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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan 

 

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op dorpskern De Zilk gelegen in de gemeente 

Noordwijkerhout. Het bestemmingsplan ‘De Zilk’ vormt onder andere het planologisch-juridisch kader 

voor de ontwikkellocatie ‘Zoutdepot’. Deze ontwikkellocatie Zoutdepot gaat uit van de realisatie van 

ca. 130 woningen en de vervanging van de bestaande (tijdelijke) supermarkt. Het 'Trefcentrum De 

Duinpan' gaat uit van een hoogniveau renovatie en de bouw van een nieuwe entree aan de Sportlaan. 

Voor de locatie ‘Hoekgat II’ is op 8 november 2012 door de gemeenteraad een bestemmingsplan 

vastgesteld. Deze ontwikkellocatie gaat uit van 34 nieuwe woningen. Voor de brede school ‘De 

Egelantier’ en 6 nieuwe woningen wordt separaat een bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

 

Voor het overige deel van het plangebied is het bestemmingsplan conserverend van aard. Naast 

bovengenoemde ontwikkelingen dienen bestemmingsplannen ouder dan tien jaar op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden herzien. Voor het voorliggende plangebied is momenteel 

één bestemmingsplan van kracht die ouder is dan tien jaar. Naast de actualisatieplicht heeft de 

gemeente Noordwijkerhout in de loop der jaren op een aantal terreinen nieuw beleid vastgesteld. Zo is 

o.a. nieuw ontheffingenbeleid dat betrekking heeft op bebouwing ter plaatse van het voorerf- en het 

achtererf gebied. Het beleid vormt tezamen met een uitgevoerde inventarisatie naar de bestaande 

situatie mede de basis voor het voorliggende bestemmingsplan.  

 

1.2 Het plangebied 

 

De Zilk ligt in het noorden van de gemeente Noordwijkerhout aan de rand van de Bollenstreek. Het 

plangebied heeft een oppervlak van circa 45 ha. 

 

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘De Zilk’ wordt begrensd door: 

- oostzijde: gemeentegrens met Hillegom; 

- zuidzijde: de provinciale weg N442, ter hoogte van de Hoogduinweg-Beeklaan; 

- noordzijde: voornamelijk buitengebied met agrarische percelen; 

- westzijde: het talud van de provinciale weg N206. 

 

Op de onderstaande afbeelding is het plangebied globaal weergegeven op een luchtfoto. Centraal in 

het plangebied ligt het plangebied van het bestemmingsplan ‘De Egelantier’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: globale 

planbegrenzing 

bestemmingsplan ‘De 

Zilk’ (bron Google 

Earth) 
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De exacte begrenzing van het plangebied is aangegeven op de onderstaande afbeelding. 

Afbeelding: plangrens bestemmingsplan ‘De Zilk’ 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplannen 

 

Ter plaatse van het voorliggende bestemmingsplangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 

“Dorp De Zilk” en voor een klein gedeelte geldt het bestemmingsplan buitengebied, en buitengebied 

1e herziening 

 

Bestemmingsplan “Dorp De Zilk” 

 

Het bestemmingsplan is op 31 augustus 2000 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente 

Noordwijkerhout en op 26 maart 2001 (gedeeltelijk) goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de 

provincie Zuid-Holland. In het onderstaande wordt kort ingegaan op enkele bestemmingen van het 

bestemmingsplan “Dorp De Zilk”. 

 

Bestemming “Hoogteaanduidingen” 

 

In artikel 3 is bepaald dat voor alle bestemmingen de goothoogte, zoals weergegeven op de plankaart 

(mits specifiek is bepaald in de voorschiften) niet mag worden overschreden.  

 

Bestemming “Woondoeleinden (W)” 

 

Voor de aanwezige woningen geldt de bestemming “Woondoeleinden (W)” (artikel 9) deze gronden 

zijn bestemd voor het wonen en in samenhang daarmee de uitoefening van beroeps- en 

bedrijfsmatige activiteiten, mits niet groter dan 30% van het vloeroppervlak van hoofdgebouwen, 

uitbouwen en bijgebouwen. Ten behoeve van de beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten dient te 

worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.  

 

Binnen de bestemming “Woondoeleinden (W)” is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen op de 

hoogte van het hoofdgebouw te verhogen tot ten hoogste 6 meter, hierbij gelden de volgende 
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voorwaarden: de afstand tussen de bestemmingen “Woondoeleinden (W)” en “Verkeersdoeleinden 

(V)” bedraagt ten minste 4 meter, bij aaneengebouwde woningen dient de goothoogte van de gehele 

bouwmassa gelijktijdig te worden opgehoogd.  

 

Bestemming “Erven (E)” 

 

De achtertuinen en delen van de zijtuinen zijn bestemd als “Erven (E)” (artikel 17). Deze gronden zijn 

bestemd voor erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen en in 

samenhang daarmee de uitoefening van beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten alsmede voor 

toegangspaden tot de gebouwen.  

 

Voor het bouwen geldt onder andere dat het gezamenlijk grondoppervlak van uitbouwen en 

bijgebouwen ten hoogste 50% van het oppervlak van de bij de woning behorende bestemming Erven 

mag bedragen, met dien verstande dat een aangesloten oppervlakte van minimaal 25 m² van het 

achtererf onbebouwd dient te blijven. De diepte van een uitbouw, gemeten vanuit de achtergevel van 

het hoofdgebouw mag ten hoogste 2,50 meter bedragen. Burgemeester en wethouder zijn bevoegd 

vrijstelling te verlenen ten behoeve van afwijkende diepte van uitbouwen. Ook geldt een vrijstelling 

voor een bouwdiepte van 4 meter voor uitbouwen, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van 

het hoofdgebouw. Als maxima geldt hier de helft van het perceel of indien op belendende percelen 

reeds erfbebouwing aanwezig is over de volledige perceelsbreedte.  

 

Bestemming “Bedrijfsdoeleinden (B)” 

 

De binnen het plangebied aanwezige bedrijven zijn als zodanig bestemd (artikel 10). De verschillende 

bedrijfscategorieën, zoals benoemd in de “Staat van bedrijfsactiviteiten” zijn als aanduiding op de 

plankaart weergegeven. Langs de Beeklaan is een detailhandelsbedrijf in volumineuze goederen 

toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: uitsnede 

plankaart 

bestemmingsplan 

“Dorp De Zilk”. 

 

 

Bestemming “Maatschappelijke doeleinden (M)” 

 

Verspreid over het plangebied liggen enkele maatschappelijke voorzieningen, welke zijn bestemd als 

“Maatschappelijke doeleinden (M)” (artikel 11). Deze gronden mogen worden gebruikt voor 

maatschappelijke voorzieningen en bergbezinkbassins. Ter plaatse van de subbestemming Mb is een 

begraafplaats toegestaan. Gebouwde Nutsvoorzieningen zijn toegestaan ter plaatse van de 

subbestemming Mn. 

 



 

4 

Bestemming “Recreatieve doeleinden (R)” 

 

De aanwezige recreatievoorzieningen zijn bestemd “Recreatieve doeleinden (R)” (artikel 12). Hier 

gelden de subbestemmingen Rs: speelterrein, Rv: veldsport en Rvt: volkstuinen. 

 

Bestemmingsplan “Buitengebied” 

 
Het bestemmingsplan “Buitengebied” is op 28 april 2005 vastgesteld door de gemeenteraad van de 

gemeente Noordwijkerhout en op 13 december 2005 (gedeeltelijk) goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten van de provincie Zuid-Holland.  

 

Het westelijk deel van het voorliggende bestemmingsplangebied is in het bestemmingsplan 

“Buitengebied” aangewezen als bestemming op gebiedsniveau “Landgoederen en duinen met 

verweving van natuur- landschapswaarden en recreatie”. In de planregels zijn voor verschillende 

functies (o.a. agrarische productieinrichtingen, natuurontwikkeling en recreatie) aangegeven of deze 

wel/niet toelaatbaar zijn. 

 
Bestemmingsplan “Buitengebied 1e herziening” 
 

Aangezien het bestemmingsplan “Buitengebied” gedeeltelijk was goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten van de provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Noordwijkerhout voor de onderdelen 

waarvan goedkeuring is onthouden het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied 1e herziening” op 25 

september 2008 vastgesteld. Het voorliggende plangebied van bestemmingsplan “De Zilk” maakt hier 

geen onderdeel van uit. 
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2. Beschrijving van het plangebied 

 

2.1  Ruimtelijke en functionele structuur 

 

Het dorp De Zilk ligt ca. 5,5 km ten noordoosten van de hoofdkern Noordwijkerhout. Op 2,5 km ten 

oosten van De Zilk ligt het centrum van Hillegom. De Zilk wordt aan de westzijde begrensd door het 

duingebied. De overige begrenzing wordt voornamelijk gevormd door agrarische percelen in het 

landelijk gebied. 

 

Functioneel kan het plangebied worden onderverdeeld in vier zones: 

1. Dorpskern; 

2. Bedrijventerrein; 

3. Sportvoorzieningen; 

4. Zoutdepot. 

 

Op de onderstaande afbeelding is deze zonering globaal weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: functionele zonering De Zilk (bron: Google Earth)  

 

Ad 1 Dorpskern 

 

Het merendeel van de bebouwing ter plaatse van De Zilk dateert van na 1945. Op dat moment telde 

het dorp binnen de voorliggende plangrenzen ca. 120 woningen, voornamelijk gelegen aan de 

Regenvlietweg, de St. Jacobstraat, de Beeklaan en de Zilkerduinweg. De grootste toename vond 

plaats in de jaren ’60, terwijl in de jaren ’70 niet meer dan 50 woningen gebouwd zijn. In de tweede 

helft van de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90 zijn 60 woningen gebouwd. Momenteel telt De Zilk 

ca. 2.200 inwoners.  

 

De ruimtelijke opbouw van De Zilk is in sterke mate bepaald door de ligging van de Zilkerduinweg en 

de Hoogduinweg / Beeklaan. De uitbreiding van De Zilk heeft tot 1966 uitsluitend plaatsgevonden 

binnen dit wegenkwadrant. Pas toen de hier aanwezige ruimte volledig was benut, werd er gebouwd 

ten noorden van de Zilkerduinweg.  
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De structuurbepalende wegen Zilkerduinweg en de Hoogduinweg / Beeklaan en de provinciale weg 

N206 zijn weergegeven op onderstaande afbeelding. De Hoogduinweg en Beekstraat liggen als 

ventweg naast de provinciale weg N442. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: structuurbepalende wegen 

 

De stedenbouwkundige structuur van De Zilk wordt gekenmerkt door de ruime straatprofielen en het 

daarin gelegen openbaar groen. De bebouwing langs de Zilkerduinweg, de Hoogduinweg en de 

Beeklaan heeft een betrekkelijk open karakter vanwege het grote aantal vrijstaande en twee-onder-

één-kap woningen. Ook aan de Regenvlietweg bevindt zich vrijstaande bebouwing, hoewel het 

bebouwingsbeeld hier compacter is. De overige straten zijn voor het merendeel bebouwd met 

aaneengebouwde woningen. De bebouwing bestaat veelal uit één à twee bouwlagen met kap.  

 

 

 

Afbeelding: woningen Hoogduinweg (links) en Regenvlietweg (rechts) 
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Ter plaatse van het Breeland bevindt zich een appartementengebouw, bestaande uit 3 tot vier 

bouwlagen en 8 verandawoningen. 

Afbeelding: appartementengebouw Breeland (links) en verandawoningen (rechts)  

 

Aan de noordelijke rand van het dorp ligt het 'Trefcentrum De Duinpan'. De Duinpan heeft een brede 

maatschappelijke functie voor De Zilk. De locatie wordt o.a. gebruikt voor toneel-, theater- en 

muziekvoorstellingen, bruiloften, carnaval, recepties, vergaderingen en op groot scherm bekijken van 

voetbalwedstrijden. De zaal biedt in theateropstelling ruimte aan ca. 250 personen.  

 

Het ‘Trefcentrum De Duinpan’ zal een hoogniveau renovatie ondergaan waarbij een nieuwe entree 

aan de Sportlaan wordt gerealiseerd. Het Trefcentrum zal worden gebruikt voor maatschappelijke en 

sociale- en commerciële activiteiten; bereiden en verstrekken van maaltijden (restaurant); zalen 

verhuur en horeca (terras, bar). Trefcentrum De Duinpan zal onder andere gebruikt worden voor  

cursussen, presentaties, bruiloften en partijen, bedrijfsfeesten, enz. Seminars, Single party's, Try outs, 

disco avonden en of thema-avonden,  busstops tijdens de keukenhof: tijd voor koffie, lunch of diners. 

 

Ten noorden van De Duinpan ligt het gebouw van Stichting Jeugdwerk De Zilk. De stichting voorziet in 

verschillende activiteiten voor kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Afbeelding: 'Trefcentrum De Duinpan' 

 

Verspreid over het plangebied zijn verschillende voorzieningen, winkels, kantoren, horecavestigingen 

en een kapsalon aanwezig. Langs de Beeklaan bevinden zich enkele volkstuinen en een kerk met 

parochiehuis en een begraafplaats. 

  

Op tijdelijke basis is er een supermarkt gehuisvest aan het Breeland. Binnen de ontwikkellocatie 

Zoutdepot zal een permanente locatie voor de supermarkt worden gezocht. Hier wordt nader op 
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ingegaan in hoofdstuk 3.Op de onderstaande afbeeldingen is de Heilig-Hartkerk met parochiehuis en 

de volkstuinen weergegeven. De kerk en de pastorie zijn gemeentelijke monumenten. Op het 

volkstuinen terrein staan diverse schuurtjes en kassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Afbeelding: Heilig-Hartkerk met parochiehuis (links) en volkstuinen (rechts) 

 

Ad 2 Bedrijventerrein 

 

In het oostelijk deel van het plangebied bevindt zich een bedrijventerrein. Het terrein biedt plaats aan 

een groothandel voor kampeerbenodigdheden, een transportbedrijf en een groothandel in 

bloembollen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: groothandel kampeerbenodigdheden (links) en transportbedrijf (rechts) 

 



 

9 

Ad 3 Sportvoorzieningen 

 

In het noordwesten van het plangebied bevindt zich een sportpark. Hier zijn 4 tennisbanen en 2 

voetbalvelden en een trainingsveld met bijbehorende functionele bebouwing als kantines, 

kleedruimten, tribunes e.d. aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: sportvelden (links) en voormalig zoutdepot (rechts) 

 

Ad4  Zoutdepot 

 

Het gebouw op het voormalige zoutdepot wordt tijdelijk gebuikt voor een werkwinkel annex re-

integratiewerkplaats. Op het terrein zullen portocabins worden geplaats ten behoeve van de tijdelijke 

huisvesting van basisschool De Egelantier. 

 

2.2 Verkeer en parkeren 

 

De hoofdontsluitingswegen van De Zilk worden gevormd door de provinciale wegen N206 (Leiden-

Haarlem) en N442 (Hillegom-De Zilk).  

 

De Zilkerduinweg kent van oudsher ook een overwegende verkeersfunctie maar door de verlenging 

van de N206 in noordelijke richting, eind jaren ’80 van de vorige eeuw is deze grotendeels vervallen. 

Thans scheidt de Zilkerduinweg de twee woongebieden van De Zilk en vormt de weg de verbinding 

tussen De Zilk met Vogelenzang, Ruighoek en Noordwijkerhout. Voor de N206 geldt een maximum 

snelheid van 80 km/uur, ter plaatse van de N442 bedraagt dit 60 km/uur. Alle overige wegen binnen 

het plangebied gaan uit van een 30 km/uur regime. 

