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1.   Inleiding 
 

1.1  Aanleiding en doel 
De locatie Wantveld is momenteel in gebruik als parkeerterrein. Het gebied is aangemerkt als 
een ontwikkellocatie in de Integrale Ruimtelijke Visie voor de kern van Noordwijk aan Zee 
(IRV). Voorgesteld is om het Wantveld integraal te benaderen en ter plaatse een ondergrondse 
parkeergarage aan te leggen. De gemeente is druk bezig met de planvorming voor de 
herontwikkeling van de locatie. 
 
Op het Wantveld was aan de zuidzijde, aan de kant van De Muze, een benzinestation 
gevestigd. Echter een dergelijke functie bleek niet passend binnen de uitgangspunten zoals 
verwoord in de IRV voor het Wantveld. Op 9 december 2014 heeft het college dan ook 
besloten in te stemmen met de beëindiging van het contract voor het benzinestation aan het 
Wantveld, om het perceel grond voor andere doeleinden te kunnen gebruiken. Het 
benzinestation is inmiddels gesloopt. Totdat de locatie Wantveld wordt herontwikkeld, kan de 
voormalige locatie van het benzinestation worden omgezet naar een tijdelijk parkeerterrein. 

1.2  Ligging en beschrijving plangebied 
Op bijgevoegde luchtfoto (afbeelding 1) is de ligging van het plangebied weergegeven. Het 
plangebied omvat het terrein van het voormalig benzinestation Wantveld, tussen De Muze en 
het parkeerterrein Wantveld. Het plangebied wordt globaal begrensd door: 
• het Wantveld in het noorden; 
• de parkeerplaatsen langs De Muze in het westen; 
• de Hoogwakersbosstraat in het oosten en; 
• de Golfbaan in het zuiden.  
 
De exacte plangrenzen zijn geometrisch bepaald en opgenomen op de verbeelding. 

1.3  Leeswijzer 
Na de inleiding volgt in Hoofdstuk 2 een korte omschrijving van het plangebied en de 
ontwikkelingen in het gebied. Hoofdstuk 3 behandelt de beleidskaders die relevant zijn voor de 
ontwikkeling. Daarna volgen de planologisch relevante aspecten in hoofdstuk 4. In Hoofdstuk 5 
wordt een juridische toelichting gegeven op het bestemmingsplan. Hoofdstuk 6 en 7 behandeld 
de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan en tot slot wordt de 
procedure omschreven in Hoofdstuk 8. 
  



 

Wijzigingsplan Zeewaardig – Wantveld - Toelichting 
 6 



 

Wijzigingsplan Zeewaardig – Wantveld - Toelichting 
 7 

2.   Beschrijving van het plangebied 

 

2.1  Inleiding 
Het plangebied maakt deel uit van de locatie Wantveld. Deze locatie is aangemerkt als een 
ontwikkellocatie in de IRV. Omdat de planvorming naar verwachting circa 5 tot 10 jaar in 
beslag zal nemen, is voor het plangebied gezocht naar een tijdelijke invulling als 
parkeerterrein. Uitgangspunt hierbij is een kwalitatief hoogwaardig parkeerterrein te 
realiseren.  

2.2 Toekomstige ontwikkeling (IRV) 
Op de ontwikkellocatie Wantveld (inclusief de locatie van het benzinestation) wordt binnen 5 
tot 10 jaar de realisatie van een ondergrondse parkeergarage van circa 550 plaatsen 
voorgestaan. Daarboven wordt gedacht aan woningen in combinatie met een (zorg)hotel aan 
de zuidzijde en zorgwoningen aan de zijde van Groot Hoogwaak. Gedacht wordt aan 
bebouwing in maximaal 5 bouwlagen. Deze plannen zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd 
om in een bestemmingsplan te worden opgenomen.  
 
Om te voorkomen dat op de plek van het benzinestation na vertrek van het huidige bedrijf een 
nieuw benzinestation wordt gevestigd, is voor deze plek een wijzigingsbevoegdheid naar de 
verkeersbestemming opgenomen. Hiermee wordt, totdat de realisatie van de ontwikkeling van 
het Wantveld van start gaat, een tijdelijke inrichting als parkeerterrein gefaciliteerd. 

