
 

DNS Planvorming BV  |  Klaprozenweg 75 C  |  1033 NN Amsterdam  |  info@dnsplanvorming.nl  

 

 

Jan Glijnisweg 21, Heerhugowaard  

Ruimtelijke onderbouwing  

 

  

gemeente Heerhugowaard 

opdrachtgever 
projectnummer 

Fundamentum Vastgoed 
18152 

datum 4 maart 2021 
 



  

DNS Planvorming BV  2/22 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ......................................................................................................................... 3 
1.1 Aanleiding ..................................................................................................................... 3 
1.2 Ligging plangebied ........................................................................................................ 3 
1.3 Vigerend bestemmingsplan .......................................................................................... 4 
1.4 Leeswijzer ..................................................................................................................... 4 

2 Het project ..................................................................................................................... 5 
2.1 Bestaande situatie ........................................................................................................ 5 
2.2 Toekomstige situatie ..................................................................................................... 6 
2.2.1 Uitgangspunten herontwikkeling ................................................................................... 6 
2.2.2 Inpassing en ruimtelijke kwaliteit .................................................................................. 6 
2.2.3 Beeldkwaliteit ................................................................................................................ 7 

3 Beleid ............................................................................................................................ 8 
3.1 Inleiding ......................................................................................................................... 8 
3.2 Rijksbeleid ..................................................................................................................... 8 
3.2.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ................................................................................ 8 
3.2.2 Besluit ruimtelijke ordening ........................................................................................... 8 
3.3 Provinciaal beleid .......................................................................................................... 9 
3.3.1 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en Omgevingsverordening NH2020 ................. 9 
3.3.2 Provinciale woonvisie 2010-2020 ................................................................................. 9 
3.4 Regionaal beleid ......................................................................................................... 10 
3.4.1 Woonvisie regio Alkmaar en Regionaal Actie Programma regio Alkmaar ................. 10 
3.5 Gemeentelijk beleid .................................................................................................... 11 
3.5.1 Structuurvisie ‘Stad van Kansen’ 2020 ....................................................................... 11 
3.5.2 Lintenvisie Heerhugowaard ........................................................................................ 12 
3.6 Conclusie beleidskader ............................................................................................... 12 

4 Milieu- en omgevingsaspecten ................................................................................... 13 
4.1 Water ........................................................................................................................... 13 
4.2 Bodemkwaliteit ............................................................................................................ 14 
4.3 Archeologie ................................................................................................................. 14 
4.4 Cultuurhistorie ............................................................................................................. 15 
4.5 Natuur ......................................................................................................................... 15 
4.6 Bedrijven en milieuzonering ........................................................................................ 16 
4.7 Verkeer en parkeren ................................................................................................... 16 
4.8 Geluid wegverkeer ...................................................................................................... 17 
4.9 Luchtkwaliteit............................................................................................................... 17 
4.10 Externe veiligheid ........................................................................................................ 18 
4.11 Duurzaamheid ............................................................................................................. 18 
4.12 M.e.r.-beoordeling ....................................................................................................... 19 
4.13 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten .................................................................. 19 

5 Financiële uitvoerbaarheid .......................................................................................... 20 

6 Procedure omgevingsvergunning ............................................................................... 21 
6.1 Algemeen .................................................................................................................... 21 
6.2 Voorbereiding .............................................................................................................. 21 
6.3 Besluitvorming ............................................................................................................ 22 
6.4 Beroep en hoger beroep ............................................................................................. 22 



 

 

 
Pagina 3 van 22

 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

In de gemeentelijke Lintenvisie is een transformatieregeling opgenomen. Deze regeling richt 
zich op die woonsituaties binnen de linten waarbij sprake is van een groot perceel (erf) in com-
binatie met een overmaat aan bebouwing. De gemeente is in deze situaties, onder voorwaar-
den, bereid mee te werken om beperkt woonfuncties toe te voegen zonder dat er sprake is van 
het toevoegen van extra bouwmassa.  
 
Het voornemen bestaat om het perceel Jan Glijnisweg 21 te herontwikkelen. Binnen de voor-
waarden van de gemeentelijke Lintenvisie zal de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen wor-
den gesloopt en worden drie woningen op het perceel toegevoegd.  
 
