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SAMENVATTING  

De gemeente Heemskerk is voornemens een aantal vijverpartijen aan te leggen in een  

plantsoen gelegen ten zuiden van het centrum van Heemskerk. De aanleg van de vijvers is 

ingegeven vanuit de wens de waterbergingscapaciteit in het gebied te vergroten. Deze wens 

is een gevolg van een verleende vergunning voor de bouw van een gemeentehuis met 

bibliotheek aan de Karshoffstraat / Maerten van Heemskerckstraat. De extra verharding als 

gevolg van deze ontwikkeling heeft in principe een negatieve invloed op het infiltrerend 

vermogen van het gebied waardoor een versnelde afvoer ontstaat. Deze versnelde afvoer 

kan worden opgevangen door extra waterberging aan te leggen, in dit geval door 4 nieuwe 

vijverpartijen aan te leggen die met elkaar verbonden worden door duikers. 

 

Voorts wordt een aangrenzend deel van deze groene strook - naast de hoofdbestemming 

„Groen‟ - aangewezen als „Evenemententerrein‟. De gemeente Heemskerk wil hiermee een 

vorm van gebruik formaliseren dat in feite al enige tijd uitgeoefend wordt. Het gaat om de 

jaarlijkse kermis en het circus. 

 

Omdat het huidige bestemmingsplan een deel van de beoogde herontwikkeling(en) niet 

toelaat, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan heeft een tweeledig 

doel: 

1. het planologisch-juridisch mogelijk maken van de ontwikkelingen; 

2. het overig deel van het plangebied te voorzien van een actueel, beheergericht planolo-

gisch- juridisch kader. 

 

Status van dit plan 

Het voorliggende bestemmingsplan betreft het vastgestelde bestemmingsplan en is voorbe-

reid met artikel 3.8 Wro jo. 3.4 Awb. In het kader hiervan heeft het plan gedurende 6 

weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Over het voorontwerp heeft 

overleg plaatsgevonden ex artikel 3.1.1 Bro met overlegpartners die verantwoordelijk zijn 

voor het behartigen van een algemeen of specifiek belang. Er is reactie ontvangen van het 

hoogheemraadschap. In paragraaf 7.1 staat de reactie samengevat en tevens is aangege-

ven op welke punten het bestemmingsplan is aangepast als gevolg van de reactie.  

 

In het bestemmingsplan is één ondergeschikte wijziging doorgevoerd als gevolg van 

(doorlopend) archeologisch onderzoek. Voor wat betreft de aan te leggen vijvers geldt dat 

sprake is van een archeologische waarde, of mogelijk sprake is van een archeologische 

waarde. Om dit vast te stellen is nader onderzoek nodig. Aan deze locatie is daarom in het 

bestemmingsplan op de verbeelding de dubbelbestemming Waarde- Archeologie opgeno-

men; in de regels is geregeld dat op die gronden werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden 

als de archeologische waarden geschaad worden. In de toelichting (paragraaf 3.6) wordt dit 

nader uitgelegd.
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1  INLEIDING  

1.1 AANLEIDING 

De gemeente Heemskerk is voornemens een aantal vijverpartijen aan te leggen in een 

langgerekt plantsoen gelegen ten zuiden van het centrum van Heemskerk. De aanleg van 

de vijvers is ingegeven vanuit de wens de waterbergingscapaciteit in het gebied te vergro-

ten. Het gaat om een gezamenlijke wens van hoogheemraadschap en gemeente om de 

kans op wateroverlast in het gebied te vergroten en die is vastgelegd in het waterplan 

Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Ook is er een relatie met een verleende vergunning voor 

de bouw van een gemeentehuis met bibliotheek aan de Karshoffstraat / Maerten van 

Heemskerckstraat. De extra verharding als gevolg van deze ontwikkeling heeft in principe 

een negatieve invloed op het infiltrerend vermogen van het gebied waardoor een versnelde 

afvoer ontstaat. Deze versnelde afvoer kan worden opgevangen door extra waterberging 

aan te leggen, in dit geval door 4 nieuwe vijverpartijen aan te leggen die met elkaar 

verbonden worden door duikers. Voorts wordt een aangrenzend deel van deze groene 

strook - naast de hoofdbestemming „Groen‟ - aangewezen als „Evenemententerrein‟. De 

gemeente Heemskerk wil hiermee een vorm van gebruik formaliseren dat in feite al enige 

tijd uitgeoefend wordt. In concreet gaat het om de jaarlijkse kermis en het twee keer per 

jaar voorbijtrekkend circus.  

 

De doelstellingen van dit bestemmingsplan zijn zodoende: 

1. De aanleg van de vijvers mogelijk te maken en het gebruik als evenemententerrein 

planologisch te formaliseren; 

2. Het overig deel van het plangebied te voorzien van een actueel, beheergericht planolo-

gisch- juridisch kader. 

 

Voorliggend bestemmingsplan maakt deze doelstellingen mogelijk. 
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1.2 LIGGING PLANGEBIED 

Het plangebied is gelegen even ten zuiden van het centrum van Heemskerk en wordt 

begrens door het voetpad tussen de Johannes Poststraat en de Karshoffstraat in het oosten, 

de Karshoffstraat en de achterzijde van de bebouwing aan de Maerten van Heemskerck-

straat in het noorden, de Johannes Poststraat in het zuiden en de Westerheem in het 

oosten. Op onderstaande afbeelding is de ligging globaal weergegeven.  

 

1.3 GELDEND BESTEMMINGSPLAN 

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan “De Kleine Hoevens- Beierlust”. Dit bestem-

mingsplan is vastgesteld door de raad op 24 februari 1977 en goedgekeurd door Gedepu-

teerde Staten van Noord- Holland op 4 april 1978. Op grond van dit bestemmingsplan heeft 

het plangebied grotendeels de bestemming „openbaar groen, plantsoen, berm of talud‟ 

(artikel 21) en voor een deel de bestemmingen „sportterrein- openbaar‟ (artikel 24) en 

„speelterrein‟ (artikel 24). Op basis van artikel 21 van de planvoorschriften zijn de gronden 

met de bestemming openbaar groen, plantsoen, berm of talud‟ bestemd voor openbaar 

groen, plantsoen, berm of talud. Op de gronden mag geen bebouwing worden opgericht of 

parkeerstroken, wandelpaden en speelterreintjes.  

Het sportterrein mag uitsluitend als zodanig gebruikt worden; datzelfde geldt voor het 

speelterrein. 

Uitsnede onderliggend bestemmingsplan 

Globale ligging plangebied 
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Ten aanzien van de aanleg van vijverpartijen is geen expliciet verbod opgenomen, maar het 

is ook niet expliciet toegestaan. De bestemming „Water‟ kent in dit bestemmingsplan echter 

zijn eigen bestemming (artikel 22). De gronden die op de plankaart als zodanig zijn aange-

wezen zijn bestemd voor vijvers en singels. Nu de locatie van de nieuwe vijverpartijen niet 

deze bestemming is toebedeeld wordt geconcludeerd dat de aanleg van vijvers binnen het 

geldend bestemmingsplan niet mogelijk is. 

 

Ook ten aanzien van een evenemententerrein is geen expliciet verbod opgenomen. Zoals 

aangegeven, kan desondanks het gebruik als evenemententerrein dat niet als zodanig is 

aangewezen, op basis van jurisprudentie gezien worden als strijdig met het bestemmings-

plan1. Het gebruik kan gezien worden als overeenkomstig het bestemmingsplan  wanneer 

het evenement zodanig incidenteel en kortdurend is dat de gebruiksvoorschriften van het 

bestemmingsplan niet van toepassing zouden zijn. In dit geval betreft het een jaarlijks goed 

bezochte kermis van 3 dagen (inclusief op -en afbreken 7 dagen), en maximaal 2 keer per 

jaar een circus gedurende maximaal 7 dagen per keer (inclusief op - en afbreken); waarbij 

er meestal één, (soms 2) voorstelling van ca. 2 uur per dag plaatsvindt. Deze activiteiten 

worden gelet op aard en omvang niet als overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van het 

geldend bestemmingsplan gezien. 

1.4 LEESWIJZER 

Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) met bijbehoren-

de planregels, vergezeld van een toelichting. De planregels en de verbeelding (plankaart) 

vormen de juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan. De toelichting bestaat 

uit een planbeschrijving met de relevante onderzoeksresultaten. Tevens worden hierin de 

resultaten van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro en de inspraak opgenomen. 

 

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Na dit 

inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan. Het plan betreft 

een beschrijving van de bestaande situatie en ontwikkelingen in het gebied. Hierbij wordt 

ook aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis. Tevens wordt in dit hoofdstuk 

uiteengezet wat de doelstellingen zijn van dit bestemmingsplan voor wat betreft de be-

staande situatie en de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt. Hieraan liggen 

planologische beleidsmatige afwegingen ten grondslag. Een deel van deze planologische 

beleidmatige afwegingen betreft een doorvertaling van reeds bestaande stadsdeelbeleids-

                                                      
1 ABR 07/06/2001,200000501/1, ABR 13/04/2005, 200405311/1, VzABR 02/04/1999 

Renvooi onderliggend bestemmingsplan 
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stukken. Indien dat het geval is, dan wordt ook doorverwezen naar de desbetreffende 

paragrafen in hoofdstuk 3. 

 

De uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het plan komt aan de orde in hoofdstuk 3. Vanuit 

de verschillende van invloed zijnde haalbaarheidsaspecten waaronder het vigerende 

ruimtelijke beleid, milieuaspecten en ruimtelijke aspecten wordt in dit hoofdstuk beschreven 

waarom voorliggend bestemmingplan kan worden uitgevoerd. Tevens wordt ingegaan op de 

haalbaarheid van de ontwikkelingen.  

 

In hoofdstuk 4 is een juridische planbeschrijving gegeven. Er wordt uiteengezet hoe het 

voorliggend plan zoals weergegeven in hoofdstuk 2 (bestaande situatie en ontwikkelingen) 

juridisch geregeld wordt. Er wordt beschreven hoe de verbeelding (plankaart) en de 

planregels zijn opgebouwd en welke bestemmingen er in het plan voorkomen. Ook wordt in 

dit hoofdstuk aangegeven hoe de planregels moeten worden geïnterpreteerd en uitgelegd.  

 

Hoofdstuk 5 gaat in op de handhaafbaarheid van het plan. 

 

Bij de beschrijving van de economische uitvoerbaarheid in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op 

de financieel-economische aspecten van het plan.  

 

In het laatste hoofdstuk van dit bestemmingsplan, hoofdstuk 7, wordt ingegaan op de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid. De resultaten van het zogenaamde vooroverleg met 

overheden en maatschappelijke instanties worden in dit hoofdstuk verwerkt. 
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2  HET  PLAN -  HUIDIGE  S ITUATIE  EN ONTWIKKEL INGEN  

2.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

Het dorp Heemskerk is gelegen in de regio Midden Kennemerland en vermoedelijk ontstaan 

in de 10e eeuw (mogelijk eerder) op de zuidzijde van een strandwal. Een strandwal is een 

hoger gelegen zandbank en daardoor van oudsher geschikt voor nederzettingen. Het gaat 

om een ovaal gebied dat geflankeerd wordt door twee wegen, die in het zuiden uiteen gaan 

en noordelijker weer tezamen komen. De wegen die het oorspronkelijke gebied ontsloten 

zijn respectievelijk de Kerkweg (zuidwest) en de Oosterweg (noordoost). Van oorsprong is 

Heemskerk een agrarische nederzetting, waar later (begin 20e eeuw) de bloembollen - en 

aardbeienteelt tot ontwikkeling zijn gekomen. De veldvruchten werden verhandeld op de 

veiling in Beverwijk, van waar de goederen werden getransporteerd naar steden als 

Amsterdam en Haarlem. De ontwikkeling van Heemskerk en omgeving is sterk beïnvloed 

door de aanleg van het Noordzeekanaal, tussen 1865 en 1872. Doel van het kanaal was 

Amsterdam een betere verbinding te geven met de Noordzee. Ook werd een spoorwegver-

binding tussen Amsterdam en Alkmaar aangelegd waardoor de wijde omgeving beter wordt 

ontsloten. Van „tuindersdorp‟ is Heemskerk in de 2e helft van de twintigste eeuw gegroeid 

tot een woongemeente met veel forenzen. Het dorp is dan aan Beverwijk vastgegroeid en is 

met name functioneel een eenheid met Beverwijk gaan vormen. 

