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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk heeft het 
voornemen met toepassing van artikel 2.1 eerste lid onder c, in samenhang met artikel 
2.12 eerste lid onder a sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een supermarkt, 
commerciële ruimten, 80 woningen, een parkeergarage en een parkeerterrein op 
maaiveld. De nieuwbouw is verdeeld over twee gebouwen. Het bouwplan wordt ge-
realiseerd op de kruising Beethovenstraat-Maerelaan in de bebouwde kom van 
Heemskerk. In de huidige situatie bevindt zich in het besluitgebied een winkelgalerij, 
een sporthal, woningen, parkeervoorzieningen en een voormalig tankstation. Door 
Kolpa Architecten is een ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling van deze locatie.  
 
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning is het ruimtelijk onderbouwen van 
het project noodzakelijk. Het voorliggende document bevat een ruimtelijke onderbou-
wing van de voorgenomen omgevingsvergunning. 

1.2 Ligging besluitgebied 

Het besluitgebied ligt aan de oostzijde van het centrum van Heemskerk. De locatie 
wordt begrensd door de Beethovenstraat, de Maerelaan, de Cesar Franckstraat en de 
begraafplaats bij de Laurentiuskerk. Op onderstaande topografische kaart is de globa-
le ligging van het besluitgebied weergegeven. Voor de exacte begrenzing van het be-
sluitgebied wordt verwezen naar de projectkaart, behorende bij deze ruimtelijke on-
derbouwing. 

Globale ligging  
besluitgebied 
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1.3 Geldende bestemmingsplannen 

Binnen het besluitgebied gelden op dit moment de volgende bestemmingsplannen: 
– bestemmingsplan “Centrum Heemskerk”, vastgesteld door de raad op 31 oktober 

1991 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 23 juni 
1992; 

– bestemmingsplan “Heemskerk-Dorp 5e wijziging 1965”, vastgesteld door de raad 
op 28 januari 1965 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland op 3 augustus 1965; 

– uitbreidingsplan “Heemskerk-Dorp”, vastgesteld door de raad op 29 april 1960 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 4 augustus 1961. 

 
Het project past niet binnen de bestemmingen en de bouwregels (functionele en ruim-
telijke kaders) van het vigerende bestemmingsplan. Met deze ruimtelijke onderbou-
wing kan op basis van dit bouwplan van het bestemmingsplan worden afgeweken.  

1.4 Leeswijzer 

In deze ruimtelijke onderbouwing zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen 
aan de orde komen: 
− ligging besluitgebied; 
− beschrijving van het besluitgebied; 
− beschrijving van het vigerende bestemmingsplan; 
− beschrijving van het project; 
− beschrijving waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend; 
− toetsing van het project aan het geldende beleid; 
− toetsing van het project aan milieuregelgeving; 
− toetsing van het project aan overige ruimtelijke relevante aspecten; 
− economische uitvoerbaarheid van het project; 
− procedure; 
− conclusie. 
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2 Het project 

2.1 Huidige situatie besluitgebied 

Het besluitgebied bevindt zich ten oosten van het centrum van Heemskerk. De Maere- 
laan, waaraan het besluitgebied is gelegen, vormt een belangrijke verbinding tussen 
het centrum en de oostelijk gelegen woonwijken, alsmede de routes richting de snel-
weg A9. De omgeving van het besluitgebied bestaat voornamelijk uit woongebied, 
echter ook andere functies zijn aanwezig, zoals maatschappelijke functies (Laurenti-
uskerk met begraafplaats) en detailhandel. 
 
In de huidige situatie is het besluitgebied grotendeels bebouwd. De bebouwing be-
staat uit een voormalige sporthal (Dr. Prinsenhal) met winkelgalerij, woningen, een 
voormalig tankstation en parkeergelegenheid. Tot 2003 was er tevens een garage met 
werkplaats gevestigd in het besluitgebied. Gesteld kan worden dat de huidige bebou-
wing in het besluitgebied functioneel en ruimtelijk verouderd is en niet meer voldoet 
aan de eisen van deze tijd. Om die reden is ter plaatse nieuwbouw beoogd, hetgeen 
zowel ruimtelijk als functioneel moet passen in het karakter van de omgeving. 
Op onderstaande luchtfoto is de huidige situatie weergegeven. 
 

Globale begrenzing besluitgebied     bron: Google maps 
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2.2 Toekomstige situatie besluitgebied 

Het bouwplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het gebied tussen de Beet-
hovenstraat, Maerelaan, Cesar Franckstraat en de begraafplaats bij de Laurentius-
kerk. Alle aanwezige bebouwing wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt een su-
permarkt met een oppervlakte van circa 2.300 m2 bvo, overige commerciële ruimten 
met een oppervlakte van circa 1.300 m2, 80 woningen, een parkeergarage en par-
keergelegenheid op maaiveld gerealiseerd. In de parkeergarage is ruimte voor circa 
111 parkeerplaatsen en op het maaiveld is ruimte gecreëerd voor circa 157 parkeer-
plaatsen (134 op het plein, 9 langs de Beethovenstraat, 10 langs de Maerelaan en 4 
parkeerplaatsen aan de zijde van de Cesar Franckstraat). Het parkeerterrein op maai-
veld wordt voorzien van een groene aankleding. Ten slotte worden op het bestaande 
parkeerterrein achter de Maerelaan 8 extra parkeerplaatsen gecreëerd. 
 
De woningen hebben een gemiddelde gebruiksoppervlakte van 80-110 m2. Een viertal 
appartementen heeft een grotere gebruiksoppervlakte dan 100 m2. De nieuwbouw be-
staat uit twee gebouwen. De commerciële ruimten (supermarkt, winkels en overige 
commerciële ruimten) worden op de begane grond gerealiseerd. Door de bebouwing 
aan de zijde van de Cesar Franckstraat qua uitstraling en bouwhoogte aan te passen 
aan de woningen aan de overzijde van deze straat, ontstaat een passende overgang 
van de nieuwbouw in het besluitgebied naar de omgeving. 
 
De appartementen bevinden zich op de verdiepingen van de beide bouwvolumes. Het 
westelijk gelegen appartementengebouw wordt gerealiseerd in drie lagen, met een te-
rugliggende vierde laag. Hiermee wordt aangesloten bij de naastgelegen bestaande 
bebouwing. Op de kop van het gebouw, aan de zijde van de Maerelaan, is sprake van 
een verbijzondering van de gevel.  
 
De appartementen aan de noordoostzijde van het besluitgebied zijn in een carré-vorm 
geplaatst. De hoogte van de bebouwing varieert van 3 lagen aan de zijde van de Ce-
sar Franckstraat tot vijf lagen langs het nieuwe plein, het betreft de zuid-oost gevel. 
De bebouwing sluit voor wat betreft vorm en kleurstelling aan bij de omgeving.  

2.3 Deze omgevingsvergunning 

Deze omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend voor die onderdelen die afwij-
ken van het geldende bestemmingsplan, namelijk het gebruik en de bebouwing. Het 
hele project past wat betreft gebruik en bebouwing niet binnen de regels zoals aange-
geven in het vigerende bestemmingsplan. 
 
Op basis van deze omgevingsvergunning kan van het bestemmingsplan worden af-
geweken. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt een omgevingsvergunning mogelijk 
voor: 
− Een supermarkt van 2.300 bvo; 
− Commerciële ruimten met een oppervlakte van 1.300 m²; 
− 80 woningen; 
− Een parkeergarage voor 111 auto’s; 
− 157 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. 
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Met deze ruimtelijke onderbouwing kan van het vigerend bestemmingsplan worden 
afgeweken voor wat betreft dit bouwplan. 
 
Op de navolgende afbeeldingen is (een impressie van) de toekomstige situatie op de 
locatie weergegeven. 
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Blok A: gevelaanzicht Cesar Franckstraat  bron: Kolpa Architecten 

Bovenaanzicht met in elk bouwdeel in rood het aantal bouwlagen aangegeven 
bron: Kolpa Architecten 

3 3 

4 

5

4



 

SAB 9 
 

 

Blok A: gevelaanzicht Plein Maerelaan  bron: Kolpa Architecten 

Blok A: gevelaanzicht Plein Beethovenstraat  bron: Kolpa Architecten 

Blok A: gevelaanzicht begraafplaats  bron: Kolpa Architecten 
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Achtergevel parkeerhof blok B  bron: Kolpa Architecten 

Voorgevel plein blok B   bron: Kolpa Architecten 

Kopgevel Maerelaan blok B  bron: Kolpa Architecten 

Kopgevel begraafplaats Blok B  bron: Kolpa Architecten 
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3 Beleid 

3.1 Provinciaal beleid 

Streekplan Noord-Holland Zuid  
Op 17 februari 2003 is het streekplan Noord-Holland Zuid vastgesteld door Provinciale 
Staten. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 geldt 
het streekplan alleen nog als naslagdocument. De ruimtelijke eisen van de provincie 
zijn vastgelegd in het overgangsdocument geldend streekplanbeleid en de ruimtelijke 
verordening. 
In het streekplan wordt de ambitie uitgesproken voor een versterking van de economi-
sche ontwikkeling, in samenhang met leefbaarheid, waterhuishouding en bereikbaar-
heid. Hierbij wordt maximaal ingezet op efficiënt en zuinig ruimtegebruik. De ambitie is 
vertaald in een ruimtelijke hoofdstructuur die past in de door het Rijk voorgestane 
ontwikkeling van de Randstad tot een ‘Deltametropool’. 
In de hoofdstructuur wordt het ‘stedelijke kerngebied’ aangegeven waar zoveel als 
mogelijk het wonen en werken geconcentreerd wordt met behoud van de leefkwaliteit.  
In het streekplan wordt maximaal ingezet op het bouwen voor wonen, werken en 
voorzieningen binnen het bestaand stedelijk gebied. Van de nieuwe opgave vanaf 
2010 is de inzet deze voor 50% binnenstedelijk te realiseren. Dit betekent dat binnen 
het stedelijk gebied ingezet wordt op dubbel grondgebruik door intensiveren, combine-
ren en transformeren (ICT). Maar de mens en zijn leefomgeving blijven centraal staan: 
ruimtelijke en sociale kwaliteit gaan vóór kwantiteit. 
 