Op grond van het geldende bestemmingsplan geldt ter plaatse een woonbestemming. Omdat 
het bestemmingsplan op het perceel uitsluitend binnen het bouwvlak een woning toestaat, is het 
bouwplan in strijd met het bestemmingsplan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) voorziet in de mogelijkheid tot afwijken van het bestemmingsplan, door middel van een 
omgevingsvergunning. Voorwaarde is dat een goede ruimtelijke onderbouwing aan de omge-
vingsvergunningaanvraag ten grondslag ligt. Voorliggend rapport vormt deze ruimtelijke onder-
bouwing. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied ligt aan de westzijde van de Jan Glijnisweg en maakt onderdeel uit van het ste-
delijk gebied. Het perceel is duidelijk afgebakend door de aanwezige groensingel en het water.  
 

  
Afbeelding 1: luchtfoto’s met ligging plangebied (bron: Google Maps)  
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘ZuidOostHoek’, vastgesteld op 18 juni 2013 
door de gemeenteraad van Heerhugowaard. In dit bestemmingsplan is voor de gronden groten-
deels de bestemming ‘Wonen – 1’ opgenomen. Deze gronden zijn primair bestemd voor wonen 
in de vorm van vrijstaande woningen.  Een hoofdgebouw is uitsluitend toegestaan binnen het 
bouwvlak. Aan de voorzijde van het perceel is de bestemming ‘Tuin’ opgenomen. Aan de ach-
terzijde geldt voor strook grond die aan het water grenst de bestemming ‘Groen’.  
 
Omdat de voorgenomen woningbouw plaatsvindt buiten het bouwvlak en op het perceel maxi-
maal één woning is toegestaan, is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan. 
 

 
Afbeelding 2: Uitsnede bestemmingsplan ‘ZuidOostHoek’ (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

Naast het bestemmingsplan ‘ZuidOostHoek’ geldt ter plaatse van het plangebied ook het facet-
bestemmingsplan ‘Wonen en parkeren’. In dit facetbestemmingsplan is een eenduidige juridi-
sche omschrijving vastgesteld met betrekking tot verschillende woonbegrippen en is bepaald 
dat voorzien moet worden in voldoende parkeergelegenheid. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt een beschrijving van de huidige en toe-
komstige situatie op de planlocatie gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het 
vigerende beleid, waarbij het beleid op verschillende bestuursniveaus aan bod komt. In hoofd-
stuk 4 wordt ingegaan op de verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Ten slotte wordt in 
hoofdstuk 5 de financiële uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 6 de wettelijke procedure beschreven. 
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2 Het project 

2.1 Bestaande situatie  

De Jan Glijnisweg ten zuidoosten van ’t Kruis markeert de rand van het stedelijke gebied van 
Heerhugowaard. De oostzijde van het lint kenmerkt zich door het agrarische karakter en een 
open bebouwde structuur. Hier en daar zijn er ruime doorzichten richting Oterleek en het Molen-
dijkgebied. De westzijde, waar het plangebied is gesitueerd, maakt onderdeel uit van het stede-
lijk gebied. Deze zijde is met de groei van de stad weliswaar meer verdicht maar de oorspron-
kelijke lintstructuur is nog heel herkenbaar aanwezig. De maat en schaal van de verkaveling is 
ruim. De bebouwing is vrijstaand waarbij ook de oude agrarische bebouwing nog heel nadruk-
kelijk aanwezig is. Ruime groene erven met boombeplanting en sloten bepalen mede het beeld. 
De achterliggende nieuwbouwwijken zijn vrijwel consequent ruim achter de oorspronkelijke be-
bouwing gerealiseerd en worden ook van daaruit ontsloten voor het autoverkeer. 
 
Het plangebied betreft een voormalige agrarische bedrijfskavel aan de stedelijk zijde van het lint 
van de Jan Glijnisweg. Het perceel heeft een ruim oppervlak van ca. 60 meter breed en ca. 70 
en is duidelijk afgebakend door de aanwezige groensingel en het water. In combinatie met de 
groene inrichting en openheid aan de voorzijde van het perceel vormt dit een belangrijke kwali-
teit.  
 