 

Ontstaan plangebied 

De groenstrook langs de Karshoffstraat is aangelegd in de zestiger en zeventiger jaren, als 

groene- en recreatieve voorziening voor het dorp. De strook markeert de grens tussen de 

oorspronkelijke dorpskern en de daarbuiten gelegen uitbreidingswijken.  

2.2 BESTAANDE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 

2.2.1 Ruimtelijke en functionele structuur in relatie tot de omgeving 

Ruimtelijk gezien maakt het plangebied deel uit van een aaneengesloten groenstructuur die 

beschouwd kan worden als een langgerekt park. Deze structuur loopt bijna onafgebroken 

rondom het centrum heen en fungeert als visuele en functionele scheiding tussen het 

historische centrum met zijn veelheid aan functies en de daarbuiten gelegen uitbreidingswij-

ken. 

 

Functioneel gezien doet deze structuur zoals aangegeven vooral dienst als openbaar groen 

en recreatieve voorziening voor omwonenden. De Wilhelminastraat verbindt het centrum 

met de enkele zuidelijk gelegen woonwijken. 

 

2.2.2 Huidige situatie plangebied- primaire functies in het plangebied 

De primaire functie in het plangebied is openbaar groen, steeds wisselend van hoogte en 

dikte. De voornaamste groensoort is gras. De plantsoenen worden afgeschermd door een 
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vrij robuuste singel van zowel hoogopgaand als laagopgaand hout- en struikgewassen- zie 

navolgende afbeelding. 

Op het gedeelte ten westen van de Koningin Wilhelminastraat zijn enkele speelvoorzienin-

gen aanwezig. Direct ten noorden aangrenzend aan het plangebied wordt momenteel 

gewerkt aan het nieuwe gemeentehuis met bibliotheek. In onderstaande afbeelding is vanaf 

de Wilhelminastraat een impressie te zien. Hier bevindt zich ook de oprit naar het terrein 

wanneer de kermis en/of circus plaatsvindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Poststraat- scheiding groenstrook met bebouwing d.m.v. singel 

Groen en evenemententerrein   /  locatie nieuw gemeentehuis 

Gezien vanaf Wilhelminastraat 
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2.2.3 Doelstellingen van dit bestemmingsplan v.w.b. de bestaande situatie 

Het bestemmen van het plangebied tot „Groen‟ is in feite een continuering van de bestaande 

situatie. Doelstelling hiervan is het plangebied van een actuele bestemmingsregeling te 

voorzien en het behoud van het groen veilig te stellen.  

2.3 BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELINGEN 

Het plan voorziet in twee ontwikkelingen: de aanleg van vijverpartijen en de ingebruikname 

van een gedeelte voor evenemententerrein.  

 

Aanwijzen tot evenemententerrein- kermis en circus 

Hoewel deze activiteiten een formalisatie is van een in wezen sinds jaar en dag bestaand 

gebruik, moet dit -in planologische zin- toch als ontwikkeling worden beschouwd. Het 

planologisch regime voor het terrein als evenemententerrein wordt pas nu opgesteld met 

bijbehorend planologisch haalbaarheidsonderzoek. In de haalbaarheidstoets zullen de 

gebruikelijke aspecten onderzocht moeten worden, echter scope en reikwijdte van de toets 

hoeft minder ver te zijn dan een „normale‟ ontwikkeling; de evenementen (kermis en circus) 

vinden immers slechts maximaal drie keer per jaar plaats. 

 

De kermis van Heemskerk kent een lange traditie. De laatste 25 jaar is een jaarlijks terugke-

rend concept ontstaan, waarbij de driedaagse kermis in de 1e week van september gecom-

bineerd wordt met een wielerronde de zondag ervoor en een harddraverij. Bovendien 

mogen maximaal twee feesttenten worden opgebouwd en kunnen kroegen en winkels ook 

op de openbare weg hun nering uitoefenen. 

Het terrein ten westen van de Koningin Wilhelminastraat fungeert als kermisterrein. Er zijn 

voorzieningen (stroom, water) aanwezig en de opritten zijn geschikt gemaakt voor grote en 

zware voertuigen. De woon- en pakwagens kunnen worden opgesteld op het veld naast het 

kermisterrein, aan de Johannes Poststraat / Koningin Wilhelminastraat. Zie onderstaande 

afbeelding. 

 

Naast de kermis vindt ook maximaal 2 keer per jaar een circus plaats. In totaal mag 

maximaal 3 keer per jaar een evenement plaatsvinden. Deze beperking die de gemeente 

stelt heeft te maken met de gesteldheid van de grond (gras) en het beheersbaar houden 

van de overlast voor omwonenden. Om de geluidoverlast tijdens het evenement zelf te 

beperken wordt sinds 2003 een muziekbegrenzing per attractie toegepast. 

 

Kermisterrein 

Opslag t.b.v. kermis 
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Aanleggen vijverpartijen 

In dit bestemmingsplan wordt een viertal vijvers gerealiseerd van in totaal ca. 5.460 m2.  

Een deel daarvan is bedoeld om extra waterbergingscapaciteit gerealiseerd om de versnelde 

afvoer van regenwater als gevolg van de extra verharding die ontstaat door de ontwikkeling 

van het gemeentehuis en bibliotheek, op te vangen, namelijk 764m2. De rest, het overgrote 

deel dus, komt voort uit de wateropgave van het Hollands Noorderkwartier in het gebied. 

De vijvers worden met elkaar verbonden via duikers al dan niet via de openbare weg. Het 

hoogteverschil vanaf Waterakkers (+ 0,90 m NAP) tot de Karshoffstraat (van +0,45 m NAP 

naar 0,00 m NAP) wordt overbrugd door middel van twee stuwen. Het groenplantsoen / 

evenemententerrein wordt met de nieuwe locatie van het gemeentehuis verbonden door 

middel van een brug. 

2.3.1 Doelstellingen van dit bestemmingsplan v.w.b. de ontwikkelingen 

Onderliggend bestemmingsplan maakt de hierboven beschreven ontwikkelingen mogelijk. In 

hoofdstuk 4 staat beschreven hoe de ontwikkelingen vertaald worden in verbeelding 

(plankaart) en planregels. 
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3  BELEIDSKADER –  BEPERKINGEN -  U ITVOERBAARHEID  

3.1 INLEIDING 

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend 

voor de vraag of een nieuw bestemmingsplan ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij moet 

worden gedacht aan onder meer het ruimtelijke beleid van de hogere overheden en de 

gemeente zelf, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van bedrijven, water, archeolo-

gie en economische haalbaarheid. Het bestemmingsplan is op deze aspecten getoetst. In dit 

hoofdstuk is aangegeven wat hiervan de resultaten zijn en welke consequenties er zijn voor 

dit bestemmingsplan. 

3.2 BELEIDSKADER 

3.2.1 Rijksbeleid  

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland 

en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenle-

ving en een aantrekkelijk land. Het schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het 

motto „decentraal wat kan, centraal wat moet‟ en verschuift het accent van het stellen van 

ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. Er wordt meer 

nadruk gelegd op „ontwikkelingsplanologie en minder op „toelatingsplanologie‟. Daarbij is het 

belangrijk dat iedere overheidslaag in staat wordt gesteld de eigen verantwoordelijkheid 

waar te maken. De nota maakt onderscheid in een viertal thema‟s. waarvan´Het borgen van 

de veiligheid´ van belang is voor dit plan. Borging van veiligheid tegen overstromingen, 

voorkoming van wateroverlast en watertekorten en verbetering van water- en bodemkwali-

teit wordt als groot belang onderkend. Over de borging van veiligheid tegen overstromingen 

en het voorkomen van wateroverlast en 

watertekorten wordt gesteld dat dit voornamelijk een regionale opgave is en de verant-

woordelijkheid daarom bij waterschappen en provincies ligt. 

 

Realisatieparagraaf Nationaal ruimtelijk beleid 

In juni 2008 heeft het kabinet de Realisatieparagraaf Nationaal ruimtelijk beleid vastgesteld. 

Deze paragraaf geeft inzicht in welke nationale belangen het kabinet heeft gedefinieerd en 

op welke wijze het rijk deze wil verwezenlijken. In het bijzonder welke belangen zullen 

worden gewaarborgd in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte. De Realisatie-

paragraaf krijgt de status van structuurvisie en wordt als het ware toegevoegd aan de Nota 

Ruimte en overige PKB‟s. In de Realisatieparagraaf zijn de volgende Nationale Ruimtelijke 

belangen uit de Nota Ruimte opgenomen. Het betreft onder andere de volgende aspecten: 

− Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten. Hieronder wordt verstaan de 

optimale benutting van bestaand bebouwd gebied, regime voor nieuwbouw in het bui-

tengebied (inclusief uitzonderingsbepaling voor recreatiecomplexen) en locatiebeleid 

bedrijven en voorzieningen.  

− Ecologische hoofdstructuur: Basisbescherming bruto begrensde gebieden, netto 

begrenzing en „nee, tenzij‟-regime (incl. mitigeren, compenseren, salderen en herbe-
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grenzen), regime voor omzetting recreatiewoningen, aanmerking windenergie en aard-

gas als van groot openbaar belang en regime voor verharding van defensieterreinen 

groter dan 5 ha. 

− Nationale landschappen: Begrenzing. Ja, mits‟-regime (kernkwaliteiten, migratiesaldo 

nul, ruimte voor aanwezige bedrijvigheid, tegengaan grootschalige verstedelijking) en 

planologische bescherming werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en Beemster. 

 

Ontwerp AMvB Ruimte 

Zoals hierboven aangegeven zullen door de AMvB Ruimte de rijksbelangen veel directer 

doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit moet leiden tot snellere besluitvor-

ming en minder bestuurlijke drukte. Kern van de nieuwe Wro is dat alle overheden hun 

ruimtelijke belangen vóóraf kenbaar maken en aangeven langs welke weg zij die belangen 

denken te realiseren. Rijk en provincies bemoeien zich voortaan uitsluitend met wat 

daadwerkelijk van nationaal respectievelijk van provinciaal belang is. Ook moeten Rijk en 

provincies duidelijk maken of de borging van een belang gevolgen heeft voor ruimtelijke 

besluitvorming door gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van bestemmingsplannen. 

Besloten is dat de nationale belangen die juridische doorwerking behoeven, geborgd gaan 

worden door een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening („AMvB Ruimte‟) is zo‟n juridisch instrument.  

De AMvB komt in twee ronden tot stand. De eerste tranche bevat, zoals in de Realisatiepa-

ragraaf is weergegeven, een beleidsneutrale omzetting van bestaande beleidskaders. De 

tweede tranche van de AMvB zal de beleidskaders bevatten, waarvan bekend is dat deze als 

gevolg van de totstandkoming van voorgenomen structuurvisies zullen worden herijkt. 

Verwacht wordt dat de eerste tranche van de AMvB half  2010 in werking kan treden. De 

tweede tranche zal naar verwachting in de eerste helft van 2011 in werking treden. 

De minister heeft voor een beperkt aantal gevallen besloten tot inzet van de AMvB-

bevoegdheid, waarmee de nationale belangen tot op bestemmingsplanniveau worden 

geborgd. Het gaat om negen onderwerpen ontleend aan de Nota Ruimte, alsmede de kern 

van de PKB Derde Nota Waddenzee, de PKB Structuurschema Militaire Terreinen (SMT2) en 

de PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). In al deze gevallen betreft het zaken 

die in bestaande PKB-teksten duidelijk kaderstellend zijn geformuleerd.  

