vangen. 

  

Het Platform GehandicaptenBeleid Castricum heeft eerder geadviseerd om bij De Weid een algemene 

gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. Dit is destijds niet verwerkt. Het is gewenst om dit nu alsnog 

te regelen. Beste plek op eigen terrein is de parkeerplaats in de NW-hoek. Een haaksparkeervak voor 

gehandicapten dient breder te zijn dan een normale pp (bij een eindvak 3.00 meter breed). De 

resterende doorgang wordt dan 4235 mm en daarmee is voldoende doorgang gegarandeerd.  

 

In de bijlage van deze oplegnotitie zijn de meest recente tekeningen opgenomen. 
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Bijlage 1: Oude situatie appartementen en parkeren
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Bijlage 2 Nieuwe situatie appartementen en parkeren


