2.3 Wijzigingsplan als deel van het bestemmingsplan 
 
Voor het plangebied van het wijzigingsplan is momenteel het bestemmingsplan “Zeewaardig” 
van kracht. Bij besluit van de gemeenteraad van Noordwijk op 27 juli 2013 is dit 
bestemmingsplan vastgesteld.  In dit bestemmingsplan is in artikel 25.2 een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘Wro-
zone-wijzigingsgebied’ (welke overeenkomt met de bedrijfsbestemming ter plaatse) te 
wijzigen in de bestemming ”Verkeer” en de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder 
lpg’ te schrappen, onder de voorwaarde dat de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd. 
 
Aan de voorwaarde voor wijziging wordt voldaan. Het benzinestation is niet meer in gebruik en 
is reeds gesloopt. Met dit wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan de 
wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan “Zeewaardig” door de bestemming “Bedrijf” te 
wijzigingen naar “Verkeer”. Het biedt een juridisch en planologisch kader waarbinnen de 
beoogde ontwikkeling - de inrichting als tijdelijk parkeerterrein - mogelijk kan worden 
gemaakt. 

2.4  Tijdelijke invulling 
Onderzocht is hoe het wijzigingsgebied ingevuld kan worden als parkeerterrein. In de huidige 
situatie zijn 15 parkeerplaatsen beschikbaar. Met de aanleg van het tijdelijk parkeerterrein 
komt de totale parkeercapaciteit in het plangebied op 24 plaatsen.  
 
Nabij het plangebied, bij de Wakersduinschool aan de Albert Verweystraat staan thans vier 
(ondergrondse) milieucontainers. De afgelopen jaren is gebleken dat er zich ter plaatse 
verkeersonveilige situaties voordoen door de aanwezigheid van de (gebruikers van) 
containers. Het college heeft daarom ingestemd met het verplaatsen van dit milieuparkje naar 
het plangebied. Hierbij worden de containers geplaatst aan de zijde van het Wantveld. Deze 
locatie is geschikt voor deze functie en past bij de beoogde bestemming en invulling. De 
locatie is bepaald aan de hand van de richtlijnen uit de Uitwerking Visie Openbare Ruimte 
(UVOR). Het plaatsen van de betreffende containers is vergunningsvrij. 
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3.   Beleidskader 

 

3.1  Inleiding 
De uitvoerbaarheid van de voorgenomen wijziging is reeds aangetoond in het bestemmingplan 
“Zeewaardig”. Gelet op de beperkte invloed van de wijziging worden niet alle beleidskaders in 
dit wijzigingsplan herhaald, volledigheidshalve wordt hiervoor naar het bestemmingsplan 
verwezen. Enkele beleidskaders zijn in tussentijd geactualiseerd of vervangen. Hieronder zijn 
enkel de relevante beleidskaders of de specifieke aandachtpunten met betrekking tot het 
wijzigingsplan “Zeewaardig – Wantveld” uiteengezet. Paragraaf 2 behandelt het ruimtelijk 
beleid, paragraaf 3 het sectoraal beleid. 

3.2  Ruimtelijk beleid 

3.2.1  Rijksbeleid 
In het rijksbeleid worden geen concrete uitspraken over het wijzigingsgebied ‘Zeewaardig - 
Wantveld’ gedaan. De wijziging is in lijn met het gestelde in het rijksbeleid en draagt bij aan 
een betere mobiliteit in en rondom het plangebied. 

3.2.2  Provinciaal beleid 
Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte 
Er is sprake van grote veranderingen, zoals een veranderende economie, op sommige plaatsen 
een krimpende bevolking en meer behoefte aan duurzame energievoorzieningen. Daarnaast 
verandert het klimaat en de vraag naar mobiliteit. Om deze redenen heeft de provincie de 
Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld.  
 
De visie is op 9 juli 2014 vastgesteld en is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De Visie 
Ruimte en Mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een perspectief 
voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. Vier rode draden geven richting 
aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de provincie: 
1. beter benutten en opwaarderen van wat er is;  
2. vergroten van de agglomeratiekracht;  
3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;  
4. bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.  
 
De provincie vangt de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economische activiteit vooral 
op in de bestaande netwerken en bebouwde gebieden. Steden bieden nog volop kansen om te 
bouwen en te verbouwen. Ze kunnen de hoofdmoot voor hun rekening nemen van de 
woningen die Zuid-Holland tot 2030 extra nodig heeft. Daardoor kan het landelijk gebied open 
blijven. Het plangebied ligt geheel binnen het gebied dat is aangeduid als 'bebouwde ruimte'.  
 