 

De eerste tranche bevat het raamwerk van de AMvB en de beleidskaders ten aanzien van:  

1 Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten;  

2 Kustfundament;   

3 Grote rivieren;  

4 Regionaal watersysteem;  

5 EHS;  

6 Nationale landschappen;  

7 Rijksbufferzones;  

8 Recreatie;  

9 Basisrecreatietoervaartnet;  

10 Waddenzee-kaders;  

11 SMT-kaders;  

12 PMR-kaders;  

13 SER-ladder voor bedrijventerreinen;  

14 Snelwegomgeving-kaders. 

 

Een bijzondere PKB-uitspraak is de zgn. concrete beleidsbeslissing (cbb). Dat zijn onderde-

len van een PKB die gemeenten en provincies bij hun ruimtelijke besluiten in acht moeten 
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nemen. 

Hoewel juridisch niet strikt noodzakelijk omdat deze cbb‟s onder het overgangsrecht vallen, 

zal de AMvB conform het gestelde in de Realisatieparagraaf vanuit het oogpunt van 

volledigheid en overzichtelijkheid ook de cbb‟s bevatten.  

Vanuit de eerste tranche zijn de onderdelen bundeling van verstedelijking en economische 

activiteiten, EHS en Nationale Landschappen van belang voor het plangebied. Het beleid ten 

aanzien van bundeling van verstedelijking en economische activiteiten uit de AMvB geeft 

aan dat bestaand stedelijk gebied wordt aangewezen door middel van de provinciale 

verordeningen. Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan is in de ontwerp- 

provinciale verordening aangewezen als stedelijk gebied binnen de rode contour. Binnen de 

rode contour mogen stedelijke ontwikkelingen, waar een evenemententerrein onder 

geschaard kan worden, plaatsvinden. In het voorliggende bestemmingsplan zijn ontwikke-

lingen opgenomen voor locaties die vallen binnen de rode contour. Het bestemmingsplan 

sluit daardoor aan op het beleid uit de AMvB voor wat betreft bundeling van verstedelijking 

en economische activiteiten. Nieuwe ontwikkelingen buiten de rode contour worden door 

het voorliggende bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 

 

Gesteld kan worden dat het bestemmingsplan aansluit bij het algemene ruimtelijk beleid van 

het Rijk. Hieronder wordt nog specifiek ingegaan op het aspect water. 

 

Europees en Rijksbeleid ten aanzien van Water (2000) 

In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld waarin communautaire maatregelen 

zijn opgenomen betreffende water. Het doel van deze richtlijn is een integrale benadering 

van het waterbeheer. Dit betekent dat de interne samenhang tussen oppervlaktewater en 

grondwater, zowel waar de kwaliteits- als kwantiteitsaspecten betreft, als uitgangspunten 

worden genomen. Daarnaast betekent de integrale benadering dat diverse beleidsterreinen, 

waaronder de ruimtelijke ordening, door de richtlijn worden bestreken. Met de bestaande 

Nederlandse regelgeving kan het merendeel van de richtlijnverplichtingen worden uitge-

voerd. Volgens de Kaderrichtlijn Water mogen activiteiten niet leiden tot verslechtering van 

de ecologie en waterkwaliteit. 

 

Vierde nota Waterhuishouding (1998) 

Ten aanzien van de waterhuishouding is het Rijksbeleid verwoord in de „Vierde Nota 

Waterhuishouding‟. Deze nota vormt de basis voor de watertoets, welke in het Besluit 

ruimtelijke ordening voor alle ruimtelijke plannen is voorgeschreven. Centrale doelstelling 

van de nota is "Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instand-

houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duur-

zaam gebruik blijft gegarandeerd". In de nota is beleid geformuleerd ten aanzien van 

verschillende watersystemen, waarbij ondermeer veiligheid (beheer waterkeringen) en 

kwaliteit centraal staan. Ook wordt gestreefd naar goede afstemming tussen verschillende 

overheden en daarbij horende (ruimtelijke) plannen.  
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In de „Vierde Nota Waterhuishouding‟ is het water in de stad apart benoemd, door middel 

van zeven aangrijpingspunten: 

1. het uitvoeren van een knelpuntenonderzoek stedelijk waterbeheer; 

2. het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie van gemeenten en waterbe-  

3. heerders op het waterbeleid en doorvertaling naar bestemmingsplannen en waterbe-

heersplannen; 

4. een meer op ecologische, hydrologische aspecten en belevingswaarde gebaseerde  

5. planning van de verstedelijking; 

6. aandacht voor de waterketen in relatie tot duurzaam bouwen; 

7. voortgaan met het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke rioleringsplannen, het 

terugdringen van overstortingen en het verwijderen van vervuilde waterbodems; 

8. het bevorderen van waterbesparing en hergebruik van water; 

9. het afkoppelen van verhard oppervlak en infiltratie van water in de bodem.   

 

Consequenties voor dit bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan maakt geen demping van water of een wezenlijke toename van het 

verharde en bebouwde oppervlak mogelijk. Dit bestemmingsplan past binnen de „Vierde 

Nota Waterhuishouding‟. 

 

Kabinetsstandpunt Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21e eeuw 

(2000) 

Het kabinetsstandpunt Anders omgaan met water is grotendeels gebaseerd op 

het Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en beschrijft de 

nieuwe aanpak van het waterbeheer, met name in thema's als veiligheid en 

wateroverlast. Belangrijk is het anticiperen op klimaatveranderingen in plaats 

van reageren en het voorkomen van afwenteling van knelpunten door toepassing 

van de drietrapsstrategie eerst vasthouden, dan bergen en dan pas aan en/ 

of afvoeren van water. Bij het creëren van meer ruimte voor water is combineren 

met andere functies gewenst en moet zoveel mogelijk worden aangesloten 

bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Nationaal Bestuursakkoord Water (2003) 

In dit akkoord tussen kabinet, provincies, waterschappen en gemeenten zijn 

taakstellende afspraken gemaakt over doelen en maatregelen die nodig zijn 

om de waterhuishouding in 2015 op orde te hebben en te houden. Hierbij 

wordt rekening gehouden met klimaatsverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging 

en verstedelijking, inclusief de financiële dekking. Water moet weer de ruimte krijgen en is 

medesturend voor het ruimtelijk beleid. Als een van de eerste stappen is afgesproken dat de 

waterschappen in beeld brengen hoeveel waterberging er nodig is om aan de zogenaamde 

werknormen te kunnen voldoen. Voor stedelijk gebied houdt dit bijvoorbeeld in de hoeveel-

heid wateroppervlak die nodig is om te zorgen dat bijneerslag het waterpeil maar eens in de 

100 jaar tot aan het maaiveld kan stijgen. Ten aanzien van waterberging geldt opnieuw het 

voornoemde principe eerst vasthouden, dan bergen, dan afvoeren, waarbij uitgangspunt is 

dat wateroverlast mag niet afgewenteld worden op de omgeving. 

 

Conclusie 

Voorliggend bestemmingsplan betreft bestaand stedelijk gebied. Het plan is van dien aard 

dat nationale belangen niet worden geschaad en invulling wordt gegeven aan de rijksdoel-

stellingen op het gebied van water. 
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3.2.2 Provinciaal beleid  

Structuurvisie Noord-Holland 2040 - Kwaliteit door veelzijdigheid 

In de Structuurvisie van de provincie Noord-Holland legt de provincie haar ambities voor de 

komende 30 jaar vast op het gebied van wonen, verkeer, energie, economie, natuur en 

landschap en welzijn. Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening krijgen de provincies voor het 

eerst mogelijkheden om initiatieven te nemen tot ruimtelijke aanpassingen. Vanuit het 

principe „decentraal wat kan, centraal wat moet‟, heeft de provincie een actieve bovenregio-

nale taak. Er wordt onder andere ingezet op het behouden en versterken van de landschap-

pelijke kwaliteiten, onder meer door te zorgen voor recreatief medegebruik. Het vinden van 

ruimte voor waterberging en het behoud van de cultuurhistorische structuren spelen daarbij 

een hoofdrol. De doelstellingen zijn gericht op natuurbeheer landschap, cultuurhistorie, 

recreatie en waterbeheer en de samenhang daartussen. De provincie wil een stabiele 

blauwgroene structuur ontwikkelen waarin het landschappelijk en cultuurhistorisch waarde-

volle Noord-Hollandse landschap behouden blijft en verder wordt ontwikkeld en de natuur-

waarden worden veiliggesteld en vergroot. Voor cultuurhistorie geldt dat de provincie inzet 

op een ruimtelijke d die de cultuurhistorie zichtbaar maakt en zo mogelijk versterkt. 

Cultuurhistorische en landschappelijke waarden moeten worden gerespecteerd en worden 

gebruikt als inspiratiebron voor de versterking van de ruimtelijke identiteiten. De cultuurhis-

torische betekenis van het gebied wordt met dit plan bestendigd; tevens geeft het plan 

invulling aan een goed waterbeheer. 

 

Provinciale ruimtelijke verordening (2010) 

De provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie is tegelijk met de structuurvisie 

vastgesteld en stelt algemene regels aan bestemmingsplannen met als doel het veilig stellen 

van provinciale belangen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De mogelijkheid 

voor het vaststellen van een verordening vloeit voort uit artikel 4.1 van de nieuwe Wro. De 

verordening heeft betrekking op bestemmingsplannen en projectbesluiten. Het is een stelsel 

van geboden en verboden waar gemeentes rekening mee dienen te houden bij het opstellen 

van voornoemde documenten. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid tot ontheffing 

van een bepaald verbod, te verlenen door Gedeputeerde Staten. 

 

In de provinciale verordening behoort het plangebied tot het „bestaand bebouwd gebied‟. 

Nieuwe ontwikkelingen dienen zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied plaats te 

vinden. Voor ontwikkelingen binnen bestaand bebouwd gebied gelden geen aanvullende 

eisen uit de Provinciale ruimtelijke verordening. Dit bestemmingsplan voorziet in een 

ontwikkeling die binnen bestaand bebouwd gebied plaatsvindt en is daarom in overeen-

stemming met de verordening. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling is  gelet op bovenstaande in overeenstemming met het provinciale beleid. 

3.2.3 Regionaal beleid - Waterbeheersplan 4 - Hoogheemraadschap Noord Hollands 

Noorderkwartier (2009) 

Het hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier is de waterbeheerder van het 

gedeelte van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. Op 14 oktober 2009 

heeft het Hoogheemraadschap het nieuwe Waterbeheersplan 4 (WBP4) vastgesteld. Het 

WBP4 vervangt het WBP3. De kerndoelen van het WBP 4 zijn: 
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1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden 

doelmatig en integraal beheren; 

2. De verontreiniging van het watersysteem door direct en indirecte lozingen voorkomen 

en/of beheersbaar houden; 

3. Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een 

veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren; 

4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzon-

dere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele calami-

teitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwantiteit. 

 

Bij de uitvoering van het beleid worden vervolgens de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

− het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstromingen; 

− dijkversterking blijft altijd mogelijk; 

− alle inwoners van het beheersgebied van het hoogheemraadschap hebben recht op  

 het afgesproken beschermingsniveau tegen wateroverlast; 

− watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier; 

− problemen worden opgelost waar ze ontstaan; 

− met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan; 

− niet alles kan overal; 

− samenwerking staat centraal; 

− water is een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting; 

− het waterbeheer is toekomstgericht. 

 

Inzake de watercompensatie is in het Waterbeheersplan 4 het volgende vastgesteld: 

Bij de watertoets adviseert het hoogheemraadschap 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. Als peildatum voor nieuwe 

verharding wordt 1 november 2003 gehanteerd (datum invoering watertoets). 

 

Watercompensatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Het Hoogheemraadschap hanteert voor watercompensatie bij verharding de volgende 

beleidslijn gehanteerd die geformaliseerd wordt via de watertoets. 

“Bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling met een verhardingstoename van 800m2 of meer 

zoals bijvoorbeeld de bouw van woningen dient in principe waterbergende capaciteit te 

worden aangelegd. Dit dient bij voorkeur binnen het plangebied gerealiseerd te worden. Is 

dit redelijkerwijs niet (geheel)mogelijk binnen een plangebied dan dient binnen hetzelfde 

peilgebied van het plan voorzien te worden in de aanleg van waterberging”.  

 

Waterberging ter plaatse realiseren - Het Hollands Noorderkwartier wil dat maatregelen 

worden genomen waarmee een piekbelasting van regenwater via directe afstroming naar 

het oppervlaktewater wordt tegengegaan. Voorkomen moet worden dat het oppervlaktewa-

ter bij piekbelasting de (versnelde) afvoer niet kan verwerken waardoor overlast ontstaat. 

Indien het water ter plaatse kan worden geborgen alvorens in het oppervlaktewater terecht 

te komen, dan is compensatiewater niet nodig. Hierbij onderscheidt men drie typen verhar-

ding: 
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1. verharding met 100% belasting op het oppervlaktewater. Bijv. de “gewone elementen-

verharding” en asfalt; 

2. verharding met 50% belasting op oppervlaktewater. Bijv. grasdaken, open klinkerver-

harding; 

3. verharding met 0% belasting op oppervlaktewater. Bijv. toepassen van aqua-flow en 

fietspaden met infiltratievoorzieningen ernaast. 

 

Berekening van het percentage compensatiewater - het Hollands Noorderkwartier werkt met 

een rekenmodel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen, klei, veen en zandgrond. Aan 

de hand van de vraag wat een maximale toelaatbare peilstijging in het betreffende peilge-

bied is waarin de verharding wordt aangelegd, wordt berekend hoeveel compensatiewater 

benodigd is. Voor alle gebieden wordt op deze manier een percentage te realiseren com-

pensatiewater uitgerekend, uigaande van een verhardingstype 1, dus met 100% belasting 

op het oppervlaktewater. Een initiatiefnemer heeft vervolgens de keuze om een type 2 of 

een type 3 verharding te nemen waardoor minder openwatercompensatie nodig is. 

 

Watercompensatie: praktische gevolgen - In principe moet elk plan binnen zijn eigen gebied 

zorgen voor een goede waterhuishouding. Dat kan soms met de aanleg van een sloot, vijver 

of wadi ter plaatse. In een behoorlijk aantal gevallen is dat echter onvoldoende of is het niet 

mogelijk of ruimtelijke ongewenst. In dit soort gevallen dient binnen het (peil)gebied van 

het bouwplan waterberging gecreëerd te worden. In bepaalde situaties kunnen andere 

technische oplossingen uitkomst bieden. 

 

Conclusie 

In dit bestemmingsplan wordt een viertal vijvers gerealiseerd van in totaal ca. 5.460 m2. 

Daarmee wordt ten eerste de wateropgave in dit gebied gerealiseerd en voor een deel 

wordt de extra waterbergingscapaciteit gerealiseerd om de versnelde afvoer van regenwater 

als gevolg van de extra verharding die ontstaat door de ontwikkeling van het gemeentehuis 

en bibliotheek, op te vangen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de  doelstellingen zoals 

verwoord in het WBP4. 

3.2.4 Regionaal beleid- Waterplan Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest (2007) 

Het overkoepelend Waterplan uit 2007 geeft de hoofdlijnen weer van wat de 

gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

kwartier op het gebied van waterbeheer van plan zijn in de periode tot en met 2017. 

Hoofddoel van het Waterplan is het realiseren van een veilig, ecologisch gezond watersys-

teem met een hoge belevingswaarde en voldoende plaats voor recreatie. In het Waterplan 

staan gerichte maatregelen waarmee dit kan worden bereikt. 

 

Het waterplan kent hierbinnen drie basisdoelstellingen. 

1. Waarborgen van een goed functionerend watersysteem in kwantitatief en kwalitatief 

opzicht; 

2. streven naar een goed functionerend, veilig en ecologisch gezond watersysteem dat nu 

en in de toekomst aan de weten regelgeving voldoet en dat aansluit bij de identiteit;van 

het unieke landschap binnen het plangebied; 

3. daarnaast wordt gestreefd naar het vergroten van de belevingswaarde en het creëren 

van voldoende plaats voor recreatie. Hierdoor krijgt het water de aandacht die het ver-

dient. 
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De problemen die de gemeenten het liefst opgelost willen zien, zijn wateroverlast (over-

stroming vanuit de sloten) en grondwateroverlast (bijv. natte kruipruimtes en vochtige 

huizen). Het hoogheemraadschap wil ook graag dat de problemen met watertekort worden 

opgelost. Deze problemen vormen de basis voor de te nemen maatregelen in de planperio-

de.  

 

Een van de maatregelen is een gebiedsbrede ambitie van circa 42 ha waterberging voor de 

gemeenten Heemskerk, Uitgeest en Beverwijk. In het waterplan is expliciet het graven van 

0,6 ha bij het nieuwe gemeentehuis opgenomen. De 0,6 ha uit het waterplan is opgebouwd 

uit een voorziene compensatiebehoefte voor de bouw van nieuwe gemeentehuis van 0,2 ha 

en daarnaast uit een deel wateropgave van het hoogheemraadschap van 0,4 ha. Uiteindelijk 

wordt circa 5.460m2 aan water gegraven. De benodigde compensatie is lager dan voorzien, 

namelijk ca. 764m2; het restant van 700m2 blijft staan in een zogenaamde waterbank 

(waarmee eventuele toekomstige ontwikkelingen binnen het betreffende peilgebied kunnen 

worden gecompenseerd). 

 

Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de belevingswaarde van water. Water biedt een 

scala aan mogelijkheden. Deze variëren van water om naar te kijken tot water dat zich leent 

voor (intensief) recreatief gebruik. Wonen en spelen aan, op en om je eigen wijkwater, 

kikkervisjes vangen langs rijke en gevarieerde slootkanten of rondvaren door 

het stedelijke water is nu nog slechts beperkt mogelijk. Hiernaar wordt echter wel gestreefd. 

Belangrijk is de aansluiting bij de identiteit van het landschap.  

 

Conclusie 

In dit bestemmingsplan wordt de aanleg van vijvers mogelijk gemaakt waarmee de water-

bergingscapaciteit van het gebied wordt vergroot. Tevens kunnen de vijvers een rol 

vervullen in de recreatieve beleving van het gebied. Daarmee is het bestemmingsplan in 

overeenstemming met het regionaal beleid ten aanzien water. 

3.2.5 Gemeentelijk beleid- Structuurvisie 'Kiezen voor Kwaliteit (2003) 

Op 27 november 2003 heeft de gemeenteraad de structuurvisie 'Kiezen voor Kwaliteit' 

vastgesteld. De structuurvisie is als ruimtelijk ontwikkelingsperspectief tot 2015 

vastgesteld en wordt als richtinggevend document gebruikt voor de actualisatie van 

bestemmingsplannen. De structuurvisie is gebaseerd op een analyse van de gemeente 

Heemskerk zodat vanuit de kwaliteiten, wensen en mogelijkheden gereageerd kan worden 

op de regionale vraagstelling. Uitgangspunt binnen de structuurvisie is behoud en verster-

king van haar bestaande kwaliteiten. Dit betekent dat bestaande functies behouden blijven 

en dat alleen beperkte ingrepen worden voorgesteld die tot doel hebben de bestaande 

kwaliteiten in een gebied te verhogen. Deze kwaliteiten worden gesymboliseerd door de 

indeling in de vier landschappen: het stedelijk gebied, de duinen en de zee, het open 

weidegebied en het tuinbouwgebied.  

Binnen het stedelijk gebied wordt een aantal grote groen elementen van waarde onder-

scheiden.  

 

De grote groenelementen zijn het nieuwe park Assumburg/Oud Haerlem en Kasteel 

Marquette inclusief de omliggende bospartij. Rondom het centrum loopt in een haakvorm 

vanaf de Heemskerkerpolder naar de uitloper van het duingebied bij Heemskerkerduin toe, 

een bovenwijkse groenstructuur. De aaneengesloten groenstructuur is te beschouwen als 
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een langgerekt park. De hoeveelheid groen in Heemskerk is veel groter dan de gebruikelijke 

1 m2 per inwoner aan buurtgroen en 4 m2 per inwoner aan bovenwijks groen. 

 

Conclusie 

Dit bestemmingsplan beoogt de bestaande groenstructuur zoveel mogelijk te behouden. Een 

deel wordt opgeofferd aan water, echter deze bestemming ligt in het verlengde van de 

bestemming Groen en wordt niet gezien als afbreuk van de „bovenwijkse groenstructuur‟. 

Het aanleggen van vijverpartijen kan zelfs een positieve invloed hebben op de belevings-

waarde van het gebied. 

3.2.6 Gemeentelijk beleid -Kermis in Heemskerk (2005, wijziging 2007) 

In 2005 heeft de gemeente Heemskerk enkele kaderstellende en normatieve zaken vastge-

legd met betrekking tot de jaarlijkse kermis. Deze zaken hebben vooral betrekking op de 

evenementenvergunning zoals die verstrekt wordt op basis van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV). In de APV is de gemeentelijke wetgeving opgenomen en deze heeft tot 

doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. Uitgangspunt in de beleidsnota van 

2007 is om de bestaande activiteiten (kermis bestaande uit twee tenten, tijdelijke uitbrei-

dingen van bestaande horecazaken en een standplaats voor de verkoop van vis, wielerronde 

en harddraverij) niet uit te breiden. Nieuwe activiteiten, standplaatsen of ambulante handel 

worden niet toegestaan. Verder wordt onder meer de sluitingstijd geregeld, het aantal 

terrassen, e.d.. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan maakt geen uitbreiding mogelijk ten opzichte van de bestaande 

activiteiten en is daarmee in overeenstemming met het beleid Kermis in Heemskerk. 

3.2.7 Milieubeleidsplan gemeente Heemskerk 2008-2012 

De gemeente Heemskerk heeft in samenwerking met Milieudienst IJmond een meerjaren 

milieubeleidsplan opgesteld. In dit milieubeleidsplan is voor de periode 2008-2012 het 

gemeentelijk milieubeleid opgesteld en vertaald in concrete doelstellingen. Er is gekozen 

voor een indeling in twee thema’s met daarbij horende onderwerpen. 

1. het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Hieronder vallen de onderwerpen: voor-

beeldfunctie gemeentelijke organisatie, stimuleringsbeleid duurzame ontwikkeling, het 

nieuwe wonen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en natuur en 

milieueducatie. 

2. leefomgevingkwaliteit. Hieronder vallen de onderwerpen: natuur en biodiversiteit, 

externe veiligheid, bodem, luchtkwaliteit, geluidhinder, vliegverkeer Schiphol, milieu-

vergunningen en handhaving. 

 

Het milieubeleidsplan formuleert vervolgens per onderwerp een doelstelling en koppelt  

daaraan een uitvoeringsprogramma. Van belang voor onderhavig bestemmingsplan zijn met 

name de onderwerpen bodem, geluid en luchtkwaliteit. 

 

Doelstellingen bodem 

− De bodemkwaliteit en de functie die de bodem heeft worden op elkaar afgestemd. 

Schone grond moet schoon blijven, licht verontreinigde grond moet worden beheerd en 

ernstig verontreinigde grond moet worden gesaneerd conform de vigerende wetgeving 

(2008-2012); 

− De bodemkwaliteitskaarten en bodembeheersplannen worden voor het totale 
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grondgebied van de gemeente Heemskerk geoptimaliseerd. Op deze wijze kunnen 

grondstromen en het toepassen van grond in werken en projecten beter worden 

gereguleerd en beheerd (2008 – 2012). 

 

Doelstellingen geluid 

− In de leefomgeving vindt geen toename plaats van de geluidbelasting (2008-2012); 

− Op basis van de vastgestelde geluidskaarten wordt een actieplan lawaaibeheersing 

opgesteld en uitgevoerd (2008-2012); 

− Een onderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen of de geluidbelasting van Industrie-

terreinen kunnen worden verlaagd. Het gaat hierbij met name om de “kleine lawaaima-

kers” (2008-2012). 