 
Afbeelding 2.1: Huidige situatie 

Het perceel kent een relatief groot oppervlak aan voormalige bedrijfsbebouwing met asbest 
dakplaten. Deze bebouwing heeft haar oorspronkelijke functie verloren en is met name aan 
deze zijde van de Jan Glijnisweg niet passend binnen de ruimtelijke karakteristiek. De bedrijfs-
bebouwing zal worden gesloopt. 
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2.2 Toekomstige situatie  

2.2.1 Uitgangspunten herontwikkeling 
Het plangebied betreft een voormalige agrarische bedrijfskavel aan de stedelijk zijde van het lint 
van de Jan Glijnisweg. Een herontwikkeling waarbij de voormalige bedrijfsbebouwing gesloopt 
wordt en nieuwe woningen worden ingepast is passend binnen de voorwaarden van de Linten-
visie. Uitgangspunt is een zorgvuldige inpassing op de locatie, dat geldt zowel voor het bouwen, 
het gebruik als de terreininrichting. 
 
De voorgestelde ontwikkeling en de breedte van de kavel aan de Jan Glijnisweg 21 is passend 
binnen de typologie van het boerenerf. De schaal en maat van de kavel sluit aan bij de 
korrelgrootte ‘‘boerenerf’’.  
 
Voor de voorgenomen erftransformatie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd waarmee 
wordt aangesloten bij de voorwaarden uit de Lintenvisie: 
 Er ontstaat één duidelijk hoofdgebouw aangevuld met onderschikte volumes op het achter-

erf die zich als agrarisch bijgebouw manifesteren in het boerenerfensemble; 
 Het oppervlak aan bebouwd oppervlak neemt af; 
 De kenmerkende toegang op het perceel met de inrit die afbuigt tot aan het achtererf blijft 

behouden;  
 Handhaven bomensingel aan de rand die kenmerkend is voor een boerenerf evenals de 

groene voortuin; 
 Parkeren wordt compact opgelost en blijft zoveel mogelijk uit het zicht; 
 Ruim aandacht voor erfinrichting (groen, erfverharding, etc.); 
 Rekening houden met bestaande omgevingsfactoren waaronder omliggende woningen. 
 
2.2.2 Inpassing en ruimtelijke kwaliteit 
Het programma in de nieuwe situatie bestaat uit het bestaande hoofdvolume (woning met 
schuur) aangevuld met een schuurmodel haaks op de weg waarin twee woningen worden on-
dergebracht. Recht achter de woning is een kapbergwoning gesitueerd.  
 
Boerenerven hebben altijd achter de woning een verzameling schuren of andere agrarische be-
drijfsgebouwen die parallel aan of haaks op de landschappelijke drager staan. Dit principe is uit-
gangspunt voor de schuurwoningen. Gelet op de grootte van de kavel en de grootte van de wo-
ning heeft het de voorkeur om de schuur door middel van twee geschakelde woning vorm te ge-
ven. De nieuwe woningen worden georiënteerd op een centraal erf. Door één volume achter de 
bestaande woning en het grote schuurvolume haaks op de weg te situeren, ontstaan zichtlijnen 
op de kavel. Ten behoeve van voldoende openheid op de kavel, zal een deel van de aanwezige 
veranda direct achter de woning worden verwijderd. 
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Afbeelding 2.2: Situatietekening toekomstige situatie 

2.2.3 Beeldkwaliteit 
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een beeldkwaliteitplan1 opgesteld. Dit beeld-
kwaliteitplan is op 16 januari 2019 akkoord bevonden in de commissie ruimtelijke kwaliteit. 
Daarna is het naar aanleiding van gehouden overleg met de buren op enkele punten aange-
past. De in het beeldkwaliteitsplan opgenomen randvoorwaarden geven richting aan de verdere 
uitwerking van het plan. Het bouwplan worden getoetst aan de criteria in dit beeldkwaliteitsplan. 
 
De beeldkwaliteit van het erf wordt bepaald door de samenhang tussen de bebouwing, de 
erfinrichting en de omgeving. Deze dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Hierbij is er 
sprake van een referentie naar de traditionele opbouw van het boerenerf.  
 