De provincie wil de bebouwde ruimte beter benutten. Onder “bebouwde ruimte” wordt het 
stelsel verstaan van de stedelijke agglomeratie, het systeem van kernen en linten en het 
logistiekindustrieel systeem. Tegelijkertijd is er het streven om de leefkwaliteit van die 
bebouwde ruimte te verbeteren. Verder blijven ook buiten de bebouwde ruimte nieuwe woon- 
en werklocaties mogelijk en wenselijk. De provincie wil op verschillende manieren bijdragen 
aan het beter benutten van bebouwde ruimte. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening 
hanteren gemeenten de “ladder voor duurzame verstedelijking” om de keuze voor en situering 
van nieuwe woon- en werklocaties te verantwoorden. De provincie bevordert de consequente 
toepassing van de ladder door deze op te nemen in de Verordening ruimte. 
 
Verordening Ruimte 2014 
Samen met de Visie Ruimte en Mobiliteit is de Verordening ruimte 2014 op 9 juli 2014 
vastgesteld en per 1 augustus 2014 inwerking getreden. De verordening is vastgesteld met 
het oogmerk van juridische doorwerking van een deel van het ruimtelijk beleid en bevat 
daarom regels voor bestemmingsplannen en daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen. De 
verordening bevat regels voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het grondgebied van de 
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provincie, waar gemeenten zich aan moeten houden. Belangrijk in het provinciaal ruimtelijk 
beleid is het tegengaan van verstedelijking in het landelijk gebied.  
 
De provincie geeft in de verordening aan dat gemeenten de ladder voor duurzame 
verstedelijking toe moeten passen. De tijdelijke invulling als parkeerterrein is geen stedelijke 
ontwikkeling. De ladder is daarom niet van toepassing op dit wijzigingsplan.  
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling sluit aan bij de ambities uit Visie Ruimte en Mobiliteit doordat 
de locatie beter benut kan worden en opgewaardeerd wordt met een functie passend in de 
omgeving. Voor het overige gelden dezelfde regelingen als in de Structuurvisie Zuid-Holland.  
De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de regels van de Verordening Ruimte 2014. Aan de 
ladder voor duurzame verstedelijking hoeft niet te worden getoetst. 

3.2.3  Gemeentelijk beleid 
De Toekomstvisie Noordwijk 2025 en de Ruimtelijke structuurvisie Noordwijk 2030 zijn in het 
bestemmingsplan “Zeewaardig” uitvoerig aan bod gekomen. Deze beleidsstukken bevatten 
geen specifieke uitspraken over het wijzigingsgebied. 
 
Integrale Ruimtelijke visie Noordwijk Zeewaardig “Ik zie de zee” (IRV, 2009) 
In aanvulling op hetgeen is opgenomen in het bestemmingsplan aangaande de IRV wordt het 
wijzigingsgebied als (onderdeel van een) ontwikkellocatie vermeld: het Wantveld. 
 
Over het Wantveld (inclusief de locatie van het plangebied) wordt het volgende vermeld. Het 
Wantveld wordt als overgang vormgegeven tussen de Noordduinen bij zee en de 
achterliggende woonbuurten. Tegelijkertijd zal de invulling de gewenste schakel moeten 
vormen tussen De Muze en Groot Hoogwaak. 
 
Het Wantveld is bij uitstek een geschikte locatie voor woningbouw. Dichtbij zee en 
voorzieningen zal worden ingezet op luxere woningen en woningen voor ouderen. Dat betekent 
kwaliteit in ontwerp en uitvoering en een comfortabele omgeving. Ook zal hier ruimte worden 
gereserveerd voor sociale woningbouw. Gezien de vergrijzing is er een toenemende behoefte 
aan ouderenwoningen en zorgwoningen. Groot Hoogwaak kan behalve verdichten op eigen 
terrein, ook deels op het Wantveld uitbreiden. 
 
Naast wonen zouden ook functies als hotel, onderwijs, eerste lijns(gezondheids) 
zorgvoorzieningen of leisure in aanmerking kunnen komen. Het parkeren voor het 
nieuwbouwprogramma dient ondergronds opgelost te worden. Dit geldt ook voor een deel van 
de nu aanwezige parkeerplaatsen. 
 