 

Doelstellingen luchtkwaliteit 

- -Voldoen aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit (2008-2012); 

- Deelnemen aan het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) (vanaf 

2008); 

- Uitvoeren van de acties van het Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (2008-2012); 

- Continueren van de meetpunten voor luchtkwaliteit rond industrieterrein IJmond (2008-

2012). 

 

Conclusie  

In de paragrafen  3.3.3, 3.3.4 en 3.3.5 wordt nader ingegaan op de aspecten bodem, geluid 

en luchtkwaliteit. Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan wat betreft de uitvoering 

van voornoemde doelstellingen in ieder geval niet in de weg staat. 

3.2.8 Speelruimtebeleidsplan 

In 1998 is er een onderzoek geweest naar de speelruimte in de gemeente Heemskerk. 

Dit onderzoek heeft reeds een aantal belangrijke trends op het gebied van speelruimte 

Weergegeven. Door hiermee verder te werken werden de kaders waaraan het 

speelruimtebeleid moest voldoen steeds duidelijker. Hierop voortbordurend is dit plan 

geschreven als kader voor de uitvoering van het speelruimtebeleid.  

 

Conclusie  

Het bestemmingsplan laat het toe binnen de bestemming „Groen‟ speeltoestellen te realise-

ren; dit is niet aan een specifieke plek gebonden (zolang deze binnen de bestemming 

„Groen‟ gerealiseerd wordt). Het bestemmingsplan staat daarmee de geformuleerde 

doelstellingen van het speelruimteplan niet in de weg.  

3.2.9 Gemeentelijk beleid- Parkeerbeleidsplan (2002, geactualiseerd 2006) 

Met het parkeerbeleidsplan wil de gemeente een kader bieden voor besluiten en maatrege-

len op het gebied van parkeren. Daarmee  kunnen de diverse parkeervragen in de toekomst 

sneller, efficiënter en eenduidiger worden beantwoord. Het beleidsplan geeft normen per 

functie en per gebiedstype die gehanteerd worden wanneer sprake is van nieuwe ontwikke-

lingen. Een evenement wordt als zodanig niet specifiek benoemd (dit heeft waarschijnlijk te 

maken met het tijdelijke karakter). 

 

Conclusie  

Het parkeerbeleidsplan is niet van toepassing op dit bestemmingsplan. 
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3.3 MILIEUASPECTEN 

3.3.1 Inleiding 

Aan de verschillende overheden zijn op basis van milieuwetgeving zoals de Wet milieube-

heer, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet luchtkwaliteit vele taken 

en bevoegdheden op milieugebied toegekend. Deze hebben ook betrekking op de ruimtelij-

ke ordening. Het milieubeleid van de verschillende overheden is er op gericht om te komen 

tot een integrale verbetering van de leefomgevingkwaliteit door een vroegtijdige integratie 

van milieukwaliteit in ruimtelijke planvormingsprocessen.  

3.3.2 Bedrijven en milieuzonering 

Bij het realiseren van een nieuwe functie dient gekeken te worden naar de omgeving waarin 

de nieuwe functies worden gerealiseerd. Hierbij spelen twee vragen: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? 

2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? 

Richtinggevend hierin zijn de indicatieve onderzoekszones zoals opgenomen in de VNG-

publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.  

Relevant in dit verband is het evenemententerrein. Het betreft hier geen milieugevoelige 

functie, m.a.w. de aanwezigheid van omliggende bedrijven en de invloed daarvan op de 

evenementen speelt geen rol van betekenis; de omgeving staat kortom de nieuwe functie 

toe. De omgekeerde werking, dus de invloed van het evenement op de omgeving (bijv. de 

woonfunctie), is wel van belang. Daar deze slechts maximaal 3 keer per jaar plaatsvindt 

gedurende maximaal 7 dagen per keer, is van een langdurige invloed geen sprake. Echter, 

ook tijdens de korte periode moet bezien worden wat het effect is op het woon- en leefkli-

maat. Met name de aspecten geluid en luchtkwaliteit dienen zich aan. Deze aspecten 

worden nader besproken in de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5. 

3.3.3 Bodem 

Inleiding 

De bodemkwaliteit is in het kader van een bestemmingsplan van belang indien er sprake is 

van functieveranderingen of een ander gebruik. De bodem moet geschikt zijn voor de 

nieuwe functie.  

 

Situatie plangebied - beheer bestaande situatie 

Het conserverende deel van dit bestemmingsplan betreft het vastleggen van de bestaande 

situatie. De functie is reeds gerealiseerd. Daarom is in het kader van het opstellen van dat 

deel van het bestemmingsplan geen milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd.  

 

Ontwikkelingen 

Bij functiewijzigingen die leiden tot een verandering van de bestaande bestemming zal 

moeten worden aangetoond dat de kwaliteit van de bodem de realisatie van de gewenste 

functie ook toestaat. Ook moet bezien worden of de grond kan worden hergebruikt. 

Daarnaast kan de bodemkwaliteit van invloed zijn op de financiële haalbaarheid van een 

project. Milieukundig bodemonderzoek kan dit uitwijzen. Op basis van advies van de 

milieudienst IJmond is een nader onderzoek naar de bodem echter niet nodig. Op basis van 

de bodemkwaliteitskaart kan de grond binnen het beheersgebied van de Milieudienst 

IJmond worden hergebruikt.  
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3.3.4 Geluid 

Inleiding 

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, door spoorwegverkeer, en/of 

door inrichtingen (industrielawaai) gevoelige functies mag belasten, is geregeld in de Wet 

geluidhinder.  

 

Situatie plangebied - beheer bestaande situatie 

Binnen het plangebied worden geen geluidsgevoelige functies toegevoegd ingevolge de Wet 

Geluidhinder. Wat betreft dit aspect kan nader onderzoek daarom achterwege blijven.  Uit 

jurisprudentie volgt dat ook moet worden gekeken of vanuit een goede ruimtelijke ordening 

sprake is van een geluidgevoelige functie en welk woon- en/of leefklimaat als aanvaardbaar 

moet worden beschouwd. Zowel een kermis als een circus gaat gepaard met een hoger dan 

gemiddeld geluidniveau. Om de geluidoverlast te beperken heeft de gemeente Heemskerk 

geluidvoorschriften gekoppeld aan de evenementenvergunning. Het betreffen de volgende 

voorwaarden. 

 

1. Het gebruik van een eigen krachtbron is niet toegestaan met uitzondering van  

geruisarme aggregaten voor kermistoestellen. Ten aanzien van een aggregaat geldt 

het volgende: "De brandstoftank van het aggregaat moet  zijn geplaatst in een 

vloeistofdichte bak, die tenminste 100% van de opgeslagen vloeistoffen kan bevat-

ten. Er moeten voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat het regenwater 

in de vloeistofdichte bak kan geraken”; 

2. Op de toegewezen plaatsen mogen door of vanwege de huurders, op straffe van 

tijdelijke sluiting hunner inrichtingen, geen geluidvoortbrengende middelen worden 

gebezigd die naar het oordeel van burgemeester en wethouders overlast veroorza-

ken. Sirenes, hoorns e.d. mogen uitsluitend worden gebruikt gedurende ten hoog-

ste 3 seconden om het begin en het einde van een rit aan te kondigen. Het is ten 

strengste verboden deze middelen tijdens een rit te gebruiken; 

3. De geluidsinstallatie mag alleen worden gebruikt gedurende de uren waarop de 

activiteit mag plaatsvinden en gedurende de opbouwperiode om de installatie te 

testen; 

4. Tijdens het in werking zijn van de geluidsinstallaties mag het equivalente muziek-

geluidsniveau op de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 

65 dB(A);  

5. De geluidsinstallaties dienen uiterlijk om 24.00 uur buiten werking te zijn gesteld. 

6. Tijdens de activiteit kunnen ter beoordeling van de hinder geluidmetingen worden 

uitgevoerd, waarbij een maximum geluidsniveau van 90 dB(A), gemeten op een af-

stand van 1 meter midden voor de luidspreker niet mag worden overschreden. 

7. De luidsprekers dienen indien mogelijk zodanig te zijn opgesteld dat de woonom-

geving of de zich in de omgeving bevindende geluidgevoelige bebouwing zo min 

mogelijk hinder ondervindt. 

8. De aanwijzing van de politie of de met toezicht belaste ambtenaar in verband met 

het gebruik van de geluidsinstallatie en de opstelling van de luidsprekers dient on-

voorwaardelijk te worden opgevolgd. 

 

De norm van 65 dB geldt voor de gehele kermis en wordt op grond van de evenementen 

vergunning door een extern bureau en de kermisexploitanten op de woensdagochtend 

voordat de kermis open gaat ingeregeld. De grootste attracties hebben een begrenzer 

waardoor de handhaving op de normen goed uit te voeren is. De Milieudienst IJmond heeft 
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aangegeven dat voorschriften uit de evenementenvergunning ruimschoots acceptabel zijn. 

De evenementenvergunning garandeert dat tijdens de dagen dat er evenementen zijn de 

geluidsniveaus acceptabel zijn.  

 

Conclusie  

Daarmee is een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd indien de kermis en andere 

evenementen plaats vinden onder de voorwaarden van de evenementenvergunning.  

3.3.5 Luchtkwaliteit 

Inleiding 

De luchtkwaliteit wordt bepaald door de mate waarin schadelijke stoffen aanwezig zijn in de 

buitenlucht. De schadelijke stoffen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals 

het verkeer, bedrijven en de al bestaande achtergrondconcentraties van verontreinigende 

stoffen. De normen ofwel grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn opgenomen in de Wet 

Luchtkwaliteit. Deze wet is van kracht geworden op 15 november 2007. De Wet luchtkwali-

teit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Natio-

naal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een 

flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten 

met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze “niet in betekenende mate” (NIBM) 

bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden 

voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor fijn stof en NO2 wordt volgens het milieube-

leidsplan (zie paragraaf 3.2.7) op een aantal plaatsen in de gemeente Heemskerk de 

normen benaderd. Er is echter geen sprake van overschrijding. 

 

Inventarisatie van bestaande situatie en beheer bestaande situatie 

Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard, deels worden enkele kleinscha-

lige ontwikkelingen mogelijk gemaakt  De bestaande ruimtelijk-functionele situatie wordt 

opnieuw vastgelegd. De ruimtelijke structuur en functies zijn reeds gerealiseerd.  

 

Ontwikkelingen 

Voor nieuwe grootschalige bouw- en gebruiksontwikkelingen in het plangebied moet 

getoetst worden of voldaan wordt aan de in de wet genoemde grenswaarden voor de 

verschillende stoffen. Bij kleine „niet in betekenende mate‟-projecten (NIBM) kan onderzoek 

achterwege gelaten worden. Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% 

van de grenswaarde voor NO2 en PM10. 

 

Van belang is in dit verband de toename van het verkeer als gevolg van de nieuwe ge-

bruiksmogelijkheid als evenemententerrein (nieuw in planologische zin). Indien de toename 

van het verkeer groter zou zijn dan ongeveer 650 verkeersbewegingen bij een percentage 

vrachtverkeer van 10% (weekdaggemiddelde) kan de grens van 3% worden overschreden. 

Aangezien het terrein slechts maximaal 6 weken als evenemententerrein gebruikt wordt, zal 

in werkelijkheid de toename van het weekdaggemiddelde over een jaar genomen vele 

malen lager liggen. Daarmee is aannemelijk dat de grens van 3% bij lange na niet over-

schreden zal worden; het project draagt derhalve niet in betekende mate bij aan een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. 
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3.3.6 Externe veiligheid 

Inleiding 

De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid (stationair) en het transport 

(infrastructuur) van gevaarlijke stoffen in en rond het plangebied. Veiligheidsafstanden 

tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen, 

moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal dodelijke slachtoffers 

beperkt blijft. Het Vuurwerkbesluit (2002, herziening 2004) en het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi, 2004) stellen afstandseisen aan risicovolle bedrijfsactiviteiten.  

