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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding bestemmingsplan 
 
Gemeenten en corporaties in de noordelijke IJmond hechten grote waarde aan een evenwichtige 
opbouw van de woningvoorraad. Hiertoe worden de bewegingen op de woningmarkt zorgvuldig 
onderzocht en wordt sinds 1995 overleg gevoerd tussen de betrokken instanties. In dit licht is in 1999 
het bestuurlijk kader voor de herontwikkeling Beverwijk-Heemskerk vastgesteld. Dit kader vormt de 
basis voor raamafspraken tussen gemeenten en corporaties ten behoeve van een integrale interventie 
met betrekking tot de woningvoorraad.  
 
Het in dit bestemmingsplan centraal staande project aan de Coornhertstraat vindt zijn basis in 
bovenstaand kader voor de herontwikkeling van delen van Heemskerk. Voor dit project is op 29 
december 2007 door de gemeenteraad de ‘Wijkontwikkelingsvisie Coornhertstraat’ vastgesteld, die 
intussen op onderdelen is geactualiseerd. Met de in de geactualiseerde wijkontwikkelingsvisie 
voorgestelde herstructurering tracht de gemeente, in samenwerking met de woningcorporatie 
WOONopMAAT, maatschappelijke verarming tegen te gaan door een gedifferentieerder 
woningaanbod en inherent daaraan een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling te bewerkstelligen. 
Het project Coornhertstraat maakt deel van de tweede tranche van de herstructurering in Heemskerk, 
een en ander zoals vastgesteld in februari 2009 door de raad van de gemeente Heemskerk. 
 
De vastgestelde wijkontwikkelingsvisie behelst de sloop van vierentwintig beneden- en 
bovenwoningen en de realisatie van twee woontorens van zeven bouwlagen. Onder de noordelijke 
woontoren bevindt zich een halfverdiepte stallingsgarage. De insteek is hierbij om het aantal woningen 
te vergroten en het openbare groen in kwalitatief opzicht te verbeteren. De gewenste ontwikkeling is 
gevisualiseerd in een aangepaste stedenbouwkundige verkaveling van 16 mei 2008.  
 
De ontwikkeling zoals voorgesteld in de wijkontwikkelingsvisie en de stedenbouwkundige verkaveling 
kan niet worden gerealiseerd op basis van de bestaande planologische regeling ter plaatse van het 
herstructureringsgebied. Het voorliggende bestemmingsplan heeft tot doel om de gewenste 
ontwikkeling planologisch te faciliteren. De wijkontwikkelingsvisie en de stedenbouwkundige 
verkaveling vormen de basis voor dit bestemmingsplan.  

 
 
 
 
 
 
Afbeelding: Zichtbaar is de recent 
gerealiseerde woontoren aan de ten oosten 
van het plangebied gelegen Anna Blamanhof. 
De intentie is om binnen het plangebied twee 
soortgelijke woontorens te bouwen (bron: 
Google earth) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 Opbouw toelichting 
 
In hoofdstuk 2 van de toelichting wordt de ruimtelijke structuur van het plangebied in relatie tot de 
directe omgeving besproken. Daarnaast worden hier de voorgestelde ontwikkelingen en de vertaling 
daarvan in het bestemmingsplan toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het geldende 
beleidskader waarbinnen het bestemmingsplan is opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen 
uit het bestemmingsplan getoetst aan de ruimtelijke randvoorwaarden. Hoofdstuk 5 behandelt de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid en hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de juridische planopzet. 
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1.3 Ligging en beschrijving van het plangebied in de omgeving 
 
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het herstructureringsgebied ter hoogte van de 
Coornhertstraat te Heemskerk. Het gebied ligt aan de oostzijde van de dorpskern in de wijk 
Poelenburg. 
 
In de nabijheid van het plangebied bevindt zich in het zuid- en noordoosten een uitgestrekte groene 
en blauwe ader, namelijk de Baandert, die het stedelijk gebied verbindt met de om Heemskerk 
gelegen landerijen. Aan de westelijke zijde sluit het plangebied aan op het, overwegend uit laagbouw 
bestaande, stedelijke gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding: Het plangebied bevindt zich, binnen 
de ringweg, ten oosten van het centrum van 
Heemskerk in de wijk Poelenburg (bron: 
googlemaps) 

 
 
 
Langs de westzijde van het plangebied loopt de Laan van Assumburg. Deze verkeersweg verbindt het 
plangebied en andere omliggende wijken met de Maerelaan, welke de ontsluiting richting het centrum 
van Heemskerk en de nabije rijksweg 9 verzorgt.  
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1.4 Plangrenzen 
 
Het plangebied van het bestemmingsplan Coornhertstraat wordt begrensd door de volgende 
plangrenzen: 
 
In het noordwesten sluit het plangebied aan op de woningrijen gelegen langs de Laan van 
Assumburg, de Van Maerlandtstraat en de Van Ruusbroecstraat. De plangrens grenst hier aan de 
zuidelijke gevel van de aan de zuidkant gelegen kopwoningen. 
 
Aan de noordoostzijde grenst het plangebied aan de Huibert Pootstraat, welke deels binnen het 
plangebied valt. De reeds gerealiseerde woontoren aan de Anna Blamanhof ligt buiten het plangebied. 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding: Plangrenzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De zuidoostelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de noordelijke oever van de 
waterpartij, welke in verbinding staat met de singel De Baandert.  
 
De grens van het plangebied wordt in het zuidwesten gevormd door de oostelijke berm van de Laan 
van Assumburg.  
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2. Ruimtelijke structuur plangebied en vertaling beleid in bestemmingsplan 
 
In dit hoofdstuk wordt de bestaande ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied 
beschreven in relatie tot de directe omgeving. Vervolgens worden de voorgestane ontwikkelingen 
beschreven en de wijze waarop deze in het voorliggende bestemmingsplan zijn vertaald.  
 
2.1 Ruimtelijke en functionele structuur plangebied 
 
Het projectgebied is gesitueerd aan de rand van het centrum van Heemskerk in de wijk Poelenburg. 
Dit betreft een kleinstedelijke naoorlogse woonwijk die in het zuiden grenst aan de parkachtige 
aftakking van de Baandert; een watergang met aan weerszijden brede groengebieden die diverse 
woonwijken van Heemskerk verbindt met omliggend open gebied.  
 
De wijk wordt gekenmerkt door een tamelijk eenzijdige woningvoorraad bestaande uit in rijen 
opgestelde eengezinswoningen in combinatie met lage flatgebouwen van vier bouwlagen. De 
woningen zelf zijn veelal gebouwd in twee bouwlagen met een kapconstructie. De meeste woningen 
beschikken daarnaast aan zowel de voor- als achterzijde over een tuin. De flatgebouwen zijn 
voornamelijk gesitueerd aan de grotere verbindingsstraten. Naast de verschijningsvorm komt de 
relatieve eenzijdigheid van de wijk ook tot uiting in het grote aandeel (goedkope) huurwoningen.  
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Zichtbaar is 
het projectgebied 
(binnen de rechthoek). 
Aan de zuidkant van het 
plangebied bevindt zich 
de groene en blauwe 
ader die aansluit op de 
Baandert in het westen. 
Ten noorden van het 
plangebied liggen 
aansluitende 
woonwijken van de wijk 
Poelenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse straten doorkruisen de wijk als een rasterpatroon. Deze straten bieden plaats aan 
langsgeparkeerde auto’s en sluiten aan op grotere verbindingswegen, die de woonwijk ontsluiten ten 
opzichte van het centrum en verdere gebieden. In tegenstelling tot de meeste als 
dertigkilometergebied ingerichte woonstraten geldt op de verbindingswegen een maximum snelheid 
van vijftig kilometer per uur.  
 
Het Zuidelijk deel van het plangebied, ten zuiden van de Coornhertstraat, vormt een contrast met het 
bebouwde noordelijke deel. Dit deel heeft een groen karakter en biedt op wijkniveau met zijn 
parkachtige inrichting een recreatieve functie.  
 
Aan de Coornhertstraat bevindt zich voorts nog het voormalige rioolgemaal Poelenburg. Dit kleine 
gebouw bestaat uit één bouwlaag en wordt sinds 1984 gebruikt als atelier. Naast het atelier is een 
transformatorhuis gelegen.  
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Direct ten oosten van het plangebied bevindt zich de Huibert Pootstraat. Dit gebied is recent 
geherstructureerd, waardoor een gevarieerd woningaanbod tot stand is gekomen. Binnen dit gebied 
zijn drie woontorens van acht bouwlagen en eengezinswoningen gebouwd.  
 
2.2 Beschrijving ‘Wijkontwikkelingsvisie Coornhertstraat’, november 2006 
 
Op 29 maart 2007 heeft de gemeenteraad van de gemeente Heemskerk een wijkontwikkelingsvisie 
vastgesteld voor het plangebied zoals dat in dit bestemmingsplan is opgenomen. De visie beschrijft de 
ontwikkeling van het circa 9500 vierkante meter grote plangebied en is na een uitgebreide 
voorbereidingsprocedure, waarin omwonenden hebben geparticipeerd, tot stand gekomen. De 
wijkontwikkelingsvisie in combinatie met de daarvan deel uitmakende stedenbouwkundige visie (d.d. 
16 november 2006) vormen de basis voor de in deze paragraaf beschreven planvorming.  
 
Woningen  
 
In de wijkontwikkelingsvisie wordt uitgegaan van de sloop van alle vierentwintig beneden- en 
bovenwoningen aan de Coornhertstraat 1 tot en met 47. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels 
uitgevoerd. Op de vrijgekomen grond is de bouw van twee woontorens van maximaal 7 bouwlagen 
voorzien met daarin maximaal 56 appartementen. Het gebruik van de gronden wordt hiermee 
geïntensiveerd doordat het aantal woningen met 32 woningen wordt verhoogd.  
 
Met betrekking tot de verschijningsvorm van de woontorens wordt vooralsnog uitgegaan van een 
vergelijkbaar ontwerp als de torens aan de Anna Blamanhof en Luceberthof. Hiermee zou een sterke 
en herkenbare stedenbouwkundige eenheid in de wijk Poelenburg ontstaan. Eén van de woontorens, 
de toren grenzend aan de Laan van Assumburg, bestaat uit maximaal 28 appartementen in de sociale 
huursector. De toren ter hoogte van de van Ruusbroecstraat onderscheidt zich qua indeling van de 
toren aan de Laan van Assumbrug. In deze toren komen maximaal 28 woningen in de koopsector. De 
voorgevelrooilijn van de woontorens sluit ongeveer aan op de zuidoostelijke grens van de huidige 
Coornhertstraat, hetgeen impliceert dat deze doorgaande weg wordt opgeheven. 
 