Conclusie 
De Toekomstvisie Noordwijk 2025 en de Ruimtelijke structuurvisie Noordwijk 2030 doen geen 
specifieke uitspraken over het wijzigingsgebied. Het wijzigingsplan voorziet niet in een 
concrete invulling van de IRV, echter beoogt deze wel een tijdelijke invulling waarmee de 
locatie vrij wordt houden om te zijner tijd conform de visie te worden ontwikkeld. Het 
wijzigingsplan is derhalve in lijn met het beoogde doel van het gemeentelijk beleid. 
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3.3  Sectoraal beleid 
 

3.3.1  Archeologie en cultuurhistorie, beschermd stadsgezicht en monumenten 
In het bestemmingsplan “Zeewaardig” is het beleidskader ten aanzien van archeologie en 
cultuurhistorie uitvoerig aan bod gekomen, kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 
 
Integrale Erfgoednota Noordwijk ‘Erfgoed op de kaart’ 
In juni 2011 is de Integrale Erfgoednota Noordwijk ‘Erfgoed op de kaart’ vastgesteld met de 
Erfgoedverordening Gemeente Noordwijk 2011, in samenhang met ‘In de bodem van 
Noordwijk’: de archeologische waarde verwachtings- en beleidsadvieskaart (vastgesteld in juni 
2011, zie afbeelding 6), en de bouwhistorische verwachtingenkaart. Verspreid in het 
plangebied van het bestemmingsplan is hierop een aantal objecten opgenomen met een 
bouwhistorische verwachting. 
 
De Erfgoednota biedt een goede basis voor de uitvoering van de wettelijke eisen ten aanzien 
van gebouwde (rijks)monumenten, het van rijkswege beschermd dorpsgezicht en archeologie. 
De Erfgoednota biedt tevens een visie en structuur voor de omgang met het erfgoed, de 
formatie voor uitvoering van het beleid en de wettelijke taken voor het erfgoed en een 
verbinding van de planologische kaders van ruimtelijk beleid. Ook is een erfgoedverordening 
vastgesteld. Op basis van deze verordening kan de gemeente o.a. gemeentelijke monumenten 
aanwijzen. 
 
Het plangebied is aangeduid als “Gebied met een middelhoge archeologische 
verwachtingswaarde”. Voor dit gebied geldt een Archeologisch adviesbeleid met een 
onderzoeksplicht voor een minimale bodemverstoring met een oppervlakte van 500 m² (en 
meer) en met een diepte van 50 cm en meer. In de regeling voor het bestemmingsplan 
“Zeewaardig” is dit beleidsadvies vertaald in een beschermende regeling. De ter plaatse 
geldende dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie - 3’ is in de regels van dit wijzigingsplan 
overgenomen. De functiewijziging die mogelijk gemaakt wordt door dit wijzigingsplan leidt niet 
tot bodemingrepen die dieper reiken dan de reeds aanwezige verstoring (na de functie als 
benzinestation). Om die reden is op archeologisch onderzoek voor dit bestemmingsplan niet 
noodzakelijk. 
 
In de regeling van het bestemmingsplan “Zeewaardig” zijn de mogelijk te verwachten 
archeologische waarden vastgelegd op de verbeelding en zijn er regels opgenomen over het 
uitvoeren van werkzaamheden in deze gebieden. Het wijzigingsplan neemt deze regeling uit 
het bestemmingsplan Zeewaardig één-op-één over en sluit daarmee aan op het gemeentelijk 
beleid. De mogelijk aanwezige waarden in het gebied zijn voldoende gewaarborgd. 
 
In het wijzigingsgebied komen geen monumentale panden voor.  

Conclusie 

De archeologische verwachtingsgebieden en de daaraan gekoppelde voorschriften zijn 
verwerkt in de planregels van het wijzigingsplan. Daarmee is het archeologische belang 
afdoende geborgd. 
 
De verplichting om onderzoek uit te voeren naar mogelijke archeologische waarden zoals deze 
voortvloeit uit het bestemmingsplan “Zeewaardig” blijft ook voor dit wijzigingsplan onverkort 
van kracht. 

3.3.2  Groen en water 
In het bestemmingsplan “Zeewaardig” is het beleidskader ten aanzien van groen en water 
uitvoerig aan bod gekomen, kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Als gevolg van het 
wijzigingsplan is geen ontheffing benodigd van de Flora- en faunawet. Het plan is in lijn met de 
beleidskaders ten aanzien van groen en water. 
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4.   Onderzoek 

 

4.1  Geluidhinder 

Wet geluidhinder 
Voor de aanleg van een parkeerterrein bevat de Wet geluidhinder geen verplichting om 
onderzoek te verrichten naar de geluidbelasting op de omliggende woningen in relatie tot de 
beoogde wijziging. Er worden geen nieuwe wegen aangelegd, zodat een onderzoek niet nodig 
is. 
 
