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Omgevingsvergunning

Geachte heer Admiraal,

Op 4 juli 2017 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het project het 
bouwen van een fietsbrug en fly-over ('De Slinger'), met de volgende activiteit:

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

Wij hebben geconcludeerd dat de activiteit in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Op grond 
van artikel 2.10 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht merken wij uw aanvraag voorts aan 
als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit:

2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 
beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door rijk of provincie of een 
voorbereidingsbesluit.

De aanvraag heeft betrekking op de locatie Houtveldweg (t.h.v. NS-station) te Zaandam.

Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag berichten wij u het volgende.

Deze brief bevat in onderstaande volgorde:
a. het besluit op uw aanvraag
b. overige bijgevoegde documenten, waaronder de bijlage 'Onderdelen omgevingsvergunning'
c. de rechtsmiddelen die tegen dit besluit openstaan
d. moment van inwerkingtreding van dit besluit
e. leges
f. overige verplichtingen
g. mogelijkheid voor het verkrijgen van nadere informatie

a. Besluit
Wij besluiten gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a en c juncto artikel 2.10,2.12 lid 1 onder a3 en 2.22 t/m 
2.25 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) de omgevingsvergunning 
te verlenen onder de voorschriften zoals die voor de desbetreffende activiteit in het desbetreffende 
onderdeel behorend bij deze vergunning zijn beschreven.
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De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

a. Het (ver)bouwen van een bouwwerk onder de in onderdeel 2 behorend bij deze vergunning 
genoemde voorschriften en gelet op de in dat onderdeel beschreven overwegingen;

b. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan gelet op de in 
onderdeel 3 behorend bij deze vergunning beschreven overwegingen.

b. Bijgevoegde documenten
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken 
bijgevoegd:

Bijlage onderdelen omgevingsvergunning;
Bijlage Handleiding tijdens de bouw en/of sloop (voorschriften uit het Bouwbesluit); 
Aanvraagformulier, met stempeldatum ontvangst d.d, 04-07-2017;
Tekening Zsti 17.6.1001 - Bovenaanzichten details Niveau 1, met stempeldatum ontvangst 
d.d. 17-01-2018;
Tekening Zsti 17.6.1002 - Bovenaanzicht en details Niveau 0, met stempeldatum ontvangst 
d.d. 04-07-2017;
Tekening Zsti 17.6.1003 - Hoge trap, met stempeldatum ontvangst d.d. 04-07-2017;
Tekening Zst117.6.1004 - Lage brug, met stempeldatum ontvangst d.d. 04-07-2017;
Tekening Zst117.6.1005 - Balkon aanzichten en details, met stempeldatum ontvangst d.d. 04- 
07-2017;
Tekening Zsti 17.6.2011 - Aanzicht gevels, met stempeldatum ontvangst d.d. 07-09-2017; 
Tekening Zsti 17.10.2000 - DO Overzichtstekening Aanzichten en doorsneden, met 
stempeldatum ontvangst d.d. 04-07-2017;
Tekening Zsti 17.10.2001 - DO Fly-over Aanzichten en doorsneden, met stempeldatum 
ontvangst d.d. 04-07-2017;
Tekening Zsti 17.10.2002 - DO Dek op portalen Aanzichten en doorsneden, met 
stempeldatum ontvangst d.d. 04-07-2017;
Tekening Zsti 17.10.2003 - DO Lage Brug Aanzichten en doorsneden, met stempeldatum 
ontvangst d.d. 24-07-2017;
Tekening Zsti 17.10.2004 - DO Hoge trap, met stempeldatum ontvangst d.d. 24-07-2017; 
Rapport ZST117-10-P/17-005.616 - Geotechnisch funderingsadvies, met stempeldatum 
ontvangst d.d. 24-07-2017;
Rapport ZST117-10/17-007-901 - Constructief DO Fly-over, met stempeldatum ontvangst d.d. 
04-07-2017;
Rapport ZST117-10/17-007.874 - Constructief DO portaalconstructies, met stempeldatum 
ontvangst d.d. 04-07-2017;
Rapport ZST117-10/17-010.526 - Constructief DO Hoge Trap, met stempeldatum ontvangst 
d.d. 24-07-2017;
Rapport ZST117-10/17-010.542 - Constructief DO Lage Brug, met stempeldatum ontvangst 
d.d. 24-07-2017;
Ruimtelijke onderbouwing.

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning. Voor zover de 
vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften 
bepalend.

c. Rechtsmiddelen
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen 6 weken onmiddellijk liggend na 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord- 
Holland, locatie Haarlem, Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het 
beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed 
dit vereist, kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de 
voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep 
wordt griffierecht geheven. U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing 
van de overheid’ bestellen bij rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van 
deze site.

d. Moment van inwerkingtreding
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is 
verstreken. Wanneer gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt 
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

e. Leges
Tot slot vermelden wij dat u separaat van dit besluit een nota voor de opgelegde leges toegezonden 
krijgt of heeft gekregen. Tegen deze nota staat een afzonderlijke procedure voor bezwaar en beroep 
open.

f. Overige verplichtingen
Bodemverontreiniging
Indien de bodem verontreinigd is en hierin werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden (bijvoorbeeld het 
ontgraven van grond t.b.v. tijdelijke uitplaatsing, grondverbetering of fundering) dan gelden de 
verplichtingen op grond van de Wet bodembescherming. U moet zich daarom als initiatiefnemer 
vooraf op de hoogte stellen van de bodemkwaliteit. Dit kunt u doen door een historisch onderzoek uit 
te laten voeren. Als hieruit blijkt dat de bodem ‘verdacht’ is, dan dient vervolgens een 
bodemonderzoek uitgevoerd te worden. In sommige gevallen is er van de locatie, bij ons reeds een 
historisch onderzoek en/of bodemonderzoek beschikbaar.
In die gevallen kunt u met onze afdeling Vakspecialisten, vakgroep bodem afspraken maken over het 
al dan niet achterwege laten van een historisch en/of nader onderzoek. Als uit het bodemonderzoek 
blijkt dat sprake is van ernstige verontreiniging, dan zult u voorafgaand aan de werkzaamheden een 
saneringsplan of een zogenoemde Busmelding bij ons in moeten dienen. De procedure voor de 
beoordeling van een saneringsplan of melding kan 5 dagen tot 15 weken duren, afhankelijk van de 
aard en omvang van de verontreiniging en van de voorgenomen werkzaamheden. Zolang de melding 
of het saneringsplan niet is beoordeeld mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden in de 
verontreinigde bodem. Houdt u hiermee rekening in de planning van uw werkzaamheden. Indien 
uitsluitend sprake is van werkzaamheden in lagen bestaande uit bouwstoffen (bijv. sintellagen), dan is 
het voorgaande niet van toepassing. Nadere informatie kunt u ook vinden op onze website; 
https://www.zaanstad.nl. Zoekterm ‘Bodem’.

Graafwerkzaamheden
Wanneer u bij werkzaamheden gebruik maakt van bijvoorbeeld een graafmachine, betekent dit dat u 
aan mechanische grondroering doet of laat doen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van 
de graver en de directe omgeving te bevorderen verplicht de Wet Informatie-uitwisseling 
Ondergrondse Netten (WION) u hiervoor een Graafmelding te doen. De graafmelding dient uiterlijk 3 
werkdagen vóór aanvang van graafwerkzaamheden te worden gedaan. Dit kunt u doen via de website 
van het kadaster: www.kadaster.nl of u kunt contact opnemen met hun Klantcontactcenter via (0800) 
0080.

Bouwplaatsinrichting en bouwverkeer (zie tevens kopje voorschriften in onderdeel 2 behorende bij 
deze omgevingsvergunning)
De bouwer dient indien van toepassing een TVM (tijdelijke verkeersmaatregel) aan te vragen via 
www.zaanstad.nl.
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g. Nadere informatie
Indien u nog vragen hebt of inlichtingen wenst, dan kunt u contact opnemen met de heer N. Esman, 
van de afdeling Vergunningen. De heer Esman is bereikbaar onder telefoonnummer 14075. Met 
vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met één van de in de bijlage “Handleiding tijdens 
de bouw en/of sloop” vermelde bouwinspecteurs.

De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 020170799. Wilt u bij vragen of overleg dit 
nummer bij de hand houden en het in uw schriftelijke correspondentie vermelden?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

ewunningenAfdelingshoofi 
mr. P. de Vriés

Afschrift aan gemachtigde (zonder bijlagen):
Witteveen+Bos
De heer S. de Bruin
Postbus 12205
1100AE AMSTERDAM
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Bijlage: Onderdelen omgevingsvergunning

Inhoudsopgave
1) Procedureel;
2) Het (ver)bouwen van een bouwwerk;
3) Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door rijk of provincie of een 
voorbereidingsbesluit.
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1) Procedureel

Gegevens aanvraag
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven;
Het bouwen van een fietsbrug en fly-over ('De Slinger').

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo 
omschreven omgevingsaspecten:
1) Het (ver)bouwen van een bouwwerk;
2) Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door rijk of provincie of een 
voorbereidingsbesluit.

Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om op de 
omgevingsvergunning te beslissen.

Ontvankelijkheid
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van artikel 2.8 Wabo, paragraaf 4.2 Bor 
en de artikelen uit de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat 
de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de 
activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling 
genomen.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is, ingevolge het bepaalde in artikel 3.10, lid 1 onder b van de Wabo, 
uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 heeft voor een periode van 6 weken een ontwerp van 
deze beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar 
voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
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2) Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1. Voorschriften krachtens artikel 2.22 en volgende van de Wabo
De volgende voorschriften zijn van toepassing:

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten in tweevoud ter 
goedkeuring bij de afdeling Advies en Toezicht van de sector Klantcontactcentrum (KCC) de volgende 
bescheiden worden ingediend:

1. Tekening van de paalwapening;
2. Tekening van de wapening fundering;
3. Tekening van de wapening overig in het werk gestorte beton;
4. Berekening en tekening van de voetplaten en ankers;
5. Berekening en tekening van de verbindingen tussen constructieonderdelen;
6. Berekening en tekening van de doorvalbeveiligingen en hekwerken inclusief de 

verankeringen;
7. Bouwveiligheidsplan (in afstemming met de heer J. Schiereck) waarbij reeds de volgende 

aandachtspunten:
• Bouwplaatsinrichting;
• In- en uitrijden bouwverkeer;
• Waarborgen veiligheid omgeving.

2. Overwegingen
Bij het nemen van het besluit hebben wij de volgende aspecten overwogen.

Ingevolge artikel 2.10 Wabo dient de aanvraag om omgevingsvergunning te worden geweigerd indien 
een van de in dit wetsartikel genoemde weigeringsgronden zich voordoet.
Deze weigeringsgronden zijn:

1. het bouwwerk voldoet niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit; 
het bouwwerk voldoet niet aan de voorschriften van de Bouwverordening; 
het bouwwerk is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan, de 
beheersverordening, het exploitatieplan of algemene regels van het rijk of de provincie als 
bedoeld in artikel 4.1, derde lid en 4.3, derde lid, Wro; 
het bouwwerk voldoet niet aan redelijke eisen van welstand;
de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 
betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet 
wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2.
3.

4.
5.

Bouwbesluit 2012
Wij hebben uw bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit. Wij hebben met inachtneming van de 
hierboven gestelde voorschriften geoordeeld dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens 
aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft aan het Bouwbesluit 
voldoet.

Bouwverordening Zaanstad 2008
Wij hebben uw bouwplan getoetst aan de Bouwverordening Zaanstad 2008. Wij hebben geoordeeld 
dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens aannemelijk maken dat het bouwen waarop de 
aanvraag betrekking heeft aan de Bouwverordening Zaanstad voldoet.

Bestemmingsplan
De projectlocatie is gelegen in het gebied waar het bestemmingsplan Inverdan geldt, vastgesteld op 6 
juli 2006. Het plan heeft in dit bestemmingsplan de bestemmingen 'Uit te werken gemengde
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doeleinden' ex artikel 4 en 'Verkeer' ex artikel 22 van de planvoorschriften. Het bouwplan is hiermee in 
strijd.