Verkeersareaal en parkeren 
 
Een intensivering van het gebruik van de gronden komt eveneens tot uiting in de te realiseren 
parkeergelegenheden. Ten behoeve van de woontoren gelegen aan de zijde van de Laan van 
Assumburg worden ten noorden van deze toren 69 parkeerplaatsen op het maaiveld gerealiseerd. De 
parkeerbehoefte van de bewoners van de oostelijk gelegen woontoren wordt vervuld met de bouw van 
een half verdiepte, deels onder de woontoren gelegen, stallingsgarage met een capaciteit van 32 privé 
parkeerplaatsen.  
 
Het plan voorziet tevens in de aanleg van twee ontsluitingswegen aan weerszijden van het 
plangebied. Enerzijds zullen de Laan van Assumburg en de van Maerlantstraat in het zuidwestelijk 
deel van de locatie met elkaar verbonden worden en anderzijds de Huibert Pootstraat en de Van 
Ruusbroecstraat in het noordoostelijk plandeel. Daarbij wordt voor fietsverkeer een oost-
westverbinding aangelegd tussen de Van Maerlantstraat en de Van Ruusbroecstraat.  
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Afbeelding: 
Stedenbouwkundige 
visie van BBHD 
architecten d.d. 16 mei 
2008. Op de afbeelding 
zijn de twee woontorens 
als grijze gearceerde 
vlakken opgenomen. Het 
plangebied wordt 
gekenmerkt door een 
hoogwaardige kwaliteit 
van het openbare groen. 
Voorzieningen als een 
speelveld en een 
vissteiger vergroten de 
toegankelijkheid van het 
groen en benutten de 
aanwezigheid van de ten 
zuiden van het 
plangebied gelegen 
vijver. Deze vijver staat 
in verbinding met de 
Baandert 

 

Openbaar groen en voorzieningen 
 
In de wijkontwikkelingsvisie wordt gestreefd naar een toename van hoogwaardig openbaar groen 
teneinde de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk te verbeteren. De intentie is om de bebouwing te 
omgeven met openbaar groen bestaande uit grasvelden en boombeplanting. Tevens is er een 
speelveld voorzien, welke tussen de twee woontorens dient te worden gerealiseerd. Om de 
toegankelijkheid van het groen te vergroten wordt het gebied, naast de genoemde fietsverbinding, 
doorkruist met wandelpaden. Eén wandelpad wordt langs de oever van de ten zuiden van het 
plangebied gelegen vijver gesitueerd en biedt toegang tot een vissteiger. (zie afbeelding 
stedenbouwkundige visie). 
 
2.3 Vertaling van het beleid in het bestemmingsplan 
 
Woningen 
 
De binnen het plangebied geplande woontorens zijn opgenomen binnen de bestemming ‘Wonen’. De 
gronden binnen deze bestemming mogen, naast de functie wonen, worden aangewend voor 
bergingen en nevenruimten en aan huis verbonden beroepen. Binnen de bestemming ‘Wonen’ zijn 
tevens bouwvoorschriften opgenomen die aansluiten bij het in de stedenbouwkundige visie 
weergegeven bebouwingsvoorstel. Zo mogen er maximaal zeven bouwlagen binnen een totale 
maximum bouwhoogte van 24 meter worden gerealiseerd. De kooptoren wordt op een halfverdiepte 
stallingsgarage gebouwd en deze wordt dus circa twee meter hoger dan de andere toren, dus 
maximaal 26 meter. Ook zijn binnen de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan 
met een maximum bouwhoogte van twee meter.  
 
Verkeersareaal en parkeren 
 
De ontsluitingswegen en ongebouwde parkeervoorzieningen zoals opgenomen in de 
stedenbouwkundige visie zijn in het bestemmingsplan ondergebracht binnen de bestemming 
‘Verkeer’. Naast parkeerplaatsen en rijwegen voor gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer mogen 
deze gronden als groen en verblijfsgebied worden gebruikt. Ten behoeve van de nodige 
voorzieningen als lichtmasten en andere kunstwerken staat het bestemmingsplan toe dat een 
bestemmingsvlak ‘Verkeer’ bebouwd mag worden met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van 
maximaal 12 meter hoog.  
 
De gebouwde parkeervoorzieningen ten behoeve van de oostelijk gelegen woontoren ter hoogte van 
de Van Ruusbroecstraat worden binnen het bestemmingsplan mogelijk gemaakt met een nadere 
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aanduiding binnen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Groen’. Deze nadere aanduiding ‘parkeergarage’ 
staat binnen de contour van de aanduiding de bouw van een stallingsgarage toe. De maximum 
bouwhoogte van deze stallingsgarage is gesteld op 2 meter boven maaiveld, hetgeen aansluit bij de 
intentie om de stallingsgarage half verdiept aan te leggen.  

 
 
 
 
 
Afbeelding: De verbeelding van het 
voorontwerpbestemmingsplan. De 
diverse functies zoals voorgesteld in 
de stedenbouwkundige visie zijn 
vertaald in een planologische regeling. 
Hierbij zijn voor de woonfunctie, het 
atelier in het pompgemaal, de 
verkeersfunctie en de 
groenvoorzieningen afzonderlijke 
bestemmingen toegepast. De te 
realiseren stallingsgarage is met een 
nadere aanduiding opgenomen in het 
bestemmingsplan 

 
 
 
 

Openbaar groen en voorzieningen 
 
De hoogwaardige groen- en recreatievoorzieningen die het stedenbouwkundig plan voorstaat zijn in 
het bestemmingsplan binnen de bestemming ‘Groen’ opgenomen. Deze bestemming staat toe dat de 
betreffende gronden worden gebruikt voor plantsoenen, parken en solitaire beplanting. Ook fiets- en 
voetpaden alsmede nuts- en speelvoorzieningen zijn toegestaan. De nadere aanduiding 
‘parkeergarage’ staat binnen de contour van de aanduiding de bouw van de stallingsgarage toe.  
 
Gemengd 
 
Het bestaande voormalige rioolgemaal is opgenomen binnen de bestemming ‘Gemengd’. De gronden 
binnen deze bestemming mogen worden gebruikt voor nutsvoorzieningen en een atelier. Met deze 
bestemming mag het gebouw en het bijbehorende stelsel onder het gebouw ten behoeve van de 
afwatering van het rioolwater in stand worden gehouden. Ook het aanwezige atelier kan op deze wijze 
gehandhaafd blijven.  
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3. Beleidskader 
 
In het kader van dit bestemmingsplan is het relevante ruimtelijke beleid geanalyseerd om vast te 
stellen of daaruit randvoorwaarden voor dit bestemmingsplan voortkomen. Hiertoe is een onderscheid 
gemaakt tussen het Europees beleid, rijksbeleid, het provinciale beleid en het beleid van de gemeente 
Heemskerk. Aangevangen wordt met de vigerende planologische regelingen.  
 
3.1 Vigerende bestemmingsplannen 
 
Op de gronden van het plangebied vigeren de bestemmingsplannen Heemskerkdorp (5

de
 partiële 

wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen) en het bestemmingsplan Assumburg I – 1971. 
 
Bestemmingsplan Heemskerkdorp 
 
Het bestemmingsplan Heemskerkdorp is vastgesteld op 29 april 1960 door de raad van de gemeente 
Heemskerk en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland bij besluit 
van 4 augustus 1961, waarna het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. De 5

de
 partiële 

wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen is door de raad van de gemeente Heemskerk  
vastgesteld op 28 januari 1965, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Noord-Holland bij besluit 
van 3 augustus 1965 en onherroepelijk geworden.  

 
 
 
 
 
Afbeelding: Uitsnede van de plankaart 
van het bestemmingsplan 
Heemskerkdorp ter plaatse van het 
plangebied.  

 
 
 

 
 
Het bestemmingsplan is ruwweg van toepassing op de gronden ten noorden van de Coornhertstraat. 
Blijkens de bestemmingskaart en de voorschriften van het bestemmingsplan Heemskerkdorp zijn de 
gronden van de locatie voor een groot deel bestemd voor aaneengebouwde meergezinswoningen in 
twee bouwlagen (W II).  
 
Daarnaast gelden de bestemmingen openbare groen en openbare weg, respectievelijk voetpad en 
rijweg. Op de gronden met de bestemming openbaar groen mogen gebouwen van geringe afmeting 
worden gebouwd waarbij hun aard dient aan te sluiten bij het karakter van een park of plantsoen.  
 
Bestemmingsplan Assumburg I-1971 
 
Het bestemmingsplan “Assumburg I – 1971” is vastgesteld bij besluit van de raad d.d. 9  
december 1971 door de raad van de gemeente Heemskerk, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Holland bij besluit van 26 september 1972. Tegen dit besluit is geen beroep 
ingesteld bij de Raad van State.  

 
 
 
Afbeelding: Uitsnede 
van de plankaart van 
het bestemmingsplan 
AssumbergI-1971 ter 
plaatse van het 
plangebied. 
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Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden ten zuiden van de Coornhertstraatweg. Hier zijn 
de gronden bestemd voor een voetpad, openbaar groen/berm en een weg/straat (de Coornhertstraat). 
Een aparte bestemming is opgenomen voor het pompgemaal en een soortgelijk gebouw van 
openbaar nut. De maximum goothoogte voor deze gebouwde openbare voorzieningen is gesteld op 
3,5 meter. 
 
Conclusie 
 
Op basis van bovenstaande vigerende bestemmingsplannen kan de gewenste herstructurering zoals 
verwoord in de wijkontwikkelingsvisie en gevisualiseerd in de stedenbouwkundige visie niet worden 
verwezenlijkt. Onder andere maximum bouwhoogte en de situering van toegestane bouwwerken 
wijken af. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een passende planologische regeling.  
 
3.2 Europees beleid 
 
Europese Kaderrichtlijn Water 
Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Op grond hiervan moet in 
2015 een goede (grond)waterstand zijn gerealiseerd. De kaderrichtlijn is op nationaal niveau vertaald 
in wetgeving, met name de Waterwet (22 december 2009), maar er is ook doorwerking in de 
ruimtelijke ordening. Het doel van de Kaderrichtlijn is het bereiken van een goede chemische en 
ecologische toestand van oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van 
het grondwater. Om de waterdoelstellingen nationaal vast te stellen wordt op dit moment door VROM 
een AMvB voorbereid. Hierin worden milieukwaliteitseisen die nationaal worden bepaald vastgelegd 
en worden de kaders aangegeven voor vaststelling van de waterdoelstellingen door de provincies. 
Deze normen moeten in acht worden genomen bij het vaststellen van plannen op grond van de 
Waterwet door het Rijk, de provincie en de waterbeheerder. Deze plannen vormen gezamenlijk de 
stroomgebiedbeheersplannen zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn. 
 