 

De aanwezige parkeervoorzieningen bevinden zich op eigen terrein en binnen het openbare gebied, 

verspreid over het plangebied zijn aaneengebouwde parkeergarages aanwezig. 
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3.  Toekomstige ontwikkelingen  
 

3.1 Inleiding 

 

Op 6 maart 2008 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Zilk vastgesteld. Daarmee is het 

startsein gegeven voor een herstructurering van De Zilk. Het doel van de herstructurering is tweeledig: 

1. Toename van de woningvoorraad, met name voor ouderen en starters; 

2. Passende huisvesting voor de Egelantier en de Trefcentrum De Duinpan.  

 

Na een uitgebreide stedenbouwkundige verkenning en het opstellen van diverse varianten is 

uiteindelijk een tweetal varianten opgesteld die financieel op de haalbaarheid zijn doorgerekend.  

 

Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout een besluit genomen over de 

herontwikkelingsplannen in De Zilk. Op basis van twee studievarianten is besloten voor variant 2 

(Plaat 2) ten behoeve van de herontwikkeling van het Zoutdepot / Sportvelden en de locatie 

Egelantier. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

1. De nieuwe school wordt geprojecteerd op de huidige locatie van de Egelantier. 

2. De supermarkt wordt ondergebracht op de locatie Zoutdepot; 

3. De sportvelden worden gedraaid waardoor er extra mogelijkheden voor woningbouw ontstaan; 

4. Er dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de wensen van de

 sportverenigingen; 

5. De nieuwbouw van de woningen op het Zoutdepot locatie worden in maat en schaalgrootte

 van De Zilk ontworpen; 

6. In totaal worden 6 wooneenheden gerealiseerd op de locatie Egelantier en 122

 wooneenheden worden gerealiseerd op de Zoutdepot-locatie. Hierbij wordt rekening

 gehouden met alle doelgroepen (gezinnen, jongeren. ouderen etc.); 

7. Rekening kan worden gehouden met hoogniveau renovatie van Trefcentrum De Duinpan,  

met een aan te bouwen onderkomen voor het jeugdwerk. De gebruiksmogelijkheden van het 

Trefcentrum worden verruimd. 

 

3.2 Zoutdepot  

 

De ontwikkeling op de Zoutdepot-locatie en De Egelantier (zie volgende paragraaf) zal in maat en 

schaalgrootte van De Zilk ontworpen moeten worden. Dit uit zich zowel in de bouwhoogte als de 

stedenbouwkundige “korrelgrootte”. De ruimtelijke bestaande structuur van wegen en bebouwing is 

kenmerkend voor het oude dorp. Deze structuur is het hoofduitgangspunt voor het uitbreidingsplan. 

Derhalve is het de bedoeling de weg het Breeland door te trekken zodat er wordt aangesloten op de 

bestaande structuur van het dorp. Tevens dient de parallelweg langs de Zilkerduinweg te worden 

doorgezet. 

 

Hiertoe is een stedenbouwkundig haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het haalbaarheidsonderzoek is 

een verkenning naar mogelijkheden, geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan. De in het onderzoek 

weergegeven ontwikkelingsrichting is daarom slechts indicatief. De positie van gebouwen kan 

wezenlijk anders worden, maar de hoofdprincipes (programma, verhouding grondgeboden/gestapeld) 

zijn leidend voor het voorliggende bestemmingsplan. 
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Op de navolgende afbeelding is een uitsnede weergegeven (Variant 2) ter plaatse van de locatie 

Zoutdepot. De weergegeven massa van de bebouwing is slechts indicatief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: uitsnede (variant 2) ter plaatse van locatie Zoutdepot 

 

Een belangrijke doelstelling bij de herontwikkeling van de Zilk is de toename van de woningvoorraad. 

Stedenbouwkundig is het wenselijk aan te sluiten op de orthogonale structuur van De Zilk. De locatie 

Zoutdepot moet een grote diversiteit aan woningen voor verschillende doelgroepen krijgen. Langs de 

N206 kunnen appartementgebouwen worden gebouwd bestaande uit 4 bouwlagen. Hierbij is het 

wenselijk de vierde bouwlaag in te richten als penthouselaag. 

 

Om dit alles te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de huidige sportvelden worden gedraaid. 

Hiermee ontstaat er op de locatie Zoutdepot en de locatie Sportvelden een intensivering van het 

ruimtegebruik en zoals hierboven omschreven een goede samenhang tussen de bestaande bouw en 

de nieuwbouw. 

 

De bestaande (tijdelijke) supermarkt wordt vervangen naar de locatie Zoutdepot. Hierbij dient rekening 

te worden gehouden met de huidige oppervlaktemaat van de supermarkt en een mogelijkheid om een 

(klein) gedeelte beschikbaar te stellen aan een aan de supermarkt gelieerde functie (postservicepunt, 

bakker). 
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3.3 De Egelantier 

 

De locatie De Egelantier behelst de realisatie van een nieuwe brede school en de bouw van 6 

woningen.  

 

Op de navolgende afbeelding is een uitsnede weergegeven (Variant 2) ter plaatse van de locatie De 

Egelantier. De weergegeven massa van de nieuwe school en de woningen is slechts indicatief. Ten 

behoeve van de ontwikkeling van de brede school wordt separaat het bestemmingsplan “De 

Egelantier” opgesteld en in procedure gebracht. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: uitsnede (variant 2) ter plaatse 

van locatie De Egelantier 

 

3.4 Duinpan 

 

Het 'Trefcentrum De Duinpan' gaat uit van een hoogniveau renovatie en uitbreiding van het bestaande 

gebouw. Aan de zijde van de Sportlaan zal een nieuwe entree worden gerealiseerd. 

 

Naast de bouwkundige aanpassingen zal een verruiming van de gebruiksmogelijkheden voor het 

Trefcentrum De Duinpan worden toegestaan op basis van het voorliggende bestemmingsplan. Het 

Derhalve gaat het 'Trefcentrum De Duinpan' uit van een gemengde bestemming waarin de volgende 

functies passen: 

o maatschappelijke en sociale activiteiten; 

o zalenverhuur; 

o bereiden en verstrekken van maaltijden (restaurant); 

o horeca (terras/bar) waarbij een discotheek expliciet moet worden uitgesloten. 
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Afbeelding: impressie toekomstige situatie 

 

Omdat het hele gebouw voor horeca-activiteiten (zoals tijdens carnaval) wordt gebruikt is in 

voorliggend bestemmingsplan geregeld dat het horecagebruik mag plaatsvinden in het hele gebouw. 

 

Het huidige jeugdwerkchalet ten noorden van De Duinpan wordt in het voorliggende bestemmingsplan 

positief bestemd. Het was gebouwd als tijdelijke voorziening, maar het gebouw zal in stand gehouden 

worden. Het jeugdwerkchalet vervult tezamen met De Duinpan een belangrijke functie in het 

(maatschappelijke) verenigingsleven voor jong en oud.  
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4. Beleidskader 
 

4.1 Algemeen 

 

In het kader van dit bestemmingsplan is het relevante ruimtelijke beleid geanalyseerd om vast te 

stellen of daaruit randvoorwaarden voor dit bestemmingsplan voortkomen. Hiertoe is een onderscheid 

gemaakt tussen het Europees beleid, het rijksbeleid, het provinciale beleid en het beleid van de 

gemeente Noordwijkerhout. 

 

4.2 Europees beleid 

 

Europese Kaderrichtlijn Water 

 

Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Op grond hiervan moet in 

2015 een goede (grond)waterstand zijn gerealiseerd. De kaderrichtlijn is op nationaal niveau vertaald 

in wetgeving, met name de Wet op de waterhuishouding, maar er is ook doorwerking in de ruimtelijke 

ordening. Het doel van de Kaderrichtlijn is het bereiken van een goede chemische en ecologische 

toestand van oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het 

grondwater. Om de waterdoelstellingen nationaal vast te stellen wordt op dit moment door VROM een 

AMvB voorbereid. Hierin worden milieukwaliteitseisen die nationaal worden bepaald vastgelegd en 

worden de kaders aangegeven voor vaststelling van de waterdoelstellingen door de provincies. Deze 

normen moeten in acht worden genomen bij het vaststellen van plannen op grond van de Wet op de 

waterhuishouding (Wwh-plannen) door het Rijk, de provincie en de waterbeheerder. Deze plannen 

vormen gezamenlijk de stroomgebiedbeheersplannen zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn. 

 

Bij ruimtelijke besluiten moet in het kader van de goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld of de 

gewenste watertoestand uit de Wwh-plannen in gevaar wordt gebracht. Als nieuwe bestemmingen 

negatieve gevolgen kunnen hebben voor de watertoestand zijn maatregelen nodig. 

Ruimtelijke besluiten moeten worden voorafgegaan door een watertoets. Doel van deze watertoets is 

waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een zo evenwichtig mogelijke 

wijze in beschouwing worden genomen bij het te nemen ruimtelijk besluit. Het verband tussen de 

Kaderrichtlijn Water en ruimtelijke plannen is onderwerp van de watertoets. De watertoets is door het 

Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (zie hoofdstuk 6). 

 

4.3 Rijksbeleid 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)   

  

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. In de structuurvisie is  

aangegeven dat het Rijk drie hoofddoelen heeft:  

a.  Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland;   

b.   Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de  

gebruiker voorop staat;   

c.   Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en  

cultuurhistorische waarden behouden zijn.   

  

Uit deze drie hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn. Structuurvisies  

hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie heeft 

vastgesteld. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging vragen, zijn daarom 

geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
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Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  

  

Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden. Deze Amvb is gericht op doorwerking van  

nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van 

deze belangen vooraf. In het Barro zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van:  

a.   Rijksvaarwegen;  

b.   Project Mainportontwikkeling Rotterdam;   

c.   Kustfundament;   

d.   Grote rivieren;   

e.   Waddenzee en waddengebied;   

f.   Defensie;   

g.   Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;   

h.   Elektriciteitsvoorziening;   

i.   Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;   

j.   Ecologische hoofdstructuur;   

k.   Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;   

l.   IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);   

m.   Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.  

  

Vertrouwen in medeoverheden is de basis voor het decentraliseren van beslissingsbevoegdheid. Om 

die reden bevat deze structuurvisie een beperkter aantal nationale belangen dan voorheen en bevat 

de Amvb Ruimte minder regels dan eerder was voorgenomen. Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale  

ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving aan andere overheden opgedragen worden door hen  

goed worden behartigd. Waar de Amvb Ruimte bepalingen bevat aangaande gemeentelijke  

bestemmingsplannen gaat het Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal de  

bestemmingsplannen dan ook niet (tijdens de vaststellingsprocedure) toetsen op een correcte 

doorwerking van nationale ruimtelijke belangen. Wel zal het Rijk door middel van systeem- of  

themagerichte onderzoeken achteraf nagaan of bestemmingsplannen aan nationale wet- en 

regelgeving voldoen. 

 

In het Bro is met ingang van 1 oktober 2012 de “ladder voor duurzame verstedelijking”  

opgenomen (artikel 3.1.6 (nieuw)). Deze schrijft voor dat gemeenten bij iedere nieuwe stedelijke  

ontwikkeling in de toelichting bij een bestemmingsplan moeten beschrijven (en onderbouwen)  

dat een voorgenomen ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte en dat niet in die  

behoefte kan worden voorzien door benutting van gronden in bestaand stedelijk gebied door  

herstructurering, transformatie of anderszins. In hoofdstuk 4.4 en 4.5 wordt hier nader op ingegaan. 

 

Nationaal Waterplan 

 

Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet. Het Nationaal 

Waterplan is op 22 december 2009 in de Ministerraad vastgesteld en beschrijft de hoofdlijnen van het 

nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de 

ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan 

zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het 

Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. 

 

Bij de ontwikkeling van locaties in de stad wordt ernaar gestreefd dat de hoeveelheid groen en water 

per saldo toeneemt. Dit moet stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar maken en houden. Bij de 

aanpak van de stedelijke wateropgave wordt rekening gehouden met verdergaande verstedelijking en 

klimaatverandering en zoveel mogelijk aangesloten bij de dynamiek van de stad. De combinatie van 

water en groen biedt volop kansen om het stedelijk watersysteem robuuster en klimaatbestendiger te 

maken.  
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Het beleid van de bovenstaande nota is doorvertaald naar het beleid van het hoogheemraadschap, de 

waterbeheerder van het gebied.  

 

4.4 Provinciaal beleid 

 

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening met de daarbij behorende Invoeringswet in werking 

getreden. De nieuwe wet voorziet in een nieuw stelsel van verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, 

provincies en gemeenten. Voor het streekplan komt de provinciale structuurvisie in de plaats. Hierin 

legt de provincie haar ruimtelijke toekomstvisie vast en moet zij tevens aangeven hoe zij deze visie 

denkt te realiseren. De structuurvisie is uitsluitend zelfbindend. Voor de doorwerking van het in de 

structuurvisie vastgelegde beleid naar de gemeenten toe, staan de provincie diverse juridische 

instrumenten ter beschikking, zoals een provinciale ruimtelijke verordening. 

 

Visie op Zuid-Holland 

 

- Algemeen 

 

Gedeputeerde Staten hebben op 2 juli 2010 de provinciale Structuurvisie vastgesteld. De 

Structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met bijbehorende 

uitvoeringsstrategie. De provincie onderscheidt vijf hoofdopgaven: 

 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 

 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 

 divers en samenhangend stedelijk netwerk; 

 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 

 stad en land verbonden. 

 

De laatste drie hoofdopgaven geven richting aan de ruimtelijke hoofdstructuur van Zuid-Holland. Hierin 

staan het evenwicht en de samenhang tussen het stedelijk netwerk, de Zuidvleugelgroenstructuur en 

het landelijk gebied centraal. De vijf hoofdopgaven zijn uitgewerkt in veertien provinciale belangen. 

Deze belangen zijn voor de provincie Zuid-Holland leidend in het ruimtelijk beleid tot 2020. Verderop 

in de tekst zal nader in worden gegaan op de provinciale belangen.  

 

Op 23 februari 2011 is de Eerste Herziening van de Povinciale Structuurvisie vastgesteld. Het 

hoofdonderwerp van de eerste herziening is de stroomlijning van de regelgeving voor het 

buitengebied. De bestaande ontheffingsregelingen die zijn gericht op verbetering van de 

omgevingskwaliteit zijn in de eerste herziening gebundeld tot één ontheffingsregeling. 

 

De Actualisering 2012 van de Visie op Zuid-Holland - structuurvisie bevindt zich momenteel in de 

ontwerpfase. In de Actualisering 2012 blijven de hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale belangen 

van het ruimtelijk beleid ongewijzigd. De actualisatie heeft onder andere betrekking op de ruimtelijke 

vertaling Beleidsvisie Groen, detailhandelsstructuur  en behoefteramingen bedrijventerreinen. 

 

- Functies en kwaliteiten 

 

In de structuurvisie kiest de provincie voor een tweeledige sturing, zowel op ruimtelijke functies als op 

ruimtelijke kwaliteiten. Functie en kwaliteit staan niet los van elkaar. Deze aspecten worden in de 

structuurvisie in beeld gebracht op een Functiekaart en een Kwaliteitskaart. Deze kaarten hebben 

eenzelfde status en vullen elkaar aan: 

 De Functiekaart geeft de gewenste ruimtelijke functies weer die in de structuurvisie zijn 

geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijk beleid tot 2020. De functiekaart is 

vergelijkbaar met de voormalige streekplankaarten. Locatie, omvang en begrenzing staan 

erop. Kortom, wat komt waar. 
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 De Kwaliteitskaart stuurt aan op het 'waar en welke'. Op de kaart zijn zowel de bestaande als 

de gewenste kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal.  

 

Op de Functiekaart is de woonkern, inclusief de locatie Zoutdepot aangewezen als stads- en 

dorpsgebied. Dit is aaneengesloten bebouwd gebied, waarin de functies wonen, werken en 

voorzieningen gemengd en gescheiden voorkomen. Het sportterrein is aangegeven als Stedelijk 

groen buiten de contour. Deze groengebieden sluiten veelal aan op het stads- en dorpsgebied. 

Sportterreinen, volkstuinen en/of begraafplaatsen worden in de structuurvisie hier als hoofdfuncties 

benoemd.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: functiekaart  

Het bedrijventerrein is als zodanig aangewezen. De provinciale weg N206 dient als (Boven)regionale 

weg. Ten noorden van de N206 ligt het Natura-2000 gebied Kennemerland-Zuid. 