Daarnaast gelden de gebiedsaanduidingen ‘Kabels en Leidingen’ en 'Industriezone 1’. Tenslotte loopt 
een aanduiding voor een belangrijke fietsroute over de projectlocatie.

Uit te werken Gemengde Doeleinden IV (artikel 4)
De gronden op de plankaart aangewezen voor 'Uit te werken Gemengde Doeleinden (UGD I t/m UGD 
X)’ zijn - voor zo ver van toepassing met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel terzake 
van omvang, aard en aantal van de functies - bestemd voor verkeers- en verblijfsdoeleinden als 
bedoeld in respectievelijk artikel 22 en artikel 23, waaronder al dan niet gebouwde, aan de hierboven 
genoemde functies ten dienste staande parkeervoorzieningen, doorgaande fietsroutes (...). Daar waar 
de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding (k&l) kabels en leidingen, zijn de gronden 
mede bestemd voor de aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen.
De bouwhoogte, respectievelijk de goot- en bouwhoogte van bebouwing mag niet hoger zijn dan op 
de plankaart is aangegeven, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, niet meer mag zijn dan als volgt is aangegeven: 

erf- en terreinafscheidingen 2 m,
antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes 15 m, 
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, 3 m.

Daar waar de gronden mede bestemd zijn voor kabels en leidingen, mag tot een hoogte van 2 m niet 
worden gebouwd, indien niet anderszins voldoende is verzekerd dat aanleg en onderhoud van kabels 
en leidingen mogelijk is en blijft.

Het bouwplan is in strijd met de in de bestemming gegeven bouwhoogte voor bouwwerken geen 
gebouw zijnde.
Voor de uit te werken bestemming Gemengde Doeleinden IV geldt bovendien een bouwverbod, 
zolang en voor zover de vaststelling of goedkeuring van een uitwerking niet onherroepelijk is. Er 
mogen dan geen bouwwerken worden gebouwd. Op basis van dit bouwverbod bestaat strijd met het 
bestemmingsplan.

Verkeer (artikel 22)
Het bouwplan valt gedeeltelijk ook binnen de bestemming ‘Verkeer’. De gronden op de plankaart 
aangewezen voor Verkeer zijn - voor zover van belang - bestemd voor wijk- en 
buurtontsluitingswegen, straten, voet- en fietspaden, waaronder doorgaande fietsroutes binnen een 
afstand van 20 m van een in een bestemmingsvlak opgenomen aanduiding belangrijke fietsroute.
Er geldt een maximale bouwhoogte voor overige bouwwerken geen gebouw zijnde van 3 meter.
Het bouwplan is derhalve in strijd met dit artikel van de planvoorschriften.

Conclusie bestemmingsplantoets
Het bouwplan is in strijd met de voorschriften nu zowel de maximale bouwhoogte van 3 meter van 
beide bestemmingen wordt overschreden, alsook dat er wordt gebouwd in strijd met een geldend 
bouwverbod.

Ingevolge artikel 2.10, tweede lid van de Wabo hebben wij het verzoek om omgevingsvergunning 
mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken 
in strijd met de beheersverordening. In onderdeel 3 van deze bijlage motiveren wij waarom wij hieraan 
medewerking verlenen.

Welstandscriteria
De Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad, heeft op 3 oktober 2017 op grond van de 
gebiedsgerichte criteria ‘centrum Zaandam - Inverdan’ een positief advies afgegeven over het 
bouwplan in aansluiting op het positieve advies van het supervisieteam Inverdan.
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Het plan is meerdere malen in het supervisie overleg Inverdan besproken. Hieronder volgt een 
overzicht.

13 februari 2015 Ie behandeling
In 2011-2012 was er een ontwerp vooreen fietspad in combinatie met de Vanger (bebouwing 
onderdoor).
Anno 2015 is het idee om de Spooroverbouwing aan te takken in combinatie met fietspad en dak 
fietsenstalling. Het fietspad in 2016 op een zelfdragende constructie op hoogte. De trappen naarde 
Schavenbuurt en het ROC zijn tijdelijk - als zich een ontwikkelaar aan dient voor de locatie Vanger zal 
bepaald worden waar de definitieve trappen moeten komen.
De sloot ivas al doodlopend, maar stopt nu eerder dan in eerdere plannen. Als het water door zou 
lopen is een verbinding met het Wiel nodig. Het is de vraag of de grond die vrijkomt met het niet 
realiseren van water op deze plek uitgeefbaar moet zijn.
Supervisie verzoekt om de consequenties van het niet realiseren van het water te bekijken voor de 
voetprint van het gebouw, ook in relatie met de Cypres en het belastingkantoor.
Tekening wordt gemaakt

28 oktober 2016 2e behandeling
Opmerkingen
• Voor de uitvoering van de brug worden twee varianten besproken. De voorkeur gaat uit naar de 
variant parallel op de gevellijn.
• De toegang onder de brug het liefst van glas maken, zodat de lichtinval zo maximaal mogelijk is.
• De ruimte onder de brug maximaal benutten. Verwerk daarvoor de sierlijst in het hekwerk van de 
brug.

18 november 2016 3e behandeling
Toelichting
• Het ontwerp met de brug parallel aan het pand wordt toegelicht.
• Het betreft een betonnen dek met een hek en daaronder een metalen grond met gebogen 
onderkant.
• De Slinger heeft een bovenlaag van 30cm zand en lOcm stenen. De brug krijgt ander materiaal.
• Onder de Slinger komen functies voor bijvoorbeeld een tandarts etc. De architect denkt aan het 
verlagen van het voetpad, maar de kabels en leidingen zijn net verlegd.
• Het ritme tussen de kolommen aan de voor- en achterkant zijn gelijk gehouden.

Opmerkingen
• Voor het brugdek wordt geopperd geruwd natuursteen met een wiebervormig patroon.
• Het brugdek heeft een boiling van 6cm. Supervisie benadrukt dat dit behouden moet blijven.
• Een houten plafond is mooi en werkt akoestisch.
• Overweeg de gebogen rand lager te beginnen, bijvoorbeeld op 2.30m hoogte, en licht door de gaten 
aanbrengen geeft een leuk effect, misschien een led-stripje erachter.
Conclusie
• De aangepaste boog wordt in het ontwerp aangepast en aan supervisie voorgelegd, daarmee is dan 
het VO klaar en volgt het DO.
• Het wordt vervolgens aan de architect van Heldin / Stelling meegegeven.

16 december 2016 4e behandeling
Toelichting
• Bij de brug is ‘verjonging’ door transparantie aangebracht. Het wordt een stalen brug van 7 meter 
met een houten dek, aan de rand metselwerk waaronder de oplegging zit.
• De gaten zijn gevormd door twee platen waardoor een golfbeweging zichtbaar is. Op afstand is het 
effect zichtbaarder. De driehoekjes boven de ringen zijn nu gesloten.
• De trap bij de Blokschaaf is onderdeel van de Slinger. Besproken wordt of eerst een tijdelijke trap 
wordt aangelegd.
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Opmerkingen
• Bij de brug smallere penanten zou mooi zijn.
• Het horizontale vlak boven de pui onder de brug dezelfde kleur als de sierelementen geven, dan 
maakt het onderdeel van de brug uit. Deze plaat doortrekken tot de opening in de pui is wellicht mooi.
• Onderzoeken of de pui onder de brug meer open kan, waardoor het beeld van veraf rustiger wordt.
• De trap bij de Blokschaaf wordt gelijk met de Slinger gerealiseerd, waardoor het een uitgangspunt 
vormt voor het naastliggende gebouw. Opgemerkt wordt dat voor de fundering in de toekomst een 
meter ruimte nodig is.
• Een koud element dat in een warm gebouw binnenkomt geeft kans op lekkage. Technisch 
onderzoeken wat de beste oplossing is voor het punt waar de betonconstructie eindigt ten opzichte 
van het gebouw.

Conclusie
• Het is een hartstikke mooi ontwerp, ook de stalen brug is leuk.
• Met de aanpassingen kan het door naar het DO

22 september 2017 5e behandeling (aanvraag omgevingsvergunning)
Toelichting
• Voor de aanvraag omgevingsvergunningen is de Slinger in twee delen aangeboden:
• de fietsbrug en fly-over (020170799)
• een steunpilaar c.q. portaal (020170916)
Deze zijn tegelijk door supervisie bekeken.
• Het portaal komt direct langs de weg en loopt evenwijdig aan de fietsenstalling. Het is een oplegpunt 
van de stalling en de Slinger en wordt later geïntegreerd in de fietsenstalling.
• Bij de uitwerking bleek het constructief noodzakelijk de brug uit te voeren met een stalen dek.

Opmerkingen
Het kleurenpatroon van de bruggen blijkt uitgebreid met een rood accent. De randbalken zijn verder 
uitgewerkt en hebben aan de onderzijde een vergelijkbare uitwerking als de zijkant.

Conclusie
• Akkoord.
• Niet vergeten dat er voorzieningen komen om in elk geval tijdelijk een hek te kunnen plaatsen langs 
die delen waar later nog bebouwing wordt toegevoegd.

Wet aanvullende regels veiligheid weatunnels
Het betreft hier geen tunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Dit 
toetsingscriterium is derhalve niet aan de orde.

Conclusie
Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren.

3. Toetsingsdocumenten
De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

• Bouwbesluit 2012;
• Bouwverordening Zaanstad 2008;
• Bestemmingsplan ‘Inverdan’;
• Welstandsnota Zaanstad 2013.



ZNSTD
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels 
gesteld door rijk of provincie of een voorbereidingsbesluit.

1. Overwegingen
Zoals in onderdeel 2 van deze bijlage reeds is beschreven is het door u aangevraagde project in strijd 
met het bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo dient de aanvraag om omgevingsvergunning te worden 
geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 2.10 lid 2 Wabo, dient een activiteit die in strijd is met een bestemmingsplan tevens 
te worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor het gebruik van gronden of 
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast is in dit artikel bepaald dat een vergunning 
slechts wordt geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

In artikel 2.12 lid 1 zijn de omstandigheden beschreven onder welke een omgevingsvergunning, in 
strijd met een bestemmingsplan kan worden verleend. Dat kan

• met toepassing van in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
• in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
• in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 

bevat.

In onderhavig geval zijn er voor deze activiteit in het bestemmingsplan geen regels opgenomen 
inzake het afwijken van het bestemmingsplan. Er kan derhalve geen vergunning worden verleend met 
toepassing van deze regels.

Onderhavige situatie is ook geen geval dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen.

Op grond van het voorgaande zijn wij in principe bevoegd tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c Wabo met toepassing van de 
procedure genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a 3° Wabo.

Wij hebben geconstateerd dat de gevraagde activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening. Ter motivering is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze is als bijlage bij deze 
vergunning opgenomen.

Conclusie
Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren.

2. Toetsingsdocumenten
De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

• Beleidsregels Afwijken van bestemmingsplannen en beheersverordeningen Wabo Zaanstad 
2010.
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Bijlage: Handleiding tijdens de bouw en/of sloop (voorschriften uit het Bouwbesluit)

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden
1. Het bevoegd gezag (bouwtoezicht) wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke 

aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, 
door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met 
inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.

2. Het bevoegd gezag (bouwtoezicht) wordt ten minste op de dag van beëindiging van de 
bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder 
van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt 
niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden
1. Het bevoegd gezag (bouwtoezicht) wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke 

aanvang van de sloopwerkzaamheden, zoals gemeld bij de sloopmelding, schriftelijk van de 
aanvang van die werkzaamheden, in kennis gesteld door diegene die de 
sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.

2. Het bevoegd gezag (bouwtoezicht) wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van 
beëindiging van de sloopwerkzaamheden zoals gemeld in de sloopmelding, van de 
beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld door degene die de 
sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd.

3. Voor zover van toepassing verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd het 
bevoegd gezag (bouwtoezicht) binnen twee weken na beëindiging van de werkzaamheden 
een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede 
lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

4. Op verzoek van het bevoegd gezag (bouwtoezicht) overlegt degene die de 
sloopwerkzaamheden, zoals gemeld bij de sloopmelding, heeft uitgevoerd, binnen een door 
het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden, een opgave 
van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van 
de afvoerbestemming van die stoffen.