Het overgangsdocument geldend streekplanbeleid bevat geen nieuw beleid, maar 
hierin wordt aangegeven hoe de provincie het huidige provinciaal planologisch beleid 
op een slagvaardige wijze wil realiseren na het vervallen van het goedkeuringsvereis-
te van bestemmingsplannen tot het moment dat de provincie beschikt over een nieu-
we structuurvisie. De nieuwe structuurvisie is op 21 juni 2010 vastgesteld door Provin-
ciale Staten en wordt in het onderstaande beschreven. 
 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 Kwaliteit door Veelzijdigheid 
De provincie stelt in haar structuurvisie dat detailhandel in de binnensteden belangrijk 
is voor de economie en bijdraagt aan de leefbaarheid en toeristische aantrekkelijkheid 
van Noord-Hollandse steden. De provincie hecht aan het in stand houden van de 
hoofdwinkelstructuur en wil stedelijke detailhandel behouden en versterken. Nieuwe 
vormen van detailhandel worden als een welkome aanvulling beschouwd, indien deze 
de bestaande structuur niet aantasten. 
Het provinciaal belang ligt met name bij de versterking van de hoofdwinkelcentra, die 
ook voor het toerisme en het behoud van levendige binnensteden van belang zijn. 
 
Wat betreft woningbouw wordt in de structuurvisie gesteld dat de provincie bijdraagt 
aan het realiseren van voldoende en passende huisvesting (woningtype) op de best 
mogelijke plek (woonmilieu) voor huidige en toekomstige bewoners van Noord-
Holland. De provincie stelt hiervoor een woonvisie op die het kader biedt voor de door 
de regio’s op te stellen regionale actieprogramma’s. Het woningbouwprogramma 
wordt in de regionale actieprogramma’s zowel kwalitatief als kwantitatief uitgewerkt. 
Uitgangspunt is om de woningvraag zoveel mogelijk te realiseren binnen het Bestaand 
Bebouwd Gebied. 
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Woningbouw moet zowel binnen als buiten Bestaand Bebouwd Gebied bijdragen aan 
een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 

3.2 Gemeentelijk beleid 

Centrumvisie 2004 
In 2002 is in opdracht van de gemeente Heemskerk een centrumvisie opgesteld. Deze 
visie is op 29 januari 2004 vastgesteld. 
In het centrum van Heemskerk heeft de gemeente veelvuldig te maken met initiatie-
ven voor nieuwbouw en vernieuwing. De verschillende projecten zijn veelal van rela-
tief geringe omvang, maar tezamen zouden deze tot een onsamenhangende vernieu-
wing kunnen leiden. 
Onderhavig besluitgebied maakt deel uit van de kaart ‘gebiedswaardering’ uit de Cen-
trumvisie. De zwart omlijnde gebieden zijn de actiegebieden. Elk actiegebied ligt op 
een bijzondere plek. Het gebied vormt de entree tot het centrum óf het gebied ligt 
midden in het centrum. De ruimtelijke structuur kan worden verbeterd. Door sloop en 
renovatie van gebouwen kan de architectuur en het gebruik veranderd worden. De ac-
tiegebieden moeten een positieve impuls aan het centrum geven. Het betekent niet 
dat de gemeente zelf plannen ter hand gaat nemen; de actiegebieden bieden een ka-
der voor gewenste ontwikkelingen. 

Kaart gebiedswaardering uit centrumvisie 
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In de Centrumvisie is aangegeven dat ‘De Dr. Prinsenhal (het besluitgebied) wellicht 
binnenkort leeg komt te staan. Het naastgelegen tankstation zorgt voor beperkingen 
voor het bouwen van nieuwe woningen. Dit gebied valt buiten het kernwinkelgebied. 
Voor de lange termijn is het wellicht denkbaar het gebied opnieuw te ontwikkelen en 
er woningen toe te voegen’.  
 
Voor specifieke functies (als wonen en culturele bestemmingen) is differentiatie ge-
wenst in het centrum van Heemskerk. Dit betekent dat in het centrum, naast winkels, 
er ruimte moet zijn voor wonen, culturele bestemmingen en andere publieksaantrek-
kelijke functies. Voor een centrum is het belangrijk dat er overdag én ’s avonds leven-
digheid is. Met name woningen zijn essentieel voor de levendigheid ’s avonds. Waar 
mogelijk kunnen woningen worden toegevoegd (veelal bovenop of gecombineerd met 
winkels). 
 
Ten aanzien van onderhavig besluitgebied wordt in de Centrumvisie voorts opgemerkt 
dat het op de langere termijn mogelijk is het gebied opnieuw te ontwikkelen en er wo-
ningen toe te voegen. De nieuwe woningen moeten aansluiten bij de huidige structuur. 
Omdat de Maerelaan een entreestraat tot het centrum is, is kwaliteit gewenst. Aanslui-
tend bij de Maerelaan komen langs die straat appartementengebouwen. Direct achter 
de ‘entree’ ligt een rustige woonbuurt met rijtjeswoningen. Ook daarop moet worden 
aangesloten. 
 
Woonvisie en woningmarkt 
In juni 2005 is de woonvisie “Samen werken aan wonen” opgesteld door de gemeen-
ten Heemskerk en de gemeente Beverwijk. In deze woonvisie is aangegeven dat ste-
delijke vernieuwing meer is dan herstructurering van oude woonwijken met hoofdzake-
lijk corporatiebezit. Beverwijk ontwikkelt grootschalige projecten aan het Meerplein, 
stationslocatie en de Wijkerbaan. Heemskerk richt zich op de Kerkweg (Nijman, Jans-
heeren e.o.), De Die (locatie Baandertcollege), Dr. Prinsenhal (hoek Beethoven-
straat/Maerelaan) en mogelijk de stationslocatie. Het betreft hier meer ingewikkelde 
projecten als gevolg van een combinatie van bedrijvigheid, kantoren, wonen, welzijn, 
zorg, verkeer en (ondergronds) parkeren, winkel- en horecavoorzieningen. De projec-
ten leveren een bijdrage aan een meer stedelijk en gedifferentieerd woonmilieu met 
ten aanzien van woningbouw een accent op de kwalitatief betere huur - en koopwo-
ningen. Het gaat hier bij uitstek om projecten waar de mogelijkheden om stedelijk te 
verdichten moeten worden onderzocht.  
In januari 2010 is de Woonvisie 2015 + vastgesteld door beide gemeenten. Herstruc-
turering van verouderde woonwijken blijft van belang voor het realiseren van wonin-
gen met toekomstwaarde, het verhogen van de leefbaarheid, het voorkomen van se-
gregatie op buurtniveau en het verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad. Ten 
tijde van crisis en een uitblijvende woonvraag kunnen herstructureringsplannen de 
motor zijn bij het opgang houden van de woningproductie. Bij herstructurering gaat het 
niet om toevoegen van woningen, maar om het beter aansluiten van het woningaan-
bod, naar woningtype en prijsklasse, op de woningbehoefte.  
Recent woningmarktonderzoek (ABF, 2009) vooruitlopend op de vaststelling van de 
nieuwe woonvisie, geeft aan dat de vraag naar appartementen zich met name con-
centreert binnen het centrum-stedelijk woonmilieu. De planlocatie wordt gerekend tot 
dit woonmilieu. 
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Het realiseren van levensloopbestendige nultreden woningen garandeert woningen 
die technisch voor een ieder geschikt zijn en inspelen op de sterk groeiende groep 
ouderen. De nabijheid van winkels, verkeer, vervoer en met name zorginstellingen 
maken de locaties geschikt voor het bieden van zorg aan huis en combinaties van 
wonen met zorgbegeleiding. 
 
Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing Heemskerk  
In het gemeentelijk Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing is herstructure-
ring van naoorlogse wijken hoofdthema. In het ISV 3 programma (2010-2014), dat in 
november in de raad wordt behandeld, wordt deze lijn doorgezet. De herontwikkeling 
van de Beethovenstraat maakt onderdeel uit van de 2e tranche herstructurering en is 
als zodanig in het ISV programma als project opgenomen. Aan de projecten uit het 
ISV kent de gemeente investeringsbudget toe. 
 
Detailhandelsvisie 
In de gemeentelijke Detailhandelsvisie uit 2007 is de ontwikkelingslocatie aan de 
Beethovenstraat genoemd als één van de vijf wijk- en buurtcentra. De volgende sterke 
punten worden genoemd: 
– externe bereikbaarheid 
– ligging nabij centrum 
– supermarkt als trekker. 
Daarnaast worden in de Detailhandelsvisie ook zwakke punten gesignaleerd, zoals de 
gedateerde uitstraling, de omvang, de uitstraling van de winkels en het winkelgebied 
en de situering van de parkeerplaatsen. 
In verband met de gedateerde uitstraling wordt een afnemende aantrekkingskracht 
van het gebied in de Detailhandelsvisie als bedreiging onderkend. Als kansen worden 
gezien een upgrading van de uitstraling en het versterken van de eenheid van dit win-
kelgebied.  
 
In relatie tot de beleidslijnen zoals neergelegd in de detailhandelsvisie worden geen 
problemen verwacht ten aanzien van de capaciteit van de te herhuisvesten super-
markt in onderhavig projectgebied. Een eigentijdse supermarkt vraagt om meer ruimte 
dan in het verleden. Winkelaanbieders dienen de mogelijkheid te krijgen met hun tijd 
mee te gaan en hun winkel te vergroten, waarmee zij hun marktpositie kunnen behou-
den of versterken. 
 
Distributieve analyse uitbreiding supermarkt 
Om te onderzoeken wat de distributieve ruimte is voor de uitbreiding van de super-
markt en wat de effecten zijn op de lokale detailhandel is door Goudappel Coffeng een 
distributieve analyse1 uitgevoerd. 
Uit de analyse blijkt onder andere dat, ondanks dat het aanbod sinds 2007 gegroeid 
is, de markt ruimte biedt voor uitbreiding van het aanbod. Het feitelijke aanbod be-
draagt 14.200 m2 wvo, terwijl er een economische ruimte is van 15.400 m2 wvo. So-
wieso past de trend van schaalvergroting in de hedendaagse detailhandelsontwikke-
lingen. 
Daarnaast kan worden gesteld dat de uitbreiding van de supermarkt aan de Beetho-
venstraat niet tot een duurzame ontwrichting leidt. Kernpunt van de uitbreiding van het 
                                                      
1  Goudappel Coffeng (2011), Distributieve analyse uitbreiding supermarkt Beethovenstraat 

Heemskerk. Kenmerk: BOR035/Hft/0105. 25 januari 2011. 
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supermarktaanbod aan de Beethovenstraat is dat de keuzemogelijkheden voor de 
consument vergroot worden. Er ontstaat een moderner, ruimer en aantrekkelijker 
aanbod. 
Daarnaast geldt dat de uitbreiding van de supermarkt geen noemenswaardige nadeli-
ge effecten voor overige aanbieders veroorzaakt vanwege: 
− de beperkte omvang van de uitbreiding (5% van het totale aanbod in Heemskerk) 
− de voldoende aanwezige marktruimte, waardoor gevolgen voor overige aanbieders 

beperkt blijven; 
− het feit dat het de uitbreiding van een bestaand aanbod betreft. Bij uitbreiding van 

een dergelijk aanbod heeft de toename op het aantal winkelmeters geen rechte-
venredig effect op de toename van de omzet per vierkante meter; 

− het feit dat het voortbestaan van winkelvoorzieningen en het opvangen van markt-
verdringingseffecten sterk bepaald wordt door het huidige functioneren ervan. Voor 
onderhavig winkelcentrum betekent dit, dat een vernieuwing en uitbreiding nodig is 
om goed te functioneren. 