Bij ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen, moet in het kader van de goede ruimtelijke 
ordening worden beoordeeld of de gewenste watertoestand in gevaar wordt gebracht. Als nieuwe 
bestemmingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de watertoestand zijn maatregelen nodig. 
 
Ruimtelijke besluiten moeten worden voorafgegaan door een watertoets. Doel van deze watertoets is 
waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een zo evenwichtig mogelijke 
wijze in beschouwing worden genomen bij het te nemen ruimtelijk besluit. Het verband tussen de 
Kaderrichtlijn Water en ruimtelijke plannen is bij uitstek onderwerp van de watertoetsprocedure. Deze 
wordt beschreven in hoofdstuk 4, waar ook geconcludeerd wordt dat het project op alle wateraspecten 
is getoets en doorgang kan vinden. 
 
3.3 Rijksbeleid 
 
Nota Ruimte 
Per 28 februari 2006 is de Nota Ruimte van kracht. Door de nota tracht het kabinet bij te dragen aan 
een versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, de bevordering van krachtige 
steden en een vitaal platteland, de borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 
waarden, en de borging van de veiligheid.  
 
Het nationaal ruimtelijke beleid voor steden en netwerken richt zich op voldoende ruimte voor wonen, 
werken en mobiliteit en de daarbij behorende voorzieningen, groen, recreatie, sport en water. Om een 
eenzijdige samenstelling van de bevolking te voorkomen, stimuleert het rijk meer variatie in het 
woningaanbod. Om de trek van midden- en hogere inkomens uit de stad te voorkomen zijn volgens de 
Nota Ruimte meer hoogstedelijke woonmilieus nodig. Tegelijk blijft stedelijke vernieuwing en 
herstructurering dringend nodig om de leefbaarheid te vergroten. Nieuwe bebouwing ten behoeve van 
de bundeling van verstedelijking en economische activiteiten dient grotendeels geconcentreerd tot 
stand te komen in bestaand bebouwd gebied. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied 
aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt.  
 
Ten opzichte van de huidige situatie staat het bestemmingsplan Coornhertstraat een verdichting van 
het aantal woningen toe. Ook worden er binnen het plangebied diverse groen- en 
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recreatievoorzieningen toegestaan, waardoor de leefbaarheid van het gebied gewaarborgd wordt. Het 
bestemmingsplan is hiermee in lijn met de Nota Ruimte.  
 
Structuurvisie Randstad 2040 
Op 5 september 2008 heeft het kabinet de structuurvisie Randstad 2040 vastgesteld. Bij de 
structuurvisie gaat het om een integraal toekomstperspectief dat richting kan geven aan de integrale 
rijksinzet in de Randstad met oog voor de lange termijn op het gebied van onder meer wonen, werken, 
infrastructuur, water, natuur en landschap. De structuurvisie draagt niet alleen bij aan de ambitie een 
duurzame en concurrerende topregio te ontwikkelen, maar ook aan een ‘mooi Nederland’. De lange 
termijnvisie en de richting die het kabinet (samen met de regio) kiest, focust op fysiek-ruimtelijke 
onderwerpen, maar beperkt zich niet tot de ruimtelijke ordening alleen. Niet-fysieke onderwerpen die 
in belangrijke mate bijdragen aan de nagestreefde duurzame en concurrerende Randstad worden 
geagendeerd in de visie. Het gaat dan bijvoorbeeld om bevordering van de sociale cohesie, vergroting 
van de arbeidsparticipatie, kennis en innovatie.  
 
Tot 2040 zijn er ten minste circa 500.000 nieuwe woningen nodig in de Randstad. Als het de 
betrokken partijen lukt de verdichting en herstructurering in de bestaande steden vorm te geven, zijn 
pas na 2030 nieuwe, grootschalige uitbreidingslocaties nodig. Het kabinet gaat er daarbij vanuit dat de 
bestaande afspraken over de woningbouwopgave tot 2030 worden gerealiseerd.  
 
Het bestemmingsplan Coornhertstraat maakt een herstructurering van bestaand stedelijk gebied 
mogelijk waarbij woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Het bestemmingsplan sluit 
aan bij het bepaalde in de structuurvisie.  
 
Nota Mobiliteit 
De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte en geeft de hoofdlijnen van het nationale 
verkeers- en vervoersbeleid voor de komende decennia. Centraal staat dat mobiliteit een 
noodzakelijke voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling. Het mobiliteitsbeleid heeft ten 
doel een groeiende verplaatsingsbehoefte te faciliteren door middel van een doelmatig, veilig en 
duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem, dat een essentiële voorwaarde is voor 
welvaart en welzijn. Vanuit deze doelstelling zijn bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid 
speerpunten van beleid. 
 
Het bestemmingsplan heeft geen grote veranderingen op verkeerstromen en infrastructurele 
voorzieningen tot gevolg. Binnen het plangebied wordt voldoende parkeercapaciteit voor de bewoners 
uit het plangebied ingeruimd en ook de ontsluiting wordt in het bestemmingsplan geregeld, waardoor 
de bereikbaarheid van het plangebied niet negatief beïnvloed wordt. Het bestemmingsplan is in lijn 
met het mobiliteitsbeleid.  
 
Het Nationaal Waterplan 
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen 
aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. 
Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van 
voldoende en schoon water, en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen 
genoemd die hiertoe worden genomen.  
Bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen zullen de wateraspecten een zwaarder belang in de 
afweging moeten krijgen, dan onder het beleid van de Vierde nota Waterhuishouding het geval was. 
Dit is noodzakelijk om op de korte of lange termijn te kunnen beschikken over duurzame en 
klimaatbestendige watersystemen. 
 
Het bestemmingsplan is in lijn met het Nationaal Waterplan, hetgeen blijkt uit de watertoets, zie 
hoofdstuk 4.  
 
3.4 Provinciaal beleid 
 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening met de daarbij behorende 
Invoeringswet in werking getreden. De nieuwe wet voorziet in een nieuw stelsel van 
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verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. Kort gezegd komt de 
stelselwijziging voor de provincies erop neer dat het streekplan als beleidsdocument en het 
goedkeuringsvereiste voor gemeentelijke bestemmingsplannen zijn komen te vervallen. 
Voor het streekplan komt de provinciale structuurvisie in de plaats. Hierin legt de provincie 
haar ruimtelijke toekomstvisie vast en moet zij tevens aangeven hoe zij deze visie denkt te 
realiseren. De structuurvisie is uitsluitend zelfbindend. Voor de doorwerking van het in de 
structuurvisie vastgelegde beleid naar de gemeenten toe staan de provincie diverse juridische 
instrumenten ter beschikking, zoals een provinciale ruimtelijke verordening. 
 
De Provinciale Staten van de provincie Noord Holland hebben op 21 juni 2010 de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie vastgesteld. 
 
In de Structuurvisie is het provinciaal ruimtelijk beleid verwoord. In de ruimtelijke verordening is dit in 
regels vertaald. Het betreft regels omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen 
over onderwerpen in zowel het landelijke als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar 
een provinciaal belang mee gemoeid is. Onderwerpen zijn onder meer volumineuze detailhandel op 
bedrijventerreinen, grootschalige (perifere) detailhandel, locaties voor bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties binnen bestaand bebouwd gebied, het bouwen van woningen of bedrijventerreinen in 
landelijk gebied, “groene ruimten” zoals nationale landschappen en Rijksbufferzones, “blauwe ruimten” 
zoals waterkeringen en energie (zoals de bouw van windmolens).  
 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie behoort het plangebied tot het bestaand 
bebouwd gebied (BBG). Binnen het BBG is ondermeer nieuwe woningbouw toegestaan.  
Geconcludeerd kan worden dat de binnen dit bestemmingsplan beoogde nieuwe ontwikkelingen 
overeenkomt met het ontwerp van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie.  
 
 
3.5 Regionaal beleid 
 
Regionaal Waterplan Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest (2007) 
 
De colleges van Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest hebben besloten in samenwerking met 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een waterplan op te stellen. Volgens het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) worden gemeenten geacht zo'n plan in huis te hebben. Dat de drie 
gemeenten samen optrekken is tamelijk uniek. De watersystemen van Heemskerk, Beverwijk en 
Uitgeest kunnen we beschouwen als een deelstroomgebied. De verwachting is daarom dat bepaalde 
knelpunten door samen te werken eenvoudiger zijn op te lossen. Zo ontstaan er meer kansen om 
maatschappelijk gewenste maatregelen uit te voeren tegen de laagste kosten. 
 
Het doel van het waterplan is het behouden en het verder ontwikkelen van een duurzaam 
watersysteem in Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest. Hiertoe worden een visie en een samenhangend 
strategisch beleid ontwikkeld. In het plan worden verder afspraken vastgelegd over de uitvoering van 
maatregelen en het beheer en onderhoud van het watersysteem door de verschillende partijen. 
Bestaande regelingen worden waar nodig geactualiseerd en verduidelijkt.  
 

De belangrijkste maatregelen voor gemeente Heemskerk zijn: 
Het teveel aan regenwater stroomt snel vanuit Heemskerk naar de laaggelegen polders van Uitgeest. 
Daar ontstaat wateroverlast bij extreme neerslag. Door het graven van landschappelijk goed in te 
passen extra waterberging nabij Marquette langs de Noorddorper beek, kan het gebied het 
afstromende water zelf bergen. Daarmee wordt de wateroverlast benedenstrooms vergaand 
teruggedrongen. 
 
Doordat voldoende rekening is gehouden met het beperken van de verharding in de nieuwe situatie 
en doordat regenwater op het oppervlaktewater wordt geloosd draagt het project bij aan het realiseren 
van de doelen van het waterplan. 
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Woonvisie 2015 +, Beverwijk – Heemskerk (2009) 
 
In deze visie is een beschrijving van de woningmarkt Beverwijk/-Heemskerk te vinden waarin het 
kleinstedelijk wonen domineert. Dit woonmilieu beslaat het leeuwendeel van het grondgebied van 
Beverwijk en Heemskerk. Het woonmilieu is opgebouwd uit wijken met verschillende karakters met 
ieder een eigen ontwikkelrichting en het wordt per saldo niet aantrekkelijk gevonden. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de vroege naoorlogse wijken. Een uitbreiding van de woningvoorraad 
blijkt niet noodzakelijk, wel een kwalitatieve vervanging van verouderde (portiek)huurwoningen door 
nieuwbouw in gewenste woonsegmenten. De gemeenten willen echter de aantrekkelijkheid zo 
verbeteren dat tevens de woningbehoefte positief beïnvloed wordt. Het streven is huishoudens te 
verleiden naar het kleinstedelijk woonmilieu te komen. Als gevolg van de woningbouwinitiatieven zal 
de woningvoorraad in het kleinstedelijke woonmilieu aanzienlijk toenemen. 
 