Gebiedsindeling van inspecteurs afdeling toezicht

Naam gebied e-mailadres

M. de Klerk 
T. Walta en 
J. van der Burg 
B. Koppes 
S. Slot 
D. Elsinga

Zaandam centrum. Havenbuurt en Hembrugterrein 
Zaandam ten oosten van de Zaan

Zaandijk, Koog a/d Zaan en Zaandam west 
Krommenie, Westknollendam en Wormerveer 
Assendelft en Westzaan

m.klerk@Zaanstad.nl
t.walta@Zaanstad.nl
i.burq@Zaanstad.nl
b.koppes@Zaanstad.nl
s.slot@Zaanstad.nl
d.elsinqa@Zaanstad.nl

Start- en gereedmelding s.v.p. via mail kenbaar maken o.v.v. het dossiernummer en het adres waar 
de werkzaamheden plaatsvinden



znstd
Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de 
voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd 
gezag (bouwtoezicht):

a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
b. het straatpeil is uitgezet.

Aanwezigheid bescheiden
Tijdens het bouwen en/of zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 
daarvan op het terrein aanwezig:

a. vergunning voor het bouwen en/of sloopmelding;
b. bouw- en/of sloopveiligheidsplan;
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a of 14 van de Woningwet, dan wel een 

besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom;
d. overige voor het bouwen en/of van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen, en
e. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport is 

vereist, een asbestinventarisatierapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 dan wel een afschrift van de resultaten van de 
eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit.

Bemalen van bouwputten
Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan 
ontstaan voor de veiligheid van belendingen (kwaliteit funderingen).

Zowel voor het mogen bemalen van een bouwput (onttrekken grondwater) als voor het mogen lozen 
van het opgepompte grondwater is een vergunning of melding nodig.
Voor het onttrekken van grondwateren voor directe lozingen (op het oppervlaktewater) kunt u via 
www.omgevingsloket.nl een watervergunning aanvragen.
Voor indirecte lozingen (op het riool) is of een melding op grond van het Activiteitenbesluit vereist 
(inrichtingen) via www.omgevingsloket.nl of een melding op grond van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen via www.infomil.nl.
Meer informatie kunt u vinden op www.helpdeskwater.nl

Intrekking vergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 2.33, lid 2, sub a van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien 
binnen 26 weken of binnen de in de vergunning genoemde termijn, geen handelingen zijn verricht met 
gebruikmaking van de vergunning.

Algemeen
Beschadiging of bevuiling van wegen en terreinen door de aannemer of zijn onderaannemers, zullen 
direct door de aannemer of indien hij in gebreke blijft, doch voor zijn rekening, worden hersteld of 
verwijderd. Het normale onderhoud is voor rekening van de gemeente. Bouwafval moet tijdig door de 
aannemer van het bouwterrein worden verwijderd. Onder geen voorwaarde mag het bouwterrein en 
zijn omgeving verontreinigd worden.



Ruimtelijke onderbouwing

Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het 

bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, 

onder S'" van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) voor het realiseren van een 

fietsbrug en fly-over (De Slinger) op de locatie 

Houtveldweg ter hoogte van het NS-station te Zaandam

OMGEVINGS
VERGUNNING
behorend bij:

Dossiernummer: 020170799

Sector Klantcontactcentrum 

December 2017
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H. 1 Inleiding
1.1 Conclusie

Het beoogde project, het realiseren van een fietsbrug en fly-over (De Slinger) bij de Houtveldweg ter 
hoogte van het NS-station in Zaandam is een ruimtelijk verantwoorde ontwikkeling, omdat deze 
ontwikkeling reeds is voorzien in de totaalontwikkeling van het centrum- c.q. stationsgebied, past in de door 
de gemeente geformuleerde beleidsuitgangspunten en stedenbouwkundig goed aansluit op de reeds 
ingezette en/of gerealiseerde ontwikkelingen. De motivering van dit besluit omvat de ruimtelijke 
onderbouwing, waarin het project uitgebreid ruimtelijk onderbouwd wordt.

1.2 Omschrijving van het project
Het voorliggende project omvat, naast de bouw van de fietsbrug en fly-over, meer specifiek ook een hoge 
trap, diverse portaalconstructies en een lage brug.
Samen met het bouwplan voor de spooroverbouwing’ (transformatie van het stationsgebouw inclusief 
realiseren van fietsenstalling, fietsbrug en retail) zorgt dit bouwplan voor een verbinding voor 
langzaamverkeer (voetgangers en (brom)fietsers) tussen de oost- en westkant van het spoor.

Het bouwen van een verbinding over het spoor en de Houtveldweg is vanaf het vaststellen van het 
Masterplan Inverdan (2003) een essentiële randvoorwaarde geweest om de ontwikkelingen in West- 
Zaandam op een optimale manier te verbinden met het centrum van Zaandam aan de oostkant van het 
spoor.

c. De Buiging
Opgave bij de Knoop is oost en west met elkaar te verbinden en de barrière van het spoor, de 
Provincialeweg en Houtveldweg te overbruggen. Dit gebeurt met de aanleg van de Buiging. De openbare 
ruimte, met als een van de belangrijkste uitgangspunten, de sociale veiligheid, wordt daarmee zo 
vanzelfsprekend mogelijk over het spoor en de weg voortgezet.

Uit: Masterplan Inverdan 2003, p.45

In de Gebiedsvisie Nieuw west (2011) is deze randvoorwaarde wederom benoemd en verder ingevuld met 
‘De Slinger’^:

‘Spectaculair en essentieel voor de koppeling van Nieuw West aan het centrum, en vice versa, is De 
Slinger. Deze opgetilde stadsstraat voor fietsers en voetgangers loopt over het spoor en de Provincialeweg 
heen en wordt een aantrekkelijke en snelle verbindingsweg. De Slinger is het vliegwiel voor de 
ontwikkelingen'

En:

‘Belangrijk element van Inverdan is het slechten van de barrière die spoor en Provincialeweg vormen 
tussen het stedelijk centrum aan de oostkant van het station en de woonwijk aan de westzijde. Nu bestaat 
de verbinding tussen beide stadsdelen nog uit een matig bereikbaar tunneltje, straks kunnen fietsers en 
voetgangers gebruikmaken van een opgetilde stadsstraat die over Provincialeweg en spoor loopt. ’

Daarnaast wordt een aantal uitgangspunten genoemd:
De Slinger; landing in Nieuw West 
Uitgangspunten:

• Langzaam verkeersverbinding centrum-station-Nieuw West;
• Aansprekende architectuur, beeldmerk;
• Transparant, weinig contactpunten met de grond in verband met sociale veiligheid en bijvoorbeeld 
graffiti;

' 020171082, verleend op 20 oktober 2017
Met de Buiging werd In eerste Instantie de totale oost-west verbinding genoemd. Later Is het westelijke deel als De Slinger Ingevuld. 

Met De Buiging wordt nu enkel het deel tot en met de spooroverbouwing aangeduld; de Slinger Is het deel vanaf de geplande 
fietsenstalling.
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• Meer dan alleen een 'brug' door aanvulling met bijvoorbeeld zitgelegenheid of een kiosk gericht op de 
reiziger,
• Comfortabele verharding ten behoeve van de fietser
• Uitzichtpunt, met uitkijk over Nieuw West en het groene iandschap;
• Goede veriichting voor sfeer en veiiigheid:
• Geeft toegang tot moderne, comfortabele en goed bereikbare fietsenstalling.

En:

In de toekomst moet het Stationsplein (Nieuw West) meer verblijfskwaiiteit bieden aan de fietser en 
voetganger. Bijzonder zijn de verschalende niveaus: het stationsplein op maaiveld en daarboven De 
Slinger op bijna 8 meter hoogte. Op maaiveid langs de Houtveldweg komt ruimte voor een Kiss & Ride en 
bushaltes. Boven sluit de Siingeraan op de Buiging, het centrumdeel van de opgetiide stadsstraat, zodat 
er een goede verbinding met het stadshart is.

Uit: Gebiedsvisie Nieuw West (2011)
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Afbeelding 1: 3D impressie
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Afbeelding 3: 3D impressie

Hoewel het voor het programma Inverdan altijd de bedoeling is geweest deze oost-westverbinding te 
realiseren, is het voorliggende plan toch anders dan was beoogd én mogelijk gemaakt in het geldende 
bestemmingsplan. Reden hiervoor is dat in de oorspronkelijke plannen van Inverdan -waarop het 
bestemmingsplan gemaakt is in 2006- ervan werd uitgegaan dat de Houtveldweg een ander tracé zou 
krijgen. Hierdoor zou ook de fietsroute anders worden gesitueerd. Inmiddels is, met voortschrijdende 
inzichten, veranderende markt en door andere ontwikkelingen die reeds hebben plaatsgevonden, het 
voorliggende plan het resultaat. Ondanks de gewijzigde uitvoering, sluit het plan nog steeds aan bij de 
geformuleerde uitgangspunten zoals deze bij het Masterplan Inverdan en de Gebiedsvisie Nieuw West zijn 
opgesteld en resteert enkel de strijd met het bestemmingsplan.

1.3 Ligging en begrenzing van het proleet
Het project begint bij de aansluiting met de nieuw te bouwen spooroverbouwing met fietsenstalling. De 
scheiding van de twee bouwprojecten is een steunpilaar op het portaal bij stramien 19. Vanwege de 
planning van de werkzaamheden is voor deze steunpilaar is reeds apart omgevingsvergunning verleend.



De Slinger start bij dit portaal middels een fly-over over de Houtveldweg. Vervolgens loopt de Slinger langs 
de Houtveldweg en landt bij de kruising Houtveldweg/Cypressenhout.

^-^ De Slinqer ?*^“ "

Afbeelding 4: Overzicht De Slinger

H. 2 Bevoegd gezag en procedure
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage is het college van Burgemeester en wethouders van 
Zaanstad het bevoegd gezag om op de omgevingsvergunning te beslissen.

Het onderhavige project is getoetst aan het bestemmingplan.

2.1 Bestemmingsplan
De projectlocatie is gelegen in het gebied waar het bestemmingsplan Inverdan geldt, vastgesteld op 6 juli 
2006. Het plan heeft in dit bestemmingsplan de bestemmingen 'Uit te werken gemengde doeleinden' ex art. 
4. En 'Verkeer' ex artikel 22 van de planvoorschriften. Het bouwplan is hiermee in strijd.
Daarnaast gelden de gebiedsaanduidingen ‘Kabels en Leidingen' en ‘Industriezone 1'. Tenslotte loopt een 
aanduiding voor een belangrijke fietsroute over de projectlocatie.

Uit te werken Gemengde Doeleinden IV (artikel 4)
De gronden op de plankaart aangewezen voor ‘Uit te werken Gemengde Doeleinden (UGD I t/m UGD X)’ 
zijn - voor zo ver van toepassing met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel terzake van 
omvang, aard en aantal van de functies - bestemd voor verkeers- en verblijfsdoeleinden als bedoeld in 
respectievelijk artikel 22 en artikel 23 waaronder al dan niet gebouwde, aan de hierboven genoemde 
functies ten dienste staande parkeervoorzieningen, doorgaande fietsroutes (...).Daar waar de gronden op 
de plankaart zijn voorzien van de aanduiding (k&l) kabels en leidingen, zijn de gronden mede bestemd 
voor de aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen;
De bouwhoogte, respectievelijk de goot- en bouwhoogte van bebouwing mag niet hoger zijn dan op de 
plankaart is aangegeven, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
niet meer mag zijn dan als volgt is aangegeven:



erf- en terreinafscheidingen 2 m,
antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes 15 m, 
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m;

Daar waar de gronden mede bestemd zijn voor kabels en leidingen, mag tot een hoogte van 2 m niet 
worden gebouwd, indien niet anderszins voldoende is verzekerd dat aanleg en onderhoud van kabels en 
leidingen mogelijk is en blijft.

Het bouwplan is in strijd met de in de bestemming gegeven bouwhoogte voor bouwwerken geen gebouw 
zijnde.
Voor de uit te werken bestemming Gemengde Doeleinden IV geldt bovendien een bouwverbod, zolang en 
voor zover de vaststelling of goedkeuring van een uitwerking niet onherroepelijk is. Er mogen dan geen 
bouwwerken worden gebouwd. Op basis van dit bouwverbod bestaat strijd met het bestemmingsplan.