 
De volledige analyse van Goudappel Coffeng is opgenomen in de bijlage. 

3.3 Conclusie 

Het besluitgebied heeft betrekking op de herstructurering van het stedelijk gebied van 
Heemskerk. Hierbij wordt ingezet op wonen, werken en voorzieningen. Hiermee past 
het project in het streekplan Noord-Holland Zuid. In de centrumvisie is het besluitge-
bied reeds aangegeven als een aandachtsgebied en een gebied dat in aanmerking 
komt voor herstructurering. Het gebied valt weliswaar buiten het kernwinkelgebied 
maar vormt wel een entree naar het centrum. 
In de woonvisie wordt het plan al aangemerkt als een herstructureringsproject. Het 
plan levert een bijdrage aan een meer stedelijk gedifferentieerd woonmilieu met ten 
aanzien van woningbouw een accent op de kwalitatief betere woningen. In het ISV3-
programma is het plan ook al aangemerkt als een kernproject. Ten slotte is de locatie 
in de Detailhandelsvisie genoemd als kansrijk voor de upgrading van de uitstraling. 
Bovendien toont de distributieve analyse aan dat er draagvlak is voor de beoogde uit-
breiding. 
Om te voorkomen dat er met voorliggende ruimtelijke onderbouwing planologisch ge-
zien in de directe omgeving een supermarkt wordt toegevoegd, daar waar slechts 
ruimte is voor één supermarkt als trekker in de omgeving, zal door middel van een 
samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd dat op de locatie die vrijkomt als 
gevolg van het verplaatsen van de supermarkt er geen nieuwe supermarkt zal komen. 
Het project past in het provinciaal en het gemeentelijk beleid. 
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4 Milieuaspecten en overige ruimtelijke aspecten 

4.1 Bodem 

Voordat een omgevingsvergunning kan worden verstrekt voor de toevoeging van func-
ties waar langdurig of frequent mensen verblijven, moet aangetoond zijn dat de bo-
dem en het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 
  
Deelgebied tankstation 
Bij de Milieudienst IJmond zijn ten aanzien van het deelgebied tankstation de volgen-
de gegevens bekend: 
 
Restverontreiniging grond 
Het tankstation gedeelte van de inrichting is in 1999 gesaneerd. Onder de kiosk be-
vindt zich nog een restverontreiniging. De provincie heeft in 1999 ingestemd met het 
saneringsplan van Bakker-Straathof. De provincie is akkoord gegaan om de verontrei-
niging onder de kiosk in te pakken op voorwaarde dat de verontreiniging verwijderd 
zou worden indien de mogelijkheid zich daarvoor voordoet (deze toestemming is ge-
geven aan Van der Eng BV). 
 
Restverontreiniging grondwater 
Bakker-Straathof heeft in maart 2000 een evaluatierapport betreffende de bodemsa-
nering opgesteld. Uit het rapport blijkt dat naast de restverontreiniging onder de kiosk 
ook een verontreiniging in het grondwater is achtergebleven. De grondwaterverontrei-
niging bestaat uit een sterke verontreiniging met benzeen, xylenen en een lichte ver-
ontreiniging met tolueen, ethylbenzeen, naftaleen en minerale olie. Bakker-Straathof 
heeft geadviseerd om het grondwater periodiek af te pompen. De provincie heeft in-
gestemd met de sanering en als voorwaarde gesteld dat wanneer de activiteiten wor-
den beëindigd en de kiosk wordt gesloopt de restverontreiniging moet wor-
den gesaneerd.  
 

Verkennend bodemonderzoek 
Uit een verkennend bodemonderzoek van de Maerelaan, dat de Milieudienst IJmond 
in juli 2008 ter beoordeling ontving bleek de exploitatie op 31 december 2007 beëin-
digd te zijn. Het verkennend bodemonderzoek is ingediend als eindsituatie bodemon-
derzoek. De inrichting betreft een tankstation met wasboxen, tankshop en kan-
toor/kantine. Volgens de gegevens maakte vóór 1 februari 2003 tevens een 
garagebedrijf (toen nog exploitant A. van der Eng) deel uit van de inrichting.  
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport “Verkennend bodem-
onderzoek Maerelaan 87 en 89”, opgesteld door AT Milieuadvies BV met nummer 
AT09151 van augustus 2009.  
Op basis van de rapportage is het volgende geconcludeerd: 
– de licht verhoogde concentraties van enkele parameters in de grond en grondwa-

ter ter plaatse van de voormalige garage/werkplaats geven geen beperkingen 
voor het huidige gebruik en de mogelijke herinrichting van de locatie ten behoeve 
van woningbouw, industrie of kantoren; 

– de eindsituatie van de voormalige garage/werkplaats is vastgesteld en er is geen 
reden voor nader onderzoek; 
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– er heeft geen verdere verspreiding van de verontreiniging plaatsgevonden in de 
steeg tussen de tankshop en de sporthal; 

– de restverontreiniging onder de tankshop in grond en grondwater (geval van ern-
stige bodemverontreiniging) moet worden gesaneerd na de sloop van de tank-
shop en voor de herontwikkeling van deze locatie. 

 

Overig besluitgebied 
Door DHV is in januari 2010 een verkennend bodemonderzoek2 uitgevoerd ter plaatse 
van het overige deel van het besluitgebied. Uit dit onderzoek kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 0,5 m à 1,3 m -mv uit zeer fijn tot 
matig fijn zand bestaat. 
Hierdoor bestaat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m -mv afwisse-
lend uit klei en zand. Plaatselijk, peilbuis 023, is van 1,6 - 2,0 m -mv een sterk kleiige 
veenlaag aangetroffen. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen di-
recte vormen van bodemverontreiniging (olie-waterreactie e.d.) en visueel geen as-
bestverdachte materialen aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal waarge-
nomen. Wel bevat de bovengrond plaatselijk een zwakke bijmenging van puin. 
 
Ondergrondse dieseltank 
In grondmonster 101 (1,0 - 1,2 m -mv) zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie 
of vluchtige aromaten aangetoond. Het grondwater uit peilbuis 101 (2-3 m -mv) bevat 
geen verhoogde concentraties aan geanalyseerde componenten. 
 
Overige terrein 
In bovengrondmengmonster MM01 is een licht verhoogd gehalte aan PCB’s gemeten. 
De overige geanalyseerde boven- en ondergrondmengmonsters bevatten, getoetst 
conform de AS3000, licht verhoogde gehalten aan PCB’s. 
In het grondwater uit peilbuis 005 (1-3 m –mv.), ter plaatse van de voormalige wasse-
rij, zijn licht verhoogde concentraties aan barium en, getoetst conform de AS3000, 
dichloortehenen aangetoond. 
Het grondwater uit peilbuis 023 (2-3 m -mv.) bevat een sterk verhoogde concentratie 
aan koper en licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium, molybdeen, cis-
1,2-dichlooretheen, vinylchloride en dichloorethenen. Een oorzaak voor de sterk ver-
hoogde concentratie aan koper is niet bekend. 
Uit een herbemonstering en analyse van het grondwater uit peilbuis 023 op koper 
blijkt dat geen verhoogde concentratie aan koper meer wordt aangetoond. 
 
Toetsing hypothese en aanbeveling 
De vooraf gestelde hypothese ‘verdachte locatie met één of meer ondergrondse op-
slagtanks‘ (VEP-OO) voor de locatie van de ondergrondse HBO-tank wordt verwor-
pen, omdat geen verhoogde gehalten en/of concentraties aan onderzochte compo-
nenten zijn gemeten. 

                                                      
2  DHV (2010), Verkennend bodemonderzoek Sporthal e.o. Beethovenstraat te Heemskerk. 

Registratienummer: ON-D20100038, januari 2010. 
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De opgestelde hypothese ‘onverdachte’ locatie’ voor het overige terrein wordt verwor-
pen, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten en concentraties aan genoemde 
componenten. 
Een oorzaak voor de verhoogde concentratie aan koper in het grondwater uit peilbuis 
023 tijdens de eerste grondwaterbemonstering is niet bekend. Aangezien tijdens de 
herbemonstering geen verhoogde concentratie aan koper meer is aangetoond wordt 
aanvullend onderzoek naar de oorzaak of omvang van een mogelijke verontreiniging 
niet noodzakelijk geacht. 
De aangetoonde licht verhoogde concentraties aan cis-1,2-dichlooretheen, vinylchlori-
de en dichloorethenen in het grondwater uit peilbuis 023 (westzijde van de onder-
zoekslocatie) zijn mogelijk te relateren aan de voormalige chemische wasserij en sto-
merij op de noordoostzijde van de onderzoekslocatie. Aangezien tijdens het 
onderzoek van BK Ingenieurs ter plaatse van de voormalige wasserij geen verhoogde 
gehalten en concentraties aan VOCl in de bodem zijn aangetoond en de regionale 
grondwaterstroming noord-noordoostelijk is gericht, is de herkomst van deze licht ver-
hoogde concentraties aan VOCl in het grondwater uit peilbuis 023 niet eenduidig zijn 
te verklaren. De aangetoonde concentraties duiden niet op een ernstige verontreini-
ging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in het grondwater ter plaatse. 
De milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de uitvoering van 
het project. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is opgenomen in de bijlage. 

4.2 Geluid 

Wanneer in een project nieuwe geluidsgevoelige ruimten, zoals woningen, worden ge-
realiseerd, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek uit te voe-
ren naar de geluidsbelasting op de nieuwe woningen ten gevolge van omliggende we-
gen. Deze geluidsbelasting mag de 48 dB niet overschrijden. 
 
Door SAB Arnhem BV is in juli 2010 een akoestisch onderzoek3 uitgevoerd. In onder-
staande paragrafen zijn de conclusies uit het onderzoek opgenomen. 
 
Toetsing aan de Wet geluidhinder 
Uit de berekeningen van de 48 dB-contouren, vrije-veldsituatie, van de Beethoven-
straat, de Laan van Assumburg, de Maerelaan oost en de Maerelaan west blijkt dat 
een deel van de geplande woningen binnen deze contouren ligt.  
 
Laan van Assumburg 
Uit de berekende geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Laan van 
Assumburg blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op de woningen niet wordt overschre-
den. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 45 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh 
en afronding. 
 
 

                                                      
3  SAB Arnhem BV (2010), Akoestisch onderzoek Heemskerk, Beethovenstraat. 

Projectnummer: 90391. 20 juli 2010. 
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Maerelaan 
Uit dit onderzoek blijkt dat bij 50 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 
overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de 
Maerelaan bedraagt 56 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. 
De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een 
bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh).  
De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare ge-
luidsbelasting.  
 