Het bestemmingsplan Coornhertstraat maakt herstructurering van een gedeelte van een kleinstedelijk 
woongebied mogelijk en is hiermee in lijn met de Woonvisie.  
 
Groenbeleidsplan Heemskerk (2009) 
 
De doelstelling van dit groenbeleid is het behouden van de groene uitstraling van Heemskerk. Hier is 
invulling aan gegeven door een aantal beleidsuitgangspunten en uitvoeringsmaatregelen op te nemen 
die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit en de kwantiteit van het Heemskerkse gemeentelijke groen 
gelijk blijven of verbeteren.  
Bij inbreidingen (ontwikkelingen, herstructurering en/of herinrichting op het gebied van 
woningbouw/gebouwen, binnen het stedelijk gebied) is het uitgangspunt dat de hoeveelheid openbaar 
groen in de nieuwe situatie minimaal gelijk moet zijn aan de hoeveelheid openbaar groen in de oude 
situatie. Er geldt ook voor het verwijderen van gemeentelijke bomen binnen het bebouwd gebied een 
compensatieplicht. Dit houdt in dat voor elke gemeentelijke boom die verwijderd wordt er een boom 
moet worden teruggeplant. Hierdoor blijft de totale hoeveelheid groen en het totale aantal bomen 
binnen het stedelijk gebied ook bij inbreidingen gelijk.  
 
De ingrepen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt hebben tot gevolg dat de 
stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk verbeterd wordt, onder meer door het vergroten van de 
openbare ruimte. De herinrichting van het openbaar gebied voorziet in de aanplant van nieuwe 
bomen, een groen dak op een stallingsgarage en speelvoorzieningen in het groen. Het 
bestemmingsplan is conform het Groenbeleidsplan Heemskerk. 
 
 
3.6 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Heemskerk (2003) 
 
Op 27 november 2003 is de Structuurvisie Heemskerk door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie 
is de gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkeling tot 2015 vastgelegd. Op de structuurvisiekaart is 
het projectgebied als “bebouwde kom” aan de noordwest kant en “bovenwijkse groenstructuur” aan de 
zuidoostkant aangegeven. De bovenwijkse groenstructuur verbindt de bebouwde kom met het 
buitengebied. De wens in de Structuurvisie is om de ruimte binnen de bebouwde kom te optimaliseren 
en de kwaliteit van de groenstructuur te verbeteren. De herstructurering van delen van Heemskerk 
werd reeds aangekondigd in de structuurvisie. 
 
Het realiseren van twee woontorens in het groen past binnen het streven om kwaliteit te realiseren 
zoals is beschreven in de structuurvisie. 
 
Nota Duurzaam bouwen 
 
De gemeente Heemskerk streeft naar een ontwikkeling die in eerste instantie voorziet in de behoefte 
van de huidige generatie, zonder daarmee de toekomstige generaties de mogelijkheid te onthouden 
om ook in hun behoefte te voorzien. Een belangrijke doelstelling van de gemeente met het beleid over 
duurzaam bouwen is de terugdringing van het energieverbruik 
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De gemeenteraad van Heemskerk heeft in 2001 het Werkboek duurzaam bouwen vastgesteld. In dit 
werkboek zijn beleidsdoelstellingen opgenomen op het gebied van duurzaam bouwen aan de hand 
van het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen. Tevens heeft de gemeenteraad in 2004 BANS 
klimaatbeleid vastgesteld.  
De Milieudienst IJmond heeft het initiatief genomen om samen met medewerkers van de gemeente 
Heemskerk en adviesbureau W/E adviseurs te Tilburg een aanvullend beleidskader op te stellen 
waarin opgenomen een ambitieniveau en een uitvoeringskader. Op 30 oktober 2007 is het 
“Beleidskader Kwaliteit en Duurzaam bouwen (nieuwbouw), regio IJmond, 2007” vastgesteld. 
 
Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de Milieudienst IJmond 
en de gemeente Heemskerk het gebruik van GPR Gebouw 4.0.  GPR Gebouw 4.0 is een relatief 
eenvoudig instrument waarmee prestaties gemeten kunnen worden, compleet met rapportcijfers van 1 
tot 10. Een score van 6.0 is representatief voor het wettelijke niveau van het Bouwbesluit. Dit 
instrument kijkt breder dan alleen energie. De GPR-lijst kan online ingevuld worden. De kosten van 
het gebruik van GPR Gebouw 4.0 worden gedragen door de Milieudienst IJmond. De ambitie van de 
gemeente is een 7.0 te scoren op het thema energie en gemiddeld een 7.0 voor de thema’s milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.  
 
Conclusie 
Overeenkomstig het beleid van de gemeente dient duurzaam te worden gebouwd. Gelet op het aantal 
woningen, twee appartementgebouwen van ieder maximaal 28 woningen, is het plan kansrijk voor het 
duurzaam realiseren overeenkomstig het beleid van de gemeente.  
Van belang is dat duurzaamheid / energiebesparing vroeg in het bouwproces wordt meegenomen en 
dat daarvoor in de realisatiefase budget beschikbaar wordt gesteld.  
 
Parkeerbeleidsplan, 2010  
 
Het parkeerbeleidsplan is op 21 juli 2010 voor de laatste maal geactualiseerd en wordt naar 
verwachting in september door de raad besloten. Dit beleidsplan is dus een geactualiseerde versie 
van het parkeerbeleidsplan dat Goudappel Coffeng BV in 2002 in opdracht van de gemeente 
Heemskerk heeft opgesteld. Redenen voor actualisatie waren de herstructurering van de A.S.V.V., 
een efficiëntere aanpak van parkeren in bestaand woongebied, verdeling van parkeren op eigen 
terrein, de aanpak van parkeren bij herstructurering, de 85% regeling en de afkoopregeling. 
 
In het parkeerbeleidsplan wordt gesteld dat het parkeerbeleid (met name bij nieuwbouw) gericht dient 
te zijn op het voorkomen van parkeerproblemen, door voldoende parkeergelegenheid te realiseren 
(voldoende hoge parkeernormen) en door te zorgen voor een optimaal gebruik van de beschikbare 
parkeerplaatsen middels een goede spreiding van het parkeeraanbod over de wijk. 
 
In het parkeerbeleidsplan wordt geconstateerd dat hoewel het autopark sterk is gegroeid tussen 1980 
en 1995 ook het aantal huishoudens sterk groeide. Daardoor is het autobezit per huishouden 
jarenlang vrijwel gelijk gebleven. Vanaf 1995 groeit het autobezit echter een stuk sneller dan het 
aantal huishoudens. Uit analyses van prognoses van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het 
Centraal Planbureau kan worden geconcludeerd dat ook de komende jaren het autobezit per 
huishouden zal blijven groeien, zij het in een iets langzamer tempo dan de laatste jaren. Verwacht 
wordt dat in 2020 het autobezit per huishouden nog eens 10% hoger zal zijn dan in 2000 (en dus ruim 
20% hoger dan in 1995). 
 
De geschetste ontwikkeling van het autobezit is aanleiding om ook de parkeernormen voor nieuwe 
woningen te verhogen. Het autobezit blijkt vooral een sterke relatie te hebben met het inkomen en in 
mindere mate met de gezinssamenstelling. Het inkomen en de gezinssamenstelling hebben een 
sterke relatie met het woningtype. Daarom worden parkeernormen voor nieuwbouw gedifferentieerd 
naar woningtype. Bij herstructureringprojecten, waarbij bestaande bebouwing wordt gesloopt en 
nieuwe wordt gerealiseerd worden de parkeernormen volgens nieuwbouw gehanteerd. 
 
Om fluctuaties in de parkeerbezetting op te kunnen vangen en om eventuele bezoekers parkeerruimte 
te geven, wordt rekening gehouden met een extra parkeerbehoefte van 0,3 per woning. Deze 0,3 
parkeerplaatsen per woning moeten in ieder geval in het openbare gebied worden gerealiseerd. De 
overige mogen ook op eigen terrein liggen. Parkeerplaatsen in niet openbare parkeergarages 
(bijvoorbeeld onder appartementencomplexen) tellen voor 100% mee.  
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 norm incl. bezoekers en 

fluctuatie 

Zorgeenheid/kamerverhuur 
Seniorenwoning 

0,6 
1.0 

woning goedkoper dan gemiddeld (2-kamers, woonopp. tot 80 m2) 1,6 
woning gemiddeld (3/4 kamers, woonopp. 80-110 m2) 1,8 
Woning duurder dan gemiddeld (twee-onder-een-kap/vrijstaand, woonopp. 110 
m2 en groter 

2.0 

Afbeelding: parkeernormen nieuwe woongebieden uit het parkeerbeleidsplan 2010. 

 
In het bestemmingsplan wordt parkeren binnen de bestemming ‘Verkeer’ toegestaan, daarnaast wordt 
er een stallingsgarage mogelijk gemaakt. Op deze wijze wordt voldaan aan het bepaalde in het 
parkeerbeleidsplan.  

 

Gemeentelijk RioleringsPlan 2009 t/m 2013 
De gemeente is volgens de Wet Milieubeheer (art. 4.22) verplicht een gemeentelijk rioleringsplan op te 
stellen (hierna te noemen: GRP). Op grond van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke 
watertaken moet in het GRP expliciet aandacht worden besteed aan de zorgplichten voor stedelijk 
afvalwater, hemel- en grondwater.  
 
Voor de inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater en hemelwater uit het stedelijk gebied van 
Heemskerk is 149 km vrijvervalriolering aangelegd. 68% hiervan bestaat uit een gemengd stelsel. Het 
overige deel bestaat uit verbeterd gescheiden rioolstelsels. In het buitengebied wordt het stedelijk 
afvalwater ingezameld en verwerkt met een droogweerafvoerstelsel. 
 