Goede ruimtelijke ordening 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de gevolgen van de wijziging in relatie tot 
de akoestische situatie nader bekeken. Gelet op het feit dat het aantal verkeersbewegingen als 
gevolg van de wijziging (in vergelijking met de functie ‘benzinestation’) zal afnemen, wordt 
verwacht en aangenomen dat de akoestische situatie ter plaatse zal verbeteren. De tijdelijke 
inrichting als parkeerterrein en de ontsluiting hebben in vergelijking met de huidige 
(planologische) situatie geen negatieve invloed op het woon- en leefklimaat in de directe 
omgeving. Nader onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

4.2  Luchtkwaliteit 

Gelet op het feit dat het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de wijziging (in vergelijking 
met de functie ‘benzinestation’) zal afnemen, worden geen (negatieve) gevolgen verwacht bij 
een tijdelijke invulling als parkeerterrein.  

4.3  Bodemkwaliteit 
Bodemloket 
Volgens de landelijke database voor bodemkwaliteit, Bodemloket, is het wijzigingsgebied 
onderzocht. Na afbraak en sanering van het voormalige benzinestation is een onderzoek 
uitgevoerd naar de bodemgesteldheid. Uit de landelijke database blijkt dat de betreffende 
locatie voldoende is onderzocht. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. De locatie is geschikt 
voor de beoogde functie als parkeerterrein.  

4.4  Bedrijvigheid en milieuzonering 
Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een 
juiste afstemming tussen de aanwezige functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik 
worden gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen 
hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In de 
brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
(versie 2009) zijn deze richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan gemotiveerd 
worden afgeweken. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze 
afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen 
op een passende afstand van bedrijven worden gesitueerd. 
 
In het bestemmingsplan “Zeewaardig” is de situatie beoordeeld op basis van een functie als 
benzinestation. Na wijziging is een functie als parkeerterrein beoogd. Deze functie is naar aard 
en invloed vergelijkbaar met de huidige functie. Op basis van de VNG-lijst geldt voor een 
parkeerterrein een richtafstand van 10 meter (bij gemengd gebied) tot de dichtstbijzijnde 
woningen. Aan deze afstand wordt voldaan.  

4.5  Externe veiligheid 
Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen op voor de beoogde functiewijziging. 
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4.6  Natuur en ecologie 
Het plangebied is in de huidige situatie volledig verhard. Er komen geen natuurwaarden voor. 
Een ontheffing van de Flora- en faunawet is daarom ook niet noodzakelijk. De wijziging heeft 
geen gevolgen voor de beschermde  natuurgebieden in de omgeving 
(Noordduinen/Kennemerland-Zuid). Op voorhand kan worden uitgesloten dat de 
instandhoudingsdoelstellingen (negatief) worden beïnvloed. 

4.7  Archeologie en cultuurhistorie 
De archeologische verwachtingsgebieden en de daaraan gekoppelde voorschriften zijn 
verwerkt in de planregels van het wijzigingsplan. Daarmee is het archeologische belang 
afdoende geborgd. 
 
De verplichting om onderzoek uit te voeren naar mogelijke archeologische waarden zoals deze 
voortvloeit uit het bestemmingsplan “Zeewaardig” blijft ook voor dit wijzigingsplan onverkort 
van kracht. 

4.8  Water 

4.8.1  Kader 
De kaders van het aspect water zijn reeds behandeld in paragraaf 3.3.4. Kortheidshalve wordt 
hier verwezen naar de betreffende paragraaf. 

4.8.2  Onderzoek 
Hieronder volgt de inhoudelijke toetsing van het plan aan de verschillende 'waterthema's', 
zoals die beschreven staan in de Handreiking Watertoets. Toetsing aan deze thema's levert de 
watertoets op. 
 
Planbeschrijving 
De beoogde wijziging betreft de aanleg van een parkeerterrein. 
 
Oppervlaktewatersysteem 
Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom van Noordwijk aan Zee. Het gebied is in de 
huidige situatie nagenoeg geheel verhard en heeft reeds een stedelijke inrichting.  
 