Gelet op de Kwaliteitskaart behoort het plangebied tot het stedelijk netwerk. Het gaat daarbij om 

stads- en dorpsgebied bestaande uit samenhangende stedelijke agglomeraties en kernen die 

gekoppeld zijn aan het Zuidvleugelnet. Middels een arcering is het plangebied en de omgeving 

aangegeven als ‘Topgebied’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: en uitsnede kwaliteitskaart 

 

 

 

 

- Provinciale belangen 

 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn in de structuurvisie provinciale belangen aangegeven. Het gaat 

daarbij om de volgende, voor het plangebied relevante provinciale belangen: 

1. Versterken stedelijk netwerk. 

2. Voldoende aanbod van verschillende woonmilieus. 

3. Voorzien in een gezonde leefomgeving. 
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Ad 1 (Versterken stedelijk netwerk): er wordt uitgegaan van het intensief benutten van ruimte in 

bestaand bebouwd gebied door het ruimtegebruik op locaties en infrastructuur beter te benutten. De 

verstedelijkingsopgave richt zich vooral op het bestaand stads- en dorpsgebied 2010. Gedifferentieerd 

ruimtegebruik maakt dit gebied aantrekkelijk voor mensen om te wonen en voor bedrijven om zich te 

vestigen. De intensivering van stedelijke functies mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het 

binnenstedelijke leef- en vestigingsmilieu. Dat betekent dat intensivering gepaard gaat met verbetering 

van de milieukwaliteit en dat grotere eenheden stedelijk groen hun groene functie en kwaliteit moeten 

behouden en in principe niet in aanmerking komen voor verdichting.  

 

Alle kernen in de provincie zijn omgeven door bebouwingscontouren. Deze geven de grens van de 

bebouwingsmogelijkheden voor wonen en werken weer. De bebouwingscontouren zijn strak 

getrokken om het bestaand stedelijk gebied en de kernen, rekening houdend met plannen waar de 

provincie al mee heeft ingestemd en waarbinnen de woningbouwopgave tot 2020 kan worden 

geaccommodeerd. 

 

De woningproductie voor de zuidvleugel (waar Noordwijkerhout ook toe behoort) bedraagt voor de 

periode 2010-2020 bruto 175.000 woningen, uitgesplitst naar regionale opgaven. Dit programma gaat 

uit van minimaal migratiesaldo nul. Hierdoor vindt verdergaande concentratie van verstedelijking in de 

zuidvleugel plaats.  

 

Zuid-Holland wil dat voor alle stedelijke ontwikkelingen het principe geldt: eerst intensiveren van 

bestaand gebruik, vervolgens nagaan of door herstructureren de beschikbare ruimte in het bestaand 

bebouwd gebied beter benut kan worden en pas dan uitbreiden.  

 

Ad 2 (Voldoende aanbod van verschillende woonmilieus): de provincie wil in 2020 een betere 

afstemming tussen vraag en aanbod in woonmilieus. Er is behoefte aan grotere differentiatie. Zuid-

Holland wil aantrekkelijke woonmilieus bieden en aan de veranderde vraag voldoen. Belangrijk in 

Zuid-Holland is het aanbod van voldoende woningen in de sociale sector per regio. Voor de totale 

productie van woningen geldt in beginsel per regio een aandeel van 30 procent bouwen in de sociale 

sector. 

 

Ad 3 (Voorzien in een gezonde leefomgeving): leefomgevingskwaliteit kan afnemen door geluidhinder, 

geurhinder, overschrijding van de fijnstofnormen en onveilige situaties.  

  

Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de Visie op Zuid-Holland. De ontwikkeling van het 

Zoutdepot en de woningbouw ter plaatse van de locatie Egelantier correspondeert met de 

Functiekaart. Door de voorziene ontwikkelingen vindt een intensievere benutting van de gronden 

binnen de bebouwingscontour plaats. Ook wordt er bijgedragen aan de verstedelijkingsopgave. Op de 

diverse milieuaspecten wordt ingegaan op hoofdstuk 4.  

 

- Verordening Ruimte 

 

Net als de provinciale Structuurvisie is de Verordening Ruimte vastgesteld op 2 juli 2010. In de 

Verordening zijn regels opgenomen voor bestemmingsplannen. Zo zijn er regels opgenomen voor 

bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden buiten de bebouwingscontouren of op de 

ecologische hoofdstructuur. Het bestaande bedrijventerrein is in de verordening als zodanig 

aangegeven. 

 

In artikel 9 “Detailhandel” is aangegeven dat bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen 

buiten de bestaande winkelconcentraties in de centra van steden, dorpen en wijken of nieuwe 

wijkgebonden winkelcentra, geen bestemmingen aanwijzen die nieuwe detailhandel mogelijk maken. 

Voor kleinschalige detailhandel tot een bruto vloeroppervlak van 200 m², zoals buurt- en 
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gemakswinkels geldt een vrijstelling. De Zilk is gezoneerd aangewezen als “Perifere detailhandel 

buiten opvanglocatie”.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: zonering “Perifere detailhandel buiten 

opvanglocatie”.  

 

 

Het voorliggende bestemmingsplan voorzit niet in toevoeging van nieuwe detailhandel. Wel gaat het 

bestemmingsplan uit van verplaatsing van de huidige supermarkt naar de locatie Zoutdepot. Voor de 

locatie Zoutdepot geldt de bestemming ‘Woongebied – uit te werken’. In hoofdstuk 6.4 wordt hier 

nader op ingegaan. 

 

Ingevolge de provinciale verordening loopt langs een deel van de noordelijke begrenzing een primaire 

waterkering. Ten oosten van het plangebied ligt de Noorder Leidsevaart, deze is aangeduid als 

regionale waterkering. De binnen het plangebied aanwezige primaire en regionale waterkeringen met 

bijbehorende zoneringen dienen zodanig bestemd te worden zodat de onbelemmerde werking, 

instandhouding en onderhoud van die keringen niet in het geding komt. De bestemming dient te 

worden toegekend aan de gronden in de beschermingszones en de kernzone van de betreffende 

keringen, zoals opgenomen in de vastgestelde leggers van de waterbeheerders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verordening Ruimte, herziening 2011 

 

In augustus 2011 is de 1e herziening van de verordening van kracht geworden. De gemeente 

Noordwijkerhout heeft de provincie verzocht de contour rondom de kern de Zilk aan te passen. Het 

betreft een aanpassing ten behoeve van de herontwikkeling van het Zoutdepotterrein en een 

aanpassing ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie Hoekgat. 

Zoutdepot 

De locatie Zoutdepot staat al enige tijd op de nominatie om getransformeerd te worden en is in de 

PSV al opgenomen als bestaand stads- en dorpsgebied. De gemeente is nu bezig met de concrete 

stedenbouwkundige uitwerking en heeft geconstateerd dat het wenselijk is om een klein gedeelte van 

de sportvelden te benutten voor woningbouw. De sportvelden zelf zullen opnieuw worden ingericht, dit 

is mogelijk binnen de huidige begrenzing zoals opgenomen in de PSV.  
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Momenteel is de gemeente Noordwijkerhout druk bezig met de benodigde regionale afstemming voor 

de locatie Zoutdepot.  

Hoekgat II 

De gemeente Noordwijkerhout heeft enkele jaren geleden een principeverzoek ingediend bij 

Gedeputeerde Staten om deze locatie als woningbouwlocatie te mogen ontwikkelen. Gedeputeerde 

Staten hebben met dit verzoek ingestemd, waarbij de voorwaarde is dat er sprake moet zijn van 

compensatie van de bollengrond die benut wordt. De gemeente Noordwijkerhout heeft nu verzocht 

deze locatie expliciet op te nemen in de structuurvisie. Met dit verzoek heeft de provincie ingestemd. 

De bollengrond moet worden gecompenseerd.  Het bestemmingsplan “Hoekgat II” is op 8 november 

2012 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Op kaart 1 van de Verordening wordt een deel van het sportveld (locatie Zoutdepot) en een perceel 

Hoekgat (bollengrond) binnen de bebouwingscontour gebracht. Op de functiekaart wijzigt een deel 

stedelijk groen buiten de contour in stads- en dorpsgebied en een perceel agrarisch landschap - 

bollengrond in stads- en dorpsgebied. Op 29 februari 2012 is de contourverruiming definitief door de 

provincie vastgesteld. 

Op de onderstaande afbeelding zijn de betreffende percelen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: de twee percelen (De Zilk en Hoekgat) die binnen de bebouwingscontour zijn gebracht 

 

4.5 Beleid hoogheemraadschap 

 

Waterbeheerplan 2010 - 2015 

 

Voor de planperiode 2010 - 2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing zijn. In 

dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke maatregelen 

in het watersysteem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. 

De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat 

betreft veiligheid is crusiaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn en blijven en dat 

rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water 

gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te 

onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, 

rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar 

verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. 

Het waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen.  
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Keur en Beleidsregels 2009 

 

Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe beleidsregels die per 

27 mei 2011 geactualiseerd zijn. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de 

Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn 

aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water 

in de bodem. De 'Keur en Beleidsregels' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van 

Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een 

verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 

 Waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden), 

 Watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken), 

 Andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen) 

 

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 

waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te 

mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Watervergunning op 

grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en 

handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de Keur 

horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. 

 

Riolering en afkoppeling 

 

Overeenkomstig het rijksbeleid geeft Rijnland de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en 

afvalwater, mits het doelmatig is. De voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater houdt in dat 

het belang van de bescherming van het milieu vereist dat: 

a. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

b. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

c. afvalwaterstromen gescheiden worden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater; 

d. huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft 

overeenkomt, worden ingezameld en naar een afvalwaterzuiveringsinrichting getransporteerd; 

e. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d: 

- zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt; 

- lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu wordt gebracht. 

 

De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 

gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke 

afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet 

staan. 

 

Zorgplicht en preventieve maatregelen voor Hemelwater 

 

Voor de verwerking van hemelwater wijst Rijnland op de zorgplicht en op het nemen van preventieve 

maatregelen. Het verdient aanbeveling daar waar mogelijk aandacht te besteden aan maatregelen bij 

de bron. Preventie heeft de voorkeur boven 'end-of-pipe' maatregelen. Uitgangspunt is dat het te lozen 

hemelwater geen significante verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater 

mag veroorzaken en emissie van vervuilende stoffen op het oppervlaktewater waar mogelijk wordt 

voorkomen door bijvoorbeeld: 

- duurzaam bouwen; 

- het toepassen van berm- of bodempassage; 

- toezicht en controle tijdens de aanlegfase en handhaving tijdens de beheerfase ter voorkoming 

van verkeerde aansluitingen; 
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- het regenwaterriool uit te voeren met (straat)kolken voorzien van extra zand- slibvang of 

zakputten (putten met verdiepte bodem) op tectische plekken in het stelsel; 

- adequaat beheer van straatoppervlak, straatkolken en zakputten (straatvegen en kolken/ putten 

zuigen); 

- het toepassen van duurzaam onkruidbeheer; 

- de bewoners, gebruikers en beheerders voor te lichten over de werking van de riolering en een 

juist gebruik hiervan; 

- het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto's wassen en repareren en 

chemische onkruidbestrijding. 

 

Daar waar ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het lozen van hemelwater naar 

verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, kan in overleg 

tussen gemeente en waterschap gekozen worden voor aanvullende voorzieningen, een verbeterd 

gescheiden stelsel of - als laatste keus- aansluiten op het gemengde stelsel. Ook kan de gemeente in 

overleg met het waterschap kiezen voor een generieke 'end-of-pipe' aanpak. Deze keuze moet dan 

expliciet gemaakt worden in het GRP. 

 

4.6 Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie kernen Noordwijkerhout en De Zilk 2020 

 

De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft op 25 februari 2010 de ‘Structuurvisie kernen 

Noordwijkerhout en De Zilk 2020’ vastgesteld. 

 

De Zilk is in 2020 een kleine dorpskern met voorzieningen die passen bij de schaal van de kern. De 

maatschappelijke voorzieningen zijn grotendeels geclusterd in een multifunctioneel centrum op de 

locatie van het voormalige zoutdepot. Er is voldoende aanbod van woningen in de juiste variatie en 

voor de doelgroepen van beleid: starters en senioren. Voldoende nieuwgebouwde woningen zorgen 

ervoor dat het voorzieningenniveau in De Zilk wordt ondersteund. In de structuurvisie worden voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van De Zilk de volgende beleidsuitgangspunten gegeven: 

 Behoud en versterken van de kwaliteiten van het landschap en de cultuurhistorie die met 

name opgehangen is aan het relict van de strandwal van de Zilkerduinweg, de hiermee 

gepaard gaande hoogteverschillen en de vele doorzichten op het open bollenlandschap; 

 Kwaliteitsverbetering van de leefomgeving; hoofdzakelijk te bewerkstelligen door uitbreiding 

van de woningbouw op herontwikkelingslocaties; passend bij de schaal en aard van de 

omgeving en gebaseerd op locatiespecifieke eigenschappen; 

 Behoud van het cultuurhistorie karakter van de oude bebouwingslinten waarin het 

oorspronkelijke patroon van de oude dorpskern nog zichtbaar is. 

 

In het oostelijke deel van de kern De Zilk is met name bedrijvigheid gesitueerd. Op het gebied van 

bedrijvigheid in De Zilk zijn geen specifieke ontwikkelingen voorzien. Binnen de kern De Zilk zijn een 

aantal locaties gelegen waar woningbouwontwikkeling en de ontwikkeling van een multifunctioneel 

centrum mogelijk zijn. Op de onderstaande afbeelding zijn de toekomstige ontwikkellocaties vanuit de 

‘Structuurvisie kernen Noordwijkerhout en De Zilk 2020’ weergegeven. Enkele ontwikkellocaties zijn 

reeds gerealiseerd. 
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Afbeelding: ontwikkellocaties De Zilk 

 

 

1. Breeland B  

 

De locatie is gelegen in het noordoosten van De Zilk. De locatie omvat twee bebouwingsstroken met 

in totaal 10 huurwoningen en is in het bezit van Woningstichting Sint Antonius van Padua. Deze 

woningen zijn gesloopt en hier kunnen acht starterswoningen worden teruggebouwd. Deze 

ontwikkeling past goed binnen de uitgangspunten voor De Zilk, aangezien er sprake is van 

herstructurering en er geen agrarische gronden worden benut voor de bouw van de woningen.  

 

- Conclusie  

Inmiddels zijn ter plaatse van Breeland B 8 verandawoningen gerealiseerd. Deze zijn opgenomen in 

het voorliggende bestemmingsplan. 

 

2. Heilig Hartkerk  

 

De locatie is gelegen aan de Beeklaan (N442) in het oosten van De Zilk. Er zijn nog geen uitgewerkte 

plannen voor deze locatie.  

 

- Conclusie  

Aangezien er nog geen uitgewerkte plannen zijn voor deze locatie gaat het voorliggende 

bestemmingsplan uit van de bestaande situatie. 

3. Duinpan  

 

In de gemeentelijk ‘Structuurvisie kernen Noordwijkerhout en De Zilk 2020’ werd uitgegaan van sloop 

van Trefcentrum De Duinpan en verplaatsing naar de locatie van het voormalige zoutdepot. Het 

huidige perceel zou dan vrijkomen voor woningbouw. 

 

- Conclusie  
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De locatie ‘Duinpan’ maakt momenteel geen deel meer uit van de ontwikkellocatie Zoutdepot. De 

locatie ‘Duinpan’ gaat uit van een hoogniveau renovatie en de bouw van een nieuwe entree aan de 

Sportlaan.  

 

4. Egelantier  

 

In de structuurvisie is beschreven dat de Egelantierschool – net als de Duinpan – verplaatst zou 

worden naar de locatie van het voormalige zoutdepot. 

 

- Conclusie  

Basisschool De Egelantiermaakt momenteel geen deel meer uit van de ontwikkellocatie Zoutdepot. 