Beethovenstraat 
Uit dit onderzoek blijkt dat bij 30 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 
overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de 
Beethovenstraat bedraagt 58 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. 
De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een 
bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De 
optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluids-
belasting.  
 
Verlening van hogere waarden 
Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeurs-
grenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Mae-
relaan en de Beethovenstraat, het vergroten van de afstand tussen de woningen en 
de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit project 
lijkt het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbe-
lastingen terugbrengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB. 
 
Voor de woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde (totaal 64 woningen) wordt over-
schreden kan door de gemeente Heemskerk een hogere waarde worden verleend. 
Om een hogere waarde aan te vragen moet de situatie passen in het gemeentelijk ge-
luidsbeleid ten aanzien van het aanvragen van hogere waarden. 
 
De gemeente Heemskerk volgt voorlopig de ontheffingscriteria uit het inmiddels ver-
vallen Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen. Hierin stond het ontheffings-
criterium: “ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing”. 
Dit ontheffingscriterium is in deze situatie van toepassing. Op dit moment zijn er in het 
besluitgebied een winkelcentrum, woningen en een voormalig tankstation gelegen. 
 
De situatie past naar verwachting in het gemeentelijk beleid. Hierdoor kan naar ver-
wachting voor deze woningen een hogere waarde worden verleend door de gemeente 
Heemskerk. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere 
waarde-procedure gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure. De te verlenen ho-
gere waarden zijn weergegeven bijlage L van het akoestisch onderzoek. 
 
Bepaling van de binnenwaarde voor het Bouwbesluit 
Op grond van het Bouwbesluit dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij 
wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai gegarandeerd te worden.  
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De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 64 dB, exclusief aftrek ex 
artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale ge-
luidsisolatie van (64-33=) 31 dB worden bereikt.  
Ter indicatie: volgens artikel 3.2 lid 3 van het Bouwbesluit 2003 bezit een standaard 
gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend  
bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatrege-
len nodig zijn.  
 
Toename door cumulatie 
Door cumulatie mag de geluidsbelasting niet sterk toenemen. Als leidraad kan worden 
aangehouden dat de hoogste cumulatieve geluidsbelasting niet hoger mag zijn dan de 
hoogst te verlenen hogere waarde +2 dB. 
De hoogst te verlenen hogere waarde bedraagt 58 dB. De hoogste cumulatieve ge-
luidsbelasting (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding) bedraagt 59 dB bij 
dezelfde woning. Door cumulatie neemt de geluidsbelasting op deze woning toe met 1 
dB. Tevens is de hoogste cumulatieve geluidsbelasting lager dan de maximaal toe-
laatbare geluidbelasting van 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). 
 
besluit hogere grenswaarden 
Op 28 juni 2011 zijn door de Milieudienst IJmond hogere waarden op grond van de 
Wet geluidhinder vastgesteld voor onderhavig plan. Het Besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder is opgenomen als bijlage bij dit plan. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘geluid’ geen belemmering oplevert voor de 
uitvoering van onderhavig project. 
 
Het akoestisch onderzoek is opgenomen in de bijlage. 

4.3 Luchtkwaliteit 

De Wet luchtkwaliteit is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwali-
teit en de vier dochterrichtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwa-
liteit ter bescherming van mens en milieu zijn vastgesteld. Deze Wet luchtkwaliteit 
noemt ‘gevoelige bestemmingen’ en maakt een onderscheid tussen plannen die ‘in 
betekenende mate’ en ‘niet in betekenende mate (NIBM)’ leiden tot een verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Plannen die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslechte-
ring van de luchtkwaliteit hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk 
te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van één of 
meerdere grenswaarden te verwachten is. 
Daarnaast zal uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening afgewogen moeten 
worden of het aanvaardbaar is om een bepaald plan op een bepaalde plaats te reali-
seren. Hierbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol. 
 
Door SAB Arnhem BV is in juli 2010 een luchtkwaliteitonderzoek4 uitgevoerd.  
Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

                                                      
4  SAB Arnhem BV (2010), Luchtkwaliteitonderzoek Heemskerk, Beethovenstraat. Project-

nummer: 90391. 13 juli 2010. 
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− Het project betreft geen ‘gevoelige bestemming’ binnen 300 meter van een rijks-
weg of 50 meter van een provinciale weg;  

− Het project leidt ‘in betekenende mate’ tot een verslechtering van de luchtkwaliteit, 
echter; 

− De concentraties luchtvervuilende stoffen liggen in de onderzoeksjaren 2010, 
2011, 2015 en 2020 onder de grenswaarden die op wetenschappelijk niveau zijn 
bepaald en op Europees niveau zijn vastgesteld ter bescherming van mens en mi-
lieu tegen schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Het RIVM verwacht dat 
de emissiefactoren van wegverkeer en de concentraties stikstofdioxide en fijn stof 
nog zullen afnemen. De blootstelling aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt 
en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s. 

 
Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan geconcludeerd worden dat 
zowel vanuit de Wet milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de lucht-
kwaliteit geen belemmering vormt voor het onderhavige initiatief. 
 
Het onderzoek luchtkwaliteit is opgenomen in de bijlage. 

4.4 Bedrijven en milieuzonering 

Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame 
ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving. Het is helder dat duurzame ruim-
telijke kwaliteit mede richting en inhoud geeft aan het criterium ‘een goede ruimtelijke 
ordening’. Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzien-
bare hinder door milieubelastende activiteiten. De Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) doet in de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (editie 2009) een 
handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op 
lokaal niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie 
ten opzichte van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde af-
stand van bedrijven gesitueerd worden. De publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ 
(2009) geeft adviesafstanden die gemotiveerd kunnen worden toegepast bij ruimtelijke 
ordening. 
 
Door middel van de milieuvergunning en de daarbij behorende vergunningsvoorschrif-
ten wordt de gewenste milieukwaliteit gerealiseerd. De VNG-uitgave ‘Bedrijven en Mi-
lieuzonering’ (2009) relateert milieuhindersoorten aan een minimale afstand tussen 
milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen. 
De minimale afstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen 
zijn gebaseerd op woningen in een rustige woonwijk met een richtwaarde van 45 dBA. 
Voor gemengd gebied kunnen de richtwaarden één stap worden verlaagd.  
 
In onderhavige situatie is het van belang dat de geluidssituatie als gevolg van de su-
permarkt en de parkeergarage wordt onderzocht. Gesteld kan worden dat hier sprake 
is van een gemengd gebied waarvoor de richtafstanden één stap kunnen worden ver-
laagd.  
Voor een supermarkt en detailhandel geldt voor het aspect ‘geluid’ in een rustige 
woonwijk een afstand van 10 m en voor een parkeergarage 30 m. In een gemengd 
gebied kunnen deze afstanden met één stap worden verlaagd, dat wil zeggen 0 m 
voor detailhandel/supermarkt en 10 m voor een parkeergarage.  
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Voor de detailhandel en supermarkt is op grond van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Mi-
lieuzonering’ geen nader onderzoek noodzakelijk; deze zijn inpasbaar en veroorzaken 
geen hinder wanneer wordt voldaan aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.  
Omdat de geluidsisolatie tussen de supermarkt/commerciële ruimten en appartemen-
ten erboven aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen is geen geluidsoverlast te ver-
wachten. 
In een akoestisch onderzoek5, uitgevoerd door Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering 
is wel aandacht besteed aan de supermarkt, om na te gaan of aan de grenswaarden 
van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan en welke maatregelen nodig zijn.  
Ook is de indirecte hinder op de openbare weg onderzocht door verkeer en winkelkar-
ren van en naar de parkeerplaatsen rondom de winkels. 
Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de geluidssituatie zodat kan wor-
den bepaald of in dit geval wordt voldaan aan het principe van een goede ruimtelijke 
ordening. Tevens heeft het onderzoek tot doel om na te gaan in hoeverre de inrichtin-
gen voldoen aan het Activiteitenbesluit. 
 
Geluidbelasting omgeving 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Lar,LT 
In alle rekenpunten, uitgezonderd rekenpunt 7 (woningen direct aan het parkeerplein), 
kan aan de streefwaarde worden voldaan onder de voorwaarde dat voor de koelinstal-
latie op het hoge dak rekening wordt gehouden met de positie en het maximale bron-
vermogensniveau van 80 dBA (’s nachts 77 dBA inclusief bedrijfsduurcorrectie). Wan-
neer deze installatie op een andere positie wordt geplaatst is een herberekening 
noodzakelijk naar het toelaatbare bronvermogen. 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Lar,LT ten gevolge van het rijden met winkel-
karren is sterk maatgevend en bedraagt maximaal 53 dBA (etmaalwaarde) in het ge-
plande appartement direct boven de winkelentree (punt 7).  
Omdat al is gerekend met ‘geluidarme’ winkelkarren met softwielen zijn geen bron-
maatregelen mogelijk. Een hogere geluidbelasting bij woningen boven de ingang van 
een supermarkt is niet te voorkomen. Een hogere belasting is toelaatbaar, net als bij 
wegverkeerslawaai, mits het binnenniveau gewaarborgd is. 
Bij een maximale gevelbelasting van 53 dBA (etmaalwaarde) is een geluidwering ver-
eist van (53 - 35 =) 18 dBA, dit is tevens de minimum vereiste geluidwering van een 
verblijfsruimte conform het Bouwbesluit. Een gevel met een natuurlijke ventilatie heeft 
standaard al een geluidwering van minimaal 20 dBA. Om het binnenniveau (35 dBA 
etmaalwaarde) in de woningen tegen de winkelkarren te waarborgen zijn dus geen 
speciale geluidwerende maatregelen nodig. 
 
Piekgeluiden LAmax 

De algemene grenswaarden voor piekgeluiden, tevens de grenswaarden van het Acti-
viteitenbesluit, worden niet overschreden. Vrachtwagens kunnen door de expeditie-
ruimte rijden en hoeven niet te manoeuvreren waardoor geen hoge piekgeluiden voor-
komen.  
 
geluidbelasting indirecte hinder 
Wat betreft de geluidbelasting ten gevolge van het indirecte lawaai door voertuigen op 
de in-/uitrit van de parkeerkelder kan worden gesteld dat de norm voor het indirecte 
                                                      
5  Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering (2010), Akoestisch onderzoek winkels met apparte-

menten plan Beethovenstraat te Heemskerk. Opdrachtnummer: 09.151, 19 september 2010. 
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lawaai op een aantal rekenpunten wordt overschreden. Bronmaatregelen en over-
drachtsmaatregelen zijn niet mogelijk.  
Een overschrijding is mogelijk mits het binnenniveau in de verblijfsruimten is gewaar-
borgd op maximaal 35 dBA (etmaalwaarde). Een normale gevel heeft volgens het 
Bouwbesluit standaard een geluidwering van 20 dBA, dit is met een normaal ventila-
tierooster/opening. Dit betekent dat bij een belasting tot (20 + 35 =) 55 dBA het bin-
nenniveau niet hoger is dan 35 dBA waarmee aan de voorwaarde wordt voldaan.  
In dit geval is de belasting in het maatgevende rekenpunt 4 met 54 dBA niet hoger 
dan 55 dBA. De vereiste geluidwering GA van de voorgevel bedraagt dan 55 -35 = 20 
dBA; het is niet noodzakelijk een nader onderzoek naar de geluidwering van gevels in 
te stellen. 
 