Wateroverlast 
In het plangebied is geen sprake van een wateropgave. Er is geen sprake van een toename 
aan verhard oppervlak. Het plangebied is in de huidige situatie volledig verhard. Omdat dit 
wijzigingsplan niet bijdraagt aan een toename van verharding heeft voorliggend plan geen 
invloed op het waterbergingstekort. 
 
Veiligheid 
Noordwijk ligt op de rand een duingebied en de hierachter gelegen polders. Het plangebied is 
in zijn geheel gelegen in het duingebied dat onderdeel is van een primaire waterkering. 
Daarnaast is in het plangebied een zeewering gelegen. In het plangebied vinden geen 
ontwikkelingen plaats die de werking van de zeewering dan wel waterkering beïnvloed.  
 
In de verbeelding van dit wijzigingsplan zijn de keringen en de bijbehorende keurzones, zoals 
deze gelden voor het plangebied, vastgelegd. 
 
Bodemdaling 
Het (grond)waterpeil wordt niet aangepast als gevolg of ten behoeve van de wijziging. 
Eventuele bodemdaling in de omgeving zal niet door het plan worden beïnvloed. 
 
Waterkwaliteit 
Het voorliggend plan, heeft geen negatieve invloed op de waterkwaliteit.  
 
Natte natuur / verdroging 
Verdroging van in de nabijheid van het plangebied gelegen natuurgebieden of ecologische 
verbindingszones zal niet optreden als gevolg van de inrichting als parkeerterrein.  
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Primaire Waterkering 
Noordwijk ligt op de rand een duingebied en de hierachter gelegen polders. Het plangebied is 
in zijn geheel gelegen in het duingebied dat onderdeel is van een primaire waterkering. 
Daarnaast is in het plangebied een zeewering gelegen. In het plangebied vinden geen 
ontwikkelingen plaats.  
 
Constructies in, op of nabij een waterkering vormen een potentieel gevaar voor de primaire 
functie van de waterkering. Niet alleen kan bebouwing het waterkerend vermogen negatief 
beïnvloeden, ook kan het toekomstige dijkverzwaring in de weg staan. Het waterkerend 
vermogen van een dijk wordt bepaald door de kruinhoogte, de fundering, alsmede de 
stabiliteit en de waterdichtheid van het beklede dijklichaam. De aanwezigheid van bebouwing 
kan de faalmechanismen en daarmee het waterkerend vermogen negatief beïnvloeden. Het 
hoogheemraadschap heeft daarom bouwactiviteiten in de waterkering in haar Keur in beginsel 
verboden. Indien activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met het belang van de kering 
(bijvoorbeeld bouwwerken, kabels en leidingen, verhardingen, beplanting, etc.) moet een 
watervergunning aangevraagd worden bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat het 
waterkeringbelang niet het enige belang is en bouwwerken in sommige gevallen verenigbaar 
zijn met een veilige waterkering, kan het hoogheemraadschap via een vergunning ontheffing 
verlenen van dit verbod. 
 
Keur en Legger 
Alle handelingen of werkzaamheden in de nabijheid van waterkeringen vallen onder de regels 
van de Keur. In deze verordening van het Hoogheemraadschap zijn gebods- en 
verbodsbepalingen opgenomen om de waterstaatsbelangen veilig te stellen. In de meeste 
gevallen zal een vergunning moeten worden verleend door het Hoogheemraadschap. 
 
Beheer en onderhoud 
Het beheer en onderhoud van het inzamelings- en transportstelsel van afvalwater, kortom de 
riolering, ligt bij de gemeente. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de zuivering 
van het aangeleverde afvalwater. Het Hoogheemraadschap is daarnaast verantwoordelijk voor 
het beheer en onderhoud van de waterkeringen. 
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5.   Juridische planbeschrijving 

 

5.1  Algemeen 
Het wijzigingsplan 'Zeewaardig - Wantveld' wijzigt het geldende bestemmingsplan 
“Zeewaardig” ter plaatse van het plangebied. Toepassing wordt gegeven van de in het 
bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Aan de gestelde voorwaarde voor 
wijziging wordt voldaan, de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn reeds beëindigd. 

5.2  Planvorm 

5.2.1  Verbeelding en regels 
Het wijzigingsplan 'Zeewaardig - Wantveld' bestaat uit een verbeelding van de bestemmingen 
en de daaraan verbonden regels. De bestemming van de gronden (en wateren) is geometrisch 
bepaald door middel van lijnen, coderingen en arceringen. Bij de bestemmingen zijn regels ten 
aanzien van het bouwen en het gebruik opgenomen.  
 