In de gemeente Heemskerk is op dit moment sprake van gedeeltelijke ontvlechting van stedelijk 
afvalwater en hemelwater. Door toepassing van verbeterd gescheiden rioolstelsels bij nieuwbouw is al 
op grote schaal sprake van gescheiden inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater en grond- 
en hemelwater. Verdere ontvlechting bijdraagt aan een duurzamer rioleringssysteem, doordat er 
minder hemelwater naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. In de planperiode wordt een beperkte 
ontvlechting doorgevoerd. Dit betekent een voortzetting van de huidige praktijk. In combinatie met 
riool- en wegreconstructies en woningrenovaties worden, mits doelmatig, schone oppervlakken 
afgekoppeld.  
 
In de planperiode vinden grootschalige renovaties plaats door woningbouwvereniging WoonOpMaat. 
Er zijn geen nieuwbouwplannen voor de komende jaren ontwikkeld. Per saldo vindt er wel uitbreiding 
plaats van het aantal wooneenheden in het bestaand stedelijk gebied (ruim 1.100 tot het jaar 2016). 
Er worden in de planperiode geen bedrijventerreinen ontwikkeld.  
In uitbreidingsgebieden voor woningbouw wordt een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd. 
Percelen in inbreidingsgebieden worden, vooral bij geringe omvang, aangesloten op het bestaande 
stelsel. Bij risicovolle bedrijventerreinen of drukke verkeerswegen worden maatregelen getroffen om 
de emissie van vervuilende stoffen op oppervlaktewater zo veel mogelijk tegen te gaan, door 
toepassing van verbeterd gescheiden stelsels en lamellenfilters. Bij de voorbereiding van 
rioleringsplannen voor in- en uitbreidingsgebieden wordt het HHNK betrokken.  
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4. Randvoorwaarden   
 
Het bestemmingsplan voorziet in nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw, een ondergrondse 
stallingsgarage en een park/openbaar groen. Voor de nieuw te creëren situatie dienen diverse 
onderzoeken naar randvoorwaarden uitgevoerd te worden. Bij de randvoorwaarden gaat het vooral 
om milieutechnische aspecten, maar zijn ook andere aspecten, zoals verkeer en parkeren van belang. 
 
4.1 Bodem 
 
In de ‘Wet bodembescherming’ zijn bepalingen opgenomen ter behoud en verbetering van de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Wanneer (graaf-) werkzaamheden worden uitgevoerd is een 
(verkennend) bodemonderzoek aan de orde om te bepalen of het nodig is om eventuele vervuilde 
grond te saneren. 
 
Uit de door de Milieudienst IJmond verschafte notitie inzake het milieuadvies Coornhertstraat (d.d. 2 
februari 2010) blijkt dat er voor het plangebied medio 2007 een bodemkwaliteitskaart beschikbaar is 
gekomen. De betreffende bodemkwaliteitskaart maakt onderscheid tussen de boven- en ondergrond. 
Uit zowel de kaart voor de boven- als ondergrond blijkt dat het plangebied aan de Coornhertstraat uit 
schone grond bestaat.  

 
 
 
 
 
 
Het feit dat de bodem ter plaatse van het plangebied uit schone grond bestaat, impliceert dat er geen 
nader onderzoek naar bodemkwaliteit nodig is. Wel schrijft het bodembeheerplan voor om aanvullend 
op de bodemkwaliteitskaart een historisch bodemonderzoek uit te voeren om te onderzoeken of lokaal 
voormalige bedreigende bodemactiviteiten hebben plaatsgevonden; de bodemkwaliteitskaart 
verschaft namelijk slechts informatie over de gemiddelde bodemkwaliteit in een bepaald gebied.  
 
Voor de locatie zijn er bij de Milieudienst IJmond gegevens beschikbaar over de kwaliteit van de 
bodem. 
De locatie is door een onafhankelijk bureau (Landview) onderzocht op de aanwezigheid van grond- en 
grondwaterverontreinigende stoffen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 
(NEN) 5740: “bodem onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”, uitgave van het Nederlandse 
Normalisatie Instituut (NNI), oktober 1999. Het perceel is onderzocht met als hypothese: onverdachte 
locatie.  
Uit de analyseresultaten bleek een overschrijding van de streefwaarde van minerale olie in het 
mengmonster van de ondergrond (og1). Met het oog hierop zijn vervolgens ook de afzonderlijke 
monsters op deze parameter onderzocht. 
  

Afbeeldingen van de bodemkwaliteitskaart voor 
Heemskerk. De afbeelding links betreft de kaart voor de 
bovengrond, de kaart rechts is voor de ondergrond. Op 
basis van beide kaarten blijkt de grond ter plaatse van 
het plangebied uit schone grond te bestaan.  



 

 16

Op basis van de in het onderzoeksrapport genoemde gehalten in grond en grondwater heeft de 
Milieudienst IJmond kunnen concluderen dat: 

1. visueel geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen;  
2. in de bovengrond geen verhoogde gehaltes met verontreinigende stoffen zijn 

aangetroffen; 
3. in de ondergrond, uitgezonderd bij boring 20, geen verhoogde gehaltes met 

verontreinigende stoffen zijn aangetroffen; 
4. in de ondergrond bij boring 20 (enkele meters ten noorden van het atelier en het 

trafogebouwtje) een matige verontreiniging met minerale olie is aangetroffen;  
5. in het grondwater (Peilbuis 19) een licht verhoogd gehalte met chroom is aangetroffen. 

 
Rondom de boring waar tijdens het verkennend bodemonderzoek van maart 2007 een matige 
verontreiniging met minerale olie in de grond werd aangetroffen, zijn vijf boringen geplaatst. Drie van 
deze boringen zijn afgewerkt met een peilbuis met snijdend filter. De grondmonsters zijn geanalyseerd 
op minerale olie. De grondwatermonsters op minerale olie en aromaten. 
 
Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten: 

1. de grond bij boring 20 (ter hoogte van het atelier Coornhertstraat 2) is op een diepte van 
1,0 – 2,0 m licht verontreinigd met minerale olie. Naar schatting gaat het om een 
hoeveelheid van ca. 10 m3 (16 ton)  

2. het grondwater (0,5 – 2,5 m-mv) bleek niet verontreinigd met de minerale olie en 
aromaten 

3. visueel is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
Op de locatie is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie in de 
grond en het grondwater. Bij het huidige en toekomstige gebruik (openbaar plantsoen) zijn er uit 
milieukundig oogpunt geen sanerende maatregelen noodzakelijk. 
Op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en de huidige regelgeving bestaat er geen 
bezwaar tegen de afgifte van een bouwvergunning. 
 
Uit kaartmateriaal van 1821 is een mogelijke slootdemping of kavellijn achterhaald, grofweg ter hoogte 
van de Coornhertstraat. De ligging is op twee kaarten enigszins afwijkend. In de voorgaande 
bodemonderzoeken is geen aandacht besteed aan deze mogelijke slootdemping. Door E.M.E. bv is in 
2010 aan HB Adviesbureau bv opdracht verleend voor het uitvoeren van een indicatief 
grondonderzoek naar de gedempte sloot waar geconcludeerd is dat de voormalige sloot ter plaatse 
van het te bouwen appartementencomplex aangetroffen is. Er wordt opgemerkt dat: 

- de aangetoonde verontreinigingen in de grond naar verwachting te relateren zijn aan de 
voormalige slootbodem en dempingsmateriaal met puinhoudende bijmengingen; 

- de beschikbare gegevens geen belemmering vormen voor de beoogde gebruiksfunctie en 
herinrichting van de locatie; 

- vrijkomende grond kan worden hergebruikt. 
 
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bodemkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied geen belemmering vormt voor de functies en aanverwante werkzaamheden die het 
bestemmingsplan toestaat.  
 
4.2 Geluidhinder 
 
In de Wet geluidhinder zijn geluidsnormen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 
industrielawaai opgenomen. Wanneer er een nieuwe geluidsgevoelige bestemming wordt gerealiseerd 
op een locatie waar momenteel geen geluidsgevoelige functie aanwezig is en deze locatie binnen de 
geluidszones van industrie, rail- of wegverkeer valt, moet een akoestisch onderzoek worden 
uitgevoerd. Onder meer woningen, scholen en ziekenhuizen worden als een geluidsgevoelige 
bestemming aangemerkt. In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt in een 
’voorkeursgrenswaarde’(voor wegverkeer: 48 dB) en een “maximum ontheffingswaarde” (voor 
wegverkeer: 63 dB). Wanneer het geluidsniveau ter plaatse van een geluidsgevoelige functie niet 
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, kan via een wettelijk geregelde procedure ontheffing van de 
voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd, zolang het geluidsniveau niet hoger is dan de maximum 
ontheffingswaarde. 
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Het bestemmingsplan maakt geluidgevoelige functies mogelijk, namelijk woningen. Er zal met 
betrekking tot deze woningen moeten worden voldaan aan het bepaalde in de Wet geluidhinder.  
 
Het plangebied ligt echter niet binnen de geluidzone van een spoorlijn (bijvoorbeeld Castricum – 
Uitgeest) en ook niet binnen de geluidzone van een industrieterrein of luchthaven. Het ligt wel binnen 
de geluidszone van de Laan van Assumburg. Op grond van artikel 77 van de Wet geluidhinder is 
akoestisch onderzoek verplicht voor geluidsgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van 
wegen, met uitzondering van wegen waar een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt. 
Binnen deze zones zijn de regels en de grenswaarden van de Wet geluidhinder van toepassing.  
 
Uit de resultaten van een door Milieudienst IJmond uitgevoerd geluidsonderzoek (zie notitie d.d. 2 
februari 2010)  blijkt dat de geluidsbelasting op de nieuwbouwwoningen, vanwege het wegverkeer 
over de Laan van Assumburg, maximaal 52 dB bedraagt. Hiermee wordt niet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48dB voldaan. Voor de betreffende adressen zullen derhalve hogere 
grenswaarden moeten worden vastgesteld. Gelijktijdig met de Wro-procedure dient een ‘hogere 
waarde Wet geluidhinder procedure’ te worden doorlopen, waarmee B&W ontheffing voor een hogere 
grenswaarde kunnen verlenen. De maximum te verlenen ontheffingswaarde is bij wet gesteld op 63 
dB. De hogere waarden moeten worden vastgesteld voor de woningen die dichter bij de Laan van 
Assumburg liggen. Bij de overige woningen in dit plan wordt de voorkeursgrenswaarde niet 
overschreden. B&W hebben de bevoegdheid voor het verlenen van hogere waarden in het kader van 
de Wet geluidhinder gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van milieudienst IJmond.  
(Notitie MD IJmond van 6 juli 2010) 
 
Binnen het plangebied ligt een transformatorhuisje. Op 7 juni 2010 is een bezoek gebracht aan de 
locatie door de Milieudienst. Er was geen geluid waarneembaar van het transformatorhuisje, dus ook 
niet meetbaar.  
 