 

In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden 

risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico geeft inzicht in de theoreti-

sche kans op overlijden van een individu op een bepaalde horizontale afstand van een 

risicovolle activiteit. Dit risico wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting 

of langs een vervoersas. Met het groepsrisico wordt aangegeven hoe groot het aantal 

slachtoffers bij een ongeval kan zijn op basis van de aanwezige mensen. Dit wordt weerge-

geven met een fN-curve (f is de kans en N het aantal slachtoffers).  

 

Inventarisatie van bestaande situatie en beheer bestaande situatie 

Een evenemententerrein wordt gelet op art. 1 van het Bevi niet als kwetsbaar object gezien. 

Het Bevi noemt een evenemententerrein ook niet expliciet als beperkt kwetsbaar object. 

Echter, op basis van artikel 1, lid 1 sub 2h kunnen bepaalde „objecten‟, die uit hoofde van de 

gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, gelijk gesteld worden 

met beperkt kwetsbare objecten. Omdat een evenemententerrein daarom toch als beperkt 

kwetsbaar object kan worden gezien, wordt in onderstaande bezien of sprake is van 

invloedssfeer van risicovolle inrichtingen, gevaarlijke transport of hoge druk aardgasbuislei-

dingen. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het plangebied is niet gelegen nabij het (invloedsgebied van) een risicovolle inrichting 

ingevolge het Bevi. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het plangebied is niet gelegen nabij een (invloedsgebied van een) transport route gevaarlij-

ke stoffen. 

 

Buisleidingen 

Er bevinden zich geen hoge druk aardgas buisleidingen in of nabij het plangebied waar op 

basis van circulaire „Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen‟ uit 1984 of het 

ontwerp AMvB Buisleidingen rekening gehouden mee moet worden. 

 

Conclusie 

Het aspect “externe veiligheid” vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 
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3.4 ECOLOGIE 

Gebiedsbescherming 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen op basis 

van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn aangewezen worden in het kader van 

Natura 2000. Deze gebieden zijn in Nederland opgenomen in de Natuurbeschermingswet 

1998. Hierin zijn ook de reeds bestaande Natuurmonumenten opgenomen. Er geldt een 

verbod om handelingen of projecten te realiseren of te verrichten die, gelet op instandhou-

dingdoelstelling, de kwaliteit van deze richtlijngebieden kunnen verslechteren of een 

verstorend effect kunnen hebben op de soorten die in dit gebied leven. Het plangebied is 

niet gelegen in of nabij een beschermd Natura 2000 gebied. Er is daarom geen sprake van 

significant negatieve of negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen van Natura 

2000 gebieden. 

 

Soortenbescherming 

De soortenbescherming is geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet. Bezien moet worden 

of de ontwikkelingen in dit plan gevolgen hebben op beschermde dier- en plantsoorten. Het 

plangebied betreft een intensief beheerd grasveld dat maximaal drie keer per jaar gebruikt 

wordt als evenemententerrein. Voor de opbouw van de evenementen worden geen struiken, 

bomen of overige groene elementen verwijderd. Overige ruimtelijke ontwikkelingen (sloop 

van gebouwen) vinden niet plaats. Gezien het intensieve karakter worden vaste rust- en 

verblijfplaatsen van strikt beschermde soorten niet verwacht in het plangebied. Licht 

beschermde soorten als Mol en Konijn zijn op voorhand niet uit te sluiten, maar voor het 

aantasten van verblijfplaatsen van deze soorten geldt een algemene vrijstelling. Mogelijk 

zullen vliegroutes of foerageergebied van vleermuizen tijdelijk verstoord worden, maar 

gezien het feit dat het maximaal drie keer per jaar uitgevoerd wordt, worden geen vaste 

rust- en verblijfplaatsen aangetast.  

Vleermuizen zijn gevoelig voor verlichting. De bomenrij wordt bij een circusevenement of 

een sport-en spelactiviteit niet verlicht. Van extra verlichting (behalve van de circustent en 

gebruiksverlichting bij woonwagens) is dan überhaupt geen sprake. Bij de kermis is dat een 

ander verhaal. De bomenrij wordt niet extra aangelicht, maar de kermis brengt veel extra 

verlichting met zich mee (tot 24.00 uur). Ook moet de omgeving goed verlicht worden 

vanuit oogpunt van openbare orde en veiligheid. Dit betreft vooral de in/uitgang aan de 

zijde van de Koningin Wilhelminastraat en de (achter-)uitgang richting politiebureau en 

Westerheem. Deze verlichting is dus niet zozeer gericht op het groen. Overtreding van de 

Flora- en faunawet vindt met de evenementen niet plaats. 

  

Conclusie 

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 

3.5 WATER 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21e eeuw (WB‟21) 

ondertekend. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de “watertoets”: de check van 

ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem.  
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Ruimtelijke plannen dienen een waterparagraaf te bevatten. Initiatiefnemers van ruimtelijke 

plannen moeten in een vroegtijdig stadium van het planvormingsproces de waterbeheer-

der(s) betrekken. De initiatiefnemer vraagt de waterbeheerder(s) om een wateradvies. Het 

wateradvies zal er o.a. uit bestaan, dat bij een toename van het verharde oppervlak elders 

ruimte voor open water dient te worden gereserveerd en zal de grondwaterstand van 

eventuele nieuwbouwlocaties aan bepaalde normen moeten voldoen (daartoe dient de 

initiatiefnemer een grondwateronderzoek te verrichten).  

 

Het plangebied behoort tot het keurgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

kwartier. Volgens de keur gelden er verbods- en gebodsbepalingen voor bepaalde activitei-

ten, waarvan onder bepaalde voorwaarden een ontheffing kan worden verleend. De 

handhaving van de keur is in handen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-

tier. Handelingen waarop de verbodsbepalingen van de Keur van toepassing zijn kunnen 

slechts worden verricht indien voorafgaand aan de handelingen door het hoogheemraad-

schap een keurontheffing is verleend. Tevens zal het hoogheemraadschap een wijziging op 

het peilbesluit moeten nemen. 

3.5.1 Bestaande en nieuwe situatie 

Watergang 

In het plangebied wordt een viertal vijvers gerealiseerd. 

 

Waterkeringen 

In het plangebied liggen geen waterkeringen.  

 

Waterpeil 

De vijverpartijen worden aangesloten op het stedelijk waternetwerk en hebben een water-

peil van 0.90 meter resp. 0,45 meter voor de meest oostelijke vijver, uitgedrukt in meters 

ten opzichte van NAP. 

 

Waterkwantiteit 

Het bestaande waterbergende vermogen in het plangebied neemt toe. Demping 

van water is niet aan de orde.  

 

Bestaande situatie en beheer 

Voor water geldt dat de watergangen in het plangebied een waterbestemming hebben 

gekregen. Beleidsdoelstellingen ten aanzien van de waterkwantiteit en kwaliteit zijn binnen 

deze bestemming mogelijk. Er worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die zouden 

leiden tot een vermindering van het wateroppervlak. 

3.5.2 Overleg 

Er heeft in het kader van de bouwvergunning voor het gemeentehuis overleg plaatsgevon-

den met het hoogheemraadschap. Een van de eisen van het hoogheemraadschap was te 

voorzien in extra waterbergingscapaciteit. Die eis wordt met dit bestemmingsplan nu 

gestalte gegeven. Het bestemmingsplan is, inclusief de in het bestemmingsplan vervatte 

ontwikkelingsmogelijkheden, voorgelegd aan het hoogheemraadschap. Het overleg heeft 

plaatsgevonden plaats in het kader van het artikel 3.1.1 Bro (voorheen “artikel 10 Bro 

overleg”). De brieven van het Hoogheemraadschap van 19 juli 2007 en 11 augustus 2010 

zijn bijgevoegd bij dit bestemmingsplan als overlegreactie. De 0,6 ha uit het waterplan is 

opgebouwd uit een voorziene compensatiebehoefte voor de bouw van nieuwe gemeente-
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huis van 0,2 ha en daarnaast uit een deel wateropgave van het hoogheemraadschap van 

0,4 ha. Uiteindelijk wordt circa 5.460m2 aan water gegraven. De benodigde compensatie is 

lager dan voorzien, namelijk ca. 764m2; het restant van 700m2 blijft staan in een zoge-

naamde waterbank (waarmee eventuele toekomstige ontwikkelingen binnen het betreffende 

peilgebied kunnen worden gecompenseerd). 

3.6 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

3.6.1 Archeologie 

Inleiding/ Beleid 

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag voor de bescherming van 

het archeologisch erfgoed ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag van 

Malta in 1998 goedgekeurd. Het verdrag ziet toe op de bescherming van het Europees 

archeologisch erfgoed. Inmiddels is de Wet op de archeologische monumentzorg van kracht 

(zie hierna). Een belangrijk uitgangspunt van het verdrag, en de nieuwe wet, is dat het 

archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in de bodem (“in situ”) bewaard blijft. Alleen als het 

ongestoord bewaard blijven van de archeologische resten in de bodem niet mogelijk is, 

moet de in de bodem aanwezige informatie door middel van opgravingen worden veiligge-

steld. Een belangrijk uitgangspunt van het verdrag is de integratie van 

archeologie en ruimtelijke ordening. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het 

belang bij behoud van archeologische waarden vanaf het begin onderdeel zijn van de 

besluitvorming. Dit uitgangspunt is onder meer terug te vinden in de Cultuurnota 2001- 

2004, de Nota Belvedère uit 1999. In verband met de implementatie van het Verdrag van 

Malta zijn de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten gewijzigd met de 

Wet op de archeologische monumentenzorg (AMZ). In de wet is onder meer opgenomen 

dat de gemeenteraad bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening 

houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Voor zover 

deze verplichting voor de gemeente leidt tot kosten als gevolg van het doen van 

opgravingen, kunnen deze kosten worden verhaald op degenen ten behoeve van wie 

medewerking wordt verleend (“de-veroorzaker-betaalt”). Van de aanvrager van een 

aanlegvergunning, een reguliere bouwvergunning, ontheffingssbesluit of 

bestemmingsplanherziening wordt verlangd dat hij/zij een rapport overlegt, waarin de 

archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag wordt verstoord, wordt 

vastgesteld en waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van de geplande 

bodemingreep zullen zijn voor het eventueel aanwezige bodemarchief. Dit advies dient te 

worden opgesteld door een gecertificeerd archeologisch bureau. Dat bureau dient zich te 

conformeren aan de Kwaliteitsnorm Archeologie (KNA). De aanvrager mag daarvoor zelf 

een keuze maken uit de erkende marktpartijen. Conform het veroorzakerprincipe zijn de 

kosten voor de bodemverstoorder c.q. aanvrager van vergunning, ontheffingsbesluit of 

bestemmingsplanherziening. In zijn algemeenheid geldt dat het bevoegd gezag bepaalt 

of met het rapport voldoende informatie is verzameld om een afgewogen oordeel te 

nemen over het vervolgtraject. Dit oordeel kan zijn dat geen verder onderzoek nodig is 

(vergunning kan worden verleend), behoud van archeologische waarde in situ (geen 

vergunning of aanpassing van het bouwplan) of verder onderzoek middels proefsleu-

ven/boringen en/of opgraving. 
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Inventarisatie van bestaande situatie en beheer bestaande situatie 

Hoewel de omliggende wegen deel uitmaken van de oude strandwal waarop van oudsher 

occupatie aanwezig is, zijn in het gebied zelf conform de provinciale cultuurhistorische 

waardenkaart, geen archeologische vondsten gedaan. Dit wil overigens niet zeggen dat er in 

de toekomst geen vondsten verwacht mogen worden. Immers, dit kan in principe pas 

worden vastgesteld op het moment dat concreet grondroerende werkzaamheden gaan 

plaatsvinden. Aangezien een bestemmingsplan grondroerende werkzaamheden mogelijk kan 

maken, zal in dit document rekening gehouden moeten worden met archeologische 

aspecten. De archeologische verwachtingswaarde van een gebied bepaalt vervolgens in 

welke mate nu al in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de even-

tuele aanwezigheid van archeologisch waardevolle vondsten. 