Bij het opstellen van de verbeelding en de regels is uitgegaan van de door het ministerie van 
VROM ontwikkelde DURP-standaarden. Dat wil zeggen dat een vaste indeling van verbeelding 
en regels is aangehouden en dat de verbeelding getekend is op een wijze zodat deze 
eenvoudig geschikt te maken is voor digitale toepassingen en uitwisseling met andere 
instanties (conform SVBP 2012). 

5.2.2  Bestemmingsvlakken en bouwvlak 
In het plan is het toegestane gebruik van de gronden bepaald. Conform de 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan “Zeewaardig” is de bestemming ter plaatse 
gewijzigd in “Verkeer”. Hierbij is aangesloten bij de bepalingen van deze bestemming in het 
bestemmingsplan “Zeewaardig”. De ter plaatse geldende dubbelbestemmingen blijven 
onverkort van kracht en zijn om technische redenen opgenomen in de verbeelding en de 
regels.  

5.3  Opbouw regels 
De regels bestaan uit vier hoofdstukken 
• Inleidende regels (hoofdstuk 1); 
• Bestemmingsregels (hoofdstuk 2); 
• Algemene regels (hoofdstuk 3); 
• Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4). 
De regels zijn opgesteld conform de SVBP 2008. Hierna wordt een korte toelichting gegeven 
op de in het plan voorkomende bestemmingen. 

5.3.1  Inleidende regels 
In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat wordt gebruikt in de regels. Dit 
voorkomt dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van 
bepaalde regelingen. Daarnaast is het artikel "Wijze van meten” opgenomen waarin bepaald is 
hoe de voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten moet worden. 

5.3.2  Bestemmingsregels 
In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is 
per bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er 
gelden. In het wijzigingsplan zijn de volgende bestemmingen opgenomen: 
 
Bestemming Verkeer 
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor wegverkeer voor ten hoogste twee 
rijstroken, wijkontsluitingswegen, woonerven, voet- en fietspaden, kruisende infrastructuur en 
alle bij die bestemming horende voorzieningen, bijvoorbeeld parkeervoorzieningen of 
geluidwerende voorzieningen. Ook is een regeling opgenomen voor evenementen. 
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Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3 
In het plangebied zijn de mogelijke archeologische waarden beschermd door deze 
dubbelbestemming. Voor deze gebieden geldt een vergunningsverplichting bij werkzaamheden 
waarbij de grond wordt verstoord voor 500 m² en meer met een diepte van meer dan 50 cm. 
De regeling en de nummering van de archeologische dubbelbestemming sluit aan bij de 
categorieën archeologische beleidsadviesgebieden van de gemeentelijke archeologische 
beleidsadvieskaart. 
 
Dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering 
In het plangebied is een zone opgenomen voor de waterkering, die het plangebied beschermt. 
Deze zone is opgenomen als dubbelbestemming. 

5.3.3  Algemene regels 
In deze paragraaf worden, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen, aanvullende regels 
gesteld. 
 
Anti-dubbeltelregel 
In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of 
alsnog kan plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om 
omgevingsvergunning niet opnieuw in beschouwing mag worden genomen. 
 
Algemene afwijkingsregels 
Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen. In het artikel is een 
aantal algemene afwijkingen opgenomen, dat middels een omgevingsvergunning kan worden 
verleend. Het betreft een standaardregeling die het mogelijk maakt om onder voorwaarden bij 
de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan bij een 
omgevingsvergunning mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om een geringe overschrijding 
van de toegestane bouwhoogte of het mogelijk maken van de bouw van schakelkastjes 
(nutsgebouwtjes) in het openbare gebied. 
 
Algemene procedureregels 
Dit artikel regelt de procedure die burgemeester en wethouders dienen te volgen indien 
toepassing wordt gegeven aan de in dit plan opgenomen afwijkings-, nadere eisen- of 
wijzigingsregels. 

5.3.4  Overgangs- en slotregel 
In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond 
bij het opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder 
bepaalde voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet 
of gewijzigd. 
 