De woningen krijgen een architectuur dat op elkaar aansluit en zijn als ‘een familie’ te herken-
nen. Deze onderlinge verbondenheid wordt ook versterkt door één gezamenlijke oprit en de ori-
entatie op het centrale erf. Ook de groene uniforme erfafscheiding zal het totaal erfensemble 
benadrukken. De bestaande woning blijft ongewijzigd, echter, de aangekoppelde schuur zal 
worden bekleed in dezelfde delen als de nieuw te bouwen schuurvolumes. Hierdoor voegt dit 
zich bij de ondergeschikte volumes en ontstaat een duidelijke hiërarchie tussen hoofdwoning en 
de overige bebouwing op het erf. De nieuwe bebouwing krijgt een eigentijdse duurzame archi-
tectuur, met de karakteristieken van landelijke bebouwing in het buitengebied. De uitstraling is 
streekeigen op een eigentijdse wijze. 
 
Het plangebied kent in de huidige situatie een groene uitstraling die met de nieuwe invulling 
grotendeels passend en behoudenswaardig is. Het gaat hierbij met name om de aanwezige bo-
men om het perceel en siertuin aan de voorzijde. In de siertuin is een boomgaard passend. De 
waardevolle bomenrij langs de oprit begeleidt de toegang naar het erf. Naar aanleiding van de 
gehouden participatie met de buurt is besloten om een groenblijvende, dichte haag met een mi-
nimale hoogte van 1,75 meter te realiseren langs de gehele buitenzijde van het perceel. Con-
form de Lintenvisie is een apart inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld. Deze is als bij-
lage opgenomen bij dit beeldkwaliteitplan. 
 

 
1 Beeldkwaliteitplan Jan Glijnishoeve, Heerhugowaard, DNS Planvorming, 4 maart 2021 
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3 Beleid 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid op Rijks, pro-
vinciaal, regionaal en gemeentelijk schaalniveau. Dit beleid vormt het kader waarbinnen de 
nieuwe ontwikkeling plaats dienen te vinden.  

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
Vanaf 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt alle 
huidige wetten over de leefomgeving. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de NOVI zijn de maatschappelijke opgaven samengevat 
in 4 prioriteiten: 

 ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 
 duurzaam economisch groeipotentieel 
 sterke en gezonde steden en regio’s 
 toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 
Met betrekking tot ‘sterke en gezonde steden en regio’s’ is in de NOVI aangegeven dat vooral in 
steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig zijn voor wonen en werken. Het liefst binnen 
de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven.  
Tegelijk streeft men naar een verbetering naar de leefbaarheid en klimaatbestendigheid in 
steden en dorpen. Schonere lucht, voldoende groen en water en genoeg publieke 
voorzieningen waar mensen kunnen bewegen (wandelen, fietsen, sporten, spelen), 
ontspannen en samenkomen. .  
 
Betekenis voor het project 
Voorliggend bestemmingsplan sluit aan op het thema 'sterke en gezonde steden en regio's' 
uit de NOVI. Met het plan wordt invulling gegeven aan de aanwezige woningbehoefte binnen 
bestaand stedelijk gebied. De woning voldoet aan de huidige duurzaamheids-eisen..  
 
3.2.2 Besluit ruimtelijke ordening  
In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorgeschreven dat indien bij 
een bestemmingsplan 'een nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk wordt gemaakt, in de toe-
lichting van het bestemmingsplan een verantwoording daarvan moet plaatsvinden.  
 
Artikel 3.1.6, lid 2 Bro luidt: 
“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan 
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom 
niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 
 
Betekenis voor het project 
Er worden 3 extra woningen op de locatie mogelijk gemaakt. Uit jurisprudentie volgt dat bij wo-
ningbouw pas sprake is van een stedelijke ontwikkeling bij de bouw van meer dan 11 woningen 
(Uitspraak van de ABRS d.d. 18-12-2013 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2015:2921). Daarnaast 
worden bestaande schuren gesloopt waarmee het bebouwd oppervlak wordt verkleind. De in 
het plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwik-
keling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. Artikel 3.1.6, lid 2 
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Bro is daarom niet van toepassing. De Ladder voor duurzame verstedelijking hoeft niet te wor-
den doorlopen. 
 