Het akoestisch onderzoek van Buijvoets is opgenomen in de bijlage. 
 
Op grond van het akoestisch onderzoek kan worden gesteld dat met de juiste gevel-
wering zonder problemen kan worden voldaan aan het binnenniveau van de woningen 
en dat het aspect ‘geluid’ afkomstig van de supermarkt de ontwikkeling van dit project 
niet in de weg staat. 

4.5 Externe veiligheid 

Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke 
stof aanwezig is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn 
de stationaire bronnen (chemische fabriek, lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route 
gevaarlijke stoffen, gasleidingen). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kans op 
een ramp (plaatsgebonden risico) en het aantal mogelijke slachtoffers (groepsrisico). 
Het plaatsgebonden risico biedt burgers in hun woonomgeving een minimum be-
schermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico heeft een oriënterende 
waarde en voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde voor kwetsbare ob-
jecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. 
 

Uitsnede risicokaart Noord-Holland 
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Op de uitsnede van de risicokaart Noord-Holland is te zien dat in de buurt van het be-
sluitgebied geen wegen aanwezig zijn die aangewezen zijn voor het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen. Tevens is er in de nabijheid van het besluitgebied geen stationaire 
bron aanwezig.  
 
Geconcludeerd kan worden dat vanuit het aspect externe veiligheid geen belemme-
ringen zijn voor de realisatie van het project. 

4.6 Duurzaam bouwen 

Gemeentelijk beleid voor duurzaam bouwen 
De gemeente Heemskerk en de Milieudienst IJmond hebben ter ondersteuning en in-
vulling van deze beleidsdoelstellingen een lokaal beleid geformuleerd in “Kwaliteit en 
duurzaam bouwen” en in het milieubeleidsplan 2008-2012. Hierin is onder andere af-
gesproken dat projectontwikkelende partijen een projectverklaring ondertekenen voor 
alle nieuwbouw-projecten groter dan 30 woningen. Hierdoor committeert men zich aan 
de duurzaamheids-ambitie van een 7 volgens GPR-gebouw. Bij deze duurzaamheids-
ambities ligt de nadruk op energiebesparing en gezondheid. 
 

Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 
Het Rijk en de gemeenten hebben een klimaatakkoord ondertekend. Hierin staan af-
spraken over energiebesparing en de overgang naar duurzame energie. De gemeen-
ten onderschrijven de ambities van het kabinet: een reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990, een energiebesparingsper-
centage van 2% energiebesparing per jaar en een aandeel van 20% duurzame ener-
gie in 2020. De ambitie is dat in 2020 de nieuwbouw energieneutraal is en dat het 
energieverbruik van woningen en gebouwen in 2020 met meer dan 50% is verlaagd. 
Om resultaten te boeken en om innovatie te stimuleren wordt de energieprestatie co-
ëfficiënt voor nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en in 2015 naar 0,4.  
 

GPR Gebouw® 4 
Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de Mili-
eudienst IJmond en de gemeente Heemskerk het gebruik van GPR Gebouw® 4. GPR 
Gebouw® 4 is een relatief eenvoudig instrument waarmee prestaties gemeten kunnen 
worden, compleet met rapportcijfers van 1 tot 10. Een score van 6.0 is representatief 
voor het wettelijke niveau van het Bouwbesluit. Dit instrument kijkt breder dan alleen 
energie. De GPR-lijst kan online ingevuld worden. De kosten van het gebruik van 
GPR Gebouw® 4 worden gedragen door de Milieudienst IJmond. De ambitie van de 
gemeente is een 7.0 te scoren op het thema energie en gemiddeld een 7.0 voor de 
thema’s milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.  
 

Supermarkt en winkels 
Wanneer blijkt dat de normen van de jaarverbruikcijfers in de oude bedrijfsvoering al 
worden overschreden (jaarverbruik meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ 
gas) of als uit de bouwaanvraag blijkt dat de normen zullen worden overschreden (aan 
de hand van m² vloeroppervlak en m³ gebouwinhoud, na toepassing van de kengetal-
len), moet op grond van artikel 2.15, eerste lid uit het Activiteitenbesluit aangeven 
worden op welke wijze wordt voldaan aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). 
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Voorwaarde hierbij is dat er een terugverdientijd van minder dan vijf jaar is. Een van 
de technieken betreft de dagafdekking van koel- en vriesmeubelen.  
Duurzame technieken zoals warmtepompen en grondbuizen voor het koelen en ver-
warmen van een gebouw betekenen een belangrijke reductie in de CO²-uitstoot en het 
gebruik van grondstoffen. Naar de toekomst gericht resulteert dit ook economisch 
voordeel op. Mogelijkheden die niet door de architect in overweging zijn genomen, 
kunnen op grond van BBT alsnog verlangd worden op grond van de uitkomst van een 
haalbaarheidsonderzoek. Als voorbeeld noemen we hier de Warmte Koude opslag bij 
de supermarkt aan de Kerkweg in Heemskerk.  
 

Conclusie 
Overeenkomstig het beleid van de gemeente en het Klimaatakkoord dient duurzaam 
te worden gebouwd. Het bouwplan biedt kansen om duurzaam te bouwen. Van belang 
is dat duurzaamheid / energiebesparing vroeg in het bouwproces wordt meegenomen 
en dat daarvoor in de realisatiefase budget beschikbaar wordt gesteld. Duurzaamheid 
heeft met alle facetten van de ontwikkeling te maken. De volgende uitgangspunten 
zijn essentieel voor de duurzame invulling van het project Beethovenstraat/Maerelaan 
ontwikkeling :  
− onderzoek naar de haalbaarheid van warmte-koude opslag 
− toepassing van GPR Gebouw 4  
− toepassing Best Beschikbare Technieken bij de supermarkt  
 
De Milieudienst IJmond kan hierover adviseren. 

4.7 Water 

Rijksbeleid 
Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal Water-
plan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle 
voorgaande nota's waterhuishouding. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft 
het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 
 
Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 
2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Water-
plan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 
diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die 
hiervoor worden genomen. 
De kern Heemskerk maakt deel uit van het deelgebied ‘Randstad’. Voor dit deelgebied 
geldt als beleid ten aanzien van wateroverlast (het meest relevante thema met betrek-
king tot dit bestemmingsplan) dat binnen en buiten het bebouwde gebied de landelijke 
beleidskaders onverkort gelden voor de Randstad. Ruimte voor piekberging dient te 
worden gevonden binnen het bebouwde gebied of, in combinatie met groenopgaven, 
direct aan de stadsranden. Bij stedelijke ontwikkeling dient geanticipeerd te worden op 
de benodigde ruimte voor piekberging, rekening houdend met de klimaatscenario’s. 
Gezien de ruimtedruk in de Randstad is het in dit gebied essentieel om mee te koppe-
len met andere ruimtelijke ontwikkelingen (meervoudig ruimtegebruik). 
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Provinciaal beleid 
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 16 november 2009 het Provinciaal 
Waterplan 2010-2015 ‘Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren’ vastgesteld.  
Met het plan geeft de provincie de kaders voor het waterbeheer in Noord-Holland. De 
waterschappen en gemeenten treffen binnen dit kader de nodige maatregelen om 
Noord-Holland tegen wateroverlast te beschermen en de waterkwaliteit te verbeteren.  
In dit kader wordt in het Waterplan gesteld dat klimaatverandering op twee manieren ef-
fect heeft op ons waterbeheer. Enerzijds beïnvloedt het de 
waterkwaliteit negatief en vergroot het de verziltingsproblematiek door de langere droge zo-
mers, hogere temperaturen en zeespiegelstijging; anderzijds zorgt het lokaal voor wateroverlast 
door zware buien in de zomer en in de winter langere periodes met veel neerslag. 
Provinciale Staten anticiperen hierop door: 
− Via de implementatie van de Kaderrichtlijn Water te zorgen voor een goede basis-

kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en daardoor te zorgen voor een veer-
krachtig watersysteem; 

− Te zorgen dat de provinciale kunstwerken in vaarwegen vispasseerbaar worden 
gemaakt; 

− De waterdoelen (waaronder waterberging, waterkwaliteit en waterparels) op te 
nemen in de ILG (investeringsbudget Landelijk Gebied); 

− Te onderzoeken en inventariseren hoe het stedelijk water klimaatbestendiger kan 
worden gemaakt. Wateroverlast wordt niet geaccepteerd. Provinciale Staten willen 
problemen helder in kaart brengen, oplossingen niet alleen zoeken in reductie van 
de kans op wateroverlast, maar ook in reductie van gevolgen. Ten slotte moet 
draagvlak worden gecreëerd voor investeringen door het economiseren van kli-
maatbestendigheid.  

 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 14 oktober 2009 het Water-
beheersplan 2010-2014 (WPB4) vastgesteld. In het Waterbeheersplan 2010-2015 
‘Van veilige dijken tot schoon water’ beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: 
veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Deze taken worden 
de komende periode sterk beïnvloed door de klimaatverandering en de uitgangspun-
ten van de Europese Kaderrichtlijn Water. 
 
Het kerndoel is vierledig: 
1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandighe-

den doelmatig en integraal beheren; 
2. De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voor-

komen 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 behe-
ren; 

4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bij-
zondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele 
calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit. 

 
 
 
Het hoogheemraadschap hanteert bij zijn beleid de volgende uitgangspunten: 
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− Het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstromin-
gen; 

− 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 ordening; 
− Het waterbeheer is toekomstgericht. 
 
Watercompensatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Ten aanzien van watercompensatie bij verharding hanteert het hoogheemraadschap 
de volgende beleidslijn: 
Waterberging ter plaatse realiseren: Hollands Noorderkwartier wil dat maatregelen 
worden genomen waarmee een piekbelasting via directe afstroming naar het opper-
vlaktewater wordt tegengegaan. Indien het water ter plaatse kan worden geborgen al-
vorens in het oppervlaktewater terecht te komen, dan is compensatiewater niet nodig. 
Hierbij onderscheidt men drie typen verharding: 

1. Verharding met 100% belasting op het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld de 
“gewone elementenverharding” en asfalt. 

