
Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een aanvraag om omgevingsvergunning voor 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. In casu parkeren op het perceel Kerkweg 125 
te Heemskerk. 
 

1. Inleiding 
Voor de aanleg van een parkeerterrein aan de Kerkweg op het voormalige perceel Kerkweg 125 dient 
in verband met de strijdigheid met het bestemmingsplan een omgevingsvergunning verleend te 
worden. Bij besluit van 25 oktober 2011, BIC/2011/13799, heeft het college besloten de procedure 
voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg van het parkeerterrein op te starten. 
 

2. Omschrijving van het project 
 
Bestaande situatie 
 
 
 

 
 
Tekening bestaande situatie 
 
Op het perceel Kerkweg 125 stond een vrijstaande woning die inmiddels gesloopt is (sloopvergunning 
ZO/2011/0298, d.d. 13 juli 2011). Het terrein ligt op dit moment braak. 



Nieuwe situatie 
 
 

 
 
Tekening nieuwe situatie 
 
De nieuwe situatie betreft een voorstel tot herinrichting van de openbare ruimte, waarbij ook het 
voormalige braakliggende perceel Kerkweg benut wordt om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. 
Het betreft hier de uitbreiding van vier naar twaalf parkeervakken, bereikbaar vanaf de Kerkweg, en 
een vergroting van zes parkeervakken op het voormalige perceel Kerkweg 125, bereikbaar via het 
verhuurde parkeerterrein bij de AH-winkel.  



 

3. Geldend bestemmingsplan 
 
 

 
 
 
Fragment bestemmingsplankaart 
 
Het voorliggende initiatief is deels gelegen in het bestemmingsplan Actiegebied Kerkweg 2007, binnen 
de bestemming ‘Verkeers- en Verblijfsdoeleinden (VV)’ en de bestemming ‘Centrumdoeleinden 1 
(C1)’. 
 
De op de plankaart voor deze bestemming aangewezen gronden zijn bestemd voor wat betreft de 
bestemming ‘Verkeerd- en Verblijfsdoeleinden’ voor onder andere parkeervoorzieningen en voor wat 
betreft de bestemming ‘Centrumdoeleinden 1’ voor onder andere gebebouwde parkeervoorzieningen. 
 
Strijdigheid: 
De aanleg van parkeerplaatsen op de bestemming ‘Centrumdoeleinden 1’ is in strijd met de 
bestemming. Gebruik van deze grond voor onbebouwde parkeervoorziening is 
omgevingsvergunningsplichtig. 
 

4. gemeentelijk beleid 
Parkeerbeleidsplan 2010 
In het parkeerbeleidsplan is met een verwijzing naar het verkeersstructuurplan opgenomen, dat 
geconstateerd is dat in Heemskerk sprake is van een bijzondere hoge parkeerdruk, zowel op 
werkdagen als op de zaterdagen. Doordat de parkeermogelijkheden bovendien nogal verspreid liggen 
over diverse kleine locaties, zal zoekverkeer (verkeer dat op zoek is neer een parkeerplaats) geregeld 
voorkomen. 



Een goede autobereikbaarheid van het centrum wordt essentieel geacht voor het economisch 
functioneren ervan. 
 
De mogelijkheid om het parkeeraanbod in het centrum te verhogen zijn gering. In het 
parkeerbeleidsplan zijn maatregelen voorgesteld om de huidige parkeervoorzieningen te 
optimaliseren. Structureel zullen deze maatregelen de parkeerdruk in het centrum niet verminderen.  
 
Parkeerfonds: 
Op relatief kleine kavels in het centrum kan het voorkomen dat bij uitbreidingsplannen niet of 
nauwelijks aan de verplichting kan worden voldaan om op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen 
aan te leggen. In dat geval kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van de 
verplichting parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Er moet dan wel in de directe omgeving 
van het betreffende project voorzien worden in voldoende parkeerruimte. Aangezien in het centrum 
sprake is van een hoge parkeerdruk, zal dat in de praktijk betekenen dat de gemeente moet zoeken 
naar mogelijkheden om in de omgeving van het centrum extra parkeerplaatsen aan te leggen. 
 
Aan de genoemde vrijstelling is een financiële voorwaarde verbonden. In een parkeerfonds wordt een 
bijdrage gestort die gerelateerd is aan de werkelijke kosten van aanleg van parkeerplaatsen. Een van 
de beleidsuitgangspunten is, dat bijdragen aan het parkeerfonds daadwerkelijk geïnvesteerd moet 
worden in de aanleg van voldoende parkeerruimte. 
 
De sloop van de woning Kerkweg 125 biedt de gemeente de mogelijkheid tot uitbreiding van het 
parkeerareaal in het centrum. De huidig voorgestelde inrichting levert een overzichtelijk 
stedenbouwkundig beeld op en levert daardoor tevens een verbetering op inzake de 
verkeersveiligheid. Door invulling te geven aan de uitbreiding van de parkeervoorziening in het 
centrum, voldoet de gemeente aan haar beleid om geïnde parkeerfondsgelden daadwerkelijk te 
investeren.  
 

5. actualisatie bestemmingsplan 
Uiterlijk 1 juni 2013 zullen alle bestemmingsplannen in Heemskerk geactualiseerd zijn. Het voormalige 
perceel Kerkweg 125 valt binnen het te actualiseren bestemmingsplan ‘Heemskerk Centrum’. Bij de 
actualisatie zal de huidige bestemming ‘Centrumdoeleinden 1’ overgenomen met dien verstande dat 
onbebouwde parkeervoorzieningen ook worden toegestaan.  
 

6. economische uitvoerbaarheid 
Het voormalige perceel Kerkweg 125 is eigendom van de gemeente Heemskerk. De kosten voor 
aanleg van het parkeerterrein worden voldaan uit het hiervoor genoemde Parkeerfonds. Hiermee 
wordt het plan economisch uitvoerbaar geacht. 
 

7. Integrale belangenafweging 
Tegen de achtergrond van vorenstaande feiten en af te wegen belangen is het college van mening dat 
voorliggende verzoek om omgevingsvergunning in overeenstemming is met goede ruimtelijke 
ordening en een positieve bijdrage levert aan de parkeersituatie ter plaatse. Het college is derhalve 
voornemens met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 Wabo een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het verzoek om binnen de geldende bestemming ‘Centrumdoeleinden 1’ onbebouwde 
parkeervoorzieningen toe te staan. 