Ondanks het feit dat de ladder niet hoeft te worden doorlopen, staat vast dat sprake is van zorg-
vuldig ruimtegebruik. De ontwikkeling vindt plaats binnen het bestaand stedelijk gebied. De 
gronden hebben al een woonbestemming. De ontwikkeling is dan ook in lijn met het doel van de 
ladder voor duurzame verstedelijking, namelijk een zorgvuldig ruimtegebruik. 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en Omgevingsverordening NH2020 
Op 19 november 2018 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie 
NH2050 vastgesteld. Hierin staat de visie op de fysieke leefomgeving beschreven. De Omge-
vingsvisie vervangt de Structuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Ver-
voerplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018 en de Agenda Groen. De leidende 
hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en leef-
baarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een 
voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economi-
sche ontwikkeling een voorwaarde voor het kunnen investeren in een prettige leefomgeving. De 
provincie wil dat de kwalitatieve en kwantitatieve vraag en aanbod van werk- en woonlocaties 
met elkaar in overeenstemming zijn en streeft naar behoud en versterking van de unieke kwali-
teiten van de diverse landschappen en cultuurhistorie.  
 
Het beleid van de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 is, voor zover het een bindende werking 
moet hebben, neergelegd in de Omgevingsverordening NH2020 zoals vastgesteld op 22 okto-
ber 2020.  
 
Betekenis voor het project 
In artikel 6.10 zijn regels opgenomen voor woningbouwontwikkelingen die niet onder de reik-
wijdte van de Ladder uit het Besluit ruimtelijke ordening vallen. Het gaat dan om woninglocaties 
van 11 woningen of minder. Het uitgangspunt van de provincie is dat voor kleinschalige woning-
bouwontwikkelingen altijd een plek is te vinden binnen bestaand stedelijk gebied. De regels gel-
den uitsluitend voor locaties in het werkingsgebied ‘landelijk gebied’. De locatie ligt niet binnen 
dit werkingsgebied maar ligt binnen bestaand stedelijk gebied. 
 
Op grond van artikel 6.62 dient de toelichting van een ruimtelijk plan dat een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving te bevatten van de wijze waarop in het plan reke-
ning is gehouden met de risico’s van klimaatverandering. Deze beschrijving dient in te gaan op 
het risico op wateroverlast, overstroming, hitte en droogte en de maatregelen en voorzieningen 
die worden getroffen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de afweging die daarbij 
is gemaakt. Ten behoeve van de beschrijving is overleg met in ieder geval het waterschap in 
wiens beheergebied de ontwikkeling plaatsvindt noodzakelijk.  
 
Uit de provinciale Watervisie volgt dat het plangebied niet ligt in een aandachtsgebied 
met betrekking tot waterveiligheid. Op de Risicokaart is het plangebied niet aangewezen als lo-
catie waar een grote, middelgrote of kleine kans bestaat op overstroming. Met de voorgenomen 
ontwikkeling neemt het verhard oppervlak af en wordt meer groen toegevoegd. Groen heeft een 
verkoelend effect bij hete zomerdagen, waardoor hittestress wordt voorkomen. 
 
Het onderhavige bestemmingsplan is in lijn met de regels zoals deze zijn opgenomen in de Om-
gevingsverordening NH2020. 
 
3.3.2 Provinciale woonvisie 2010-2020 
Het provinciale beleid inzake woningbouw is vastgelegd in de Provinciale Woonvisie 2010- 
2020. Deze woonvisie sluit aan op de structuurvisie en schetst de kaders voor regionaal 
woonbeleid. Vooral het kwalitatieve aspect van wonen komt in deze visie aan de orde. 
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De speerpunten van dit beleid zijn: 

 verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en specifiek 
voor doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning; 

 verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag 
van bewoners; 

 verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving. 
 
Betekenis voor het project 
De ontwikkeling, waarbij kwalitatief hoogstaande en duurzame woningen worden gerealiseerd, 
is passend binnen de doelstellingen van het provinciaal woonbeleid.  

3.4 Regionaal beleid 

 
3.4.1 Woonvisie regio Alkmaar en Regionaal Actie Programma regio Alkmaar 
In de Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 is het kader vastgelegd voor de lokale 
woonvisies van de gemeenten en richting gegeven aan afspraken met marktpartijen. De woon-
visie geeft aan dat er in de regio getalsmatig nog geen grote knelpunten zijn, maar op termijn 
kan er schaarste komen in de goedkope voorraad en krijgt de regio met vergrijzing te maken. 
Wel is er nu sprake van een beperkte doorstroming in zowel koop als huur. 
 