Voor een permanent schoolgebouw op de Zoutdepot-locatie was geen draagvlak. Derhalve gaat de 

school nu uit van sloop nieuwbouw op de huidige locatie. Voor de bouw van de nieuwe school en 6 

woningen  zal separaat het bestemmingsplan ‘De Egelantier’ in procedure worden gebracht. 

 

Tijdens de nieuwbouw van de Egelantierschool wordt de school tijdelijk gehuisvest op de Zoutdepot-

locatie. 

 

5. Locatie Sportveld 

 

De locatie is gelegen aan de Sportlaan in het noorden van De Zilk. De locatie Sportveld gaat uit van 

het draaien van de sportvelden en het bouwen van nieuwe sportaccommodaties.  

 

- Conclusie  

Een deel van het huidige sportpark is onderdeel van de ontwikkellocatie Zoutdepot. Derhalve is het 

noodzakelijk dat de sportvelden worden gedraaid.   

 

6. Locatie Zoutdepot 

 

De structuurvisie ging op de locatie Zoutdepot nog uit van een multifunctioneel centrum voor de 

Duinpan, de peuterspeelzaal, basisschool de Egelantier met buitenschoolse opvang, een 

bibliotheekfunctie en een ruimte voor het jeugdwerk. In het bovenstaande is beschreven dat het 

multifunctioneel centrum geen onderdeel meer is van de huidige planvorming. 

 

Voor de woningbouw dienen de volgende uitgangspunten en criteria in acht te houden: 

- Tot 2020 mogen er in De Zilk 160 woningen worden toegevoegd; 

- Tenminste 30% van de te bouwen woningen dienen in de sociale sector te worden gebouwd; 

- Er dient zoveel mogelijk dorps gebouwd te worden: maximaal 2 bouwlagen met een kap. Een 

volledige derde bouwlaag (zonder kap) is mogelijk, waarbij in het ontwerp rekening wordt 

gehouden dat het geheel niet te massief oogt. Op de locatie Egelantier is, afhankelijk van de 

situering en de architectuur, een bouwhoogte van vier bouwlagen aanvaardbaar, waarbij een 

vierde bouwlaag terugliggend en/of met een hellende dakvlak wordt uitgevoerd; 

- Langs de N206, die het dorp aan de westzijde afbakent, en op de locatie Duinpan, die het 

dorp op de noordoosthoek van de kern afbakent, is het mogelijk om tot maximaal drie 

bouwlagen (10 meter) te bouwen; 

- Over bouwplannen dient overleg te worden gevoerd met Hoogheemraadschap van Rijnland 

(Watertoets); 

- Materiaalgebruik moet zoveel mogelijk aansluiten bij reeds bestaande gebouwen in de directe 

omgeving; 

- Straatprofielen dienen overeen te komen met bestaande straatprofielen ter plaatse of met 

bestaande straatprofielen in de directe omgeving, de zogenaamde orthogale structuur van de  
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- Te bouwen woningen dienen zoveel mogelijk voorzien te zijn van zowel een voor- en als een 

achtertuin. In het geval van bouw van appartementen dient rekening gehouden te worden met 

groene in passing; 

- Een bouwplan zal vergezeld moeten gaan van een beeldkwaliteitsplan waarin duidelijk wordt 

op welke wijze het bouwplan aan hierboven genoemde criteria zal voldoen. Wanneer toch 

(deels) wordt afgeweken van bovengenoemde criteria, zal in het beeldkwaliteitsplan 

aangegeven moeten worden waarom wordt afgeweken en zal tevens door de ontwikkelende 

partij beargumenteerd moeten worden op welke wijze de afwijkingen toch zorgen voor een 

goede ruimtelijke inpasbaarheid van het plan in de omgeving. In het beeldkwaliteitsplan dient 

ieder geval een groenparagraaf opgenomen te worden waarin wordt verantwoord op welke 

wijze het initiatief bijdraagt aan het behouden en zo mogelijke versterken van de 

groenstructuur in de omgeving. 

 

- Conclusie  

De ontwikkellocatie Zoutdepot gaat uit van de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’. Dit betekent 

dat er een uitwerkingsplan wordt gemaakt dat moet worden goedgekeurd door Burgemeester en 

wethouders van Noordwijkerhout. Tot die tijd geldt er een bouwverbod. Tijdens de uitwerking worden 

de genoemde uitgangspunten meegenomen. 

 

Economie  

 

Een groot deel van de werkgelegenheid binnen de gemeente is gelegen in de bollensector. De 

ambities voor de Bollenstreek als geheel zijn vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie 

Greenport. Uitgangspunt is dat tot 2020 voldoende ruimte beschikbaar is op bestaande 

bedrijventerreinen. Om ook verder in de toekomst voldoende ruimte te kunnen bieden aan de 

ontwikkeling van de bedrijvigheid in Noordwijkerhout, zal ingezet worden op herstructurering en 

uitbreiding van het bedrijventerrein Delfweg. De gemeente wil in de komende jaren 

(winkelondersteunende) daghoreca faciliteren rondom de Witte Kerk. Op het gebied van detailhandel 

is het faciliteren van meer verscheidenheid in vooral het recreatieve winkelaanbod een belangrijk punt 

voor de komende jaren. Noordwijkerhout streeft naar een versterking van haar toeristisch recreatieve 

functie. De gemeente wil zich op dit gebied onderscheiden van de overige gemeenten in de regio.  

In 2020 is daartoe de kwaliteit van het aanbod versterkt, waarbij zowel dag- als verblijfstoeristen 
kunnen genieten van het diverse aanbod binnen de gemeente Noordwijkerhout.  

 

Zorg, welzijn en maatschappelijke voorzieningen 

 

De ambitie van de gemeente is het zorgen voor voldoende goede huisvestings- en zorgmogelijkheden 

voor inwoners die dit behoeven. Naast het bouwen van voldoende nieuwe woningen voor 

zorgbehoevenden is het eveneens van belang dat bestaande woningen kunnen worden aangepast 

zodat ouderen en/of zorgbehoevenden in de eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen. 

De komende jaren zullen de zogenaamde 'woonzorgzones' verder in Noordwijkerhout uitgewerkt 

worden. Daarbij is het niet wenselijk een vast format te hanteren, maar wijk- en kerngericht (dus 

afgestemd op de schaal van het gebied en de specifieke lokale zorgvraag) kleinschalige steunpunten 

te ontwikkelen. Door verschillen in schaalgrootte tussen Noordwijkerhout en De Zilk zal dit voor beide 

kernen tot verschillende oplossingen kunnen leiden. De totale capaciteit van de basisscholen ligt op 

dit moment op ongeveer 1350 leerlingen voor Noordwijkerhout en 280 leerlingen in De Zilk. Op basis 

van leerling-prognoses is deze capaciteit met inachtneming van de woningbouwopgave voldoende 

voor de periode tot 2020. Aangezien deze structuurvisie niet geldt voor het buitengebied, richt deze 

visie zich met name op de groenstructuur binnen de kernen. Belangrijk is dat het dorpsimago wordt 

versterkt. Voor het centrum van Noordwijkerhout betekent dit dat het centrum op de juiste plekken een 

groener karakter krijgt. Voor de kern De Zilk is geconcludeerd dat er reeds een groenstructuur 

aanwezig is die past bij het dorp.Nadere visieontwikkeling op het gebied van het ruimtelijke aspect van 

sportvoorzieningen wordt niet nodig geacht, omdat de omvang en de situering van de huidige 

sportvoorzieningen passen bij de (toekomstige) behoefte. 
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Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan, 2012-2022 

 

Doelstelling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan is te voorzien in samenhangend beleid 

ten aanzien van verkeer en vervoer in de gemeente Noordwijkerhout voor alle vervoerswijzen voor de 

periode tot 2022. In het onderstaande wordt nader ingegaan huidige  verkeerssituatie en toekomstige 

ontwikkelingen ter plaatse van De Zilk. 

 

- Huidige verkeerssituatie   

In de huidige situatie wordt de verkeerssituatie op de Zilkerduinweg als grootste probleem genoemd, 

gevolgd door de verkeers- en parkeersituatie op de Regenvlietweg en Beukenlaan en de 

oversteekbaarheid van de N442. De Zilk is één groot verblijfsgebied. Op alle wegen in De Zilk geldt 

een snelheid van 30 km/uur. De Zilkerduinweg heeft een breed profiel waardoor er vaak te hard wordt 

gereden. Dit blijkt ook uit snelheidsmetingen die worden uitgevoerd op dit wegvak. Het brede profiel in 

combinatie met de hoge snelheid maakt het oversteken van de weg ook lastiger. Op de 

Regenvlietweg rijdt relatief veel (vracht)verkeer tussen de N442 en de Zilkerduinweg aangezien dit 

een kortere route is dan om te rijden via de Zilkerduinweg. Daarbij komt dat het niet mogelijk is om via 

de N206 in de richting van Vogelenzang te rijden. Dit is niet wenselijk vanwege het krappe profiel van 

deze weg. Op de N442 ter hoogte van De Zilk geldt een snelheid van 60 km/uur. Op dit wegvak wordt 

echter vaak harder gereden. De relatief hoge intensiteit in combinatie met de hoge snelheid van het 

gemotoriseerde verkeer zorgt in de huidige verkeerssituatie voor oversteekproblemen op de N442.  

 

- Toekomstige ontwikkelingen 

In de kern De Zilk worden in de periode tot 2020 circa 160 woningen gerealiseerd. De toename van 

het verkeer in De Zilk als gevolg van dit programma bedraagt circa 800 motorvoertuigen per etmaal. 

Deze toename zal niet zorgen voor problemen op de wegen in De Zilk aangezien de nieuwe woningen 

verspreid over De Zilk worden gerealiseerd. Het verkeer zal zich over de wegen in De Zilk 

verspreiden. Op basis van de intensiteiten uit 2009 blijkt dat er nog voldoende capaciteit is op de 

wegen in De Zilk om deze toename van verkeer op te vangen. 

 

- Toekomstige verkeersstructuur 

Bij het ontwikkelen van de toekomstige verkeersstructuur is gezocht naar een oplossing voor de 

genoemde knelpunten in de huidige verkeerssituatie. De toekomstige verkeersstructuur in De Zilk 

wordt gekenmerkt door: 

 De hele kern De Zilk handhaven als één verblijfsgebied met een snelheid van 30 km/uur; 

 De huidige snelheid op de Zilkerduinweg handhaven en volledig als een 30 km/uur weg 

inrichten. Op dit moment is het profiel te breed waardoor hard gereden kan worden. Het profiel 

moet smaller gemaakt worden en op een aantal plaatsen voorzien worden van een 

(verhoogde) oversteekplaats; 

 Op de Regenvlietweg wordt een vrachtwagenverbod ingesteld met uitzondering van 

ontheffingshouders om overlast van doorgaand (vracht)verkeer tegen te gaan; 

 Op de N442 zal in overleg met de provincie Zuid Holland als wegbeheerder een veilige en 

duidelijke oversteekplaats worden gerealiseerd ter hoogte van de Zilkerbinnenweg. De inzet is 

om de bestaande oversteekplaats verhoogd aan te leggen;  

 Het realiseren van een toerit op de N206 vanaf De Zilk in noordelijke richting (Vogelenzang en 

verder) in relatie tot de plannen rond het Zoutdepot. Er dient nader onderzocht te worden in 

hoeverre een toerit inpasbaar is. Door het realiseren van een nieuwe toerit op de N206 is het 

mogelijk het doorgaand (vracht)verkeer via deze nieuwe route te laten rijden in plaats van via 

de Zilkerduinweg of de Regenvlietweg. Naast het realiseren van een toerit wordt onderzoek 

gedaan naar het realiseren van een afrit vanaf de N206 richting De Zilk. Het compleet maken 

van de op/ en afritten bij De Zilk kan worden meegenomen in de planstudie van de Oost-

Westverbinding N206 – A4; 
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 In het kader van de Oost-Westverbinding N206 – A4 wordt de unaniem aangenomen motie 

van de gemeenteraad d.d. 29 september 2011 uitgevoerd. Strekking van de motie is om de 

verkeersintensiteit van de Zilkerduinweg niet verder te laten stijgen ten opzichte van de 

referentiesituatie in 2020 zonder wegverbinding. Tijdens de planstudie van deze nieuwe 

verbinding worden de uitgangspunten van de gemeente Noordwijkerhout ingebracht. 

 

Parapluplan prostitutie 

 

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot seksinrichtingen is weergegeven in het 

paraplubestemmingsplan "Aanvullende gebruiksregels naar aanleiding van het opheffen van het 

bordeelverbod" (2002). 

 

Aangegeven is dat de gemeente Noordwijkerhout het uit een oogpunt van openbare orde niet 

wenselijk acht dat een seksinrichting zich vestigt in wijken of gebieden met overwegend een 

woonbestemming. Ook het centrum van Noordwijkerhout, met zijn woon- en winkelfuncties, horeca- 

en uitgaansgelegenheden, wordt niet gezien als een geschikte locatie. Prostitutiebedrijven horen 

evenmin thuis in het buitengebied, waar het niet past in het karakter van het gebied en waar er 

strijdigheid zou ontstaan met het Pact van Teylingen. 

 

De voorkeur is gegeven aan een meer geïsoleerde locatie, waar bedrijfsmatige activiteiten in zijn 

algemeenheid toelaatbaar worden geacht en er toch sprake is dan wel kan zijn van enige sociale 

controle. Gelet op deze overwegingen is een gedeelte van het bedrijventerrein Gravendam 

aangewezen als mogelijke vestigingsplaats voor een seksinrichting. In dit bestemmingsplan zijn 

seksinrichtingen dan ook expliciet uitgesloten. 

 

Ontheffingenbeleid Gemeente Noordwijkerhout 

 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Met 

deze wet  zijn 25 vergunningen samengevoegd in één vergunningstelsel: de omgevingsvergunning. 

Nieuwe ontwikkelingen en verzoeken om een omgevingsvergunning worden getoetst aan het 

bestemmingsplan. De besluiten om van het bestemmingsplan af te wijken, zoals de ontheffingen en 

het projectbesluit, worden met de Wabo in de omgevingsvergunning opgenomen. Om goed in te 

kunnen spelen op de nieuwe wet is het noodzakelijk vast te leggen hoe om te gaan met de 

bevoegdheid om in zogenaamde "kruimelgevallen" van beperkte planologische betekenis af te wijken 

van de bestemmingsplannen. Dit om te voorkomen dat ad hoc op bepaalde verzoeken wordt 

gereageerd.  

 

Doelstelling het ontheffingenbeleid is een inzichtelijk, uniform en gemeentebreed beleid. Hiermee  

wordt duidelijkheid geboden aan zowel de aanvrager als de vergunningverlener over de situaties 

waarin medewerking wordt verleend aan verzoeken om af te wijken. Tevens leiden de vastgestelde 

beleidsregels tot een meer effectieve en efficiënte afdoening van de aanvragen.  

 

In het voorliggende bestemmingsplan is het ontheffingenbeleid vertaald in de planregels. Zo zijn er 

regels opgesteld voor bijbehorend bouwwerken in het voorerf- en achtererfgebied bij een 

woongebouw. 

 

Nota Archeologie Gemeente Noordwijkerhout  

 

De Nota Archeologie is een eerste aanzet tot het formuleren van het gemeentelijk archeologisch 

beleid en inventariseert wat er op het gebied van de archeologische monumentenzorg binnen de 

gemeente Noordwijkerhout geregeld dient te worden. De Nota Archeologie is in 2007 door 

archeologisch adviesbureau RAAP opgesteld voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. 

De Nota Archeologie en de bijbehorende Archeologische beleidskaart moet worden geïmplementeerd 
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in nieuwe bestemmingsplannen. Op de onderstaande afbeelding is een uitsnede van de 

Archeologische beleidskaart weergegeven. Het westelijk en oostelijk deel van het plangebied is 

aangegeven als ‘Standwal, al dan niet met duinen’. Het hiertussen gelegen gebied is aangewezen als 

‘Ingesloten strandvlakte, mogelijk duin- en strandwalresten’, ‘Deels afgegraven strandwal (kalkloze 

top)’ en ‘Deels afgegraven strandwal (kalkrijke top)’. Ten behoeve van het voorliggende 

bestemmingsplan is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. In hoofdstuk 5.4 wordt hier 

nader op ingegaan. 