Verkeer (artikel 22)
Het bouwplan valt gedeeltelijk ook binnen de bestemming ‘Verkeer’. De gronden op de plankaart 
aangewezen voor Verkeer zijn -voor zover van belang- bestemd voor wijk- en buurtontsluitingswegen, 
straten, voet- en fietspaden, waaronder doorgaande fietsroutes binnen een afstand van 20 m van een in 
een bestemmingsvlak opgenomen aanduiding belangrijke fietsroute.
Er geldt een maximale bouwhoogte voor overige bouwwerken geen gebouw zijnde van 3 meter.
Het bouwplan is derhalve in strijd met dit artikel van de planvoorschriften.

Conclusie bestemmingsplantoets
Het bouwplan is in strijd met de voorschriften nu zowel de maximale bouwhoogte van 3 meter van beide 
bestemmingen wordt overschreden, alsook dat er wordt gebouwd in strijd met een geldend bouwverbod.

2.2 Procedure

Het bestemmingsplan bevat geen bepalingen op grond waarvan met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub 
a, onder 1° van de Wabo het onderhavige project gerealiseerd kan worden.
Het onderhavige project kan voorts niet worden gerealiseerd met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a, 
onder 2° van de Wabo, aangezien het niet past in de in artikel 4 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht, aangewezen categorie gevallen.
Uit het voorgaande vloeit voort dat voor de onderhavige gewenste ontwikkeling een procedure tot afwijking 
van het bestemmingplan ex artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3° van de Wabo gevoerd dient te worden.

Krachtens artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3'’ van de Wabo kan het bevoegd gezag - in het 
onderhavige geval - het college van burgemeester en wethouders, ten behoeve van de verwezenlijking 
van een project van gemeentelijk belang een besluit nemen tot afwijken van een bestemmingsplan. Het 
besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Op de voorbereiding van een 
besluit tot afwijken van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3'’ van de 
Wabo is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing (de Uniforme Openbare 
Voorbereidingsprocedure).

2.3 Eisen artikel 2.12 eerste lid, sub a. onder 3° van de Wabo

Voor het onderhavige plan wordt voldaan aan de plicht om de eisen die gesteld worden in artikel 5.20 van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) juncto artikel 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste lid van het Besluit ruimtelijke 
ordening in de ruimtelijke onderbouwing te behandelen. In de onderhavige ruimtelijke onderbouwing 
worden alle relevante aspecten behandeld die in bovengenoemde artikelen zijn opgenomen als 
voorwaarden van een goede ruimtelijke onderbouwing.



H. 3 Procedureel beleid

3.1 Raadsbeleid / Verklaring van geen bedenkingen 

Artikel 6.5 van het Bor bepaalt:
1. Voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, 
van de wet, wordt de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 3°, van de wet wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening, niet verleend 
dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt 
uitgevoerd, heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft.
2. De verklaring kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.
3. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor deze verklaring niet is vereist.

Bij besluit van 2 december 2010 (geregistreerd onder nummer Z/2010/358180), laatst gewijzigd op 23 
januari 2014 en met terugwerkende kracht in werking getreden op 24 januari 2014 (geregistreerd onder 
nummer 2014/9982), heeft de raad zijn beleid inzake het afwijken van bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen vastgesteld (Beleidsregels Afwijken van bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen Wabo Zaanstad 2010).

De raad heeft besloten:
1. De volgende categorieën van gevallen aan te wijzen waarvoor op grond van artikel 6.5. 
derde lid Besluit omgevingsrecht een 'verklaring van geen bedenkingen' niet is vereist:
a) Aanvragen die passen binnen ter visie liggende ontwerpbestemmingsplannen;
b) Aanvragen die passen binnen door de raad vastgesteld beleid, een stedenbouwkundige visie, een 
masterplan of een gebiedsvisie;
c) Aanvragen waarvoor met een omschreven doel grond van de gemeente is afgenomen maar de 
planologische regeling nog niet aan dat doel is aangepast en het (bouw)plan past binnen dat omschreven 
doel.

2. De volgende categorieën van gevallen aan te wijzen waarvoor op grond van artikel 6.5. 
eerste lid Besluit omgevingsrecht een 'verklaring van geen bedenkingen' wel is vereist:
a) Het realiseren van meer dan 50 woningen, m.u.v. de gevallen die betrekking hebben op onder 1 
genoemde aanvragen;
b) Het realiseren van meer dan 5.000 m2 bvo aan kantoorruimte, dienstverlening, bedrijfsruimte, horeca, 
commerciële ruimte, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen of een combinatie daarvan, m.u.v. de 
gevallen die betrekking hebben op de in onder 1 genoemde aanvragen.
c) Het bouwen, verbouwen of slopen van objecten gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, voor 
zover hiervoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig is.

3. Alle overige categorieën van gevallen wijst de gemeenteraad aan als categorieën waarin een verklaring 
van geen bedenkingen niet is vereist, tenzij de raad zelf aangeeft, op basis van de ter kennis gebrachte 
aanvragen, dat een aanvraag anderszins politiek gevoelig is.

Het onderhavige project valt onder de categorie 1b, nu de verkeersvoorziening zowel in het Masterplan 
Inverdan als de Gebiedsvisie Nieuw West is opgenomen. Dat betekent dat een verklaring van geen 
bedenkingen niet is vereist.

3.2 Beleid college van B&W

Bij besluit van 27 oktober 2010 onder nummer Z/2010/348720 heeft het college het beleid vastgesteld 
inzake het afwijken van bestemmingsplannen en beheerverordeningen (Beleidsregels Afwijken van 
bestemmingsplannen en beheersverordeningen Wabo Zaanstad 2010).

Uitgangspunt van de Wro is dat voorziene ruimtelijke ontwikkeling voor de komende tien jaar in een 
bestemmingsplan wordt vastgelegd. Zaanstad hanteert een stringent beleid ten aanzien van het toepassen 
van de bevoegdheid om besluiten tot afwijking van bestemmingsplannen en beheersverordeningen te 
nemen. Alleen in uitzonderingssituaties wanneer een project ruimtelijk wenselijk en toelaatbaar is, kan



worden afgeweken van het geldende beleid.

De uitgangspunten die verwoord zijn in de Actualisatienotitie 2006 (gerelateerd aan de Wet Ruimtelijke 
Ordening) blijven ook onder de Wabo van belang. De beleidsregels gelden als aanvulling op het algemene 
uitgangspunt dat bij de besluitvorming voldaan moet worden aan wet- en regelgeving. De beleidsregels 
voor besluitvorming over het afwijken van bestemmingsplannen en beheersverordeningen, artikel 2.12 
eerste lid, sub a, onder 3° Wabo, luiden als volgt:

1. Een omgevingsvergunning is mogelijk voor (bouw)plannen ten behoeve van woningbouw,
bedrijfsdoeleinden als bedoeld in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' zoals die luidt op 
het moment van indiening van de desbetreffende aanvraag, verenigings-, sport- en 
recreatiedoeleinden en het algemeen belang, mits andere belangen zich niet tegen deze plannen 
verzetten.

2. De gemeente werkt mee met (bouw)plannen waarvoor de aanvrager in het verleden met een 
omschreven doel grond van de gemeente heeft afgenomen, de planologische regeling nog niet 
aan dit doel is aangepast en het (bouw)plan past binnen die doelstelling.

3. De gemeente kan, ten behoeve van het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, van de 
aanvrager verlangen dat hij of zij daar gegevens toe aanlevert of kan hiervoor geheel of 
gedeeltelijk kosten in rekening brengen bij de aanvrager. De gemeente behoudt zich het recht voor 
om haar medewerking aan het desbetreffende besluit tot afwijking van bestemmingsplan of 
beheersverordening alsnog te weigeren, indien een aanvrager verzuimt de gevraagde gegevens 
aan te leveren.

Het onderhavige project past in de beleidsregel onder punt 1 aangezien hier sprake is van project van 
algemeen belang. Het gevraagde is overigens niet in strijd met gemeentelijk beleid.

H.4 Beleidskaders ruimtelijk beleid algemeen onderbouwd

De desbetreffende locatie maakt op diverse bestuurlijke niveaus deel uit van verschillende plannen van 
planologische aard.

4.1 Rijksbeleid

In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Hierin schetst het kabinet hoe 
Nederland er in 2040 uit moet zien; concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en 
mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het 
landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, 
een degelijk wegennet en waterveiligheid.

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 rijksdoelen geformuleerd:
- de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;
- de bereikbaarheid verbeteren;
- zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden.

Ladder duurzame verstedelijking
Conform het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij ruimtelijke 
ontwikkelingen sprake zijn van zorgvuldig ruimtegebruik en moet overprogrammering worden voorkomen. 
Middels de 'ladder voor duurzame verstedelijking' vindt een toetsing plaats.

De ladder bestaat uit de volgende treden:



1. Is er een behoefte? Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een behoefte voor het 
betreffende ruimtelijke verzorgingsgebied? De aard en omvang van een stedelijke ontwikkeling 
bepaalt op welk niveau de afweging moet worden gemaakt.

2. Buitenstedelijk? Indien de voorgenomen stedelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk 
gebied mogelijk wordt gemaakt, moet worden gemotiveerd waarom niet binnen een bestaand 
stedelijk gebied in de behoefte van de ontwikkeling kan worden voorzien.

Planspecifiek
Allereerst moet worden bepaald of sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Een stedelijke ontwikkeling is 
volgens artikel 1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening:
i. stedelijke ontwikkeling: mimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’.

Blijkens de Nota van Toelichting worden onder ‘andere stedelijke voorzieningen’ (2017) verstaan: 
accommodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur en indoor sport en leisure. Gelet op de Nota van 
Toelichting en de strekking van de regeling die mede gericht is op het tegengaan van leegstand, wordt de 
in het plan voorziene fietsbrug met fly-over niet aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 3.1.6, tweede lid, in samenhang met artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro. Zie ook o.a. ABRS 
18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:448.

Het onderhavige project is niet in strijd met de hierboven vermelde rijksuitgangspunten.

4.2 Provinciaal beleid

Provinciale Staten stellen ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied 
van de provincie een of meer structuurvisies vast. Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV), die de regels stelt waaraan bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen, 
beheersverordeningen en (tijdelijke) omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan dienen te voldoen. Het is aan gemeenten om hun ruimtelijke plannen in 
overeenstemming te brengen met de PRV.

In tegenstelling tot de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is de verordening bindend. De PRV is één van de 
instrumenten waarmee de provincie uitwerking geeft aan haar ruimtelijk beleid. Een aantal onderwerpen uit 
de PRV krijgt nadere uitwerking door middel van een regeling en/of handreiking. De PRV wordt regelmatig 
aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid. De laatst gewijzigde PRV is op 1 
maart 2017 in werking getreden, tezamen met de Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen 2017.

In de PRVS wordt het gebied waarin het onderhavige project is gelegen aangewezen als bestaand 
stedelijk gebied. Het onderhavige plan is niet in strijd met het voor dit gebied bepaalde in de PRVS.

4.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie ‘ZichtbaarZaans’
De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van 
de gemeente een of meer structuurvisies vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen 
ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. 
De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te 
doen verwezenlijken. De gemeenteraad kan ook voor aspecten van het gemeentelijk ruimtelijk beleid een 
structuurvisie vaststellen. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van die 
aspecten. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen 
ontwikkeling te doen verwezenlijken. De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van 
aangrenzende gemeenten voor een gebied behorende tot het grondgebied van de betrokken gemeenten 
een structuurvisie vaststellen. Op 7 juni 2012 is door de gemeenteraad de structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’ 
vastgesteld die op 10 oktober 2012 in werking is getreden.