Conclusie 
 
Om de in het bestemmingsplan toegestane woningen te kunnen realiseren dienen met betrekking tot 
deze woningen in het kader van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai 
te worden vastgesteld.  
 
4.3 Archeologie en cultuurhistorie 
 
Met de Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) is het verplicht voor alle (op)nieuw vast te 
stellen bestemmingsplannen om het archeologisch belang een volwaardige plaats toe te kennen.  
 
Door de provincie Noord-Holland is de Cultuurhistorische Waardenkaart opgesteld. De 
Cultuurhistorische Waardenkaart geeft een overzicht van de (inter)nationale, regionale en lokale 
cultuurhistorische waarden. De kaart dient als basis bij de toetsing van gemeentelijke plannen op het 
gebied van cultuurhistorie. Volgens deze kaart is het plangebied niet getoetst op aanwezigheid van 
cultuurhistorische waardevolle elementen.  
 
Door de gemeente Heemskerk is de Beleidsnota Archeologie opgesteld. De beleidsstrategie tot het in 
stand houden van de cultuurhistorische identiteit leidt er toe dat bij het opstellen of wijzigen van 
bestemmingsplannen uitdrukkelijk aandacht dient te worden besteed aan bekende en vermoede 
archeologische waarden.  
 
Conclusie 
 
Het bestemmingsplan staat woningbouw toe en een half verzonken stallingsgarage. Om deze functies 
te realiseren zijn grondroerende werkzaamheden nodig.  
In 2007 is een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een karterend 
booronderzoek verricht op de locatie. Het bevoegd gezag heeft in juni 2008 het programma van eisen 
voor een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven goedgekeurd.  
 
In opdracht van de gemeente Heemskerk heeft ADC ArcheoProjecten het Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO] in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het kader van de nieuwbouw van 
woontorens en half verdiepte parkeerplaatsen. 
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Vooronderzoek toonde aan dat zich op deze locatie archeologische resten vanaf de Ijzertijd konden 
bevinden. In de proefsleuven zijn vijf greppels, twee paalkuilen en een kuil aangetroffen. Eén greppel 
bevatte recent materiaal en dateert vermoedelijk in de Nieuwe tijd. De datering van de overige sporen 
is niet duidelijk. De conservering van de aangetroffen sporen is matig tot goed, maar er zijn ook veel 
recente verstoringen aangetroffen, o.a. gaten van heipalen. De vondsten zijn gefragmenteerd en deels 
verweerd. Dit is niet verwonderlijk, gezien het waddenmilieu waarin ze zich bevinden. Daardoor 
kunnen ze echter maar een geringe bijdrage leveren aan de waardering van de vindplaats. Op basis 
van de waardering volgens een puntensysteem, wordt de vindplaats niet behoudenswaardig geacht. 
De bevoegde overheid wordt derhalve geadviseerd het plangebied vrij te geven voor ontwikkeling. 
 
4.4 Waterparagraaf 
 
In het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat de betrokken waterbeheerders moeten worden 
geraadpleegd bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Op grond van provinciaal beleid dient, indien 
een planologische procedure wordt doorlopen, een Watertoets te worden uitgevoerd.  
 
De watertoets is een instrument om bij alle ruimtelijke plannen en besluiten waarin 
waterhuishoudkundige aspecten voorkomen te toetsen of er in voldoende mate rekening wordt 
gehouden met die aspecten. Het gaat daarbij vooral om aandacht voor de waterkwantiteit, de 
waterkwaliteit en voor de veiligheid.  
 
Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier.  
 
Waterkeringen: 
In en nabij het plangebied komen geen waterkeringen voor. Toetsing op dit aspect is derhalve niet van 
toepassing op het bestemmingsplan Coornhertstraat. 

 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: uitsnede legger primaire waterkeringen 
Amsterdam-IJmuiden, hieruit blijkt dat de 
beschermingszone van de dichtstbijzijnde 
waterkering buiten het plangebied valt. 

 
 
 
 
 

Waterkwaliteit: 
De watertoets is van toepassing als functies van een gebied veranderen en een planologische 
procedure aan de orde is. Het hoogheemraadschap past het kostenveroorzakingsbeginsel toe in 
situaties waarbij (nieuwe) functies worden ontwikkeld. Dit is conform het beleid in het Provinciaal 
Waterplan en strookt met de aanbevelingen van de Deltacommissie (Samen Werken aan Water, 
2008). Dit betekent dat de initiatiefnemer van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen verantwoordelijk is 
voor de financiering van compenserende maatregelen.  
Het gebruik van uitlogende materialen beïnvloedt de kwaliteit van regen- en oppervlaktewater negatief 
en dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Indien dergelijke materialen toch toegepast worden, 
wordt indien dat mogelijk is uitgegaan van coating of andere technische maatregelen waardoor 
uitlogen en andere ongewenste effecten zoveel mogelijk worden voorkomen.  
 
Het voorgaande is aan de orde bij de uiteindelijke realisatie van de toegestane ruimtelijke 
ontwikkeling. Het materiaalgebruik valt buiten de strekking van een bestemmingsplan. Voorts maakt 
het bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk die de waterkwaliteit in negatieve zin kunnen 
beïnvloeden.  
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Waterberging: 
Bij de watertoets adviseert het hoogheemraadschap ook over maatregelen die nodig zijn om het 
watersysteem op orde te houden. Hierbij is het uitgangspunt dat toename van verhard oppervlak en 
gedempte watergangen worden gecompenseerd.  
 
In het projectgebied is momenteel geen water aanwezig. Het project leidt derhalve niet tot demping 
van een bestaande waterloop. Wel voorziet het bestemmingsplan in nieuwe ontwikkelingen. 
Volgens de regelgeving van het hoogheemraadschap (de keur, 2009) dient een toename van 
verharding boven 800 m2 te worden gecompenseerd in de vorm van extra waterberging. Volgens de 
opgave van de gemeente (oktober 2010) is er sprake van een toename van verharding van 921 m2. 
Voor het desbetreffende peilgebied heeft het hoogheemraadschap een berekening gemaakt van het 
te compenseren oppervlak. Daarbij is uitgegaan van een peilstijging van 0,20 meter eens in de 25 
jaar, een drooglegging van 1,00 meter, een ondergrond van zand en een gescheiden rioolstelsel. Het 
benodigde compensatiepercentage om deze ontwikkeling waterneutraal te kunnen uitvoeren bedraagt 
24% van de toegenomen verharding. Dit komt neer op 221 m2 open water. De verhardingstoename 
zou nog enigszins gereduceerd kunnen worden door de toepassing van waterdoorlatende bestrating 
of door afwatering op omliggend groen.  
 
Grondwater: 
De grondwaterzorgplicht begint bij de perceelseigenaar. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het 
in goede staat houden van de in eigendom zijnde percelen en gebouwen.  
In de Waterwet is de gemeentelijke grondwaterzorgplicht opgenomen. Een nieuwe taak voor 
gemeenten is het treffen van doelmatige maatregelen indien de grondwaterstand structurele nadelige 
gevolgen heeft voor de bestemming van het gebied. Deze maatregelen betreffen het verzamelen, 
bergen, transporteren en nuttig toepassen van het (schone) grondwater.  
Met deze waterhuishoudkundige maatregelen op of in openbaar terrein kunnen problemen op 
particuliere percelen worden verholpen of voorkomen. Indien de genoemde waterhuishoudkundige 
maatregelen niet afdoende of doelmatig zijn, kan verzameld grondwater worden getransporteerd via 
het rioolwaterstelsel. 
 
De gemeente hanteert een drooglegging van minimaal 1 meter ten opzichte van het waterpeil. In het 
plangebied is het maatgevende grondwaterpeil -1,3 meter NAP.  
 
Er staat een gebouw in het plangebied waarin een atelier is gevestigd, waarbij het atelier zich bevindt 
bovenop het rioolstelsel. Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die de werking 
van het rioolstelsel belemmeren.  
 
Kelders en parkeergarages: 
Kelders en parkeergarages moeten waterdicht worden uitgevoerd. Ondergrondse werken mogen een 
vrije afstroming van grondwater naar het oppervlaktewater niet belemmeren. In het projectgebied zal 
een deel van de bebouwing, de stallingsgarage, half verdiept worden gebouwd. De verwachting is dat 
half verdiept bouwen geen significante gevolgen voor de grondwaterstromen heeft. 
 
Het is verboden om stedelijke functies te ontwateren door middel van drainage, met uitzondering van 
bouwactiviteiten met een maximum van twee jaar. Bij dit project wordt in de gebruikssituatie geen 
drainage toegepast. Wellicht zal dit wel nodig zijn tijdens bouwwerkzaamheden ten behoeve van de  
aanleg van de halfverdiepte stallingsgarage. 
 
Dempingen van oppervlaktewater: 
Verlies aan oppervlaktewater door het aanplempen van land dient elders binnen het plangebied 
(vooraf) te worden gecompenseerd. In dit bestemmingsplan wordt niet voorzien in demping van 
oppervlaktewater. 
 
Watervergunning: 
Voor het plangebied is de keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van 
toepassing. De keur is een speciale verordening van het hoogheemraadschap waarin de regels voor 
het beheer, gebruik en onderhoud van waterstaatswerken zijn opgenomen. Particulieren, bedrijven en 
andere overheden zijn verplicht zich aan de keur te houden. Meer informatie over de keur kunt u 
vinden op de website van het hoogheemraadschap. De huidige keur is in december 2009 vastgesteld. 
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Een nieuw artikel dat relevant is voor ruimtelijke plannen is Artikel 4.2 Verbod versnelde afvoer door 
verhard oppervlak. 
 
Zonder watervergunning zijn werkzaamheden aan/op waterstaatkundige werken, watergangen en 
keringen verboden. Tevens worden in de keur verplichtingen ten aanzien van het onttrekken en lozen, 
afvoeren en aanvoeren van water, meldplicht en meetplicht aangegeven. Een verzoek tot ontheffing 
kan bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden ingediend. 
 