 

 

 

Afbeelding: uitsnede Archeologische 

beleidskaart  

 

Paraplubestemmingsplan Gebruiksregels woningen en Procedureregel gemeente Noordwijkerhout  

 

De gemeente Noordwijkerhout heeft op 15 april 2010 het Paraplubestemmingsplan ‘Gebruiksregels 

woningen en Procedureregel gemeente Noordwijkerhout’ vastgesteld. Het (paraplu)bestemmingsplan 

heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente. In het kader van de handhaafbaarheid/ 

uniformiteit van bestemmingsplannen wordt met dit paraplubestemmingsplan de definitie van woning 

in alle bestemmingsplannen opgenomen en gelijkgetrokken. Doelstelling is om ongewenste bewoning 

van woningen tegen te kunnen gaan. In het kader van de handhaafbaarheid/uniformiteit van 

bestemmingsplannen wordt met dit paraplubestemmingsplan de definitie van woning in alle 

bestemmingsplannen opgenomen en gelijkgetrokken.  
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Gemeentelijke monumenten 

 

In het voorliggende bestemmingsplangebied bevinden zich 3 gemeentelijke monumenten. Voor de 

Regenvlietweg 1 en 3 loopt op dit moment nog een aanwijzingsprocedure. Het betreft de volgende 

gemeentelijke monumenten: 

1. Transformatorhuisje Regenvlietweg 49; 

2. Heilig-Hartkerk ter plaatse van de Beeklaan 13; 

3. De Pastorie ter plaatse van de Beeklaan 14. 

 

Ad 1. Transformatorhuisje naast de woning aan de Regenvlietweg 47 

 

Het transformatorhuisje is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een  

trafohuisje uit circa 1925, de eerste generatie trafohuisjes. Het is daarnaast van belang als  

herinnering aan de elektrificatie van De Zilk. Het transformatorhuisje is van architectuurhistorische  

waarde vanwege de goed behouden expressionistische hoofdvorm, het materiaalgebruik en de  

detaillering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: transformatorhuisje 

 

Ad 2. De Heilig-Hartkerk ter plaatse van de Beeklaan 13 

 

De kerk dateert uit 1920 en is gelegen aan de rand van het dorp De Zilk, aan de oude 

dwarsverbindingsweg naar Hillegom. Kerk en naastgelegen pastorie liggen aan een plein, aan de 

achterzijde ervan is de begraafplaats gelegen. In de gemeentelijke monumentenbeschrijving is 

aangegeven dat de kerk een verrassend rijk interieur heeft met gedetailleerde gewelven en diverse 

decoraties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Heilig-Hartkerk  
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Ad 3. De Pastorie ter plaatse van de Beeklaan 14 

 

De pastorie is middels een tussenlid verbonden met de Heilig-Hartkerk. Aan de oostzijde van de 

pastorie ligt een voormalige school, thans in gebruik als gemeenschappelijke ruimte. In de 

gemeentelijke monumentenbeschrijving is aangegeven dat de pastorie waardevol is vanwege de 

ensemble met de Heilig-Hartkerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Achterzijde pastorie 

 

De in het plangebied aanwezige monumenten zijn opgenomen met de bestemming ‘Waarde – Cultuurhistirie’. 

 

Woonvisie ‘Wonen in Noordwijkerhout en De Zilk’  

 

Burgemeester en wethouders hebben op 24 mei 2012 de woonvisie ‘Wonen in Noordwijkerhout en De 

Zilk’ vastgesteld. De woonvisie betreft een actualisatie van de ‘Woonvisie 2007’. Noordwijkerhout is 

een gewilde woongemeente, met twee karakteristieke dorpskernen Noordwijkerhout en De Zilk. De 

gemeente biedt in het economisch centrum van Nederland (vlakbij Schiphol en Leiden) rustige en 

dorpse woongemeenschappen. De dorpen liggen tussen de beroemde bloembollenvelden en grenzen 

aan het uitgestrekte duingebied tussen Noordwijk en Zandvoort. Deze kwaliteiten zijn in trek, en zullen 

bij de verdere groei van het stedelijk gebied in de Randstad aan kracht winnen. De basis van de 

woonvisie uit 2007 is nog steeds goed bruikbaar, maar de tijd heeft niet stilgestaan en nieuwe 

ontwikkelingen vragen om actualisering van de woonvisie. Het uitgangspunt van de geactualiseerde 

woonvisie is dat de gemeente zich richt op alle doelgroepen, maar hierbinnen krijgen de starters en de 

ouderen extra aandacht. De inzet voor beide groepen is het meest gebaat bij een evenwichtige 

opbouw van de woningvoorraad. Dat evenwicht is er nu niet altijd en daar richt de actualisering van de 

woonvisie zich op. 
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5. Randvoorwaarden 

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan dienen verschillende onderzoeken naar randvoorwaarden 

uitgevoerd te worden. Bij de randvoorwaarden gaat het vooral om milieutechnische aspecten maar zijn 

ook omgevingsaspecten, zoals water en archeologie en flora en fauna zijn van belang.  

 

5.1  Milieuzonering 

 

Bedrijven zijn milieubelastende bestemmingen die hinder ten opzichte van milieugevoelige 

bestemmingen (waaronder wonen) kunnen veroorzaken. Om deze hindersituaties te voorkomen dient 

bij een bestemmingsplan(wijziging) waarin milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen in 

elkaars nabijheid mogelijk worden gemaakt in principe uit te worden gegaan van scheiding van 

functies. Daartoe zijn in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009; hierna te noemen B&M) 

richtafstanden opgesteld. Deze afstanden geven voor gemiddelde bedrijfssituaties aan op welke 

afstand geen hinder is te verwachten. De meer verfijnde afstemming voor de voorkoming van 

milieuhinder vindt vervolgens plaats in het kader van de Wet milieubeheer. 

 

Deze afstanden in B&M zijn naast de factoren aard en omvang van het bedrijf mede afhankelijk van 

de omgeving. Voor een rustige woonomgeving gelden andere afstanden (strengere eisen) dan voor 

andere gebieden, zoals drukke woonwijken, gemengde gebieden en landelijke gebieden. Een 

overschrijding van de wettelijke normen (qua geluidsbelasting, stof, geur en gevaar), zoals besproken 

in voorgaande en volgende hoofdstukken, is echter niet toelaatbaar. De betreffende VNG-publicatie 

vormt geen wettelijk kader. De in de publicatie opgenomen afstanden betreffen richtafstanden.  

 

- Conclusie 

In het voorliggende plangebied zijn diverse bedrijven gevestigd. Het bestemmingsplan voorziet niet in 

uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Alle aanwezige bedrijven hebben een bedrijfsbestemming of zijn als 

aanduiding binnen de woonbestemming weergegeven. Bedrijfsactiviteiten binnen de 

bedrijfsbestemming zijn gecategoriseerd naar milieucategorie op basis van de mogelijke hinder en 

overlast die zij kunnen veroorzaken. Dit gebruik is conform het huidige geldende bestemmingsplan. 

 

Voor de verschillende bedrijven binnen de woonbestemming wordt uitgegaan van de bestaande 

planologische of vergunde situatie, derhalve is er geen aanleiding om onderzoek te doen naar overlast 

vanwege de binnen het plangebied aanwezige bedrijven. In de ‘Specifieke gebruiksregels’ binnen de 

bestemming ‘Bedrijf’ zijn de toegestane bedrijfscategorieën aangegeven. 

 

5.2 Bodem 

 

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

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

 

Het doel van de Wet Bodembescherming is het behoud en de verbetering van de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit. In geval van graafwerkzaamheden is een bodemonderzoek aan de orde om te 

bepalen of eventuele vervuilde grond gesaneerd dient te worden. Voor het bestemmingsplan heeft dit 

voornamelijk betekenis voor zover nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. De bodem ter plaatse 

van de ontwikkellocaties Zoutdepot dient ten behoeve van de nieuwe woonfuncties getoetst te worden 

aan de geldende streefwaarden
1
 en interventiewaarden

2
 die zijn opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (d.d. 24 februari 2000, VROM). Er is daarbij 

                                                      
1
 Streefwaarden geven het milieukwaliteitsniveau aan van een “schone” bodem, die geschikt is voor alle mogelijke 

functies. 
2
 Interventiewaarden bodemsanering geven het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering 

optreedt van de functionele eigenschappen van de bodem. 



 

32 

sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien een interventiewaarde van een stof 

wordt overschreden. Sanering is dan noodzakelijk. 

 

Ten behoeve van de nieuwe indeling van de sportvelden is door adviesbureau IDDS het verkennend 

bodemonderzoek en waterbodemonderzoek ‘Sportlaan De Zilk’ uitgevoerd. Dit onderzoek (d.d. 5 juni 

2013) is opgenomen als bijlage bij het voorliggende bestemmingsplan. Doel van het onderzoek is vast 

te stellen of het voormalige, dan wel het huidige gebruik van de onderzoekslocatie heeft geleid tot een 

verontreiniging van de bodem. Het verkennend bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in 

aard, plaats van voorkomen en concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de 

bodem. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van ernstige 

bodemverontreiniging conform de Wet bodembescherming. De verontreiniging vormt geen 

milieuhygiënische risico’s. Aanvullend onderzoek ten behoeve van de nieuwe indeling van de 

sportvelden is in het kader van het voorliggende bestemmingsplan niet noodzakelijk. 

 

Voor de Zoutdepot-locatie is een historisch onderzoek (conform de NVN 5725) uitgevoerd. Dit 

onderzoek ‘Historisch onderzoek Zilkerduinweg 105 te De Zilk’, d.d. 14 maart 2013 (kenmerk 

1301E979/RKO/rap2) is opgenomen als bijlage bij het voorliggende bestemmingsplan. Op basis van 

de onderzoeksresultaten is de locatie verdacht op het voorkomen van cyanide (zoutdepot). Ter 

plaatse zijn verhardingslagen aanwezig. In het onderzoek wordt geadviseerd om ingrepen in de 

bodem/verhardingslaag een verkennend milieukundig bodemonderzoek uit te laten voeren.  

 

In het voorliggende bestemmingsplan is het voormalige Zoutdepot bestemd als 'Woongebied - Uit te 

werken’. In het kader van het nader op te stellen uitwerkingsplan is in de planregels een regeling 

opgenomen voor bodemkwaliteit. 

 

5.3 Geluidhinder 

 

Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met 

geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het 

aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag voornamelijk in de Wet geluidhinder (Wgh). 

Daarnaast vindt de beoordeling zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), doordat een 

goede ruimtelijke ordening vereist dat een goed woon- en leefklimaat wordt gerealiseerd. Voor de 

ruimtelijke planontwikkeling is het belangrijk om de aanwezige of toekomstige geluidsbronnen in 

relatie tot de huidige of toekomstige omgeving goed in kaart te brengen. 

 

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn sinds het eind van de jaren '70 de wetten en regels voor het 

bestrijden en voorkomen van geluidhinder ten gevolge van wegverkeer, railverkeer en industrie 

vastgelegd. Rond of langs deze bronnen van geluid zijn zones ingesteld. Indien geluidgevoelige 

gebouwen, zoals woningen, scholen of ziekenhuizen, binnen een geluidzone worden geprojecteerd 

dient onderzoek te worden verricht naar de geluidbelasting op de gevels van deze gebouwen. In de 

Wgh is vastgelegd welke maximale geluidbelasting (in decibellen) zijn toegestaan. Wanneer een 

overschrijding van de norm wordt geconstateerd bij de toetsing, moeten er maatregelen worden 

getroffen om de geluidbelasting terug te brengen. De akoestische berekeningen moeten voldoen aan 

de regels die zijn vastgelegd in Reken- en Meetvoorschriften.  

 

Wegverkeerslawaai 

 

Bestaande wegen, die niet zijn aangewezen als woonerf of 30 km-zone, hebben een wettelijke 

onderzoekszone
3
. Indien binnen deze zone nieuwe geluidsgevoelige gebouwen mogelijk worden 

gemaakt, dient met een akoestisch onderzoek aangetoond te worden dat er voldaan wordt aan de 

                                                      
3
 voor binnenstedelijk wegen geldt een zone van 200 meter voor wegen met maximaal 2 rijstroken en 350 meter voor wegen 

met meer dan 3 rijstroken, voor buitenstedelijke wegen geldt een zone van 250 meter voor wegen met maximaal 2 rijstrokken, 
450 meter voor wegen met 3 of 4 rijstroken en 600 meter voor wegen met 5 of meer rijstroken. 
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voorkeursgrenswaarde van de Wgh. Er is ook akoestisch onderzoek noodzakelijk indien er een 

nieuwe weg met een snelheidsregime van 50 km/u wordt aangelegd en de geluidszone van deze weg 

zodanig wordt dat er binnen de geluidszone geluidsgevoelige gebouwen zijn gelegen. Voor 

verkeerslawaai geldt in de wet een voorkeurgrenswaarde van 48 dB op de gevel van de woning. De 

gemeenteraad kan hogere waarden vaststellen tot 53 dB (in geval van buitenstedelijke wegen) dan 

wel 63 dB (ingeval van binnenstedelijke wegen).  

 

In en nabij het plangebied hebben de provinciale wegen N442 (60 km/uur) en N206 (80 km/uur) een 

geluidszone van 250 meter. De N206 is een autoweg met een snelheidsbeperking. De overige wegen 

bevinden zich in een 30 km-zone, deze wegen hebben geen wettelijke onderzoekszone maar kunnen 

in het kader van ‘goede ruimtelijke ordening’ worden meegenomen in het uit te voeren akoestisch 

onderzoek.  

 

Ten behoeve van de ontwikkellocatie Zoutdepot zal ik het kader van het nog op te stellen 

uitwerkingsplan akoestisch onderzoek worden verricht. In de planregels is voor de uit te werken 

bestemming ter plaatse van de ontwikkellocatie Zoutdepot geregeld dat woningen uitsluitend zijn 

toegestaan indien de gevels zijn uitgevoerd als dove gevel, tenzij uit akoestisch onderzoek blijkt dat 

de geluidsbelasting op de gevels van de woningen ten gevolge van de aanwezige geluidszones lager 

of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde dan wel de vastgestelde hogere waarde. 

 

Spoorweglawaai  

  

In de nabijheid van het plangebied zijn geen spoorwegen aanwezig. Een akoestisch onderzoek is 

daarom niet aan de orde. 

  

Industrielawaai  

  

Het plangebied ligt niet in de geluidszone van een gezoneerd industrieterrein. Een akoestisch 

onderzoek is daarom niet aan de orde. 

 

5.4 Archeologie en cultuurhistorie 

 

De huidige juridische basis voor het omgaan met archeologische waarden is vastgelegd in de 

Monumentenwet uit 1988. De Provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurhistorie en Monumenten (RACM) hebben voor wat betreft het aspect archeologie, formeel een 

adviserende en toetsende rol op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Volgens de Monumentenwet 

1988 moeten (toevals)vondsten worden gemeld bij de burgemeester. Deze verwittigt het Rijk. In 1998 

is het Verdrag van Valletta door de Staten Generaal geratificeerd. Het verdrag is geïmplementeerd 

door inwerkingtreding van de Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) per 1 september 

2007. Volgens de WAMZ is het verplicht voor alle (op)nieuw vast te stellen bestemmingsplannen om 

het archeologisch belang een volwaardige plaats toe te kennen. 

 

In opdracht van de gemeente Noordwijkerhout heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een 

archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd ten behoeve van het voorliggende bestemmingsplan 

‘De Zilk’. Dit onderzoek van 5 juni 2013 is opgenomen als bijlage bij het voorliggende 

bestemmingsplan.  