In de structuurvisie worden langs vier ontwikkelopgaven de ruimtelijke ambities van de gemeente Zaanstad 
tot 2020 vormgegeven. Een van die ontwikkelopgaven is 'verbinden’, te weten het verbeteren van de 
lokale en regionale bereikbaarheid. Hierover wordt het volgende gezegd:

Verbeteren lokale oost-west verbindingen
Lokaal gezien heeft Zaanstad maar beperkte oost-west verbindingen. De nieuwe aansluitingen bij Inverdan 
in Zaandam en Poort Clam Dycke in Assendelft brengen daarin verbetering. Bij station Krommenie- 
Assendelft is al een tunnel gerealiseerd voor het fiets- en autoverkeer. In Zaandam zorgt de voltooiing van 
de Buiging voor een verbeterde oost-west verbinding voor voetgangers en fietsers. Inverdan is gericht 
op het autoluw maken van het centrumgebied.’

De structuurvisie gaat derhalve reeds uit van realisatie van deze voorziening.

In de structuurvisie is het gebied rond de onderhavige locatie aangeduid als ‘Centrumgebied’. Hierover 
wordt het volgende gezegd:

Gebiedskenmerken
Dit is het meest gemengde en stedelijke van alle profielen. De hoge dichtheid, de intensieve menging van 
diverse functies, die een aantrekkingskracht hebben voor mensen uit de hele stad en soms zelfs in een 
regionale behoefte voorzien, zijn de belangrijkste kenmerken. Dit dynamische profiel beantwoordt van allen 
het meest aan de ambitie om de stad stadser te maken. Het kent een dynamisch karakter. Samen met het 
grote aanbod aan voorzieningen gaat dit gepaard met enige overlast voor bewoners. In een hoge dichtheid 
tot meer dan 100 woningen per hectare is een compacte combinatie mogelijk van diverse stedelijke 
functies. Dit profiel heeft aantrekkingskracht op verschillende doelgroepen, zoals studenten en starters, 
maar ook voor ouderen is hier een markt. Daarnaast kent het gebied aangrenzende buurten die passen 
binnen het profiel ‘nieuw tuinstedelijk.

Openbare ruimte
Het gebied bestaat uit een netwerk van hoogwaardige en toegankelijke openbare ruimtes, ingericht op een 
intensief gebruik. Hierdoor leent dit gebied zich bij uitstek om het eigen karakter van de stad tot 
uitdrukking te laten komen. De gebruikte materialen zijn daarom op bijzondere plekken van een 
hoogwaardige en duurzame kwaliteit. Op diverse plekken zijn grotere verblijfsruimtes uitgespaard. De 
bereikbaarheid met openbaar vervoer en de fiets is uitstekend. Per auto moeten enige concessies gedaan 
worden, vooral wat betreft de parkeermogelijkheden. Uitgangspunt is dat het parkeren in een 
gebouwde vorm wordt opgelost. Ondergronds parkeren verdient de voorkeur. Bij andere vormen van 
parkeren is de opdracht om de kwaliteit van de openbare ruimte te garanderen De parkeer-oplossingen en 
bergingen worden afgezoomd door woningen, bedrijven en entrees. Wonen is een belangrijke functie om 
de sociale- samenhang en controle vorm te geven. Wonen boven winkels en andere functies wordt 
gestimuleerd.’

Het gevraagde is in overeenstemming met deze aanduiding.

Zaans Verkeers- en Vervoerspian 2008
In 2009 is het Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZWP) vastgesteld. In deze strategische visie op het 
mobiliteitsbeleid van Zaanstad wordt het spoor als een van de belangrijkste barrières genoemd die kernen 
en gebieden binnen Zaanstad van elkaar scheidt. Deze barrières werken belemmerend voor de sociale 
structuur en het benutten van voorzieningen.
Door de uitbreiding van het aantal passagepunten wordt de fietsafstand verkort. Hierdoor neemt de kans 
op een groter aandeel fietsverkeer toe. Ook versterkt dit de sociale cohesie.
In het ZWP wordt als een van de belangrijkste ontbrekende schakels, op basis van een grote omrijfactor, 
genoemd en hoe dit gaat worden opgelost:
(■■)

De Zaaniijn (spoor):
• een fietsverbinding de Buiging zoals opgenomen in het plan Inverdan (opgenomen in de Fietsnota 

Zaanstad 2008)



4.3.3 Masterplan Inverdan (2003^
Zie paragraaf 1.2 van deze ruimtelijke onderbou\A/ing

4.3.4 Gebiedsvisie Nieuw West (20111
Zie paragraaf 1.2 van deze ruimtelijke onderbouwing

Conclusie
Het plan is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid. In diverse documenten is het project reeds 
opgenomen als te realiseren project en meegenomen in totaalvisies.

Bestemminaplan (zie paragraaf 2.1)

H.5 Maatschappelijk draagvlak van het project
De oost-west verbinding over het spoor en de Houtveldweg is altijd onderdeel geweest van de plannen 
rondom het centrum- c.q. stationsgebied. De Slinger wordt ook vaak besproken op 
informatiebijeenkomsten en in wijkoverleggen. Omdat De Slinger (en eerder al De Buiging) al zo lang 
onderdeel is van de plannen, is er geen aparte inloopavond specifiek voor De Slinger georganiseerd. Wel 
is er in juli 2016 een informatiebijeenkomst voor de bewoners vanuit het wijkoverleg geweest en in 
september 2016 heeft de informatiemarkt Zaans Hout plaatsgevonden. Bij beide bijeenkomsten kwam De 
Slinger wel aan bod. Ook bij de klankbordgroep uit de wijk is een aantal keer toelichting gegeven op de 
plannen. De wijkorganisaties (Westzanerdijk, Westwatering) zien de verbinding als iets positiefs. Er zijn 
geen negatieve geluiden bekend.

H.6 Stedenbouwkundige en welstandelijke aspecten

6.1 Relatie met toekomstig bestemminaaebied (indien van toeoassinal
Voor het gebied Inverdan is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Dit bevindt zich nog in de 
participatiefase. Het traject van de omgevingsvergunning raakt het bestemmingsplantraject niet. Gelet op 
de planning van uitvoering en het reeds gestarte bouwproject voor het portaal bij stramien 19 (thv de te 
bouwen fietsenstalling) is het voor het voorliggende bouwplan niet opportuun te wachten op de 
bestemmingsplanprocedure. Wel kan het voorliggende project dan positief bestemd worden, zodat de 
vergunning als het ware planologisch vastgelegd wordt in het bestemmingsplan.

6.2 Functie gerelateerd aan omgeving
Het realiseren van De Slinger is het belangrijkste sluitstuk in de ontwikkeling van een vitaal centrum van 
Zaandam, waarbij de bewoners aan de westkant van het spoor (huidige als toekomstige) optimaal toegang 
krijgen naar de voorzieningen aan de oostkant van het spoor - een de bewoners aan de oostkant 
aangesloten worden op de groene kwaliteiten en buitengebied van de westkant.

6.3 Bouwmassa gerelateerd aan omgeving

In het definitieve ontwerp voor De Slinger is aan de geformuleerde uitgangspunten in de 
beleidsdocumenten voldaan. De vormgeving van de al aangelegde inrichting aan de oostkant van het 
spoor is een op een doorgezet en er is programma toegevoegd: boven het spoor komen er nieuwe winkels 
en aan de Stationsplein een openbare fietsenstalling met plek voor 1300 fietsen. Er wordt niet alleen een 
langzaam verkeersverbinding gerealiseerd, maar ook een ruimtelijke verbinding tussen oost en west die 
versterkt wordt door de programmatische toevoeging.

Aan de westkant, langs de Houtveldweg, landt De Slinger bij het kruispunt Houtveldweg/Cypressenhout. In 
de daling vanaf het hoogste punt boven de Houtveldweg wordt een optimale aansluiting bij het nieuw te 
bouwen gebouw De Heldin/De Stelling gezocht, waarbij de entrees van het gebouw via de 
voetgangersgedeelte van De Slinger worden aangesloten. Op dit stuk worden onder De Slinger ruimtes 
voor verschillende voorzieningen gemaakt om ook op begane grond een levendig straatbeeld te realiseren.
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Afbeelding 5: 3D impressie De Slinger

6.4 Welstandsnota Zaanstad

Het centrum van Zaandam is gewogen welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. De ontwikkeling 
van het gebied vindt voor het grootste deel onder supervisie plaats. Hiertoe is een kwaliteitsteam ingericht. 
De criteria in de welstandsnota en het beeldkwaliteitplan Inverdan (bijlage bij de Welstandsnota) dienen als 
uitgangspunt voor de planbeoordeling.

De Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad, heeft op 3 oktober 2017 op grond van de 
gebiedsgerichte criteria ‘centrum Zaandam - Inverdan' een positief advies afgegeven over het bouwplan in 
aansluiting op het positieve advies van de supervisor Inverdan.

Het plan is meerdere malen in het supervisie overleg Inverdan besproken. Hieronder volgt een overzicht 
van de uitgevoerde beoordelingen.

13 februari 2015 Ie behandeling
In 2011-2012 was er een ontwerp voor een fietspad in combinatie met de Vanger (bebouwing onderdoor). 
Anno 2015 is het idee om de Spooroverbouwing aan te takken in combinatie met fietspad en dak 
fietsenstalling. Het fietspad in 2016 op een zelfdragende constructie op hoogte. De trappen naar de 
Schavenbuurt en het ROC zijn tijdelijk - als zich een ontwikkelaar aan dient voor de locatie Vanger zal 
bepaald worden waar de definitieve trappen moeten komen.
De sloot was al doodlopend, maar stopt nu eerder dan in eerdere plannen. Als het water door zou lopen is 
een verbinding met het Wiel nodig. Het is de vraag of de grond die vrijkomt met het niet realiseren van 
water op deze plek uitgeefbaar moet zijn.

Supervisie verzoekt om de consequenties van het niet realiseren van het water te bekijken voor de



voetprint van het gebouw, ook in relatie met de Cypres en het belastingkantoor.

Tekening wordt gemaakt

28 oktober 2016 2® behandeling 
Opmerkingen
• Voor de uitvoering van de brug worden twee varianten besproken. De voorkeur gaat uit naar de 
variant parallel op de gevellijn.
• De toegang onder de brug het liefst van glas maken, zodat de lichtinval zo maximaal mogelijk is.
• De ruimte onder de brug maximaal benutten. Verwerk daarvoor de sierlijst in het hekwerk van de 
brug.

18 november 2016 3e behandeling 
Toelichting

• Het ontwerp met de brug parallel aan het pand wordt toegelicht.
• Het betreft een betonnen dek met een hek en daaronder een metalen grond met gebogen onderkant.
• De Slinger heeft een bovenlaag van 30cm zand en lOcm stenen. De brug krijgt ander materiaal.
• Onder de Slinger komen functies voor bijvoorbeeld een tandarts etc. De architect denkt aan het 
verlagen van het voetpad, maar de kabels en leidingen zijn net verlegd.
• Het ritme tussen de kolommen aan de voor- en achterkant zijn gelijk gehouden.

Opmerkingen
• Voor het brugdek wordt geopperd geruwd natuursteen met een wiebervormig patroon.
• Het brugdek heeft een boiling van 6cm. Supervisie benadrukt dat dit behouden moet blijven.
• Een houten plafond is mooi en werkt akoestisch.
• Overweeg de gebogen rand lager te beginnen, bijvoorbeeld op 2.30m hoogte, en licht door de gaten 
aanbrengen geeft een leuk effect, misschien een led-stripje erachter.

Conclusie
• De aangepaste boog wordt in het ontwerp aangepast en aan supervisie voorgelegd, daarmee is dan 
het VO klaar en volgt het DO.
• Het wordt vervolgens aan de architect van Heldin / Stelling meegegeven.

16 december 2016 4e behandeling
Toelichting
• Bij de brug is ‘verjonging’ door transparantie aangebracht. Het wordt een stalen brug van 7 meter met 
een houten dek, aan de rand metselwerk waaronder de oplegging zit.
• De gaten zijn gevormd door twee platen waardoor een golfbeweging zichtbaar is. Op afstand is het 
effect zichtbaarder. De driehoekjes boven de ringen zijn nu gesloten.
• De trap bij de Blokschaaf is onderdeel van de Slinger. Besproken wordt of eerst een tijdelijke trap 
wordt aangelegd.