Watersysteem 
Het plangebied is gelegen in het peilgebied 04310-18 in de polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek. 
In dit gebied wordt een streefpeil gehanteerd van NAP -1,30 meter en hoger. De toevoeging “en 
hoger” wordt gehanteerd in enigszins hellende gebieden en geeft aan dat er sprake is van een vrije 
afwatering vanuit dit hellende gebied naar het lager gelegen landelijk gebied aan de oostzijde van 
Heemskerk. De waterpeilen zijn in dergelijke gebieden nooit exact vast te leggen. 
 Het genoemde peil NAP -1,30 meter wordt aangetroffen aan de oostzijde van het peilgebied, ter 
hoogte van de stuw juist ten oosten van het plangebied. Naar het westen toe lopen de peilen op. 
Het peilgebied watert af via de waterpartijen langs de Coornhertstraat naar de Neksloot en vervolgens 
in noordoostelijke richting, via de Tolvaart naar het landelijk gebied. Tot slot wordt het water op de 
boezem uitgeslagen door het gemaal aan de Meldijk in Uitgeest.  
 
Regenwater: 
In het GRP (blz.14 van deze toelichting) wordt ingestoken op het aanleggen van een verbeterd 
gescheiden rioolstelsel bij nieuwbouwprojecten.  
Uitgangspunt in het rioleringsbeleid van het hoogheemraadschap voor nieuwe ontwikkelingen is ook 
dat er een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd met zuiverende randvoorzieningen voor de 
lozingspunten van het hemelwaterriool waar dat nodig is. 
 
4.5 Luchtkwaliteit 
 
In de Wet milieubeheer is indirect een koppeling gelegd met ruimtelijke plannen. Deze koppeling 
houdt in dat bij het voorbereiden van ruimtelijke plannen, waaronder een bestemmingsplan, de 
gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten worden onderzocht. De gevolgen hangen direct samen met de 
eventuele verkeersaantrekkende werking van het plan ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan. Bij de start van een project moet onderzocht worden of het effect relevant is voor 
de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ 
aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit 
NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels zijn vastgelegd die betrekking hebben op het begrip 
NIBM. ‘Niet in betekende mate’ is sinds de inwerkingtreding van het nationaal 
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en 
PM10. 
 
Het bestemmingsplan staat een in de zin van NIBM kleinschalige ontwikkeling (minder dan 1500 
nieuwbouwwoningen) toe en is daarom niet in betekenende mate van invloed op de luchtkwaliteit. Het 
plangebied voldoet dus aan de normen van de Wet luchtkwaliteit; aanvullend onderzoek naar 
luchtkwaliteit is niet nodig. 
 
4.6 Besluit Gevoelige bestemmingen 
 
Sinds 15 januari 2009 is de AMvB gevoelige bestemmingen van kracht. Het Besluit verbiedt op 
plaatsen waar normen overschreden worden of waar overschrijding dreigt, de ontwikkeling van 
voorzieningen voor kwetsbare groepen in de nabijheid van snelwegen en provinciale wegen. 
 
In het onderhavige plangebied worden geen nieuwe gevoelige bestemmingen gerealiseerd die binnen 
de invloedssfeer van snelwegen en provinciale wegen liggen. Het besluit is derhalve niet van 
toepassing op het bestemmingsplan. 
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4.7 Externe veiligheid 
 
Het bestemmingsplan moet op basis van het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) en de 
circulaire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ worden getoetst aan de externe 
veiligheidsaspecten zijnde het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
 
Inrichtingen 
 
Het bestemmingsplan Coornhertstraat ligt niet in het invloedsgebied van risicobronnen. Dit blijkt uit de 
risicokaart van de provincie Noord-Holland.  
 
Transport 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor is de “Circulaire 
Risiconormering Vervoer gevaarlijke stoffen” kader. In de circulaire is voor het plaatsgebonden risico 
de grenswaarde bepaald op 10

-6
. Voor groepsrisico is bepaald dat binnen een zone van 200 meter 

rond de route beperkingen ten aanzien van functies kunnen optreden.  
 
Het plangebied valt niet binnen een zone van een transportroute voor gevaarlijke stoffen.  
Nader onderzoek naar externe veiligheid is daarom niet nodig. 
 
4.8 Flora en fauna 
 
Op grond van de Flora en Faunawet (2002) is het verboden beschermde planten te vernielen of te 
beschadigen, beschermde dieren te verstoren, verwonden of te doden. Daarnaast is het verboden 
rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te beschadigen, weg te nemen of te vernielen. 
Ontheffing van deze regels is onder voorwaarde mogelijk voor onder andere bouwprojecten. 
 
Omdat het bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, namelijk de bouw van woningen 
en de herinrichting van overige gebieden is door AFO Advisering & Flora - fauna Onderzoek een 
natuurtoets uitgevoerd (januari 2008). Hierin is geconcludeerd dat op de planlocatie de Kleine 
maagdenpalm (Vinca minor) voorkomt (Flora en faunawet, tabel 1 algemeen soorten) en ook enkele 
strikt beschermde vogels en vleermuizen (Flora- en Faunawet, tabel 3).  
 
Voor de vogelsoorten is de locatie foerageergebied, met uitzondering van de Huismuis, Merel, 
Houtduif en Ekster, welke hier waarschijnlijk in de struwelen, bomen of onder de dakpannen broeden. 
De overige fauna betreft algemene soorten.  
De planlocatie maakt tevens zeer waarschijnlijk deel uit van het foerageergebied en/of rustplaats voor 
de Gewone Dwergvleermuis.  
 
In het onderzoek wordt als voorwaarde bij de uitvoering van de in het bestemmingsplan toegestane 
ontwikkelingen gesteld om, met name bij sloop en het herstructureren van groen (struweel, bomen), 
niet in strijd te handelen met de Flora- en faunawet. Dergelijke werkzaamheden dienen uitsluitend 
buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden, dan wel binnen het broedseizoen wanneer 
geconstateerd is dat er geen broedende vogels aanwezig zijn. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat het niet nodig is om ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan 
te vragen voor de in dit bestemmingsplan toegestane ontwikkelingen.  
 
De Milieudienst IJmond adviseert om in de woontorens enkele speciale dakpannen en bakstenen op 
te nemen om geschikte verblijfsplaatsen voor met name vleermuizen te creëren. 
 
4.9 Kabels en leidingen 
 
Binnen het plangebied bevindt zich een formeel overnamepunt van het gemeentelijk rioolstelsel naar 
een vrijverval rioolleiding van het hoogheemraadschap. Deze leiding is als dubbelbestemming in het 
bestemmingsplan opgenomen.  
 
Er bevinden zich verder geen hoofdkabels en leidingen meer in het gebied die van betekenis zijn voor 
het voorliggende bestemmingsplan.  
 



 

 22

4.10 Bezonning 
 
De in dit bestemmingsplan toegestane bouwhoogtes hebben invloed op de bezonning van de 
voorgestelde bebouwing zelf en op de bestaande bebouwing in de directe omgeving. Om hier een 
goed beeld van te krijgen is een schaduwstudie verricht. In deze studie is met behulp van een 
computermodel van de Coornhertstraat en omgeving de schaduwwerking berekend op enkele voor de 
Nederlandse situatie maatgevende dagen, namelijk 21 maart/21 september, 21 juni en 21 december.  
 
Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat de schaduweffecten van de grotere hoogte van de in 
dit bestemmingsplan toegestane nieuwbouw in de zomermaanden niet veel van de bestaande situatie, 
conform de voorgaande planologische regeling, verschilt. Echter in de wintermaanden zal extra 
schaduw ontstaan ten noorden van het plangebied. Dit betekent dat de huurwoningen aan de 
noordzijde van het plangebied gedurende een aantal uren per dag (schaduw)hinder zullen 
ondervinden ten gevolge van de bouw van de woontorens. 

 
4.11 Staat van bedrijfsactiviteit 
 
In het plangebied ligt een atelier van een kunstenaar en een transformator. Op grond van de VNG-
publicatie adviseert de Milieudienst IJmond, op 2 februari 2010, een ruimtelijke scheiding aan te 
houden tussen bedrijfsmatige activiteiten en gevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningen). Bij 
onderhavig plan gaat het om de volgende afstanden: 
 

sbi-code omschrijving activiteit geluid gevaar stof geur 

9251,9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 10 0 0 0 

00044 transformatoren < 1 MVA 10 0 0 0 

  
Het is mogelijk dat de aard en omvang van een bestaand bedrijf afwijkt van het ‘gemiddelde’ uit de 
afstandentabel. Dit kan aanleiding zijn om gemotiveerd af te wijken van het gegeven advies. Echter, 
een goede ruimtelijke onderbouwing dient een deugdelijke motivatie te bevatten om af te wijken van 
de richtafstand. Uit uitspraken van de Raad van State blijkt in die zin dat aan de richtafstanden wel 
degelijk recht kan worden ontleend indien er onvoldoende gemotiveerd wordt afgeweken van deze 
afstand. De afstand van de nieuw te bouwen woningen tot het atelier is 10 meter. De afstand van de 
nieuw te bouwen woningen tot de transformator is minder dan 10 meter.  
 
Op 7 juni 2010 is een bezoek gebracht aan de locatie door de Milieudienst. Er was geen geluid 
waarneembaar van het transformatorhuisje, dus ook niet meetbaar. Indien al geluid waarneembaar 
zou zijn, zou dat volledig overstemd worden door het geluid van vallend water afkomstig van de 
stuwbalk in de naastgelegen singel op circa 10 meter afstand. Vanwege bovenstaande waarneming is 
onderstaand een en ander met argumenten beoordeeld.  
 
De bovenstaande afstand van het transformatorhuisje tot een gevoelige bestemming (woningen) 
betreft transformatoren met een vermogen van 1 MVA (megavoltampère). Uit informatie bij Liander – 
de beheerder van de transformator – is gebleken dat het vermogen van dit algemene 
stroomverdeelpunt 400 KVA (kilovoltampère) bedraagt. Dit is minder dan de helft van het vermogen 
waarvan in de brochure wordt uitgegaan. Naar verwachting zal dit een effect hebben op de 
geluidsproductie. Liander beschikt niet over gegevens van de geluidsproductie van dergelijke 
transformatorhuisjes, omdat de praktijk heeft aangetoond dat daarvoor geen aanleiding bestaat. Bij 
Liander zijn nooit klachten binnengekomen over dergelijke huisjes. Er zijn voldoende situaties (ook 
binnen Heemskerk, zoals aan de Debora Bakelaan en de Lessestraat) bekend dat dergelijke huisjes 
op minder dan 10 meter van gevoelige bestemmingen zijn gesitueerd en dat levert volgens Liander 
geen klachten op. Ook bij de milieudienst zijn in de afgelopen 10 jaar geen klachten bekend van 
dergelijke situaties. Binnen het werkgebied van Liander is op dit moment de trend dat de 
verdeelstations worden geïntegreerd binnen de gebouwen van een nieuwe wijk.  
 