 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of verwachte 

archeologische waarden binnen het plangebied aan de hand van bestaande bronnen  

teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. In het bureauonderzoek wordt 

aanbevolen om in het bestemmingsplan de voorschriften zoals opgesteld op de archeologische 

beleidsadvieskaart van de gemeente Noordwijkerhout over te nemen. Als aanvulling wordt 

geadviseerd om voor het perceel van boerderij Regenvliet om de eisen zoals deze gesteld worden 
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aan een historische kern over te nemen (archeologisch onderzoek bij bodemingrepen dieper dan 30 

cm –Mv en groter dan 50 m2).  Deze boerderij is echter gelegen buiten het plangebied van het 

voorliggende bestemmingsplangebied. Bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ waarbinnen de betreffende locatie is gelegen zullen de eisen, zoals gesteld aan een 

historische kern, worden opgenomen. 

 

Daarnaast wordt aanbevolen om de historische wegen in de huidige vorm te behouden. De wegen 

staan op historische kaarten reeds aangegeven en vormen een onderdeel van de 19e eeuwse 

inrichting van De Zilk. Het voorliggende bestemmingsplan gaat uit van het bestaande wegenareaal. 

 

5.5  Luchtkwaliteit 

 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de 

Wet milieubeheer. In de Wet milieubeheer, worden normen gesteld aan de luchtkwaliteit, wat betreft 

een zestal stoffen. Voor de normen voor zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood geldt dat 

overschrijding daarvan in Nederland nauwelijks valt te verwachten. De norm voor stikstofdioxide wordt 

in Nederland met name in de directe omgeving van drukke (snel)wegen overschreden. De norm voor 

zwevende deeltjes wordt eveneens op diverse locaties overschreden.  

 

In de Wet milieubeheer is indirect een koppeling gelegd met ruimtelijke plannen. Deze koppeling 

houdt in dat bij het voorbereiden van ruimtelijke plannen, waaronder een ruimtelijke onderbouwing, de 

luchtkwaliteit moet worden betrokken in de afwegingen. Met name de in de Wet milieubeheer 

opgenomen “grenswaarden” zijn in dit kader relevant. Grenswaarden geven een niveau van de 

buitenluchtkwaliteit aan dat op een aangegeven moment zoveel mogelijk moet zijn bereikt, en waar 

die kwaliteit al aanwezig is, zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden. 

 

Voor luchtkwaliteit is titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), beter bekend als de Wet 

luchtkwaliteit kader. Daarin is bepaald dat bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet worden 

voldaan aan grenswaarden voor ondermeer stikstofdioxide en fijn stof. In het “Besluit niet in 

betekenende mate bijdragen” is bepaald dat indien een project kan worden beschouwd als “niet in 

betekenende mate” er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. 

 

Deze grens is sinds de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) in het Besluit gesteld op 3%, wat betekent dat de concentratie stikstofdioxide of fijn stof met 

maximaal 3% mag toenemen als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen die een bestemmingsplan 

toestaat. Als het meer is dan 3% moet worden getoetst aan de grenswaarden. In de "Regeling niet in 

betekenende mate bijdragen" is voor een aantal specifieke projecten een berekening gemaakt bij welk 

bouwprogramma er nog sprake is van “niet in betekenende mate”. Dit is als het project betrekking 

heeft op maximaal 1.500 woningen of 100.000 m² kantoren (bij één ontsluitingsweg) of een combinatie 

van beiden. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan De Zilk worden in totaal 136 woningen gebouwd. Deze 

vergroting van het woonareaal is aan te merken als “niet in betekenende mate”. In verband met de 

goede ruimtelijke ordening is de luchtkwaliteit in het plangebied beoordeeld. Uit de Monitoringstool die 

onderdeel is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (www.nsl-monitoring.nl) blijkt 

dat langs alle wegen in en nabij het plangebied in 2011 en 2015 voldaan wordt aan de grenswaarden 

voor fijn stof en stikstofdioxide. Derhalve kan gesteld worden dat het aspect luchtkwaliteit geen 

belemmering vormt voor het voorliggende plangebied. Het bestemmingsplan is in overeenstemming 

met de Wet milieubeheer. 
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5.6 Besluit gevoelige bestemmingen 

 

Sinds 15 januari 2009 is de AMvB gevoelige bestemmingen van kracht. Het Besluit verbiedt op 

plaatsen waar normen overschreden worden of waar overschrijding dreigt, de ontwikkeling van 

voorzieningen voor kwetsbare groepen in de nabijheid van snelwegen en provinciale wegen. Scholen, 

kinderdagverblijven, verzorgings- en verpleegtehuizen kunnen niet gebouwd/opgericht worden binnen 

300 meter afstand van een rijksweg of binnen 50 meter afstand van een provinciale weg als 

tegelijkertijd op die locaties de normen voor fijn stof en stikstofdioxide worden overschreden èn als 

tegelijkertijd het aantal blootgestelden met de nieuwe bestemming zou toenemen. Deze regels gelden 

alleen voor nieuwe bestemmingen. Reeds bestaande scholen en andere gevoelige instellingen 

hoeven dus niet 'gesaneerd' te worden. Deze instellingen kunnen echter slechts in kleine mate 

uitbreiden (maximaal 10 procent toename van het aantal blootgestelden op de locatie), tenzij de 

uitbreiding reeds in het vigerende bestemmingsplan was voorzien. 

 

Basisschool De Egelantier maakt momenteel geen deel meer uit van de ontwikkellocatie Zoutdepot. 

Voor het realiseren van een permanent schoolgebouw op de Zoutdepot-locatie was geen draagvlak. 

Tijdens de nieuwbouw van de Egelantierschool (op de huidige bestaande locatie) wordt de school 

tijdelijk gehuisvest op de Zoutdepot-locatie. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet dan ook niet in het permanent toevoegen van kwetsbare 

groepen in de nabijheid van de N206 en de N442. Onderzoek naar luchtkwaliteit is daarom niet 

noodzakelijk. 

 

5.7 Externe veiligheid 

 

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden Risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten 

gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief 

persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied 

worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met 

eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar PR-contour (die als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen 

nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt 

met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke 

ontwrichting. Het GR wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt 

tegen het aantal slachtoffers (N), de fN- curve. Het GR wordt bepaald binnen het 

invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt doorgaans begrensd 

door de 1 % letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), ofwel door de afstand waarop nog 1 % 

van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen. 

 

Inrichtingen 

 

Het bestemmingsplan moet op basis van het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) en 

circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen worden getoetst aan de externe 

veiligheidsaspecten zijnde het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
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In of in de nabijheid van het plangebied zijn geen inrichtingen die onder het Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen vallen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende waarde voor 

het groepsrisico worden binnen het plangebied daarom niet overschreden.  

 

Transport 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor is de “Circulaire 

Risiconormering Vervoer gevaarlijke stoffen” kader. In de circulaire is voor het plaatsgebonden risico 

de grenswaarde bepaald op 10
-6

. Voor groepsrisico is bepaald dat binnen een zone van 200 meter 

rond de route beperkingen ten aanzien van functies kunnen optreden.  

 

Het plangebied valt niet binnen een zone van een transportroute voor gevaarlijke stoffen. Nader 

onderzoek naar externe veiligheid is daarom niet nodig. 

 

Buisleidingen 

 

Er bevinden zich geen buisleidingen in de nabijheid van het plangebied, zodat het bestemmingsplan is 

gelegen buiten de invloedssfeer van een buisleiding. Nader onderzoek naar externe veiligheid is 

daarom niet nodig. 

 

5.8 Ecologie 

 

Natura 2000 

 

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld uiterlijk in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit 

een halt toe te roepen. Zij doet dit onder meer door het realiseren van een netwerk van 

natuurgebieden: Natura 2000. De belangrijke Europese instrumenten om de doelstelling van Natura 

2000 te realiseren zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bepalen dat de lidstaten 

speciale gebieden aanwijzen, die geschikt zijn om het duurzaam voortbestaan van de meest 

bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren. In en rondom de Natura 2000-gebieden zal rekening 

gehouden moeten worden met de voorwaarden voor het voortbestaan van die soorten en 

habitattypen. 

 

De bescherming van de Natura 2000-gebieden loopt langs drie sporen: aanwijzing, beheerplan en 

vergunning. Dit is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. In deze wet is Natura 2000 in de 

Nederlandse regelgeving verankerd.  

 

Eerst wordt voor elk gebied vastgelegd met welk doel het is aangemerkt als Natura 2000 gebied (de 

instandhoudingsdoelen) en wordt de exacte begrenzing vastgesteld. Dit gebeurt in de vorm van een 

aanwijzingsbesluit. Vervolgens wordt per gebied een beheerplan gemaakt, waarin staat beschreven 

wat er nodig is om de natuurdoelen van dat gebied te halen. Daar hoort ook een beschrijving bij van 

wat wel en niet is toegestaan in het gebied.  

 

Voor beschermde Natura 2000-gebieden geldt dat er door projecten en handelingen geen 

verslechtering van de kwaliteit van de habitats of een verstorend effect op de soorten waarvoor het 

gebied is aangewezen mag optreden. De Natuurbeschermingswet kent een externe werking: zowel 

projecten en handelingen in als buiten een Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn. Voor 

elk plan, project of handeling die mogelijke significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied 

moet een passende beoordeling worden gemaakt. Er is sprake van ‘significante gevolgen’ wanneer: 

‘Een plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied, 

moet worden beschouwd als een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het 

gebied, wanneer het de instandhoudingsdoelstellingen daarvan in gevaar dreigt te brengen’.  
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Ingrepen met mogelijke (negatief) significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van het 

beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij een vergunning kan worden verkregen. Aan het 

verlenen van een vergunning zijn voorwaarden verbonden, deze zijn vastgelegd in artikel 19d (en 

volgende) Nb-wet. 

 

Het nabij het plangebied van dit bestemmingsplan gelegen natuurgebied Kennemerland-Zuid wordt 

aangewezen als Natura 2000-gebied.  

 

Dit gebied is door de minister van LNV (nu EL&I) op 8 januari 2007 gepubliceerd. De terinzagelegging 

duurde van 9 januari 2007 tot en met 19 februari 2007. Het is nog niet bekend wanneer het gebied 

definitief aangewezen wordt. Desondanks valt het gebied wel onder de definitie van Natura 2000-

gebied via artikel 1 van de Natuurbeschermingswet. Hierdoor moeten voorgenomen ontwikkelingen in 

deze situatie getoetst worden aan de status van Natura 2000 en aan de status van Beschermd 

Natuurmonument. Er blijven dus twee toetsingskaders naast elkaar bestaan.  

Voor zover de doelen voor het Beschermd Natuurmonument naast die voor het Natura 2000-gebied 

staan, geldt het oorspronkelijke beschermingsregime voor het Beschermd Natuurmonument. De 

Natura 2000 doelen gaan in geval van strijdigheid vóór op de bestaande doelen van het Beschermd 

Natuurmonument.  

 

De op 16 maart 2010 aangenomen Crisis- en herstelwet grijpt in op de toetscriteria voor gebieden 

waarvan de status van Beschermd Natuurmonument is komen te vervallen omdat deze zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze wet heeft op het Natura 2000-gebied Kennemerduinen-

Zuid dus geen invloed omdat dit gebied nog niet definitief is aangewezen. Dat betekent dat effecten 

van de voorgenomen ontwikkelingen in deze situatie getoetst moeten worden aan wat in de Nb-wet 

staat over Beschermde Natuurmonumenten (artikel 16) én aan wat in de Nb Wet staat over Natura 

2000 (artikel 19d). 

 

De toetsing aan de Nb-wet heeft als doel om in beeld te brengen of er van het “project” negatieve 

effecten op de middels de Nb-wet beschermde natuurwaarden kunnen worden verwacht en daarmee 

of er wel of geen vergunning  is vereist voor het uitvoeren van het project.  

 

Het Natura 2000 gebied ligt westelijk van de provinciale weg N206 en grenst daaraan. Aangezien het 

voorliggende bestemmingsplan grenst aan het oostelijk talud van de provinciale weg N206 dient een 

onderzoek naar de externe werking van het beschermingsregime van het Natura 2000-gebied op met 

name de ontwikkellocatie Zoutdepot te worden uitgevoerd. In het onderzoek dient aangetoond te 

worden dat er geen nadelige gevolgen voor het Natura 2000-gebied te verwachten zijn. 

 

De  gemeente  Noordwijkerhout  heeft  het  Natuur-Wetenschappelijk  Centrum  (NWC) gevraagd 

deze verstoringstoets uit te voeren en om te adviseren met betrekking tot de natuurwetgeving. 

 

De herontwikkeling van het voormalige Zoutdepot veroorzaakt een toename in het aantal recreanten  

binnen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en heeft daarmee, op indirecte wijze, nadelige 

gevolgen voor de aangewezen doelsoort Nauwe korfslak, voor kenmerkende vlinder- en 

spinkhaansoorten en voor de kenmerkende diersoorten Velduil en Tapuit. De Velduil en de Tapuit 

worden verstoord door de fysieke aanwezigheid van recreanten binnen het natuurgebied en de 

Nauwe korfslak en de kenmerkende vlinder- en sprinkhaansoorten worden nadelig beïnvloed door 

betreding van hun leefgebied.  

 

Deze nadelige effecten zullen echter geen significante gevolgen hebben voor de  

instandhoudingsdoelstellingen van de Velduil, de Tapuit en de Nauwe korfslak en voor het  

voorkomen van kenmerkende vlinder- en sprinkhaansoorten binnen Kennemerland-Zuid, omdat de 

toename in het aantal recreanten van een zeer geringe omvang is en omdat de recreanten, over het 

algemeen, op de aangegeven paden blijven en de leefgebieden van de soorten niet zullen betreden.   
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Daarnaast hebben de voorgenomen plannen, op directe wijze, een nadelige invloed op het 

aangewezen habitattype “duindoornstruwelen”. Dit omdat dit habitattype binnen het plangebied 

voorkomt en als gevolg van de plannen in oppervlakte zal afnemen. Habitattypen worden echter  

alleen binnen het  Natura 2000-gebied waarvoor ze aangewezen zijn, beschermd. Om deze reden  

heeft de herontwikkeling geen (significante) nadelige gevolgen voor het habitattype binnen 

Kennemerland-Zuid.  

  

Flora en fauna 

 

Op grond van de Flora en faunawet (2002) is het verboden beschermde planten te vernielen of te 

beschadigen, beschermde dieren te verstoren, verwonden of te doden. Daarnaast is het verboden 

rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te beschadigen, weg te nemen of te vernielen. 

Ontheffing van deze regels is onder voorwaarde mogelijk voor onder andere bestemmingsplannen. 

 

Het  Natuur-Wetenschappelijk  Centrum  (NWC) heeft het ‘Natuurwaardenonderzoek in het kader  van 

het voorontwerp bestemmingsplan “De Zilk”, gemeente Noordwijkerhout’ uitgevoerd. Dit onderzoek uit 

februari 2013 is opgenomen als bijlage bij het voorliggende bestemmingsplan. In het onderstaande 

wordt ingegaan op effecten, verplichtingen en aanbevelingen van beschermde soorten. 

 

- Vleermuizen 

Het 'Trefcentrum De Duinpan' gaat uit van een hoogniveau renovatie en uitbreiding van het bestaande 

gebouw. Aan de zijde van de Sportlaan zal een nieuwe entree worden gerealiseerd. Omdat de 

bebouwing ter plaatse van trefcentrum de Duinpan mogelijk is geschikt voor verblijfplaatsen van 

vleermuizen wordt hier nader onderzoek verricht. Indien nodig worden mitigerende maatregelen 

genomen. 

 

- Vogels met een vaste verblijfplaats 

Deelgebied Zoutdepot maakt mogelijk deel uit van het leefgebied van de Sperwer en/of de Boomvalk.  

Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat er geen vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voor de 

bescherming van vogels dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te vinden. 

 

- Vissen  

Er zijn binnen het plangebied geen strikt beschermde vissoorten aangetroffen. Om deze reden 

bestaan er geen verplichtingen vanuit de Flora- en faunawet ten aanzien van deze soortgroep. 