Opmerkingen
• Bij de brug smallere penanten zou mooi zijn.
• Het horizontale vlak boven de pui onder de brug dezelfde kleur als de sierelementen geven, dan 
maakt het onderdeel van de brug uit. Deze plaat doortrekken tot de opening in de pui is wellicht mooi.
• Onderzoeken of de pui onder de brug meer open kan, waardoor het beeld van veraf rustiger wordt.
• De trap bij de Blokschaaf wordt gelijk met de Slinger gerealiseerd, waardoor het een uitgangspunt 
vormt voor het naastliggende gebouw. Opgemerkt wordt dat voor de fundering in de toekomst een 
meter ruimte nodig is.
• Een koud element dat in een warm gebouw binnenkomt geeft kans op lekkage. Technisch 
onderzoeken wat de beste oplossing is voor het punt waar de betonconstructie eindigt ten opzichte 
van het gebouw.

Conclusie
• Het is een hartstikke mooi ontwerp, ook de stalen brug is leuk.
• Met de aanpassingen kan het door naar het DO.



22 september 2017 5® behandeling (aanvraag omgevingsvergunning)
Toelichting
• Voor de aanvraag omgevingsvergunningen is de Slinger in twee delen aangeboden:
• de fietsbrug en fly-over (020170799)
• een steunpilaar c.q. portaal (020170916)
Deze zijn tegelijk door supervisie bekeken.

• Het portaal komt direct langs de weg en loopt evenwijdig aan de fietsenstalling. Het is een oplegpunt 
van de stalling en de Slinger en wordt later geïntegreerd in de fietsenstalling.
• Bij de uitwerking bleek het constructief noodzakelijk de brug uit te voeren met een stalen dek.

Opmerkingen
Het kleurenpatroon van de bruggen blijkt uitgebreid met een rood accent. De randbalken zijn verder 
uitgewerkt en hebben aan de onderzijde een vergelijkbare uitwerking als de zijkant.

Conclusie
• Akkoord.
• Niet vergeten dat er voorzieningen komen om in elk geval tijdelijk een hek te kunnen plaatsen langs 
die delen waar later nog bebouwing wordt toegevoegd.

H.7 Water
Artikel 3.1.6, lid 1 sub b Bro stelt verplicht dat in de ruimtelijke onderbouwing een beschrijving wordt 
opgenomen van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 
waterhuishouding.
Dit houdt in dat een verantwoording dient te worden afgelegd van het onderzoek naar en het integrale 
beleid betreffende de afstemming van het ruimtelijk beleid met het waterbeleid. Alle relevante facetten van 
het waterbeheer in relatie met de ruimtelijke ordening dienen in beeld te worden gebracht, zoals de 
waterkwantiteit (vernatting of verdroging) en de waterkwaliteit, alsmede functies die aan in het plangebied 
voorkomend water worden toegekend. De aandacht dient zich zowel tot het grondwater als het 
oppervlaktewater te richten.

Bij beschouwing van de consequenties van het plan voor de waterhuishouding zijn de volgende items van 
belang:

- beïnvloedt het plan een kering of dijk;
- worden er sloten gedempt of sloten verlegd;
- is de toename van verhard oppervlakte (daken en openbare weg) meer dan 800 m^ en;
- beïnvloedt het plan het onderhoud van watergangen.

Voor de bouw van de fietsbrug worden geen sloten gedempt of verlegd en liggen er geen waterkeringen of 
dijken nabij de bouwlocatie. Te aanzien van deze items wordt de waterhuishouding niet beïnvloed. De 
toename van verhard oppervlakte en de benodigde watercompensatie is, in samenspraak met het 
hoogheemraadschap, binnen geheel Inverdan in beeld gebracht. Als compensatie van de toename van 
verhard oppervlakte binnen Inverdan dient het oppervlaktewater in de projecten de Eilanden, de 
Overtuinen, C100 en Gedempte Gracht. In deze beschouwing is met de aanleg van de fietsbrug (en 
daarmee de overkluizing van een groenstrook) rekening gehouden.



H.8 Milieuaspecten

De volgende aspecten hebben wij in de beoordeling van het project betrokken:

8.1 Gemeentelijk (milieutbeleid

Het gemeentelijke beleid is er op gericht het leefklimaat voor de burgers in Zaanstad te verbeteren. De 
doelstellingen hiervoor zijn in de ruimtelijke milieuvisie Zaanstad opgenomen, vastgesteld op 24 
september 2009 door de gemeenteraad. Het betreft een tweetal grote doelstellingen:
• het aantal milieubelaste woningen terug te dringen van 60.000 naar 30.000 woningen vóór 2010
• In 2020 klimaatneutrale gemeente te zijn.
Onder milieubelaste woningen wordt verstaan: woningen die in een overmatig geluid- of geurbelaste 
omgeving liggen, almede woningen waar bewoners zich in een ‘matig of onaanvaardbaar verantwoord 
leefklimaat’ bevinden op basis van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Ook worden daaronder gerekend: 
bewoners die een matig leefklimaat ondervinden als gevolg van emissies van luchtverontreinigende stoffen 
of een hoog risico’s als gevolg van vervoer van, of handelingen met gevaarlijke stoffen in het kader van de 
‘externe veiligheid’. Ook andere milieugevoelige projecten worden op de zelfde wijze als de woningen op 
een goede leefomgeving getoetst.
Het klimaatbeleid wordt verder uitgewerkt in het Integraal Klimaatprogramma Zaanstad 2010-2020.

8.2 Geluid

Geluidoverlast kan niet alleen tot irritaties leiden maar ook gezondheidsschade veroorzaken. In de Wet 
geluidhinder zijn er allerlei beperkingen gesteld die dit moeten voorkomen. Echter ondanks dat deze Wet 
sinds 1978 regels stelt aan allerlei geluidbronnen, overdrachtsmaatregelen en gevelisolatie geeft de 
geluidbelasting voor een groot aantal burgers in de gemeente Zaanstad aanleiding tot klachten.
In de ruimtelijke milieuvisie van de gemeente Zaanstad is daarom tot doel gesteld om het aantal 
milieubelaste woningen met de helft te verminderen. Voor het aspect geluid, dat een groot deel uitmaakt 
van de milieubelaste woningen, zijn daarom de regels aangescherpt en opgenomen in het beleid voor de 
‘Hogere geluidgrenswaarden’.

Het voorgenomen aanlegproject is geen geluidsgevoelig object in het kader van de Wet geluidhinder. De 
toekomstige gebruikers, namelijk de fietsers en bromfietsers, worden niet meegenomen met 
verkeersgegevens om geluidberekeningen te uitvoeren. Dit houdt in dat er als gevolg van de Wet 
geluidhinder geen geluidonderzoek hoeft te worden uitgevoerd.

8.3 Geur
De te bouwen fietsbrug en fly-over zijn geen geurgevoelig object en kunnen ook geen geuroverlast bij de 
geurgevoelige objecten zoals woningen veroorzaken.

8.4 Luchtkwaliteit

Het aanlegproject maakt deel uit van het (moeder) bestemmingsplan Inverdan, dat is opgenomen in het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierdoor voldoet het aanlegproject automatisch 
aan de eisen voor luchtkwaliteit. Bovendien zijn de toekomstige gebruikers van de fietsbrug fietsers en 
brommers. Fietsers en brommers worden niet meegenomen in de luchtkwaliteitsberekeningen, waardoor 
verdere toetsing van de luchtkwaliteit niet aan de orde is.

8.5 Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescherming bevat 
een algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten en een aantal strikte verboden voor 
aangewezen beschermde inheemse diersoorten (soortenbescherming). Daarnaast bevat de wet specifieke 
regels voor de aanwijzing, het beheer en de bescherming van Natura 2000-aebieden. waaronder een groot 
aantal gebieden die als essentieel leefgebied dienen voor vogels (gebiedsbescherming). Ook bevat de wet 
enkele bepalingen over de jacht en houtopstanden. De Wet natuurbescherming vervangt de 
Natuurbeschermingswet ‘98, de Flora- en Faunawet en de Boswet.



In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of het plan van invloed is op de 
in het gebied aanwezige natuurwaarden.

Gebiedsbescherming
In de gemeente Zaanstad bevindt zich een aantal natuurgebieden (Natura 2000 gebieden), die zijn 
aangewezen als beschermd natuurgebied. De bescherming beoogt de instandhouding van flora en fauna 
en de specifieke leefgebieden. Bijvoorbeeld door het voorkomen of terugdringen van stikstofdeposities op 
natuurgebieden die al een hoge stikstofbelasting hebben. Of het voorkomen van lichthinder of een te hoge 
geluidbelasting in gebieden waar dieren leven die daar gevoelig voor zijn. Indien er negatieve effecten zijn 
op het beschermde natuurgebied is een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk.

Het project ligt op enkele honderden meters (ca. 700m>) van een van de beschermde natuurgebieden 
(Polder Westzaan). Gelet op de aard van het bouwwerk en de afstand ervan tot het natuurgebied, is een 
nadelig effect op het natuurgebied niet te verwachten.
Het aspect stikstof in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof vormt geen belemmering voor de 
ontwikkeling. Omdat de fietsers geen stikstof emissie hebben en omdat er hier geen sprake van extra 
verkeer, is er geen nadelig effect. Door de Slinger (fietsbrug en fly-over) zal het reeds bestaande fiets-, 
brommer- en scooterverkeer worden omgeleid. De brommers en scooters kunnen wel invloed op de 
stikstofdepositie hebben, maar brommers en scooters worden niet als lichte motorvoertuigen gezien. Ze 
tellen daarom niet mee met de lichte motorvoertuigen in de NOx- emissie berekening van wegverkeer en 
dus worden ze ook niet meegenomen met de berekeningen van Aerius (rekenprogramma om Pas te 
toetsen).

Soortenbescherming
Het bouwplan is geprojecteerd op en nabij de Houtveldweg. Uit de toets van de aanvraag blijkt dat het 
project geen aspecten in zich heeft die een bedreiging vormen voor de flora- en fauna.

Conclusie
De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor het bouwproject.

8.6 Externe veiligheid

Het rijksbeleid voor externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de 
omgeving bij de productie, het gebruik, de opslag en transport van gevaarlijke stoffen en het gebruik van 
de luchthaven Schiphol. De risico’s van de productie, het gebruik, de opslag en het transport van 
gevaarlijke stoffen legt beperkingen op aan de directe omgeving.
De externe veiligheidsaspecten voor de opslag of de handelingen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven is 
geregeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling Externe veiligheid inrichtingen 
(Revi). De externe veiligheidsaspecten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en 
het spoor zijn geregeld in het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen en het besluit externe veiligheid transport 
(Bevt). De externe veiligheidsaspecten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is 
geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). De externe veiligheidsaspecten voor het 
gebruik van Schiphol is geregeld in de Schipholwet met het daarop gebaseerde Luchthavenverkeerbesluit 
(LVB) en Luchthavenindelingbesluit (LIB). De externe veiligheidsaspecten voor de windturbines is geregeld 
in het artikel 15a van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit).

Doordat het aanlegproject geen (beperkt) kwetsbaar object betreft, is toetsing niet aan de orde. Bovendien 
ligt het project het niet binnen het invloedgebied van een risicobron.

Conclusie.
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het project op deze locatie.

8.7 Beperkingengebied Luchthaven Schiphol

Hoewel het project binnen het hoogtebeperkingengebied van luchthaven Schiphol ligt, vormt dit aspect 
geen belemmering, omdat de maximale hoogte van het project lager is dan de maximale hoogte van 150 
meter van het beperkingengebied. Het project ondervindt geen belemmering van de overige beperking van



Luchthaven Schiphol.

8.8 UMTS-. GSM antennes en hooaspanninasleidinaen

Omdat er geen bovengrondse hoogspanningsleidingen en of telecom-antennes in de buurt van de 
projectlocatie aanwezig zijn, vormt dit aspect geen belemmering.

8.9 Milieueffectrapportage fMER)

De Wet milieubeheer kent een aantal regels waaraan getoetst wordt of een milieueffectrapportage een 
verplicht onderdeel is van een project. Voor dit project is geen onderzoek nodig in het kader van de MER, 
omdat het project qua omvang te klein is en/of niet in de bijlagen van het Besluit MER voorkomt.