 

De verwachtingswaarden zijn onderzocht door archeologisch onderzoeksbureau RAAP2. 

RAAP constateert dat zeer waarschijnlijk het plangebied op een strandwal ligt al dan niet 

met vervlakte duinen. Het plangebied bevindt zich in het Oer-IJ-estuarium, dat met name 

actief was tussen 1000 en 0 voor Chr. Uit paleogeografisch onderzoek blijkt het plangebied 

rond 2500 voor Chr. in het water te liggen. Rond 1.000 voor Chr. ligt het plangebied op een 

strandwal en 1000 voor Chr. Aan het begin van de jaartelling is het Oer-IJ-estuarium 

geleidelijk dichtgeslibd. Vanaf circa 100 na Chr. ligt het plangebied deels op de strandwal en 

deels in een laagte tussen de strandwallen, veelal gevuld met veen. Vanaf 900 na Chr. ligt 

het plangebied bijna in z‟n geheel in een dergelijke laagte. Alleen het meest oostelijke deel 

ligt nog op de strandwal. De begrenzing van de laagte en de strandwal met lage duinen is 

onzeker. 

 

Bodem 

De bodem in het plangebied is niet gekarteerd, maar bestaat zeer waarschijnlijk uit kalkloze 

vlakvaaggronden: matig fijn zand met grondwatertrap IV. De kans bestaat 

dat deze gronden vergraven zijn. Voor de omgeving van Heemskerk geldt dat de bovenste 

0,5 meter doorgaans doorgespit of -geploegd zijn. Het plangebied ligt in een gebied met 

vochtige tot droge kalkarme strandwalgronden met plaatselijk veen in de diepere onder-

grond. Het plangebied was in de jaren „50 in gebruik als tuinland en zodoende waarschijnlijk 

2 à 4 steken diep (gemiddeld 70 cm) omgewerkt. 

 

Historische situatie en mogelijke verstoringen 

De gemeente Heemskerk kent een lange bewoningsgeschiedenis. Dit is mede te danken aan 

de aanwezigheid van strandwallen en de invloeden van het Oer-IJ. Uit een periode van bijna 

vier millennia zijn archeologische resten in de bodem bewaard gebleven. Op talrijke plaatsen 

van de gemeente zijn bij bodemroerende werkzaamheden prehistorische sporen aangetrof-

fen. Dit is duidelijk het geval bij enkele nog onbebouwde zones met plantsoenen, waar 

akkerlagen en bewoningssporen vanaf de IJzertijd zijn waargenomen. Naast restanten met 

een prehistorische oorsprong worden ook sporen uit de Middeleeuwen en van jongere 

datum aangetroffen. Op historische kaarten uit de 17e, 18e en de 19e  eeuw ligt het plange-

bied ten zuiden van de kern van Heemskerk in een onbebouwd gebied. Het gebied is 

landelijk van aard en mogelijk als land- of tuinbouwgrond in gebruik geweest. Deze situatie 

blijft hetzelfde tot de jaren 60 van de vorige eeuw. De stad breidt zich dan zover naar het 

zuiden uit, dat er rondom het plangebied gebouwd wordt. Het plangebied zelf blijft onbe-

bouwd. Het gebruik van het plangebied als land of tuinbouwgrond heeft zeer waarschijnlijk 

                                                      
2 RAAP-NOTITIE 3411: Plangebied Maerten van Heemskerckstraat/ Karshoffstraat Gemeente 

Heemskerk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek 
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een verstoring van de bovengrond met zich meegebracht. Daarmee is de laag waarin 

middeleeuwse sporen (en sporen uit de Romeinse tijd) aanwezig zijn doorgaans verstoord. 

Dieper gelegen resten zijn daarentegen dikwijls nog intact en goed geconserveerd. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat voor het gehele plangebied een hoge 

archeologische verwachting geldt voor archeologische resten vanaf de Late Bronstijd. RAAP 

heeft daarom tevens een veldonderzoek uitgevoerd waarbij boringen zijn verricht- zie 

onderstaande afbeelding. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor vondstrijke nederzet-

tingsterreinen of terreinen met een vondstlaag. In boring 18 is op 130 cm -Mv (0,08 m 

+NAP) een zwak humeus niveau in het Oude Duinzand aangetroffen. Dit niveau is geïnter-

preteerd als vegetatiehorizont. Hoewel slecht ontwikkeld kunnen hier mogelijk archeologi-

sche resten in aangetroffen worden. Op basis van de diepteligging waarop het niveau is 

waargenomen (0,08 m +NAP) dateren eventuele resten en sporen uit de Bronstijd of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJzertijd. Op basis van het aantreffen van een vegetatieniveau in boring 18 wordt aanbevo-

len om aanvullend archeologisch onderzoek te laten verrichten.  

 

Aanvullend onderzoek 

Dat aanvullend onderzoek3 heeft plaatsgevonden in oktober 2010. In het plangebied zijn 

zoals aangegeven tijdens het voorgaande booronderzoek potentiële bewoningsniveaus 

aangetroffen. Aangezien de voorgenomen werkzaamheden de archeologische resten in het 

plangebied zullen verstoren, was een proefsleuvenonderzoek (voor het gehele gebied) 

noodzakelijk. Op basis van de proefsleuven wordt geconcludeerd dat in het plangebied 

aanwijzingen gevonden voor een voormalig akkercomplex (verschillende overstoven 

akkerniveaus met eergetouwkrassen) en nederzettingssporen. De globale datering van de 

vindplaatsen is voornamelijk gebaseerd op de aanwezigheid van het handgevormde 

aardewerk. Op basis van de basale uitwerking wordt het aardewerk binnen de Bronstijd 

en/of IJzertijd geplaatst, mogelijk zouden enkele scherven van Romeinse datering kunnen 

zijn. 

 

                                                      
3 RAAP-NOTITIE 42719: Proefsleuvenonderzoek vijverpartijen Maerten van Heemskerck-

straat / Karshoffstraat, gemeente Heemskerk, 16 november 2010 

Locaties boringen 

Boring 18 
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Verwacht wordt dat het akkercomplex niet behoudenswaardig is. De nederzettingssporen 

daarentegen zullen waarschijnlijk wel behoudenswaardig zijn. Op basis van de verwachte 

behoudenswaardigheid luidt het voorlopige advies dat de nederzettingssporen in combinatie 

met een klein deel van het aangrenzende akkercomplex in situ(ter plaatse) behouden dient 

te worden. Indien dit in verband met de planvorming omtrent de aanleg van de vijvers niet 

tot de mogelijkheden behoord wordt ter hoogte van de nederzettingssporen archeologisch 

vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aanbevolen. 

 

Om tot een waardestelling van de vindplaats te komen dient de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit van de archeologische resten te worden bepaald. Er dient m.a.w. nader archeolo-

gisch onderzoek plaats te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consequenties voor het bestemmingsplan: 

Aan de locatie zoals op bovenstaande afbeelding aangeduid moet op basis van het proef-

sleuvenonderzoek een archeologische waarde worden toegekend. Het betreft de archeologi-

sche waarde: de aanwezigheid van een nederzetting (met een klein deel van het akkercom-

plex). Teneinde de aanwezige waarde te beschermen is in dit bestemmingsplan aan deze 

gronden de dubbelbestemming Waarde- Archeologie toegekend (zie bovenstaande afbeel-

ding). De bestemming Waarde- Archeologische Verwachting is tevens een mogelijkheid 

maar deze wordt gelet op reeds uitgevoerde onderzoek niet passend geacht. Immers de 

waarde is reeds vastgesteld, thans gaat het om vaststellen van de exacte waardestelling 

door nader onderzoek. Bovendien vindt dat nader onderzoek plaats. Bij constatering dat de 

waarde in situ bewaard moet worden, voldoet de bestemming Archeologische Verwachting 

niet; immers de waarde is dan (blijvend) ter plekke aanwezig. De dubbelbestemming 

Waarde- Archeologie is tevens toegekend aan de overige te graven vijvers omdat op dit 

moment niet uitgesloten kan worden dat uit het nader onderzoek blijkt dat ook hier 

archeologische waarden aangetroffen zullen worden. 

 

Locatie archeologische verwachting behoudenswaardig object (boring 2) 
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Mocht uit nader onderzoek toch blijken dat de exacte waardestelling leidt tot een niet -

behoudenswaardig oordeel, dan kan de dubbelbestemming door middel van een in dit plan 

opgenomen wijzigingsbevoegdheid (gedeeltelijk) verwijderd worden. Ook in het geval de 

archeologische resten opgegraven moeten worden kan door toepassen van de wijzigingsbe-

voegdheid de dubbelbestemming worden verwijderd. 

Hoe dan ook mogen (andere) aanlegwerkzaamheden niet plaatsvinden (zoals de aanleg van 

een vijver) als de archeologische waarden geschaad worden. Dit komt tot uiting door het 

opnemen een verplichting tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor die (aanleg) 

werkzaamheden. Burgemeester en wethouders kunnen omgevingsvergunning verlenen op 

het moment dat aangetoond is dat archeologische waarden niet geschaad worden. Om 

hierover te oordelen dienen zij verplicht advies in te winnen van een archeologisch deskun-

dige. Voor de volledigheid is tevens een bouwverbod opgenomen (immers er kunnen 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd binnen voorkomende bestemmin-

gen); echter dit verbod geldt pas vanaf 2 meter diepte. Burgemeester en wethouders 

kunnen overigens afwijken van het bouwverbod onder dezelfde voorwaarden zoals die 

gelden voor (aanleg) werkzaamheden. 

 

Conclusie 

Met inachtneming van de aanbeveling van RAAP tot het verrichten van nader onderzoek (dit 

onderzoek wordt verricht) en de beschermende regeling die opgenomen in dit bestem-

mingsplan wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan op het gebied van archeologie 

haalbaar is.  

3.7 VERKEER EN PARKEREN 

Beheer bestaande situatie 

De bestaande infrastructuur wordt in dit plan conform het huidige gebruik van de gronden 

bestemd. Dit betekent dat de aanwezige rijwegen de bestemming Verkeer heeft gekregen. 

Ook de bermen in het plangebied hebben een verkeersbestemming gekregen en zijn dus 

openbaar toegankelijk. Parkeren is mogelijk binnen de bestemming Verkeer. 

 

Ontwikkelingen- parkeren tijdens het evenement (kermis, circus) 

Tijdens een evenement zal sprake zijn van een verkeersaantrekkende werking. Alhoewel het 

evenement vooral een lokaal karakter heeft, zal een zeker percentage met de auto komen. 

Parkeren is binnen de bestemming „Groen- evenemententerrein‟ mogelijk, maar moet dan 

altijd ten dienste staan van het evenement. M.a.w. alleen tijdens het evenement kan 

geparkeerd worden op de daartoe aangeduide gronden. Het gaat in de praktijk dan vooral 

om vrachtauto‟s, bussen, e.d. ten dienste van het evenement. Dagbezoekers die met de 

auto komen zullen in het openbaar gebied moeten parkeren. Omdat het merendeel ter voet 

of met de fiets komt (waarvoor elk jaar een tijdelijke fietsenstalling wordt opgericht) is van 

parkeeroverlast tijdens de evenementen geen sprake. 

 



 

 

30 

 

4  JURIDISCHE PLANBESCH RIJV ING  

4.1 PLANONDERDELEN 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeel-

ding en de planregels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestem-

mingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en 

toegepast.  

 

Verbeelding 

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt via 

een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangeven bestemmingsvlak gelden de 

gebruiksmogelijkheden zoals die in het bijbehorende voorschrift worden gegeven.  