 

- Amfibieën en reptielen 

De duinstrook die (deels) deel uitmaakt van deelplangebied Zoutdepot is geschikt als landhabitat voor 

de Rugstreeppad. Om de aanwezigheid van de soort aan te kunnen tonen, danwel uit te kunnen 

sluiten, dient aanvullend onderzoek plaats te vinden. Vanwege de ongewenste vertraging die zo’n 

onderzoek met zich meeneemt, is ervoor gekozen om ervan uit te gaan dat de soort binnen het 

plangebied aanwezig is en op voorhand een ontheffing aan te vragen omdat, als gevolg van de 

plannen, een deel van het leefgebied verloren gaat en overtreding van verbodsbepalingen uit de 

Flora- en faunawet plaats zal vinden.  

 

In deelgebied Zoutdepot is de aanwezigheid van de Zandhagedis aangetoond. Als gevolg van de 

voorgenomen plannen zal een deel van het leefgebied van deze strikt beschermde soort verdwijnen, 

waardoor overtreding van de Flora- en faunawet plaatsvindt. Om overtreding te voorkomen, is een 

ontheffing aangevraagd. In de ontheffing zijn mitigerende en/of compenserende maatregelen 

beschreven die nadelige effecten op de Zandhagedis zoveel mogelijk voorkomen/verzachten.  

 

Op 21 mei 2013 is ontheffing van de Flora- en faunawet voor de  Zandhagedis en de Rugstreeppad 

door het ministerie van Economische Zaken verleend.  De ontheffing, geregistreerd onder 

FF/75C/2013/0031 is opgenomen als bijlage bij het voorliggende bestemmingsplan. 
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- Grondgebonden zoogdieren  

Het is aannemelijk dat de Boommarter gebruikmaakt van (een deel  van) deelgebied Zoutdepot. Om 

deze reden dient aanvullend onderzoek plaats te vinden om de aanwezigheid van deze soort aan te 

kunnen tonen, danwel uit te kunnen sluiten. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat er geen vaste 

verblijfplaats van de Boommarter aanwezig is. Voor de Boommarter gelden er geen verplichtingen 

vanuit de Flora- en faunawet. 

 

- Ongewervelden  

Er zijn geen strikt beschermde ongewervelden binnen de deelplangebieden aangetroffen. Om deze 

reden bestaan er vanuit de Flora- en faunawet geen verplichtingen ten aanzien van deze soortgroep. 

 

- Vaatplanten  

De Gele helmbloem wordt vermeld in tabel 2 van de Flora- en faunawet. Indien de groeiplaats van 

deze plant bij de werkzaamheden vernield zal worden, dient volgens een gedragscode gewerkt te 

worden. Om de aanwezigheid van andere strikt beschermde vaatplanten binnen deelgebied 

Zoutdepot aan te kunnen tonen wordt in mei 2013 aanvullend onderzoek uitgevoerd. Voor de 

ontwikkellocatie Zoutdepot geldt de bestemming ‘Woongebied - Uit te werken’. In de uitwerkingsregels 

is opgenomen dat in het kader van het op te stellen uitwerkingsplan voldaan moet worden aan de 

bepalingen van de Flora- en faunawet. 

 

- Overig  

De aangetroffen vlindersoorten en libellen worden niet door de Flora- en faunawet beschermd,  

waardoor er ten aanzien van deze soorten geen verplichtingen vanuit deze wet bestaan. De 

duinstrook vervult wel een belangrijke functie voor vlinders en andere ongewervelden zoals libellen. 

Om deze reden  wordt ten aanzien van deze soortgroep aanbevolen om de duinstrook tijdens de 

werkzaamheden zoveel mogelijk te ontzien.   

 

- Conclusie 

 

Ten behoeve van het voorliggende bestemmingsplan zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het 

Natuurwaardenonderzoek en de Verstoringstoets zijn door de provincie Noord-Holland geaccordeerd.  

Voor de Zandhagedis en de Rugstreeppad is een ontheffing van de Flora- en faunawet verkregen.  

 

In het voorliggende bestemmingsplan is het voormalige Zoutdepot bestemd als 'Woongebied - Uit te 

werken’. In het kader van het nader op te stellen uitwerkingsplan is in de planregels een regeling 

opgenomen om te voldoen aan de bepalingen van de Flora- en faunawet. 

 

5.9 Kabels en leidingen 

 

In het plangebied bevinden zich twee leidingen. Het betreft hier een watertransportleiding en en een 

rioolpersleiding. 

 

Met betrekking tot het bestemmingsplan is voor hogedruk aardgastransportleidingen het Besluit 

externe veiligheid buisleidingen (Bevb) kader. In en nabij het plangebied zijn geen hoofdaardgas-

transportleidingen aanwezig. Binnen het plangebied ligt een ondergrondse persleiding voor het riool 

en een watertransportleiding. Deze leidingen zijn in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen 

als dubbelbestemmingen ‘Leiding – Riool’ en ‘Leiding – Water’. Deze leidingen vallen niet onder het 

Bevb en hoeven derhalve in het kader van het bestemmingsplan niet onderzocht te worden. 
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5.10 Luchthavenindelingbesluit 

 

Op 1 november 2002 heeft het kabinet zijn definitieve goedkeuring verleend aan nieuwe milieu- en 

veiligheidsregels voor Schiphol. De regels zijn vastgelegd in twee uitvoeringsbesluiten, behorend bij 

de in 2001 goedgekeurde Schipholwet: het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en het 

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.  

Het Luchthavenverkeerbesluit is gericht op de beheersing van de milieubelasting door het 

luchthavenluchtverkeer rondom Schiphol. In het besluit zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van 

luchtverkeerswegen, vlieghoogtes rondom de luchthaven, regels ten aanzien van uitstoot van stoffen, 

maximale risicogewicht van vliegtuigen, maximale geluidsbelasting gedurende de nacht en etmaal. 

 

Het Luchthavenindelingbesluit bevat (ruimtelijke) regels voor de omgeving ten behoeve van het 

functioneren van Schiphol. Voor bepaalde gebieden rondom Schiphol is een “beperkingengebied” 

aangewezen. Binnen dat gebied gelden beperkingen ten aanzien van maximale bouwhoogten, 

vogelaantrekkende functies en toegestane functies (zoals woningen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: beperkingengebied 

Luchthavenindelingbesluit  

 

Ter plaatse van het voorliggende bestemmingsplan geldt op grond van het Luchthavenindelingbesluit 

uitsluitend een maximale bouwhoogte van 150 meter, gemeten vanaf het peil van de luchthaven (-4 

meter NAP). De in het bestemmingsplan opgenomen bouwhoogten liggen ver onder dit maximum. Het 

bestemmingsplan is daarmee in overeenstemming met het Luchthavenindelingbesluit. 

 

5.11 Milieueffectrapportage 

 

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. In het besluit wordt onderscheid 

gemaakt in m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten en m.e.r.-plichtige activiteiten. Het aantal situaties 

waarvoor een m.e.r. verplicht moet worden uitgevoerd is verminderd. Er zijn nu meer situaties waar 

eerst beoordeeld kan worden of een m.e.r. moet worden uitgevoerd.  

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op 

de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus een nieuw element is in 

de m.e.r.-regelgeving, wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-

beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

1. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;  

2. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.  

 

De diepgang van de vormvrije m.e.r.-beoordeling hangt af van: 

1. de aard van de voorgenomen activiteit;  

2. de (gevoeligheid van de) omgeving waarin de activiteit is gesitueerd;  
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3. de maatschappelijke aandacht voor de activiteit;  

4. mate van beschikbaarheid van informatie, bijvoorbeeld over de gevoeligheid van gebieden.  

 

In het kader van het voorliggende bestemmingsplan zijn er diverse milieuaspecten onderzocht (zie 

overige paragrafen in dit hoofdstuk). Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen m.e.r.(-

beoordeling) noodzakelijk is. 

 

5.12 Duurzaam bouwen 

 

Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de gemeente 

Noordwijkerhout het gebruik van GPR Gebouw. GPR Gebouw is een relatief eenvoudig instrument 

waarmee prestaties gemeten kunnen worden, compleet met rapportcijfers van 1 tot 10. De GPR-lijst 

kan online ingevuld worden. De ambitie van de gemeente Noordwijkerhout is minimaal een 7 te 

scoren op de thema’s energie. milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bij 

bouwaanvragen wordt een GPR berekening verlangd door de gemeente Noordwijkerhout.  

 

Gemeentelijk beleid voor duurzaam bouwen en ontwikkelen 

 

Naast de beschikbaarheid van voldoende woningen voor de juiste doelgroepen, richt de gemeente 

Noordwijkerhout zich ook op het bouwen van duurzame woningen. Dit betekent een flexibel 

woningontwerp dat het gebruik van woningen gedurende verschillende levenfasen mogelijk maakt 

(zodat mensen langer in dezelfde woning kunnen blijven wonen), maar het betekent ook een 

woningontwerp met duurzame materialen en een geringe energiebehoefte. De gemeente 

Noordwijkerhout zet zich in om in samenwerking met de verschillende partijen die betrokken zijn bij 

het ontwikkelen en bouwen van woningen deze prestatie-eisen te realiseren. 

 

Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 

 

Het Rijk en de gemeenten hebben een klimaatakkoord ondertekend. Hierin staan de volgende 

afspraken over energiebesparing en de overgang naar duurzame energie: reductie van de uitstoot van 

broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990, een energie-besparingspercentage van 2% 

energiebesparing per jaar en een aandeel van 20% duurzame energie in 2020. Het kabinet Rutte II 

hanteert een aandeel van 16% duurzame energie in 2020. De ambitie is dat in 2020 de nieuwbouw 

energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen en gebouwen in 2020 met meer dan 50% 

is verlaagd. Om resultaten te boeken en innovatie te stimuleren is de energieprestatie coëfficiënt voor 

nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en wordt deze in 2015 aangescherpt naar 0,4. 
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6. Watertoets 

 

Het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen hebben in februari 2001 de 

startovereenkomst Waterbeheer 21ste eeuw ondertekend. Deze startovereenkomst is in 2003 

omgezet in het Nationaal Bestuursakkoord Water dat in juni 2008 is geactualiseerd. Hiermee hebben 

deze partijen elkaar gecommitteerd om een watertoets toe te passen bij het opstellen van ruimtelijke 

plannen. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorts bepaald dat waterbeheerders dienen te 

worden geraadpleegd bij het opstellen van bestemmingsplannen.  

  

De watertoets is een instrument om bij alle ruimtelijke plannen en besluiten waarin 

waterhuishoudkundige aspecten voorkomen te toetsen of in voldoende mate rekening wordt 

gehouden met die aspecten. Het gaat daarbij vooral om aandacht voor de waterkwantiteit (ruimte voor 

water, berging, infiltratie, aan- en afvoer), aandacht voor effecten op de waterkwaliteit en aandacht 

voor de veiligheid (overstroming). 

  

Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap Rijnland.  

 

Toets 

 

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 is overleg gevoerd met het hoogheemraadschap van 

Rijnland over de inhoud van het voorliggende bestemmingplan plaatsvinden. Het 

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het bestemmingsplan als positief beoordeeld. 

 



 

43 

7. Juridische planopzet 
 

Op 1 juli 2008 is de Wro in werking getreden. Het bestemmingsplan ‘De Zilk’ moet daarom voldoen 

aan de bepalingen van de Wro en de daaruit volgende aanvullende regelingen. De Wro en het Bro 

stellen de digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten volgens daartoe gestelde standaarden 

verplicht. De digitaliserings- en standaardisatieverplichting is op 1 januari 2010 in werking getreden. 

 

Het Bro stelt verplicht dat een bestemmingsplan in digitale vorm volgens de ro-standaarden voor de 

digitalisering wordt vastgesteld. Voor nieuwe bestemmingsplannen is er altijd een digitaal plan, welke 

prevaleert boven het analoge, afgedrukte plan.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de standaarden voor vergelijkbaarheid (de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen, het SVBP 2012) en is als digitaal plan (GML-bestand) opgesteld. 

 

7.1 Opbouw van het bestemmingsplan 

 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een GML-bestand, regels en een toelichting. Het GML-bestand bevat 

de verbeelding (plankaart), waaraan de regels zijn gekoppeld. Deze vormen het juridisch bindende 

deel van het bestemmingsplan. 

 

7.2 Verbeelding 

 

Op grond van de Wro moeten alle plannen volgens de standaarden voor vergelijkbare 

bestemmingsplannen, de SVBP 2012, in elektronische vorm worden vastgesteld en vervolgens 

beschikbaar gesteld. Daarnaast moet een versie van het plan in analoge vorm worden vastgesteld. 

 

Op de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart) wordt door middel van letters, 

kleuren, cijfers, lijnen en aanduidingen het toegestane gebruik van de gronden en de bouwregels 

aangegeven.   

 

Mocht tussen de inhoud van het analoge/papieren plan en de elektronische weergave/digitale vorm 

een verschillende uitleg mogelijk zijn, dan prevaleert de elektronische weergave of plan in digitale 

vorm. Als tussen beide vormen van het plan een verschillende uitleg mogelijk is, prevaleert het digitale 

plan.  

 

Als ondergrond voor de plankaart is een recente topografische kaart gehanteerd. Daarmee kan exact 

worden bepaald waar het plan is gelegen en hoe begrenzingen lopen. Om de goede leesbaarheid van 

de plankaart te waarborgen is gekozen voor een schaal van 1:1000. De kaarten zijn voorts voorzien 

van een legenda en een noordpijl. Het plangebied van het bestemmingsplan is aan de hand van een 

plangrens (bolletjeslijn) op de plankaart weergegeven. 

 

7.3 Regels   

 

In de standaarden voor vergelijkbare bestemmingsplannen, de SVBP 2012, is voorgeschreven hoe de 

regels van het bestemmingsplan dienen te worden opgebouwd. Voor de leesbaarheid en 

raadpleegbaarheid dienen de regels in hoofdstukken te worden geplaatst. Daarbij dient een vaste 

volgorde te worden aangehouden. 

 

De regels van het bestemmingsplan zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk 

worden de begrippen en wijze van meten behandeld. Deze hebben als doel begrippen in de regels te 

verklaren en eenduidige richtlijnen te geven op basis waarvan de bouwmaten die zijn opgenomen in 

de regels dienen te worden gemeten. In het tweede hoofdstuk zijn de regels opgenomen, die 

betrekking hebben op alle bestemmingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het derde en 
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vierde hoofdstuk omvat een aantal regels, die niet op een bepaalde bestemming betrekking hebben, 

maar voor het gehele bestemmingsplan gelden.  

 

Het overgangsrecht en de anti-dubbeltelbepaling zijn opgenomen in het Bro met de verplichting deze 

over te nemen in het bestemmingsplan. De Wro bevat een algemeen verbod om de gronden en 

bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Dit hoeft dus niet in de planregels te 

worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de strafbepaling.  

 

In een bestemmingsregel wordt aangegeven waarvoor en – zo nodig – hoe de betreffende gronden 

mogen worden gebruikt en bebouwd. Ter bevordering van de leesbaarheid en de raadpleegbaarheid 

dient hierbij een vaste volgorde te worden aangehouden. Voor zover voor het betrokken 

bestemmingsplan van toepassing, geldt dit voor alle soorten bestemmingen.  

 

Ingevolge de standaarden voor vergelijkbare bestemmingsplannen, de SVBP 2012, en de 

‘Werkafspraak SVBP begrippen vs. Wabo’ moeten de regels van een bestemming als volgt 

opgebouwd en benoemd worden:  

- Bestemmingsomschrijving   

- Bouwregels   

- Nadere eisen   

- Afwijken van de bouwregels   

- Specifieke gebruiksregels   

- Afwijken van gebruiksregels   

- Omgevingsvergunning   

- Sloopvergunning   

- Wijzigingsbevoegdheid  

 

Zodra sprake is van een uit te werken bestemming is de volgende opbouw aan de orde: 

- Bestemmingsomschrijving 

- Uitwerkingsregels  

- Bouwregels  

- Afwijken van de bouwregels  

- Omgevingsvergunning   

 

Het voorliggende bestemmingsplan ‘De Zilk’ gaat voor het grootste deel uit van het vastleggen van de 

bestaande situatie. Voor de ontwikkellocatie Zoutdepot geldt de bestemming ‘Woongebied – Uit te 

werken’. 