8.10 Goede ruimtelijke ordening in relatie tot milieuaspecten

De ruimtelijke inpassing van het project kan als volgt worden beoordeeld. De realisatie van een fietsbrug 
i.c.m. fly-over heeft voor wat betreft bedrijven en milieuzonering geen gevolgen voor de omgeving. 
Andersom ook niet. Er wijzigt niets voor eventuele bedrijven en de woningen in de nabijheid van het 
project.
De getoetste milieu- aspecten geven geen belemmering voor de realisatie van de ontwikkeling.

De volgende aspecten zijn niet verder beoordeeld:
• Lichthinder: omdat er geen lichthinder op de projectlocatie voorkomt en omdat het project geen 

lichthinder zal veroorzaken.
• Duurzaamheid en klimaat: Omdat het project te klein is of anderzijds niet geschikt om, doelmatige 

voorzieningen te kunnen eisen, is toetsing niet aan de orde. Echter, duurzaam bouwen is bij ieder 
bouwplan aan te bevelen.

H.9 Monumenten en archeologie 

In het onderhavige geval is geen sprake van een monument.

In het geldende bestemmingsplan zijn wel regels met betrekking tot archeologie opgenomen, maar niet 
voor deze specifieke projectlocatie. Er hoeft dan ook geen archeologisch onderzoek plaats te vinden.

H.10 Grondexploitatie
Een doel van de Wro inclusief de Grondexploitatiewet is dat gemeenten regie en sturing hebben op de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de stad (ook voor gebieden zónder gemeentelijk grondbezit). De nieuwe 
wetgeving verplicht om de kosten die de gemeente maakt ten behoeve van die ontwikkeling te koppelen 
aan de ruimtelijke doelstellingen en te verhalen op diegene die de ontwikkeling tot stand brengt. Het gaat 
hierbij om zowel fysieke kosten (uitvoeringskosten) als ontwikkelingskosten (planvoorbereidings- en 
planbegeleidingskosten).
Bovenplanse kosten en kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen worden verankerd in een structuurvisie. Bij 
een bestemmingsplan dan wel een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan/de beheersverordening 
(als onderdeel omgevingsvergunning) hoort een exploitatieplan of overeenkomst. Het kostenverhaal wordt 
geëffectueerd met een overeenkomst (anterieur of posterieur). De gemeente Zaanstad hanteert de lijn dat 
alleen een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan/de beheersverordening op grond van artikel 2.12 
eerste lid, sub a, onder 3° Wabo wordt genomen, indien de aanvrager vooraf met het college (voorbereid 
door afdeling Grondzaken) een anterieure overeenkomst heeft gesloten. Ook kan een besluit op grond van 
artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3° Wabo worden genomen, indien kostenverhaal in het kader van de 
Grondexploitatiewet niet aan de orde is.

Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan hoeft geen (anterieure) overeenkomst 
te worden gesloten, aangezien er geen sprake is van een geval als genoemd in artikel 6.2.1. van het



Besluit ruimtelijke ordening. Bovendien is de gemeente zelf eigenaar van de grond en initiatiefnemer van 
het bouwplan.

H.11 Overleg met de provincie en andere betrokken bestuursorganen
In de procedurebepalingen artikel 6,18 Bor, is bepaald dat ontwerp-omgevingsvergunningen die zien op 
het afwijken van een bestemmingsplan dienen te worden toegezonden aan provinciale en andere diensten, 
ten behoeve van overleg, zoals in artikel 3.1.1 de Bro is voorgeschreven, dat van toepassing is op grond 
van artikel 5.20 Bor jo artikel 3.1.6, lid 1 sub c Bro.

11.1 Provincie

De provincie heeft bij besluit van 8 mei 2012 beslist, onder nummer 2012-17090 (Besluit beperking 
vooroverleg ruimtelijke ordening 2012), de Noord-Hollandse gemeenten te berichten dat in nader 
aangegeven gevallen geen vooroverleg meer nodig is over projectbesluiten, bestemmingsplannen, 
wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Het college heeft conform dit beleid getoetst of het onderhavige 
besluit in aanmerking komt voor vooroverleg met de provincie.
Dit is niet het geval omdat het project niet één van de gevallen betreft waarvoor is voorgeschreven dat 
vooroverleg is vereist.

11.2 Riik

Het Rijk is per 1 januari 2012 gestopt met het vooraf toetsen van nieuwe gemeentelijke 
bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen van de provincies op strijdigheid met nationale belangen zoals 
milieuregels. Het ministerie van Defensie, het ministerie van EL&I (Energie) en Rijkswaterstaat blijven de 
plannen wel beoordelen op hun eigen directe belangen.
Het onderhavige project raakt de hierboven genoemde belangen niet zodat er geen sprake is van 
noodzaak tot (voor)overleg.

11.3 Hoogheemraadschap

Sinds april 2012 heeft het hoogheemraadschap de digitale toets in werking. Op de site ‘www.de 
watertoets.nl’ wordt zichtbaar of een ruimtelijk plan raakt aan belangen van HHNK (watersysteem, 
waterkering, persleiding enz.). Indien daartoe aanleiding is, wordt contact opgenomen met het 
hoogheemraadschap. In het onderhavige geval is dit niet aan de orde.

H.12 Zienswijzen en betrokkenheid omwonenden
Een besluit tot afwijken van het bestemmingsplan of beheersverordening wordt voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4 Awb (Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure). Van het ontwerpbesluit wordt 
kennisgegeven in het Zaans Stadsblad en in de Staatscourant.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende de inzagetemnijn mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college, De vastgestelde ruimtelijke onderbouwing wordt samen met het 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Mochten hierop zienswijzen worden ingebracht, dan volgt een 
belangenafweging, waarna het college een besluit neemt.

In 2005 is met de invoering van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in afdeling 3.4 Awb, de in 
het toenmalige art. 6a WRO voorgeschreven inspraakprocedure komen te vervallen. Ingevolge de op 
artikel 150 van de Gemeentewet gebaseerde gemeentelijke inspraakverordening kan een 
inspraakprocedure op een voorontwerp van een buitenplanse afwijking worden voorgeschreven. Voor dit 
plan is de inspraakprocedure niet van toepassing. Dit op basis van hetgeen hierin in de 
inspraakverordening van de gemeente Zaanstad over is bepaald. Wat betreft de inspraak over de 
totstandkoming van ruimtelijke plannen en vrijstellingsbesluiten wordt in de inspraakverordening opgemerkt 
dat deze uitputtend geregeld zijn in de op deze beslissing van toepassing verklaarde 
voorbereidingsprocedure. Gelet op deze voorbereidingsprocedure ligt het niet in de rede in aanvulling



hierop te voorzien in een tweede, daaraan voorafgaande inspraakvoorziening.

H.13 Uitvoerbaarheid
Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de (economische) uitvoerbaarheid van het project op problemen 
zou stuiten dan wel onmogelijk zou zijn. De gemeente is zelf eigenaar van de grond en ontwikkelaar van 
het bouwplan. Er is reeds gestart met het uitvoeren van het bouwplan ‘Steunpilaar portaal 19', dat nauw 
verband houdt met het voorliggende bouwplan.

H.14 Conclusie
Het project, inhoudende het realiseren van een fietsbrug en fly-over (De Slinger) op de locatie Houtveldweg 
(t.h.v. NS-station) in Zaandam, is een ruimtelijk verantwoorde ontwikkeling. Voor het gevraagde kan een 
besluit tot afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 eerste lid sub a, onder 3° van de 
Wabo genomen worden.



Bijlage 1: Uittreksel bestemmingsplan
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Hoofdstuk II Bestemmings- en gebruiksbepalingen

A Uit t« werken bestemmingen 

Artikel 4 Uit te werken Gemengde Doeleinden (UGD I t/m UGD X) 

Doeleindenomcchrijving

1. De gronden op de plankaart aangewezen voor Uit te werken Gemengde 
Doeleinden (UGD I t/m UGD X) zijn - voor zo ver van toepassing met 
inachtneming van het bepaalde in lid 4 terzake van omvang, aard en aantal van 
de functies - bestemd voor;
a. woningen, «woongebouwen en daarbij behorende aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en tuinen en erven, met uitzondering van het 
bestemmingsvlak UGD VI, met dien verstande dat het totaal aantal nieuw 
te projecteren woningen (al dan niet in woongebouwen) samen met het 
aantal nieuw te projecteren woningen en woonwerkeenheden in de 
bestemming Uit te werken woondoeleinden UW en de bestemming 
Centrumdoeleinden A, ten hoogste 3.0CX) mag bedragen;

b. bedrijven, met dien verstande dat:
1* in de bestemmingsvlakken UGD IV t/m UGD VI geen bedrijven zijn 
toegestaan;
2* in de bestemmingsvlakken UGD I t/m UGD III en UGD VII t/m UGD X 
bedrijven zijn toegestaan in categorie 1 van de bijlage Lijst van 
Bedrijfstypen, en:
- in het bestemmingsvlak UGD III uitsluitend in de eerste bouwlaag 

tevens een benzinestation zonder LPG opslag en verkoop in categorie 
2 (SBI 505), en

- in het bestemmingsvlak UGD IX uitsluitend in de eerste bouwlaag ter 
plaatse van:
- de aanduiding ab tevens een autobedrijf in categorie 2 (SBI 501),
- de aanduiding bb tevens een bouwbedrijf in categorie 3.1 (SBI 45),
- de aanduiding mb tevens een metaalbewerkingsbedrijf in categorie 

3.2 (SBI 284)
van de bijlage Lijst van Bedrijfstypen is toegestaan;

c. kantoren, met dien verstande dat het totaal aantal nieuw te realiseren 
bruto-vloeroppervlak van kantoren, samen met het aantal nieuw te 
realiseren bruto-vloeroppervlak van kantoren in de bestemming Uit te 
werken Kantoordoeleinden en de bestemmingen Centrumdoeleinden 
A t/m D, ten hoogste 60.000 m* mag bedragen;

d. baliefuncties;
e. maatschappelijke voorzieningen;
f. detailhandel;
g. hotels, met uitzondering van de bestemmingsvlakken UGD VI en UGD X;
h. overige horeca-inrichtingen, met uitzondering van de bestemmings

vlakken UGD VI, UGD VIII en UGD X;
i. verkeers- en verblijfsdoeleinden als bedoeld in respectievelijk artikel 22 en 

artikel 23 waaronder:
- al dan niet gebouwde, aan de hierboven genoemde functies ten 

dienste staande parkeervoorzieningen,
- doorgaande fietsroutes;

j. groenvoorzieningen;

gameent» ZMnftad
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Bestemmings- en gebaiiksbepalingen

4.

k. water.

Medebe stemmingen
Daar waar de gronden op de ptankaart:
a. in het bestemmingsvlak UGD VII zijn voorzien van de

aanduiding zm zendmast, zijn de gronden mede bestemd voor de bouw 
en instandhouding van een zendmast ten behoeve van telecommunicatie;

b. zijn voorzien van de aanduiding (k&l) kabels en leidingen, zijn de gronden 
mede bestemd voor de aanleg en het onderhoud van kabels en 
leidingen;

c. mede zijn bestemd voor Archeologisch waardevol gebied als bedoeld in 
artikel 27, is het bepaalde in dit artikel slechts van toepassing met 
inachtneming van de voor die bestemming geldende bepalingen.

Bouwvoorschriften
Op deze gronden mag uitsluitend ten behoeve van de bestemming worden 
gebouwd.