Het Regionaal Actie Programma 2016 t/m 2020 (RAP) geeft de belangrijkste ambities en af-
spraken op het gebied van wonen weer in de regio Alkmaar inclusief acties over hoe hier te ko-
men. Het RAP vloeit voort uit de Provinciale Woonvisie 2010 - 2020 en sluit aan op de Regio-
nale Woonvisie, de Regionale Economische visie, regionale en provinciale ambities en sluit aan 
bij de kaders die de Provincie Noord-Holland heeft gesteld. De regionale afstemming over wo-
ningbouwprogrammering opgenomen in het RAP is ook gewenst ten behoeve van de nationale 
'Ladder voor duurzame verstedelijking'. 
 
Afspraken 
De belangrijkste afspraken in het RAP: 
zet in op een flexibel, licht en gericht RAP; 
1. zet in op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag; 
2. kies voor plannen die een ruimtelijke versterking van de regio betekenen; 
3. werk in de geest van de Ladder voor duurzame verstedelijking; 
4. bouw duurzaam in regio Alkmaar; 
5. kies voor versterking van woningmarktsegmenten waar tekort van is; 
6. bouw zodanig dat niet meer dan het gemeentelijk aandeel in de prognose wordt benut; 
7. monitor zelf de ontwikkelingen in de nieuwbouw en bestaande voorraad en huishoudens-

ontwikkeling. 
 
Overloop vanuit MRA 
Regio Alkmaar kan een deel van de benodigde nieuwbouwopgave van de Metropool Regio Am-
sterdam (MRA) opvangen door aanvullende woonmilieus en productmarktcombinaties te reali-
seren om de druk op de woningmarkt te verlichten en achterblijvende nieuwbouw op te vangen. 
Als regio wordt ingezet op het realiseren van bovenregionaal aantrekkelijke nieuwbouwlocaties 
die hiervoor geschikt zijn. Taak is het dan ook om in de gemeenten die deze 'overloop' van huis-
houdens willen bedienen, gewilde en aantrekkelijke nieuwbouw(projecten) qua woningtypen en 
woonmilieus aan te bieden. 
 
De gemeenten in de regio Alkmaar hebben vooral een instroomoverschot van (jonge) gezinnen 
met kinderen en ouderen, maar een uitstroom van jongeren van 15 tot 30 jaar. Omdat de instro-
mers een manifeste woningbehoefte hebben, terwijl de uitstromers geen zelfstandige woningen 
achterlaten betekent een klein positief verhuissaldo al een extra regionale woningbehoefte. 
Doordat de woningmarkt weer op gang is gekomen en door de grote druk op de woningmarkt in 
zuidelijk Noord-Holland mag worden verwacht dat de vraag vanuit Amsterdam en zuidelijk 
Noord-Holland naar wonen in de 7 gemeenten verder kan gaan stijgen. 
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Nieuwbouw 
De regio Alkmaar werkt in de geest van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Hierdoor 
wordt prioriteit aan transformatie van bestaand vastgoed naar woningen gegeven. Ook wordt 
voorrang gegeven aan projecten die binnen het bestaand stedelijk gebied liggen. Hierdoor 
wordt onnodige aantasting van het buitengebied voorkomen en wordt bijgedragen aan verster-
king van de kernen. 
 
De regio streeft ernaar de kwaliteit van het openbaar gebied goed te houden, zowel binnen als 
buiten het bestaand stedelijk gebied. Daarnaast wordt zorg gedragen voor ruimte voor sterke 
initiatieven binnen het woningbouwprogramma. Er mag niet voor leegstand worden gebouwd. 
Er wordt verwacht dat binnen het bestaand stedelijk gebied de aankomende jaren veel vast-
goed leeg komt te staan. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze te transfor-
meren naar woningbouw. Denk hierbij aan wonen in leegstaand vastgoed, herontwikkeling van 
binnenstedelijke transformatielocaties, wonen aan het water in panden die hun functie verloren 
hebben en dergelijke. 
 
In 2019 is een uitwerking opgesteld van de ambities en opgaven, programmering en woning-
bouwafspraken. Het doel van deze uitwerking is om de afspraken (inhoud en proces) voor de 
komende jaren in de regio Alkmaar verder te concretiseren. Belangrijke onderbouwing voor de 
afspraken zijn de uitkomsten van het uitgevoerde woningmarktonderzoek. In de uitwerking is de 
beschikbare plancapaciteit in beeld gebracht. Hieruit volgt dat op grond van de aanwezige 
harde plancapaciteit en de concrete zachte plancapaciteit (nog geen onherroepelijk bestem-
mingsplan maar wel een overeenkomst met de ontwikkelaar/investeerder) in de regio Alkmaar 
nog ruimte is voor het vaststellen van nieuwe plannen.  
 