Die toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden ingevuld: 

1. Via een dubbelbestemming. Een dubbelbestemming is, zoals de naam al zegt, een 

bestemming die óók aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kunnen dus 

meerdere bestemmingen gelden. Er geldt altijd één „enkel‟ bestemming (dat is dé 

bestemming) en soms geldt er een dubbelbestemming (soms zelfs meerdere). In 

het voorschrift van de dubbelbestemming wordt omschreven wat er voor de onder-

liggende gronden geldt aan extra bepalingen in aanvulling, of ter beperking, van de 

mogelijkheden van de onderliggende bestemmingen. 

2. Via een aanduiding. Een aanduiding is een teken op de verbeelding. Dat teken kan 

bestaan uit een lijn, een figuur, of een lettercode etc.. Via een aanduiding wordt in 

de planregels „iets‟ geregeld. Dat „iets‟ kan betrekking hebben op extra mogelijkhe-

den of extra beperkingen voor het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleg-

gen van werken. Aanduidingen kunnen voorkomen in een bestemmingsregel, in 

meerdere bestemmingsregels en kunnen ook een eigen bestemmingsregel hebben. 

Deze aanduidingen hebben alleen een juridische betekenis als in de planregels aan 

de betreffende aanduiding een gevolg wordt verbonden.  Een aantal aanduidingen 

heeft juridisch gezien geen betekenis en is uitsluitend opgenomen ten behoeve van 

de leesbaarheid van de verbeelding (bijvoorbeeld topografische gegevens). 

 

Planregels 

De planregels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 

1. Inleidende regels. Het hoofdstuk “inleidende regels” bestaat uit een tweetal 

artikelen te weten de begrippen en de wijze van meten. In de begripsbepaling 

worden begrippen waarnodig beschreven om zodoende interpretatieproblemen te 

voorkomen. Veelal worden begrippen gedefinieerd die in de planregels worden ge-

bruikt en daar een bijzondere betekenis hebben, die afwijkt van of niet voorkomt in 

het “normale” spraakgebruik. Wanneer een begrip niet opgenomen is in de be-

gripsomschrijvingen/-bepalingen en er ontstaat een interpretatieprobleem dan is 

het normale spraakgebruik richtinggevend. De begripsomschrijvingen/- bepalingen 

zijn niet uitputtend bedoeld. De belangrijkste en/of onduidelijke begrippen zijn op-

genomen in dit artikel. De wijze van meten beschrijft hoe de genoemde maatvoe-

ringen in de diverse bestemmingsbepalingen gemeten dienen te worden. 
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2. Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de planregels van de bestemmin-

gen opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het toe-

gestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook een aanlegvergun-

ningstelsel opgenomen.  

Iedere artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformu-

leerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. 

Aansluitend volgen ontheffingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of ge-

bruiksregels. Ten slotte zijn eventueel een aanlegvergunningstelsel en/of wijzi-

gingsbevoegdheden opgenomen. 

Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsregels ook in andere arti-

kelen relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moeten wor-

den. Alleen zo ontstaat een volledig beeld te verkrijgen van hetgeen is geregeld. 

 

3. Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen 

karakter. Ze gelden dus voor het hele plan.  

 

4. Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk overgangsre-

gels, strafregels en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook alge-

mene regels betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart 

hoofdstuk opgenomen. 

 

Toelichting 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van 

het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegrede-

nen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan 

ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpre-

tatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

4.2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 

4.2.1 De bestemmingen 

Het bestemmingsplan kent een drietal bestemmingen, namelijk „Groen‟, „Verkeer‟, „Water‟, 

en één dubbelbestemming, te weten Archeologische Verwachting.  

 

Groen 

De bestemming Groen is opgenomen voor de groene voorzieningen in het plangebied. De 

gronden zijn mede bestemd voor extensief recreatief medegebruik, speelvoorzieningen, 

voetpaden, voorzieningen voor waterhuishouding, plantsoenen en parken. 

 

Specifieke aanduiding- evenemententerrein 

Het gedeelte van het plangebied dat aangewezen is als evenemententerrein is van een 

specifieke aanduiding voorzien. Het gebruik als evenemententerrein is uitsluitend binnen 

deze aangewezen gronden mogelijk. Het aantal evenementen is gelimiteerd tot maximaal 3 

per jaar (2x circus, 1x kermis) voor een aaneengesloten periode van maximaal 7 dagen per 

evenement, inclusief op- en afbreken. 

 

Sport- en spelactiviteiten: 

Een aantal keer per jaar vindt er op het „kermisterrein‟ een sport- of spelactiviteit plaats,  
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georganiseerd door Welschap, kerk of school. Dit betreft kleinschalige activiteiten zonder 

grote geluidsbelasting, bijvoorbeeld volleybaltoernooi, sportclinic, behendigheidsbaan. 

Deze activiteiten zijn toegestaan binnen de bestemming Groen en zijn dus mogelijk op basis 

van het bestemmingsplan.  

 

Verkeer 

De wegen in het gebied zijn voorzien van de bestemming „Verkeer‟. Binnen deze bestem-

ming mogen ook ongebouwde parkeervoorzieningen worden aangelegd. Het aanleggen van 

voorzieningen ten behoeve van Water (zoals duikers en dammen) wordt mogelijk gemaakt 

binnen de planregels. Ook het realiseren van een brug is binnen de bestemming Verkeer 

mogelijk. 

 

Water 

De op de verbeelding voor „Water‟ aangewezen gronden zijn bestemd voor waterhuishoud-

kundige doeleinden, waterberging en waterlopen, met bijbehorende bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, waaronder dammen, en/of duikers. Het gaat dan om de substantiële 

oppervlaktewateren, die een rol vervullen in de afwatering van regenwater en/of waterber-

ging e.d. De aparte bestemming water is opgenomen om te bereiken dat het aanwezige 

areaal voor wat betreft de substantiële oppervlaktewateren in stand blijft. 

 

Specifieke aanduiding- brug 

De brug is voor zover deze op de bestemming „Water‟ is gelegen, specifiek aangeduid met 

een aanduiding. Een brug heeft namelijk primair een functie in het kader van het maken van 

een langzaam verkeers route, oftewel een voorziening t.b.v. verkeersdoeleinden. Door de 

brug specifiek te duiden wordt de brug ook mogelijk binnen de bestemming „Water‟.   

 

Waarde- Archeologie 

Zie voor de uitleg bij deze regel paragraaf 3.6. 

4.2.2 Algemene regels  

Anti-dubbeltelregel 

Een anti-dubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 

bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwper-

ceel mogen beslaan, het opengebleven terrein ook nog eens meetelt bij het toestaan van 

een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.  

 

Toegelaten overschrijdingen 

Bepaald wordt dat kleine overschrijdingen van grenzen in het horizontale vlak als recht 

zijn toegestaan. De overschrijding varieert per onderdeel van de toegestane bebouwing. 

 

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

Met dit artikel is geregeld dat verschillende bepalingen uit de bouwverordening buiten 

toepassing blijven.  

 

Algemene gebruiksregels 

In dit artikel wordt geregeld welk gebruik is toegelaten. Gebruik dat in strijd is met de 

bestemming van de grond en de bijbehorende planregels verboden. Hiervoor geldt dat het 

college van Burgemeester en wethouders verplicht wordt ontheffing te verlenen van dit 

voorschrift wanneer strikt naleven van deze planregels het meest doelmatige gebruik 
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beperkt, zonder dat hiervoor dringende redenen zijn. Verder wordt in de algemene ge-

bruiksbepalingen onder meer de bedrijven, genoemd in het Inrichtingen- en vergunningen-

besluit behorend bij de Wet milieubeheer, uitdrukkelijk uitgesloten van vestiging in het 

plangebied op grond van de te verwachten overlast van dergelijke bedrijfsuitoefening.  

 

Algemene ontheffingsregels 

Met dit artikel wordt enige flexibiliteit mogelijk gemaakt ten aanzien van de gestelde 

regels in het plan. Een aantal van de gegeven maxima kan op grond van dit artikel in 

beperkte mate worden overschreden. 

4.2.3 Overgangs- en slotregels 

Overgangsregels 

Hier wordt geregeld dat bouwwerken mogen worden behouden of gebruik mag worden 

voortgezet vanaf het moment dat het plan rechtskracht heeft verkregen ondanks dat de 

bebouwing of het gebruik niet (langer) overeenkomt met de planregels die in dit 

bestemmingsplan worden gegeven. Het overgangsrecht vindt op deze wijze zijn plaats in dit 

plan. 

 

Slotregel 

Met dit artikel verkrijgt het bestemmingsplan rechtskracht door middel van ondertekening 

door voorzitter en griffier. 
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5  HANDHAVING  

Door een actueel kader te bieden waarbinnen bovendien de gewenste ontwikkelingen zijn 

opgenomen, wordt rechtszekerheid en duidelijkheid geboden naar zowel de exploitanten 

van het terrein, als de overige belanghebbenden. De planregels en verbeelding (plankaart), 

in combinatie met de toelichting maakt dat handhaving van ongewenste activiteiten 

eenvoudig is. 
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6  ECONOMISCHE UITVOERB AARHEID  

Bij de voorbereiding van een ontwerp voor een bestemmingsplan dient op grond van artikel 

3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de uitvoer-

baarheid van het plan.  

 

Voor ontwikkelingen geldt dat inzicht moet worden gegeven in de economische uitvoerbaar-

heid. Voor ruimtelijke ontwikkelingen zijn onder andere de grondproductiekosten van het 

bouwrijp maken van de gronden en het planschaderisico voor omliggende objecten van 

belang.   

 

Wro en het exploitatieplan 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het onder 

omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een bestemmingsplan een exploitatie-

plan te koppelen. Er is geen sprake van een plan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de 

Wro als onderdeel van afdeling 6.4 inzake de grondexploitatie.  

 

Planschade 

De gemeente heeft geen onderzoek gedaan naar risico‟s als gevolg van verzoeken om 

planschade. Eventuele planschade kan niet afgewenteld worden. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan wordt geacht financieel haalbaar te zijn. 

 



 

 

36 

7  MAATSCHAPPELI JKE  UIT VOERBAARHEID  

7.1 OVERLEG 

Het voorontwerp bestemmingsplan is voor overleg ex artikel 3.1.1 Bro verzonden aan de 

overlegpartners die belast zijn met het vertegenwoordigen van belangen in het gebied.  

Er is reactie ontvangen van het hoogheemraadschap.  

Het hoogheemraadschap verzoekt in de toelichting (paragraaf 1.1.) aan te geven dat de 

wateropgave een gezamenlijke wens is van hoogheemraadschap en gemeente (zoals 

vastgelegd in het waterplan Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest. 

Voorts verzoekt men in hoofdstuk 3.2.4. en 3.5.2. aan te geven dat de 0,6 ha uit het 

waterplan is opgebouwd uit een voorziene compensatiebehoefte voor de bouw van nieuwe 

gemeentehuis van 0,2 ha en daarnaast uit een deel wateropgave van het hoogheemraad-

schap van 0,4 ha. Voorts wordt uiteindelijk circa 5.460m2 aan water gegraven. De benodig-

de compensatie is lager dan voorzien, namelijk ca. 764m2; het restant van 700m2 blijft 

staan in een zogenaamde waterbank (waarmee eventuele toekomstige ontwikkelingen 

binnen het betreffende peilgebied kunnen worden gecompenseerd). 

De aangegeven waterpeilen in paragraaf 3.5.1. zijn uitgedrukt in meters ten opzichte van 

NAP; verzocht wordt dit toe te voegen. Opgemerkt wordt dat de genoemde streefpeilen zijn. 

Met name in droge zomers zijn genoemde peilen streefpeilen zijn. Geadviseerd wordt bij de 

inrichting hier rekening mee gehouden. Tot slot merkt het hoogheemraadschap op dat een 

watervergunning nodig is voor het aanleggen van de waterpartijen en wil betrokken blijven 

bij de planvorming. Behoudens de laatste twee opmerkingen, deze betreffen immers punten 

van aandacht voor de uitvoering (waar overigens de gemeente rekening mee zal houden), 

worden de opmerkingen van het hoogheemraadschap onverkort overgenomen in de 

toelichting. 

7.2 ZIENSWIJZEN 

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

 