2. Verharding met 50% belasting op oppervlaktewater. Bijvoorbeeld grasdaken, 
open klinkerverharding.  

3. verharding met 0% belasting op oppervlaktewater. Bijvoorbeeld toepassen 
van aquaflow en fietspaden met infiltratievoorzieningen ernaast. 

 
Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 
Met ingang van 22 december 2009 is de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier 2009 van kracht. Voor het bestemmingsplan is met name relevant dat de 
Keur eisen stelt bij het aanbrengen van snellozende verhardingen: 
 

Artikel 4.2 Verbod versnelde afvoer door verhard oppervlak 
Het is zonder vergunning van het dagelijks bestuur verboden neerslag  
versneld tot afvoer te laten komen: 
a door bebouwing of verharding van 800 m2 of meer onverharde grond; 
b door realisatie van verscheidene min of meer aaneengesloten bouwplannen 

met een gezamenlijke oppervlakte van 800 m2 of meer; 
c door aanleg van nieuw verhard oppervlak dat meer dan 10% van het opper-

vlak van het desbetreffende peilvlak beslaat; 
d door uitbreiding van het verhard oppervlak met minder dan 800 m2, indien 

het desbetreffende watersysteem de toename van de piekafvoer niet kan 
verwerken. 

 
Voor het compenseren van de gevolgen van snellozende verhardingen voor het wa-
tersysteem bestaan verschillende mogelijkheden die in overleg met het hoogheem-
raadschap kunnen worden uitgewerkt (maatwerk). 
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Gemeentelijk beleid 
Het beleid van de gemeente Heemskerk ten aanzien van water is vastgelegd in het 
regionale waterplan van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. In de gemeente Heems-
kerk wordt gestreefd naar: 
− aansluiting van het watersysteem bij de identiteit van het gebied; 
− het schoonhouden van het water en het gescheiden afvoeren van het schone wa-

ter en het beïnvloede water; 
− het aanleggen van een ecologische verbinding van de bovenloop van de Schey-

beeck in Beverwijk, via de Duinzoombeek en de EHS tussen Heemskerk en Uit-
geest, via de Trompet en Broekpolder en door de polder de Uitgeesterbroek rich-
ting De Kil en het Uitgeestermeer. Via deze routes wil de gemeente ook vismigratie 
mogelijk maken; 

− het terugdringen van de mate van wateroverlast door inundaties door het langer 
vasthouden en bergen van water; 

− het vergroten van de ecologische waarde en belevingswaarde van de schoonwa-
tertracés. 

 
Bij renovaties van wegen, wijken of riolen wordt van de volgende werkwijze uitgegaan: 
− in geval van renovatie wordt ingezet op het volledig scheiden van de afvoer van af-

valwater en regenwater/drainagewater; 
− daar waar mogelijk en passend in het stedelijk gebied worden duinrellen aange-

legd voor de afvoer van schoon regenwater en overtollig grondwater. 
 
Geohydrologisch onderzoek/Waterparagraaf 
In het kader van dit bestemmingsplan is door DHV in november 2009 een geohydro-
logisch onderzoek6 uitgevoerd. 
 
Uit geohydrologisch onderzoek blijkt dat de bodemopbouw varieert. In het besluitge-
bied komen zowel klei-, veen- als zandlagen voor. De doorlatendheid van de bodem 
varieert van matig tot goed met doorlatendheden van 0,4 tot 3,5 m/dag. De GHG (ge-
middeld hoogste grondwaterstand) ligt op -0,7 m NAP. Hiermee is de huidige ontwate-
ring in een gedeelte van het besluitgebied onvoldoende voor de te realiseren ontwik-
kelingen. 
In het waterplan is het gebied niet als gebied met wateroverlast aangemerkt, maar ligt 
het ingeklemd tussen gebieden waar dat wel het geval is. 
De gewenste ontwateringsdiepte voor wegen en terreinen kan worden verkregen door 
het terrein aan te leggen op 0,0 m +NAP. Om voldoende ontwatering onder bebou-
wing te realiseren moet het vloerpeil worden aangelegd op 0,3 m +NAP. Bij ophoging 
moet aandacht worden besteed aan de aansluiting op omliggende bebouwing. 
 
De klei- en veenlagen die voorkomen in het besluitgebied zijn matig doorlatend (0,4 
m/dag). Infiltratie van hemelwater is daarom mogelijk als bodemverbetering plaats-
vindt. Overigens is in overleg met de gemeente geconcludeerd dat infiltratie, gezien 
de problemen met grondwateroverlast in de nabijheid van het besluitgebied, niet wen-
selijk wordt geacht. 
 

                                                      
6  DHV (2010), Beethovenstraat Heemskerk. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. 

Registratienummer: ON-D20093081. Februari 2010. 
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Doordat het verhard oppervlak in het besluitgebied niet toeneemt hoeft er geen com-
penserende waterberging te worden gerealiseerd. Door hemelwater in het besluitge-
bied via een gescheiden stelsel af te voeren op het gemengde riool in de Beethoven-
straat en de Maerelaan kan bij de toekomstige aanleg van een gescheiden stelsel het 
besluitgebied eenvoudig worden afgekoppeld. 
 
Doordat het hemelwater in de toekomst mogelijk gescheiden wordt afgevoerd moet er 
kritisch worden gekeken naar het gebruik van uitlogende materialen. Gebruik van uit-
logende materialen kan er toe leiden dat de kwaliteit van het hemelwater niet voldoet 
en er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden voor de zuivering van het af-
stromende hemelwater. 
 
Resultaten overleg hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Bij brief van 20 november 2009 heeft het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier ten aanzien van de waterkwantiteit aangegeven dat de toename van verharding 
als gevolg van het plan onder het door het hoogheemraadschap gehanteerde mini-
mum van 800 m2 blijft. Daarmee is een eventueel effect op het watersysteem dermate 
gering dat er geen compenserende maatregelen hoeven te worden getroffen. 
Aangezien door de gemeente is aangegeven dat in de directe nabijheid van de plan-
locatie sprake is van hoge grondwaterstanden en zelfs van grondwateroverlast wordt 
infiltratie niet als mogelijkheid gezien. 
Wat betreft het grondwater wordt geadviseerd te laten onderzoeken wat de invloed 
van (de aanleg van) de parkeergarage is op de grondwaterstromen ter plaatse. 
Uitgangspunt in het rioleringsbeleid van het hoogheemraadschap is dat een geschei-
den rioolstelsel wordt aangelegd met zuiverende randvoorzieningen waar dat nodig is. 
Met het oog op duurzaam bouwen wordt geadviseerd de afvalwaterstromen binnen 
het plan in ieder geval gescheiden aan te leggen. Daarbij dient kritisch te worden ge-
keken naar het gebruik van uitlogende materialen als lood, koper en zink. 
Met inachtneming van potentieel vervuilde oppervlakken zoals intensief gebruikte par-
keerplaatsen kan vanuit waterkwaliteitsbelangen worden geadviseerd om een rand-
voorziening voor een lozingspunt te plaatsen. Afvalwater uit parkeergarages kan 
doorgaans worden aangesloten op de vuilwaterriolering. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘water’ de uitvoering van onderhavig plan 
op voorhand niet in de weg staat. De doorlatendheid van de bodem is onvoldoende 
om te infiltreren, maar door het hemelwater in het besluitgebied via een gescheiden 
stelsel af te voeren op het gemengde riool in de Beethovenstraat kan bij de toekom-
stige aanleg van een gescheiden stelsel in de Beethovenstraat het besluitgebied een-
voudig worden afgekoppeld. Daarbij wordt tevens voldaan aan het beleid van het 
hoogheemraadschap om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. 

4.8 Flora en fauna 

Voordat ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvinden moet eerst een onderzoek plaats-
vinden in het kader van de Flora- en faunawet en eventueel andere natuurregelge-
ving. 
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Door SAB is in augustus 2009 een quick scan flora en fauna7 uitgevoerd. De conclu-
sie van dit onderzoek is hieronder weergegeven. 
 
Quick scan flora en fauna 
gebiedsbescherming 
In het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS) dient er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een negatieve 
invloed hebben op de beschermde gebieden. Het besluitgebied ligt niet in of nabij de 
EHS of een gebied dat is aangewezen in het kader van de NB-wet. Het betreft een 
binnenstedelijke ligging, omringd door dichtbebouwd gebied. De nieuw te ontwikkelen 
functies verschillen niet wezenlijk van de huidige. Gebiedsbescherming is op deze lo-
catie niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
In het kader van de Flora- en faunawet dient te worden nagegaan of vaste rust- en 
verblijfplaatsen door de ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of 
dieren opzettelijk worden verontrust. De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopver-
lies of verstoring (indirect biotoopverlies) tot gevolg hebben. Invloeden die leiden tot 
een verminderde geschiktheid van het besluitgebied als bijvoorbeeld foerageergebied 
zijn niet ontheffingsplichtig, tenzij het een zodanig belang betreft dat bij het wegvallen 
van deze functie ook de vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten niet langer kunnen 
functioneren.  
 
Algemeen voorkomende soorten 
Door de sloop, de grondbewerking en de nieuwbouw, zullen alle aanwezige soorten 
negatieve effecten ondervinden van de ingreep. Voor de meeste soorten is dit tijdelijk 
van aard. In de toekomst zal het besluitgebied in dezelfde mate geschikt zijn als leef-
gebied. De meeste van deze soorten zijn beschermd en vallen onder het lichte be-
schermingsregime van de Flora- en faunawet. Hiervoor geldt dat aantasting van vaste 
rust- en verblijfplaatsen op basis van een vrijstelling mogelijk is, zonder dat er sprake 
is van procedurele consequenties. 
 
Strikt beschermde soorten 
Op basis van verspreidingsgegevens, de aanwezige habitats en bevindingen gedaan 
tijdens het veldbezoek zijn vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen niet op 
voorhand uit te sluiten binnen het besluitgebied.  
Tevens kunnen bij de start van werkzaamheden in het broedseizoen, broedende vo-
gels worden verstoord, of hun nesten worden aangetast. Er is geen vrijstelling te ver-
krijgen in het kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun 
broedseizoen zou kunnen verstoren.  
Er zijn geen vaste data aan te geven waarbinnen sprake is van broedseizoen. Dit kan 
sterk verschillen per soort. Van belang is dat er tijdens de ingrepen geen sprake is van 
een broedgeval. 
 
 
 
 
                                                      
7  SAB Arnhem BV (2009), Quick scan flora en fauna Heemskerk, Beethovenstraat. Project-

nummer: 90391. 28 augustus 2009. 
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Consequenties 
De verkennende quick scan flora en fauna kan, op basis van eenmalig veldbezoek, de 
aanwezigheid van mogelijk voorkomende ontheffingsplichtige soorten (vleermuizen) 
niet op voorhand uitsluiten. Om deze reden wordt aanbevolen nader onderzoek te 
doen naar: 
− vleermuizen alle soorten (tabel 3; bijlage IV van de Habitatrichtlijn; Flora- en  

faunawet), onderzoeksperiode kraamkolonies: medio mei tot medio juli. Onder-
zoeksperiode paarplaatsen: medio augustus tot en met medio september.  