In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het 
wijzigingsplan worden aangehaald. 
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6.   Economische uitvoerbaarheid 

 

6.1  Exploitatieverplichting 
De aanleg van een parkeerterrein is niet exploitatieplanplichtig. Kostenverhaal is derhalve niet 
aan de orde. De realisatie van de ontwikkeling valt volledig ten laste van de gemeente. 

6.2  Conclusie 
Gezien het voorgaande wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht. 
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7.   Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

7.1  Startfase 
Omwonenden worden vooraf per brief geïnformeerd over de verplaatsing van het milieupark 
naar het plangebied en krijgen daar de publicatie van de bekendmaking van het wijzigingsplan 
als bijlage bij.  

7.2  Overlegfase 
Het concept ontwerpwijzigingsplan wordt niet voor inspraak vrijgegeven. Conform artikel 
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dienen burgemeester en wethouders bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan (alsook een wijzigingsplan) overleg te plegen met de 
besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met de Rijks- en provinciale 
diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 
 
In dit kader wordt het concept ontwerpwijzigingsplan voor advies in ieder geval toegezonden 
aan de volgende instanties en verenigingen: 
• Provincie Zuid Holland  
• Hoogheemraadschap van Rijnland 
• … 

 
Indien van de hierboven genoemde instanties overlegreacties worden ontvangen, worden deze 
samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording overlegreacties.  

7.3  Ontwerpfase 
Na afronding van het vooroverleg start de ontwerpfase. Dit is de formele procedure die is 
vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Op grond van artikel 3.8 Wro (gelezen in 
samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) wordt het plan voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid 
gesteld schriftelijk en/of mondeling een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan in te dienen. 
 
Indien zienswijzen worden ingediend, worden deze te zijner tijd samengevat en voorzien van 
een antwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen. 

7.4  Vaststellingsfase  
Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging dient het college van Burgemeester 
en Wethouders te beslissen omtrent de vaststelling van het wijzigingsplan. 
 
Tegen het besluit tot vaststelling staat direct beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Direct na de beroepstermijn treedt, indien tijdens de beroepstermijn 
geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, plan in werking. Het aantekenen van 
beroep kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze tegen het ontwerp is ingediend. 

7.5  Handhaving 
Een bestemmingsplan is voor de gemeente een belangrijk instrument om haar ruimtelijk beleid 
vorm te geven. Door middel van een combinatie van positieve bestemmingen en het uitsluiten 
van bepaalde activiteiten en functies kan sturing plaatsvinden van gewenste en ongewenste 
ontwikkelingen. Een belangrijk aspect hierbij is de handhaving en het toezicht op de naleving 
van het bestemmingsplan. Deze handhaving is van cruciaal belang om de in het plan 
opgenomen ruimtelijke kwaliteiten ook op langere termijn daadwerkelijk te kunnen 
vasthouden. Daarnaast is de handhaving van belang uit een oogpunt van rechtszekerheid: alle 
bewoners en gebruikers dienen door de gemeente op eenzelfde wijze daadwerkelijk aan het 
plan worden gehouden. 
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In dit wijzigingsplan is daarom allereerst gestreefd naar een zo groot mogelijke eenvoud van 
in het bijzonder de regels. Hoe groter de eenvoud (en daarmee de toegankelijkheid en 
leesbaarheid), hoe groter in de praktijk de mogelijkheden om toe te zien op de naleving van 
het plan. Hoe minder knellend de regels zijn, hoe kleiner de kans dat het met de regels wat 
minder nauw wordt genomen. In de praktijk worden op den lange duur immers ook alleen die 
regels gerespecteerd waarvan door de betrokkenen de noodzaak en de redelijkheid wordt 
ingezien. 
 
De verbeelding, de regels en de toelichting zijn zodanig op elkaar afgestemd dat 
interpretatieproblemen en problemen met betrekking tot de uitvoering zo veel mogelijk 
worden voorkomen. Op een aantal punten is wel ruimte gelaten voor interpretatie om situaties 
niet voorzien zijn bij het opstellen van het bestemmingsplan maar die wanneer deze zich 
aandienen wel wenselijk blijken te zijn niet te frustreren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan nieuwe vormen van bedrijvigheid die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
opgenomen. 
 
De doelstellingen van het ruimtelijke beleid kunnen slechts verwezenlijkt worden, indien de 
regels van het bestemmingsplan worden nageleefd. De gemeente dient op de eerste plaats zelf 
haar regels na te leven en vervolgens dient de gemeente er zorg voor te dragen dat anderen 
deze regels naleven. 
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