Uitwerkingsregels
Burgemeester en wethouders werken de in lid 1 omschreven bestemming uit, 
met toepassing van het gestelde in artikel 32 en met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in de 
volgende regels;

A. bepaWngon voor W/« of «on aantal bastammingsvlafcfcan:

a. de bouwhoogte, respectievelijk de goot- en bouwhoogte van bebouwing 
mag niet hoger zijn dan op de plankaart is aangegeven, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
niet meer mag zijn dan als volgt is aangegeven:
- erf- en terreinafscheidingen 2 m,
- antennes en masten ten behoeve van

telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes 15 m,
- overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m;

b. bij de uitwerking van de bestemmingsvlakken UGD I t/m UGD III dient 
voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten indien en voor zo lang de 
opslag en verkoop van LPG aan de Provincialeweg 43 niet blijvend is 
gestaakt, een afstand van 110 m tot het LPG-vulpunt te worden 
aangehouden en een afstand van 45 m tot het LPG vulpunt indien de 
verkoop op jaarbasis minder is dan 1000 m’ LPG;

c. bij de uitwerking van de bestemmingsvlakken UGD VII t/m UGD X dient 
voor geluidgevoelige bebouwing die wordt geprojecteerd binnen de op 
de plankaart opgenomen aanduiding bestaande geluidzone industrielawaai 
Achtersluispoider, Westerspoor-Zuid e.o. (v.h. Zaandammer- en Achtersluis- 
polder), de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege 
industrielawaai van 50 dB(A) in acht te worden genomen;

d. bij de uitwerking van de bestemmingsvlakken UGD VII, UGD IX en UGD X 
dient voor geluidgevoelige bebouwing, die wordt geprojecteerd binnen 
een afstand van 50 m van de op de plankaart in het bestemmingsvlak 
UGD IX aangegeven grens van het toegestaan bedrijf mb, een ten 
hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege dat bedrijf van 50 dB(A) in 
acht te worden genomen;

e. bij de uitwerking van de bestemmingsvlakken UGD VII, en UGD IX dient 
voor geluidgevoelige bebouwing, die wordt geprojecteerd binnen een
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Bestem mi ngs- en gebruiksbepalingen

afstand van 15 m van de op de plankaart in het bestemmingsviak UGD IX 
aangegeven grens van het toegestaan bedrijf bb, een ten hoogste 
toelaatbare geluidbelasting vanwege dat bedrijf van 50 dB(A) in acht te 
worden genomen;
in de uitwerking van het bestemmingsviak UGD III of het 
bestemmingsviak UGD IV kan - onverminderd het bepaalde in dit lid 
onder B. voor UGD III en UGD IV sub a. - één detailharrclelsvestiging 
worden opgenomen met een minimum oppervlakte van 1.000 m* bvo en 
een maximum oppervlakte van 2.000 m* bvo, tenzij die vestiging in de 
uitwerking van het bestemmingsviak UW III van de bestemming Uit te 
werken woorxfoeleinden is of wordt opgenomen;
daar waar op grond van het bepaalde in lid 2 de gronden mede bestemd 
zijn voor kabels en leidingen, mag tot een hoogte van 2 m niet worden 
gebouwd, indien niet anderszins voldoende is verzekerd dat aanleg en 
onderhoud van kabels en leidingen mogetijk is en blijft; 
als onder- en bovengrens van de omvang van al dan niet gebouwde 
parkeervoorzieningen geldt het voor de te onderscheiden functies 
bepaalde in de tabel, opgenomen in bijlage 1 van deze voorschriften.

B. bepaffngen veer spccffieke bestemmingsvfafcken;

UGDI

a.
b.

detailhandel is toegestaan tot in totaal ten hoogste 300 m' bvo; 
woningen mogen niet binnen een afstand van 10 m van de grens met de 
bestemming Bedrijfsdoeleinden worden gesitueerd zolang daar een 
bedrijf wordt uitgeoefend dat in een hogere categorie valt dan 
categorie 1 van de bijlage Lijst van Bedrijfstypen; 
het aantal woningen dat is toegestaan bedraagt in UGD I en UGD II 
gezamenlijk ten minste 35 en ten hoogste 55.

UGD II
a.
b.

detailhandel is toegestaan tot in totaal ten hoogste 300 m’ bvo;
de gevelbetasting van te projecteren woningen mag ten gevolge van op
de aangrenzende bestemming Bedrijfsdoeleinden uitgeoefende
bedrijvigheid ten hoogste 50 dB(A) bedragen;
het aantal woningen dat is toegestaan, bedraagt in UGD II en UGD I
gezamenlijk ten minste 35 en ten hoogste 55.

UGDI

onverminderd het bepaalde in dit lid onder A. sub f. is detailhandel 
toegestaan tot in totaal ten hoogste 500 m> bvo; 
voor kantoren geldt een maximum van 40.000 m* bvo; 
aan de oostzijde van het bestemmingsviak, parallel aan de spoorlijn, ten 
noorden van de bestaande kantoorgebouwen en zoveel mogelijk in 
aansluiting op die bestaande bebouwing dient hoger opgaande 
bebouwing zodanig te worden gepositioneerd dat die bebouwing als 
geluidscherm functioneert voor het meer westelijk gelegen deel van het 
bestemmingsviak met onder meer geluidgevoelige bebouwing; 
parkeren ten behoeve van functies, gesitueerd ten noorden van de 
bestaande kantoorgebouwen, dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de 
vorm van gebouwd parkeren;
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Bestemmings- en gebrutksbepalingen

e. de verkeersaanduitingen op de (veriegde) Houtveldweg voor de 
ontsluiting worden beperkt tot ten hoogste twee;

f. het aantal woningen dat is toegestaan bedraagt ten minste 0 en ten 
hoogste 300.

UGDIV
a. onverminderd het bepaalde in dit lid onder A sub f. is detailhandel 

toegestaan tot in totaal ten hoogste 500 m* bvo;
b. horeca in categorie 1 van bijlage 2 is toegestaan tot in totaal ten hoogste 

500 m^ bvo,
c. binnen een afstand van 20 m van de aanduiding belangrijke fietsroute dient 

een doorgaande fietsroute te worden opgenomen;
d. het aantal woningen dat is toegestaan bedraagt ten minste 400 en ten 

hoogste 650.

UGDV
a. binnen een afstand van 50 m van de opgenomen aanduiding water dient 

een doorgaande waterverbinding te worden gerealiseerd, een en ander in 
aansluiting op water binnen het bestemmingsvlak UW IV van de 
bestemming Uit te werken woondoeleinden (UW);

b. horeca in de categorieën la, 1b en 2 van bijlage 2 is toegestaan, tot in 
totaal ten hoogste 500 m^ bvo;

c. het aantal woningen dat is toegestaan bedraagt ten minste 150 en ten 
hoogste 250.

UGD VI
a. de hoge(re) bebouwing dient haaks op de Provincialeweg te worden 

gesitueerd, als een kernstructuur met lage(re) bebouwing als tussenleden;
b. een parkeerdek dient in ten minste twee lagen te worden uitgevoerd;
c. binnen een afstand van 20 m van de aanduiding belangrijke fietsroute dient 

een doorgaande fietsroute te worden opgenomen.

UGD VII
a. de voorgevel van nieuw te bouwen gebouwen staat in de bestaande 

rooilijn van het Krimp, respectievelijk de C. Calffstraat;
b. nieuw te bouwen gebouwen hebben een kap of een mansardedak;
c. van nieuw te bouwen gebouwen is de hoogte van de eerste bouwlaag ten 

minste 3,20 m tussen vloer en plafond;
d. in de eerste bouwlaag is detailhandel toegestaan tot ten hoogste 

200 m^ bvo per vestiging;
e. in de eerste bouwlaag is horeca in categorie 1 van bijlage 2 toegestaan.

UGD VIII
a. de voorgevel van nieuw te bouwen gebouwen volgt de bestaande rooilijn 

van het Krimp, respectievelijk de C. Calffstraat;
b. nieuw te bouwen gebouwen hebben een kap of een mansardedak;
c. van nieuw te bouwen gebouwen is de hoogte van de eerste bouwlaag ten 

minste 3,20 m tussen vloer en plafond.

UGD IX
a. de voorgevel van nieuw te bouwen gebouwen volgt de bestaande rooilijn 

van de Hogendijk;

9«m*»nu Z«Mise»d

r/w«v. f

ngsplan inv»rdin voonchriftcn 

pagina 10 vsn 71



Bestemmings- en gebaiiksbepalingen

b. de bouwdiepte van het hoofdgebouw is ten hoogste 15 m aan de 
Hogendijk en ten hoogste 12 m aan het Lage Horn;

c. de ontsluiting vindt plaats vanaf de Hogendijk, respectievelijk het Lage 
Hom;

d. van een p>erceel mag ten hoogste 70% worden bebouwd;
e. nieuw te bouwen gebouwen hebben een kap of een mansardedak;
f. van nieuw te bouwen gebouwen is de hoogte van de eerste bouwlaag ten 

minste 3,20 m tussen vloer en plafond;
g. detailhandel is toegestaan tot ten hoogste 200 m* bvo per vestiging;
h. horeca is toegestaan in categorie 1 van bijlage 2 tot ten hoogste in totaal 

100 nrp bvo;
i. de drie bestaande horecainrichtingen Hogendijk 28b, 32 en 46 in categorie 

2 van bijlage 2 zijn toegestaan tot respectievelijk 180 m* bvo, 152 m* bvo 
en 120 m^ bvo.

UGDX
a. de voorgevel van nieuw te bouwen gebouwen volgt de bestaande rooilijn 

van de Hogendijk;
b. nieuw te bouwen gebouwen hebben een kap of een mansardedak;
c van nieuw te bouwen gebouwen is de hoogte van de eerste bouwlaag ten 

minste 3,20 m tussen vloer en plafond; 
d. detailhandel is toegestaan tot ten hoogste 200 m^ bvo per vestiging.

Bouwverbod en vrijstelling
Zolang en voor zover de vaststelling of goedkeuring van een in lid 4 bedoelde 
uitwerking niet onherroepelijk is, mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van het gestelde in 
artikel 32 vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 5, indien:
a. een ontwerp van het uitwerkingsplan ter inzage is gelegd;
b. het bouwplan in overeenstemming is met dat ontwerp-uitwerkingsplan;
c. van gedeputeerde staten vooraf een verklaring van geen bezwaar ter zake 

«ontvangen, tenzij gedeputeerde staten ter gelegenheid van de 
goedkeuring van dit bestemmingsplan hebben verklaard dat de 
uitwerking geen goedkeuring behoeft en gedurende de termijn van 
terinzagelegging van het ontwerp-uitwerkingsplan geen zienswijzen 
omtrent de uitwerking naar voren zijn gebracht.

Vrijstelling maximumvloeroppeivlak kantoren
Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van het gestelde in 
artikel 32 vrijstelling verlenen van het in lid 1 bepaalde maximumvloeropper- 
vlak van kantoren, met dien verstande dat dat maximum kan worden verhoogd 
met ten hoogste 30.000 m* bvo.
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Artikel 22 Verkeersdoelefnden (V)

3.

4.

a.

Doeleindenomschrijving
De gronden op de plankaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn 
bestemd voor;

wijk- en buurtontsluitingswegen, straten, voet- en fietspaden, waaronder 
doorgaande fietsroutes binnen een afstand van 20 m van een in een 
bestemmingsvlak opgenomen aanduiding belangrijke fietsroute; 
parkeer- en nutsvoorzieningen; 
bermen en groenvoorzieningen; 
water;
(ondergrondse) inzamelplaats voor (gescheiden) afval; 
geleiding, beveiliging en regeling voor verkeer.

Medebestemmingen
Daar waar de gronden op de plankaart:
a. zijn voorzien van de aanduiding brug, zijn de gronden mede bestemd voor 

Water, als bedoeld in artikel 25;
b. mede zijn bestemd voor Waterkering, ais bedoeld in artikel 26, is het 

bepaalde in dit artikel slechts van toepassing met inachtneming van de 
voor die bestemming geldende bepalingen;

c. mede zijn bestemd voor Archeologisch waardevol gebied als bedoeld in 
artikel 27, is het bepaalde in dit artikel slechts van toepassing met 
inachtneming van de voor die bestemming geldende bepalingen.

Bouwvoorschriften
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden 
gebouwd:
a. bouwwerken ten dienste van het wegverkeer, parkeren, nutsvoorzieningen, 

telecommunicatieverkeer, openbaar vervoer;
b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van het wegverkeer en ter 

plaatse van de aanduiding brug tevens ten dienste van het waterverkeer.

Voor het bouwen als bedoeld in lid 3, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 3 m en de 

oppervlakte niet meer dan 15 m*;
b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

zijn dan als volgt is aangegeven:
- lichtmasten 9 m,
- kunstobjecten, vlaggenmasten 6 m,
- overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m.
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Bijlage 2: Nieuwe situatie



Totale scope: blauwe lijn
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