 
Het gebruik van het besluitgebied door deze soorten kan door middel van nader on-
derzoek in beeld worden gebracht zodat het werkelijke effect van de ingreep op (het 
leefgebied van) daadwerkelijk aanwezige soorten kan worden bepaald. Pas dan kan 
worden bepaald of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet noodzakelijk is. Bij een dergelijke ontheffing worden vaak mitigerende en/of 
compenserende maatregelen gevraagd. Als wordt voldaan aan dergelijke voorwaar-
den, kan op basis van eerdere ervaringen redelijkerwijs worden verwacht dat een der-
gelijke ontheffing door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt 
verleend.  
 
Verder is een tweetal algemene voorwaarden vanuit de Flora- en faunawet altijd van 
toepassing: 
− in het broedseizoen van vogels mogen de vegetatie, bosjes en opstallen in het be-

sluitgebied niet worden verwijderd. Werkzaamheden tijdens deze periode zouden 
leiden tot directe verstoring van broedvogels en het broedsucces. Alle vogels zijn 
beschermd. Er is geen vrijstelling te verkrijgen in het kader van de Flora- en fau-
nawet voor activiteiten die vogels in hun broedseizoen zou kunnen verstoren. 

− op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de 
uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen 
voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uit-
voeren van werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige 
planten en dieren. Zo dienen maatregelen te worden getroffen om bijvoorbeeld 
verstoring tot een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben 
om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit kan door: 
− voortijdig maaien van het besluitgebied zodat dieren wegtrekken; 
− het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst 

ten behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren; 
− het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het win-

ter(slaap)seizoen. Zodat het besluitgebied ongeschikt is voor dieren. 
 
Aanbevelingen 
Naast de consequenties die voortkomen uit de Flora- en faunawet is ook een aantal 
vrijblijvende aanbevelingen te doen ten aanzien van de inrichting van het besluitge-
bied, zoals: 
− voor vleermuizen zouden open stootvoegen aangebracht kunnen worden in muren, 

of vleermuiskasten kunnen worden geplaatst in de spouw of tegen de muur op 
>2,5 meter hoogte in nieuw te bouwen woningen; 

− als er een zolder of vliering wordt aangelegd, zou deze niet helemaal geïsoleerd 
kunnen worden. Hierdoor wordt de zolder mogelijk een geschikt verblijf voor 
vleermuizen; 
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− het planten van bomen en struwelen voor vogels en vleermuizen verdient aanbe-
veling. Het beste zijn, ecologisch gezien, inheems bes- en bloemdragende struiken 
en planten; 

− er kunnen nestpannen of neststenen worden aangebracht ten behoeve van (gier) 
zwaluwen en mussen. Deze beschermde soorten verliezen steeds meer nestmo-
gelijkheden. De huidige bebouwing is voor deze soorten niet geschikt. 

 
De quick scan flora en fauna is opgenomen in de bijlage.  
 
Nader onderzoek flora en fauna 
Door Adviesbureau Mertens is in januari 2010 gestart met een verkennende veldin-
ventarisatie8 naar het voorkomen van vleermuizen in het besluitgebied. Op 28 januari 
2010 is het besluitgebied en directe omgeving onderzocht op de geschiktheid van het 
gebied op de kans van het voorkomen van vleermuizen. Hiertoe is gekeken naar de 
hoeveelheid groen waar vleermuizen boven zouden kunnen foerageren. Daarnaast is 
er gekeken naar gaten in de gebouwen waarin vleermuizen zich potentieel zouden 
kunnen ophouden. Ten slotte is beoordeeld of door of langs het gebied een vaste rou-
te van vleermuizen zou kunnen lopen.  
Uit de veldinventarisatie kan worden geconcludeerd dat de kans gering is dat het be-
sluitgebied van waarde is voor vleermuizen.  
Wel wordt, op basis van de zorgplicht uit de Flora- en faunawet, aangeraden om aan-
vullend onderzoek te doen naar het voorkomen van vleermuizen in en rond de aange-
troffen openingen. Mochten vleermuizen voorkomen dan kunnen gerichte maatregelen 
worden genomen ter bescherming van deze beschermde dieren. 
 
Het onderzoeksrapport van Adviesbureau Mertens is opgenomen in de bijlage. 
 
In navolging op bovengenoemd onderzoek is door Adviesbureau Mertens een nader 
veldonderzoek9 uitgevoerd naar het voorkomen van vleermuizen in het besluitgebied. 
Op basis van het veldonderzoek kan worden geconcludeerd dat het voorkomen van 
vleermuizen in ge gebouwen wordt uitgesloten. De omgeving vormt marginaal foera-
geergebied voor de gewone dwergvleermuis. Als gevolg van de herstructurering zal 
deze functie niet veranderen. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten en 
een ontheffing van de Flora- en faunawet voor onderhavige ontwikkeling is niet ver-
eist. 
 
Het eindrapport van Adviesbureau Mertens is opgenomen in de bijlage. 

4.9 Archeologie 

De opgave is om bij ruimtelijke ontwikkelingen de cultuurhistorische, landschappelijke 
en archeologische warden te respecteren en te gebruiken als inspiratiebron voor de 
versterking van ruimtelijke identiteiten.  

                                                      
8  Adviesbureau Mertens B.V. (2010), Verkennende veldinventarisatie naar het voorkomen van 

vleermuizen te Heemskerk. 1 Februari 2010. 
9  Adviesbureau Mertens B.V. (2010), Eindrapport; Het voorkomen van vleermuizen in en di-

rect rond de noordwesthoek van de Beethovenstraat – Meerelaan te Heemskerk. Rapport-
nummer 2010.1064, september 2010. 
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Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, provincie, gemeenten en andere 
betrokken partijen. Archeologische sporen in de bodem zijn een bron om geschiedenis 
te schrijven. Het boek van de bodem kan echter maar één keer gelezen worden. Uit-
gangspunt is derhalve om het archeologische erfgoed in situ (de situatie waar het in 
de grond zit) te beschermen. Om dit te waarborgen dient voorkomen te worden dat 
ongeroerde grond in archeologisch waardevolle gebieden wordt geroerd. 
 
Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de 
eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast.  
Archeologisch onderzoek zal moeten worden uitgevoerd indien sprake is van een ho-
ge of middelhoge trefkans, of indien het besluitgebied niet is gekarteerd. 
 

 
 
Archeologische sporen zijn bijna nooit zichtbaar aan de oppervlakte, zodat in de regel 
onderzoek noodzakelijk is om de archeologische waarde van een terrein vast te stel-
len. In 1992 ondertekende Nederland als lid van de Raad voor Europa het Verdrag 
van Malta. Dit verdrag regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. 
 
Op de bovenstaande kaart is te zien valt het besluitgebied in twee verschillende cate-
gorieën hoe om te gaan met archeologie volgens de Beleidsnota Archeologie Heems-
kerk. Het gebied valt in archeologisch waardevol gebied van de tweede categorie 
waarbij archeologisch onderzoek vereist is bij een plan groter dan 60 m2 en dieper 
dan 40 cm en Archeologisch waardevol gebied van de vierde categorie waarbij arche-
ologisch onderzoek vereist is bij een plan groter dan 2500 m2 en dieper dan  
40 cm. 
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Gezien de oppervlakte en de bouwdiepte van het voorgestelde bouwplan dient reke-
ning te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.  
Om die reden is door ARC bv een archeologisch onderzoek10 gedaan. Uit dit onder-
zoek kan het volgende worden geconcludeerd. 
 
De onderzoekslocatie ligt binnen de bebouwde kom van Heemskerk op de overgang 
van een strandwal naar de getij-afzettingen van het voormalige Oer-IJ.  
Dit gebied heeft een middelhoge trefkans op archeologische resten vanaf het Neolithi-
cum. Bovendien ligt het oostelijk deel van de locatie binnen de begrenzing van de ou-
de dorpskern van Heemskerk, waardoor er voor dit deel een hoge trefkans is op ar-
cheologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Er zijn in de directe 
omgeving vooral archeologische waarnemingen bekend uit de periode Bronstijd – 
Nieuwe Tijd. Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem op de on-
derzoekslocatie voor een belangrijk deel recent verstoord is, waarschijnlijk bij de bouw 
(en sloop) van de huidige bebouwing. Vooral het zuidwestelijk deel, dat deels binnen 
de begrenzing van de oude dorpskern van Heemskerk ligt, is diep verstoord. Hieron-
der zijn getij-afzettingen van het Oer-IJ aanwezig. Strandwalafzettingen zijn binnen de 
onderzoekslocatie niet aanwezig. In geen van de boringen zijn archeologische indica-
toren aangetroffen, met uitzondering van baksteen en puin in het geroerde pakket. Op 
basis van het bureau-onderzoek en verkennend booronderzoek kan worden gecon-
cludeerd dat er waarschijnlijk geen archeologische waarden (meer) binnen de onder-
zoekslocatie aanwezig zijn. 
 
Uit het bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek blijkt dat de bodem 
op de onderzoekslocatie voor een groot deel is verstoord, waardoor er geen archeolo-
gische waarden meer op de locatie te verwachten zijn. Daarom wordt de 
aanbeveling gedaan dat vervolgonderzoek op de locatie niet noodzakelijk is. Geadvi-
seerd wordt om de onderzoekslocatie vrij te geven. Het is aan het bevoegd gezag, 
de gemeente Heemskerk, om dit terrein definitief vrij te geven. De archeologische 
meldingsplicht blijft echter van kracht. Mochten er op de locatie alsnog archeologische 
resten worden aangetroffen, dan dient dit onverwijld te worden gemeld bij 
het bevoegd gezag. 
 
Op 19 januari 2010 hebben burgemeester en wethouders van Heemskerk besloten de 
locatie voor wat betreft archeologie vrij te geven voor verdere ontwikkeling. Een kopie 
van dit besluit is opgenomen in de bijlage. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘archeologie’ geen belemmering vormt voor 
de uitvoering van dit project. 
 
Het archeologisch onderzoeksrapport is opgenomen in de bijlage. 