Conclusie 
Realisatie van het appartementencomplex op minder dan 10 meter afstand van een bestaand 
gerenoveerd transformatorhuisje levert vanuit de invalshoek geluid geen problemen op. 
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4.12 Eigendomsverhoudingen 
 
De gronden onder de gesloopte woningen is in eigendom van woningstichting Nieuw Amsterdam en in 
beheer bij WOONopMAAT. De grond onder de nieuw geprojecteerde woontorens is in eigendom van 
de gemeente Heemskerk en daarmee beschikbaar voor de nieuwe ontwikkeling.  
 
4.13 Economische uitvoerbaarheid 
 
Op 30 juni 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Heemskerk en 
WOONopMAAT. Uit deze overeenkomst blijkt dat de gemeente de kosten voor het bouw- en 
woonrijpmaken van het projectgebied voor haar rekening neemt en op haar risico uitvoert. 
WOONopMAAT bekostigt de ontwikkeling en de realisatie van het vastgoed en neemt het 
bijbehorende risico voor zijn rekening.  
 
Op basis van deze overeenkomst hebben partijen gezamenlijk een grondexploitatiemaatschappij 
(GEM) opgericht.   
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5. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
5.1 Bestemmingsplanprocedure 
 
Voordat dit bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, dient de procedure te worden doorlopen, zoals 
deze is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening. 
 
5.2 Inspraak 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan zal zes weken ter visie worden gelegd. Er is al een 
informatiebijeenkomst in het kader van het wijkontwikkelingsvisie herstructurering Coornhertstraat in 
januari 2007 geweest. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan zal overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken 
ter visie worden gelegd, waarbij een ieder de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen. 
 
5.3 Overleg artikel 3.1.1 Bro 
 
In het kader van het overleg op grond van art. 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt het 
voorontwerp van het bestemmingsplan aan de volgende instanties gezonden.  
 
01. VROM-inspectie; 
02. De Provincie Noord-Holland, directie Beleid, Sector Ruimtelijke Inrichting; 
03. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
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6. Juridische planopzet 
 
6.1 Standaardisatie en digitalisering 
 
De nieuwe Wro en het Bro stellen de digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten volgens 
daartoe gestelde standaarden verplicht.  
  
Het nieuwe Bro stelt verplicht dat een bestemmingsplan in digitale vorm volgens de ro-standaarden 
voor de digitalisering wordt vastgesteld en dat daarvan tevens een analoge verbeelding wordt 
vastgesteld. Van een bestemmingsplan, vastgesteld na 1 januari 2010, is er dus altijd een digitale en 
analoge (papieren) verschijningsvorm. Deze zijn beide (rechts)geldig.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de standaarden voor vergelijkbaarheid, de SVBP 
2008, en er is tevens een digitaal plan. 
 
6.2 Hoofdopzet 
 
Dit bestemmingsplan bestaat uit een GML-bestand, regels en een toelichting. Het GML-bestand bevat 
de plankaart, waaraan de regels zijn gekoppeld. Deze vormen het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan.  
 
Plankaart 
Op de verbeelding van de plankaart wordt door middel van letters, cijfers, lijnen en aanduidingen het 
toegestane gebruik van de gronden en de mogelijke bouwhoogtes/volumes staan aangegeven. De 
kaart heeft, in samenhang met de regels, een juridisch bindend karakter. 
 
Als ondergrond is een recente topografische kaart gehanteerd. Daarmee kan exact worden bepaald 
waar het plan is gelegen en hoe begrenzingen lopen. Om de goede leesbaarheid van de plankaart te 
waarborgen is gekozen voor een schaal van 1:1000. De kaarten zijn voorts voorzien van een legenda 
en een noordpijl. Het plangebied van het bestemmingsplan is aan de hand van een plangrens 
(bolletjeslijn) op de plankaart weergegeven.  
  
Regels  
In de standaarden voor vergelijkbaarheid, de SVBP 2008, is voorgeschreven hoe de regels van het 
bestemmingsplan dienen te worden opgebouwd. Voor de leesbaarheid en raadpleegbaarheid dienen 
de regels in hoofdstukken te worden geplaatst. Daarbij dient een vaste volgorde te worden 
aangehouden. De regels van het bestemmingsplan zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken. 
 
In het eerste hoofdstuk worden de begrippen en wijze van meten behandeld. Deze hebben als doel 
begrippen in de regels te verklaren en eenduidige richtlijnen te geven op basis waarvan de 
bouwmaten die zijn opgenomen in de regels dienen te worden gemeten.  
 
In het tweede hoofdstuk zijn de regels opgenomen, die betrekking hebben op alle bestemmingen die 
in het bestemmingsplan zijn opgenomen.  
 
Het derde en vierde hoofdstuk omvat een aantal regels, die niet op een bepaalde bestemming 
betrekking hebben, maar voor het gehele bestemmingsplan gelden.  
 
Het overgangsrecht en de anti-dubbeltelregel zijn opgenomen in het Bro2008 met de verplichting deze 
over te nemen in het bestemmingsplan. De Wro bevat een algemeen verbod om de gronden en 
bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Dit hoeft dus niet in de planregels te 
worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de strafbepaling. 
  
In een bestemmingsregel wordt aangegeven waarvoor en – zo nodig – hoe de betreffende gronden 
mogen worden gebruikt en bebouwd. Ter bevordering van de leesbaarheid en de raadpleegbaarheid 
is hierbij een vaste volgorde aangehouden. 
 
De regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:  
- Bestemmingsomschrijving  
- Bouwregels  
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- Nadere eisen  
- Afwijking van de bouwregels  
- Specifieke gebruiksregels  
- Afwijking van de gebruiksregels  
- Aanlegvergunning  
- Sloopvergunning  
- Wijzigingsbevoegdheid 
 
In de bestemmingsomschrijving wordt beschreven welke functies binnen de betreffende bestemming 
zijn toegestaan. In de bouwregels wordt weergegeven of en hoe gebouwd mag worden. Daarin wordt 
in algemene zin geregeld in alle bestemmingen dat er slechts gebouwd mag worden ten behoeve van 
de bestemming. In de navolgende (sub)leden worden maten zoals oppervlakten en bouwhoogten 
opgenomen, die betrekking hebben op de toegestane gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen 
zijnde. In een aantal gevallen is in afwijking van bepalingen in de eerder genoemde leden mogelijk, in 
sommige gevallen is dit slechts mogelijk na het verlenen van een ontheffing door het dagelijks 
bestuur. 
 
In de specifieke gebruiksregels worden nadere bepalingen gegeven omtrent de functies die zijn 
vermeld in de doeleindenomschrijving. Zo kan bijvoorbeeld de omvang van bepaalde functies beperkt 
worden, of de situering van functies worden aangewezen. 
 
6.3 Regels met betrekking tot de afzonderlijke bestemmingen 
  
In deze paragraaf zijn de regels beschreven, die betrekking hebben op alle bestemmingen die in het 
bestemmingsplan zijn opgenomen:  
 
Woning 
 
De binnen het plangebied geplande woningen is opgenomen binnen de bestemming ‘Wonen’. De 
gronden binnen deze bestemming mogen, naast de functie hoofdgebouwen in de vorm van woningen, 
worden aangewend voor bergingen en andere nevenruimten, aan huis verbonden beroepen en 
parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding “parkeergarage”. Binnen de bestemming 
“Wonen” zijn tevens bouwvoorschriften opgenomen die aansluiten bij het in het bouwplan 
weergegeven bebouwingsvoorstel. Zo zijn in de verbeelding de maximale bouwhoogtes aangegeven. 
Er zijn 7 bouwlagen als een maximum aantal bouwlagen in de regels opgenomen. Ook zijn binnen de 
bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan met een maximum bouwhoogte van 
drie meter.  
Er zijn gebruiksvoorschriften opgenomen die de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of 
bedrijf reguleren. 
  
Groen 
 
De gronden binnen de bestemming “Groen” mogen, naast de functie groenvoorzieningen, in de vorm 
van plantsoenen, park en solitaire beplanting, worden aangewend voor aan de bestemming 
ondergeschikte fiets- en voetpaden, steigers, parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 
“parkeergarage”, nutsvoorzieningen en speelvoorzieningen. Ook zijn binnen de bestemming 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan met een maximum bouwhoogte van tien meter.  
 
Gemengd 
 
Het terrein van het atelier is bestemd als ‘Gemengd’. De bestaande situatie van het atelier is hiermee 
positief bestemd. Naast atelier zijn ook nutsvoorzieningen toegestaan. Er is in de verbeelding een 
maximale bouwhoogte aangegeven. Er is ook 1 bouwlaag als maximum aantal bouwlagen in de 
regels opgenomen. Ook zijn binnen de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan 
met een maximum bouwhoogte van drie meter.  
 
Verkeer 
 
De straten die het plangebied aansluiten op de bestaande straten in de omgeving en ook toegang tot 
de nieuwe bebouwing geven zijn bestemd als ‘verkeer’. Naast rijwegen, fiets- en voetpaden zijn ook 
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groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, in- en uitritten en verblijfsgebied toegestaan. Er zijn binnen de 
bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan met een maximum bouwhoogte van 
twaalf meter.  
 
6.4 Aanvullende en algemene bepalingen 
 
Hoofdstuk 3 van de regels regelt een aantal bepalingen, dat voor het hele plangebied geldt.  
 
In artikel 7 is de anti-dubbeltelbepaling opgenomen. De algemene bouwregels (artikel 8) geven de 
toegestane overschrijding van in dit plan aangegeven bestemmings- en bouwgrenzen aan. 
 
In artikel 9, de algemene gebruiksregels, is het toegelaten gebruik van de bebouwing en de gronden 
geregeld.  
 
De algemene afwijkingsregels (artikel 10), gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 
zorgen voor flexibiliteit van het plan. Deze afwijkingen zijn niet specifiek op één bestemming gericht; 
zij kunnen gebruikt worden ten aanzien van alle bestemmingen.  
 
In hoofdstuk 4 van de regels is in artikel 11 het overgangsrecht opgenomen. Dit artikel heeft ten doel 
de rechtstoestand tijdens de overgangsfase vast te leggen.  
 
In het laatste artikel 12 wordt de titel weergegeven waarmee de regels dienen te worden aangehaald, 
te weten 'regels van het bestemmingsplan Coornhertstraat'. 
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Bijlagen 
Nader in te vullen 
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