 

7.4 Artikelsgewijze toelichting 

 

In de bestemmingsomschrijving van de planregels wordt beschreven welke functies binnen de 

betreffende bestemming zijn toegestaan. In de bouwregels wordt weergegeven of en hoe gebouwd 

mag worden. Daarin wordt in algemene zin geregeld in alle bestemmingen dat er slechts gebouwd 

mag worden ten behoeve van de bestemming. In de navolgende (sub)leden worden maten zoals 

oppervlakten en bouwhoogten opgenomen, die betrekking hebben op de toegestane gebouwen en/of 

bouwwerken geen gebouwen zijnde. In de specifieke gebruiksregels worden nadere bepalingen 

gegeven omtrent de functies die zijn vermeld in de doeleindenomschrijving. Zo kan bijvoorbeeld de 

omvang van bepaalde functies beperkt worden, of de situering van functies worden aangewezen.  
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In dit hoofdstuk wordt elk artikel van de planregels kort toegelicht. 
 
Hoofdstuk 1: Inleidende regels 
 

Artikel 1  Begrippen 

Dit artikel bevat de definities van begrippen die in dit bestemmingsplan worden gebruikt. Daardoor 

wordt vermeden dat verschillende interpretaties van begrippen tot verschillen van mening over de 

regelgeving zouden kunnen leiden. De begripsbepalingen staan, behalve voor de begrippen ‘plan’ en 

‘bestemmingsplan’ op alfabetische volgorde. 

 
Artikel 2  Wijze van meten  

In dit artikel is geregeld op welke manier moet worden gemeten. 
  
Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 
 
Artikel 3  Agrarisch 

 

Het perceel Beeklaan 17 is overeenkomstig de bestaande situatie en met inachtname van het 

voorheen geldende bestemmingsplan bestemd als ‘Agrarisch’ met een bedrijfswoning en kassen.   

 
Artikel 4  Bedrijf 

De binnen het plangebied aanwezige bedrijven zijn als zodanig bestemd. De ter plaatse toegestane 

bedrijfscategorieën zijn opgenomen in lid 4.3 en tevens als aanduiding weergegeven op de 

verbeelding.  De bestaande watertank en een pompkamer ten behoeve van een sprinklerinstallatie is 

toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - watertank'. 

 

Binnen de bestemming ‘Bedrijf’ zijn tevens behorende voorzieningen zoals, nutsvoorzieningen, 

(ontsluitings)wegen, tuinen, erven en terreinen, fietsenstallingen, parkeervoorzieningen, 

groenvoorzieningen, bergbezinkbassins, water en voorzieningen voor de waterhuishouding 

toegestaan. 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. Langs de Wassenaarseweg is conform 

het nu vigerende bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Ter plaatse van de 

aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied - 1' mogen vier vrijstaande of geschakelde woningen worden 

gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied – 2a' mag één woning worden 

gebouwd. 

 

Artikel 5  Gemengd 

Trefcentrum De Duinpan en het gebouw van Stichting Jeugdwerk De Zilk zijn bestemd als ‘Gemengd’. 

Ter plaatse zijn maatschappelijke en sociale activiteiten, zalenverhuur en horecacategorie 2a (met 

uitzondering van hotel en pension) en 2b toegestaan.  

 

Binnen de bestemming ‘Gemengd’ zijn tevens bergingen en andere nevenruimten, 

(ontsluitings)wegen, tuinen, erven en terreinen, speelvoorzieningen, fietsenstallingen, 

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, bergbezinkbassins, water en voorzieningen voor de 

waterhuishouding toegestaan. 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. 

 

Artikel 6  Groen 

Verschillende groenvoorzieningen in het plangebied zijn bestemd als ‘Groen’. Binnen deze 

bestemming zijn tevens voet- en fietspaden, fietsenstallingen, speelvoorzieningen, bergbezinkbassins; 
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Afvalcontainers, water en voorzieningen voor de waterhuishouding toegestaan. 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2.  

 

Artikel 7  Kantoor 

Het bestaande kantoor met het adres Regenvlietweg 39 is bestemd als ‘Kantoor’. 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. 

 

Artikel 8  Maatschappelijk 

Verschillende maatschappelijke voorzieningen en nutsvoorzieningen zijn bestemd als 

‘Maatschappelijk’. Het betreft hier onder andere de Heilig-Hartkerk met bij behorende parochie en de 

begraafplaats. Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ zijn tevens bergingen en andere 

nevenruimten, (ontsluitings)wegen, tuinen, erven en terreinen, speelvoorzieningen, fietsenstallingen, 

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, bergbezinkbassins, water en voorzieningen voor de 

waterhuishouding toegestaan. 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. 

 

Artikel 9  Recreatie 

Binnen de bestemming ‘Recreatie’ zijn ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' volkstuinen 

toegestaan. De in het plangebied aanwezige speeltuin is aangeduid met de aanduiding 'speelterrein'.  

Ter plaatse zijn tevens erven en terreinen, speelvoorzieningen, fietsenstallingen, groenvoorzieningen; 

water en voorzieningen voor de waterhuishouding toegestaan. 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. 

 

Artikel 10  Sport 

Het aanwezige sportterrein is bestemd als ‘Sport’. Ter plaatse zijn sportvelden, waaronder 

voetbalvelden en tennisbanen, inclusief bijbehorende voorzieningen als een clubgebouw met een 

kantine, kleedruimten, tribune fietsenstallingen bergingen en andere nevenruimten toegestaan. 

 

Binnen de bestemming ‘Sport’ zijn tevens erven, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, 

(ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de 

waterhuishouding toegestaan. 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. 

 

Artikel 11  Tuin 

De in het plangebied aanwezige voortuinen zijn bestemd als ‘Tuin’. 

Binnen de bestemming ‘Tuin’ zijn tevens toegangswegen en paden behorende bij de op de 

aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. 

 

Artikel 12  Verkeer 

Het in het plangebied aanwezige verkeerareaal is bestemd als ‘Verkeer’.  Binnen deze bestemming 

zijn verkeersdoeleinden met daarbij behorende voorzieningen zoals, wegen, 

fiets- en voetpaden, fietsenstallingen, parkeerplaatsen, bergbezinkbassins, speelvoorzieningen, 

groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding toegestaan. 
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De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. 

 

Artikel 13  Water 

Het aanwezige waterareaal is bestemd als ‘Water’. Binnen de bestemming zijn tevens 

(natuurvriendelijke) oevers, (duiker-) bruggen, waterhuishoudkundige voorzieningen en 

Groenvoorzieningen toegestaan. 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. 

 

Artikel 14  Wonen 

Het aanwezige woningen en (achter) tuinen zijn bestemd als ‘Wonen’. De binnen het plangebied 

aanwezige garages, horeca, dienstverlening en detailhandel zijn als aanduiding op de verbeelding 

weergegeven. Binnen de bestemming ‘Wonen’ zijn tevens tuinen en erven, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding 

toegestaan. 

 

De ter plaatse geldende bouwregels zijn opgenomen in lid 2. Het nieuwe ontheffingenbeleid van de 

gemeente dat betrekking heeft op bebouwing ter plaatse van het voorerf- en het achtererf gebied is 

opgenomen in de planregels. 

 

Langs de Wassenaarseweg is conform het nu vigerende bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen. Ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied – 2b' mag één woning 

worden gebouwd. 

 

Artikel 15  Woongebied – Uit te werken 

De ontwikkellocatie Zoutdepot is bestemd als ‘Woongebied – Uit te werken’. In lid 2 is bepaald dat 
Burgemeester en wethouders de bestemming uitwerkt. Dit betekent dat er een uitwerkingsplan wordt  
gemaakt dat moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
Binnen de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’ is wonen met aan-huis-gebonden beroepen en 
detailhandel toegestaan. In de planregels is bepaald dat er maximaal 130 woningen mogen worden 
gebouwd. En een maximum oppervlak aan detailhandel van 600 m² , met dien verstande dat 
er één vestiging is toegestaan met een maximum gebouwd oppervlak van 500 m². Voor detailhandel  
geldt een parkeernormen van minimaal 2,5 parkeerplaatsen per 100 m². 
 
Ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' dient bij de uitwerking van het plan rekening te worden 
gehouden met met het doortrekken van de wegenstructuur van de weg 'Breeland'. 
Ook is in de regels opgenomen dat uit verkennend bodemonderzoek dient te blijken dat de 
bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde functie. Het uitwerkingsplan dient tevens te voldoen aan 
de bepalingen van de Flora- en faunawet. 

 

Binnen de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’ geldt een maximum bebouwingspercentage van 

50% van het bestemmingsvlak. Het westelijk deel gaat uit van een bouwhoogte van 15 meter, het 

oostelijk deel van 10 meter. 

 

Artikel 16/17  Leiding – Riool / Leiding - Water 

De bestaande rioolpersleiding en waterleiding is conform vigerend bestemmingsplan bestemd als 

‘Leiding – Riool’ en ‘Leiding – Water’. 

 

Artikel 18 t/m 20 Water Waarde - Archeologie – 1 t/m 3 
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Voor de bescherming en het behoud van archeologische waarden gelden er in het plangebied 3 

archeologische dubbelbestemmingen. De tekenbestanden met de archeologische zones worden 

voorafgaand aan de ontwerpfase op de verbeelding opgenomen.  

 

Artikel 21  Waarde - Cultuurhistorie 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van cultuurhistorische waarden in 

de vorm van de gemeentelijke monumenten:  

- Transformatorhuisje Regenvlietweg 49 (tekening nummer:10062423, d.d. 24-06-2010); 

- Heilig-Hartkerk ter plaatse van de Beeklaan 13 (tekening nummer: O-BK-001, 23-07-2003); 

- De Pastorie ter plaatse van de Beeklaan 14 (tekening nummer: O-BK-001, 23-07-2003). 

 

Artikel 22  Waterstaat - Waterkering 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, primair bestemd voor de bescherming en instandhouding van waterkeringen, 

bijbehorende beschermingszone(s) en bij deze doeleinden behorende waterstaatkundige 

voorzieningen. 

 

Hoofdstuk 3: Algemene regels 

 
Artikel 23  Anti-dubbeltelregel 

Door middel van dit artikel wordt voorkomen dat grond welke betrokken is geweest bij het toestaan 

van een bouwplan bij de beoordeling van een later bouwplan wederom betrokken is.  

 
Artikel 24  Algemene bouwregels 

In dit artikel is aangegeven dat bestemmings- en/of bouwgrenzen van gebouwen mogen worden 

overschreden ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen. In het artikel is aangegeven om welke 

ondergeschikte bouwdelen het gaat en welke maximale overschrijding is toegestaan. 

 

Artikel 25  Algemene gebruiksregels 

In dit artikel wordt geregeld welk gebruik is toegelaten. In lid 2 zijn verschillende verboden 

gebruiksactiviteiten benoemd.  

 

Artikel 26  Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het 

bestemmingsplan. In deze regeling zijn de algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen zodat 

enige flexibiliteit mogelijk wordt gemaakt ten aanzien van de regels. Een aantal van de gegeven 

maxima kunnen op grond van dit artikel in zeer beperkte mate worden overschreden. 

 

Artikel 27  Overige regels 

In de ‘Overige regels’ wordt verwezen naar de aanvullende werking van paragraaf 2.5 van de 

bouwverordening. Ook is aangegeven dat de wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt 

verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 28  Overgangsrecht 

In dit artikel wordt geregeld dat bouwwerken mogen worden behouden of gebruik mag worden 

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

het gebruik niet (langer) overeenkomt met de regels die in dit bestemmingsplan worden gegeven.  
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Het overgangsrecht vindt op deze wijze zijn plaats in dit plan. Artikel 28.1 regelt de bebouwing, waarbij 

onder lid 1 vernieuwing en verandering van bebouwing, die in strijd is met het bestemmingsplan wordt 

toegestaan, onder voorwaarde dat de afwijking van het bestemmingsplan niet wordt vergroot. Een 

reeds eerder afgegeven omgevingsvergunning mag worden benut, ook al is het bouwen in strijd met 

het bestemmingsplan. Het hier gestelde geldt niet indien een raadsbesluit tot onteigening is genomen. 

Het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de 

inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. De omgevingsvergunning 

kan gelet op het bepaalde onder lid 3 niet worden verleend indien het betreffende bouwwerk in strijd is 

met het daarvoor geldende plan, inclusief de daarin opgenomen overgangsbepaling.   

 

Artikel 28.2 van dit artikel regelt het gebruik. Onder 1 is geregeld dat gebruik dat volgens eerdere 

bepalingen was toegestaan maar op basis van dit nieuwe bestemmingsplan wordt verboden mag 

worden voortgezet. In lid 2 is geregeld dat gebruik als bedoeld onder a niet mag worden gewijzigd in 

een ander strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang afneemt. 

Indien het strijdig gebruik langer dan een jaar wordt onderbroken is het conform het bepaalde in lid 3 

niet meer toegestaan om het strijdig gebruik daarna te hervatten. Gelet op het bepaalde in lid 4 is het 

bepaalde in lid 1 niet van toepassing indien het betreffende gebruik reeds in strijd is met het daarvoor 

geldende plan, inclusief de daarin opgenomen overgangsbepaling. 

 

Artikel 29  Slotregel 

Dit wordt ook wel de citeerbepaling genoemd. Hierin wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan 

genoemd is.
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8. Uitvoerbaarheid 

 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 

 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient de financiële haalbaarheid van het plan aangetoond 

te worden. Dit om te voorkomen dat recht gaat gelden dat niet realistisch blijkt te zijn.  

 

Op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet voor een 

bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld indien er in het bestemmingsplan sprake is 

van een ‘bouwplan’. Artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijft wat een 

‘bouwplan’ is. De gemeenteraad kan bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, 

besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, wanneer:  

- het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden 

anderszins verzekerd is (art. 6.12 Wro); 

- er geen kosten te verhalen zijn (art 6.2.1a Bro).  

 

De 'grex-wet' is erop gericht dat de overheid kosten kan verhalen die gemaakt worden naar aanleiding 

van een bouwplan. Indien er geen kosten gemaakt worden, hoeven deze ook niet verhaald te worden.  

 

Voor het voorliggende bestemmingsplan is geen grondexploitatie nodig, want alle in dit 

bestemmingsplan mogelijk gemaakte bouwplannen zijn op gemeentegrond. 



 

51 

9. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

9.1 Bestemmingsplanprocedure 

 

Voordat dit bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, dient de procedure te worden doorlopen, zoals 

deze is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening. 

 

9.2 Inspraak 

 

Over het voorontwerpbestemmingsplan is geen inspraak gehouden.  

 

9.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro  

 

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zal het 

bestemmingsplan ‘De Zilk’ aan de volgende instanties worden gezonden: 

 

1. Rijksdiensten; 

2. Provincie Zuid-Holland; 

3. Hoogheemraadschap van Rijnland; 

4. KPN; 

5. Brandweer Hollands Midden. 

 

Drie instanties, te weten de provincie Zuid-Holland,  Hoogheemraadschap van Rijnland en de 

Brandweer Hollands Midden hebben gereageerd in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro. In 

de nota van beantwoording zijn de overlegreacties samengevat en voorzien van een beantwoording. 

De nota van beantwoording is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan. 

 

9.4 Zienswijzen 

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Zilk” heeft met ingang van woensdag 20 maart 2013 gedurende zes 

weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er 7 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 

ingediend. In de nota van beantwoording zienswijzen zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van 

een beantwoording. De nota van beantwoording zienswijzen is opgenomen als bijlage bij het 

bestemmingsplan.



 

 

 