                                                      
10  ARC BV (2010), Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek 

(IVO) door middel van boringen aan de Beethovenstraat te Heemskerk (NH). ARC-
Rapporten 2009-221, 25 januari 2010. 
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4.10 Verkeer en parkeren 

Het autoverkeer krijgt toegang tot het besluitgebied vanaf de Beethovenstraat en de 
Maerelaan. Gezien de capaciteit van beide wegen is de verwachting gerechtvaardigd 
dat het verkeer van en naar het besluitgebied zonder problemen kan opgaan in het 
huidige verkeersbeeld. Ervaringscijfers leren dat beneden de 8.000 mvt/etmaal er op 
een weg geen doorstromingsproblemen zijn; pas bij 12.000 mvt/etmaal worden deze 
voelbaar. Gezien de toekomstig te verwachten intensiteit op de Beethovenstraat, wel-
ke ruim beneden de 8.000 mvt/etmaal ligt, zijn er geen doorstromingsproblemen te 
verwachten, ook niet door het links afslaan van vrachtwagens (minder dan 20 per dag) 
ten behoeve van de bevoorrading. 
Ten behoeve van de bevoorrading van de supermarkt is een routing aan de zijde van 
de Cesar Franckstraat voorzien. Overigens vindt deze bevoorrading overdekt plaats. 
De parkeerkelder is bereikbaar via een hellingbaan. De in- en uitrit van de parkeerkel-
der bevindt zich aan de noordoostzijde van het besluitgebied (zijde Cesar Franck-
straat). Met het oog op de bereikbaarheid van de parkeerkelder en de verkeersveilig-
heid bij het in- en uitrijden is door Goudappel Coffeng een notitie11 geschreven 
betreffende de in- en uitrit van de parkeerkelder. Deze notitie is opgenomen in de bij-
lage. 
 
De door de gemeente gehanteerde parkeernormen leiden tot de volgende benodigde 
parkeerplaatsen: 
− supermarkt: 4 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo (circa 2.300 m2 x 4/100) = 92 par-

keerplaatsen; 
− overige commerciële ruimte: 3 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo (circa 1.311 m2 x 

3/100) = 39 parkeerplaatsen; 
− bewoners appartementen (80 m2 tot 110 m2 gebruiksoppervlakte): 1,5 parkeer-

plaats per appartement (1,5 x 76) = 114 parkeerplaatsen; 
− bewoners appartementen (groter dan 110 m2 gebruiksoppervlakte): 1,7 parkeer-

plaats per appartement (1,7 x 4) = 7 parkeerplaatsen 
− bezoekers appartementen: 0,3 parkeerplaats per appartement (0,3 x 80) = 24 par-

keerplaatsen. 
 

Functie Parkeernorm Benodigd aantal  
parkeerplaatsen 

Supermarkt 4 pp per 100 m2 bvo 2.300 m2 x 4/100 = 92 
Overige commerciële ruimte 3 pp per 100 m2 bvo 1.311 m2 x 3/100 = 39 
Bewoners appartementen (80 m2 
– 110 m2 gebruiksoppervlakte) 

1,5 pp per appartement 76 app. x 1,5 = 114 

Bewoners appartementen (groter 
dan 110 m2 gebruiksoppervlakte) 

1,7 pp per appartement 4 app. x 1,7 = 7  

Bezoekers appartementen 0,3 pp per appartement 80 app. x 0,3 = 24 
Totaal   276 

 

                                                      
11  Goudappel Coffeng (2010), Project Heemskerk Beethovenstraat. Toegang parkeergarage 

César Franckstraat. Kenmerk: BOR024/Btp/0100. 14 december 2010. 
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In totaal zijn derhalve 276 parkeerplaatsen noodzakelijk. Op maaiveld is ruimte voor 
de realisatie van 157 parkeerplaatsen (134 op het plein, waarvan 4 invalidenparkeer-
plaatsen, 9 langs de zijde van de Beethovenstraat, 4 aan de zijde van de Cesar  
Franckstraat en 10 langs de zijde van de Maerelaan).  
Daarnaast kunnen door een herindeling van het bestaande terrein achter de bestaan-
de bebouwing aan de Maerelaan (zuidwestelijk deel besluitgebied) 8 parkeerplaatsen 
extra worden gerealiseerd.  
Ten slotte biedt de parkeerkelder biedt ruimte aan 111 parkeerplaatsen.  
Het voorgaande houdt in dat in totaal 276 parkeerplaatsen binnen het besluitgebied 
worden gerealiseerd.  
 
Gesteld kan worden dat de aspecten verkeer en parkeren geen belemmering vormen 
voor de realisatie van het project. 
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5 Economische uitvoerbaarheid 

De kosten van de exploitatie betreffen bij dit plan de kosten voor het opstellen van de 
ruimtelijke onderbouwing en de haalbaarheidsonderzoeken 
 
Tussen gemeente, WOONopMAAT en Green Real Estate is een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten die kan worden aangemerkt als een anterieure overeenkomst in 
de zin van artikel 6.12 lid 2a Wro waarin het verhaal van kosten van de grondexploita-
tie verzekerd is. 
Eventuele toewijzingen voor planschade komen voor rekening van de ontwikkelaar. 
 
De economische uitvoerbaarheid wordt hiermee geacht voldoende te zijn aangetoond. 
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6 Procedure 

6.1 Overleg 

In het kader van het wettelijk vooroverleg is het bestemmingsplan “Beethovenstraat 
2010” verzonden aan de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. 
 
Provincie Noord-Holland 
Bij brief van 17 september 2010 heeft de provincie te kennen gegeven dat het plan 
hen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Het hoogheemraadschap heeft per mail d.d. 8 september 2010 ten aanzien van het 
plan “Beethovenstraat 2010” het volgende opgemerkt: 
 
Het hoogheemraadschap kan zich vinden in de conclusie dat het aspect „water‟ de 
uitvoering van onderhavig plan op voorhand niet in de weg staat. De conclusie dat niet 
zou kunnen worden geïnfiltreerd volgt echter niet uit de tekst van de waterparagraaf. 
In de 2e alinea op bladzijde 25 staat aangegeven dat infiltratie mogelijk is als bodem-
verbetering plaatsvindt. Wat in overleg met de gemeente geconcludeerd is, is dat infil-
tratie, gezien de problemen met grondwateroverlast in de nabijheid van het besluitge-
bied, niet wenselijk wordt geacht. Wij verzoeken u de conclusie op dat punt aan te 
passen.  
 
De slotopmerking klopt dat door de aanleg van een gescheiden stelsel invulling wordt 
gegeven aan het beleid van het hoogheemraadschap. 
 
Verder hebben wij opmerkingen over de beleidsparagraaf. 
 
Onder het kopje Rijksbeleid wordt de Vierde Nota Waterhuishouding beschreven. 
Deze is op 22 december 2009 vervangen door het Nationaal Waterplan. Wij verzoe-
ken u de tekst op dat punt aan te passen en uit te breiden met de relevante informatie 
uit het nieuwe beleid. 
  
Onder het kopje Provinciaal beleid wordt het Provinciaal Waterplan 2006-2010 be-
schreven. Op 16 november van het vorige jaar is het Provinciaal waterplan 2010-2015 
vastgesteld. Wij verzoeken u de tekst op dat punt aan te passen en uit te breiden met 
de relevante informatie uit het nieuwe beleid. 
  
Waterschap Hollands Noorderkwartier. Wij verzoeken u aan onze organisatie te re-
fereren met de naam "Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier". Verder wordt 
in die paragraaf gesproken over het WBP3. Op 14 oktober 2009 is het Waterbeheers-
plan 2010-2015 (WBP4) door het bestuur van het hoogheemraadschap vastgesteld. 
Dit nieuwe Waterbeheersplan verschilt op enkele punten van het huidige beleid. Wij 
verzoeken u de volgende tekst in het bestemmingsplan op te nemen: 
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“In het Waterbeheersplan 2010-2015 ‘Van veilige dijken tot schoon water’ beschrijft 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 
2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en 
schoon water. Deze taken worden de komende periode sterk beïnvloed door de kli-
maatverandering en de uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Water. 
 
Het kerndoel is vierledig:  
1 Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden 

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

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

een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig behe-
ren. 

4 Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bij-
zondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele 
calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit. 

  
Het hoogheemraadschap hanteert bij zijn beleid de volgende uitgangspunten: 
− Het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstromin-

gen. 
− 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 ordening 
− Het waterbeheer is toekomstgericht.  
  
Onder het kopje "watercompensatie..." staat voorts dat het beleid voor watercompen-
satie niet formeel is vastgelegd. Dit is inmiddels achterhaald. De Keur van het Hoog-
heemraadschap kent een verbod op het aanbrengen van snellozende verharding. Wij 
verzoeken u de volgende tekst op te nemen in het bestemmingsplan: 
  
Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 
Met ingang van 22 december 2009 is de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier 2009 van kracht. Voor het bestemmingsplan met name relevant dat de 
Keur eisen stelt bij het aanbrengen van snellozende verhardingen: 
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Artikel 4.2 Verbod versnelde afvoer door verhard oppervlak 
Het is zonder vergunning van het dagelijks bestuur verboden neerslag versneld 
tot afvoer te laten komen: 
b door bebouwing of verharding van 800 m² of meer onverharde grond; 
c door realisatie van verscheidene min of meer aaneengesloten bouwplannen 

met een gezamenlijke oppervlakte van 800 m² of meer; 
d door aanleg van nieuw verhard oppervlak dat meer dan 10% van het opper-

vlak van het desbetreffende peilvak beslaat; 
e door uitbreiding van het verhard oppervlak met minder dan 800 m², indien het 

desbetreffende watersysteem de toename van de piekafvoer niet kan verwer-
ken.  

 
Voor het compenseren van de gevolgen van snellozende verhardingen voor het wa-
tersysteem bestaan verschillende mogelijkheden die in overleg met het hoogheem-
raadschap kunnen worden uitgewerkt (maatwerk). 
 
Op bladzijde 24 onderaan onder ‘Geohydrologisch onderzoek’ staat dat de bodem be-
staat uit keiveen- en zandlagen. Dit moet zijn klei-, veen- en zandlagen. 
 
Aanpassingen bestemmingsplan 
Gesteld kan worden dat de vooroverlegreactie van de provincie geen aanleiding heeft 
gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan. Naar aanleiding van de reactie 
van het hoogheemraadschap is het plan dienovereenkomstig aangepast. 

6.2 Zienswijzen  

Op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft de 
gemeenteraad van Heemskerk op 31 maart 2011 besloten het ontwerp van de verkla-
ring van geen bedenkingen vast te stellen. 
 
In navolging hierop heeft het bouwplan voor het bouwen van een supermarkt, winkels 
en woningen op het perceel Beethovenstraat in Heemskerk, met bijbehorende ruimte-
lijke onderbouwing en bijlagen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht met ingang van 8 april 2011 voor een periode van zes weken ter inzage gele-
gen. 
 
Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend. Voor een samenvatting en be-
antwoording van de zienswijze wordt verwezen naar bijlage 14. De zienswijze heeft 
niet geleid tot een aanpassing van het plan. 
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7 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het project, overeenkomstig de in de vorige paragra-
fen gegeven omschrijving van het project en het besluitgebied, ruimtelijk inpasbaar is 
en geen onaanvaardbare negatieve effecten heeft op de in de omgeving aanwezige 
waarden en belangen. 
 