Betekenis voor het project 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de toevoeging van 3 woningen binnen bestaand ste-
delijk gebied. Op grond van de actuele behoefteprognose en de aanwezige plancapaciteit, 
wordt geconcludeerd dat er voldoende kwantitatieve behoefte is. De voorgenomen ontwikkeling 
is in overeenstemming met de regionale woonvisie en het RAP en voorziet, op basis van het 
RAP, in zowel de lokale als de regionale behoefte. 

3.5 Gemeentelijk beleid 

3.5.1 Structuurvisie ‘Stad van Kansen’ 2020 
De gemeenteraad heeft op 13 september 2011 de Structuurvisie Heerhugowaard 2020, met uit-
gangspunten en richtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente voor de komende 
10 jaar, vastgesteld. De structuurvisie geeft richting aan zowel de wijze waarop delen van het 
gemeentelijk grondgebied worden ontwikkeld, als aan de eisen die daaraan worden gesteld. In 
de structuurvisie komen de ambities van de verschillende beleidsterreinen samen. De doelen 
en wensen worden vervolgens vertaald in een uitvoeringsprogramma. 
 
De nieuwe structuurvisie is een actualisering van het Structuurbeeld Heerhugowaard 2005-
2015. Het structuurbeeld is vastgesteld in 2004 als ruimtelijke vertaling van de stadsvisie ‘Heer-
hugowaard, Stad van Kansen’, die in 2001 en 2002 in samenspraak met inwoners, belangenor-
ganisaties en ondernemers tot stand is gekomen. In dat structuurbeeld zijn de volgende kansen 
voor Heerhugowaard uitgewerkt: 

 het completeren van de gemeente;  
 afmaken waar we mee begonnen zijn; 
 het creëren van samenhang en eenheid in de gemeente; 
 het bieden van een thuisbasis in plaats van een uitvalsbasis, met de bijbehorende voor-

zieningen en vertier (een eigen identiteit); 
 het verenigen van dorpse waarden (groen, ruimte, kleinschaligheid, veiligheid en gebor-

genheid) en stadse waarden (Stadshart, zorgvoorzieningen en vertier); 
 het landelijk gebied landelijk en open houden; 
 verdere regionalisering zonder daarbij het karakter als individuele gemeente te verlie-

zen. 
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Deze kansen zijn in het structuurbeeld vertaald naar acties en projecten. Veel van deze acties 
zijn al uitgevoerd. Heerhugowaard heeft aantrekkelijke woonmilieus, een goed werkklimaat, een 
Stadshart in ontwikkeling en veel ruimte, water en groen. 
 
Heerhugowaard gaat een nieuwe fase in. Het groeitempo neemt af. De bevolking is kinderrijk 
en de leeftijdsgroep tussen de 30 en 40 jaar is groot. Het aantal ouderen groeit de komende ja-
ren fors, waarmee Heerhugowaard sterker vergrijst dan gemiddeld in Nederland. Dit heeft zijn 
weerslag op het woningbouwprogramma en de voorzieningenstructuur van Heerhugowaard. 
 
Betekenis voor het project 
De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied en leidt tot een af-
name in bebouwd oppervlak. Het plan leidt niet tot aantasting van de openheid en is passend 
binnen de gemeentelijke structuurvisie. 
 
3.5.2 Lintenvisie Heerhugowaard 
In de gemeentelijke Lintenvisie (Samen werken aan de linten – Een strategie voor de linten in 
Heerhugowaard) is een transformatieregeling opgenomen. Deze regeling richt zich op die 
woonsituaties binnen de linten waarbij sprake is van een groot perceel (erf) in combinatie met 
een overmaat aan bebouwing. De gemeente is in deze situaties, onder voorwaarden, bereid 
mee te werken om beperkt woonfuncties toe te voegen zonder dat er sprake is van het toevoe-
gen van extra bouwmassa. Dat kan door transformatie van bestaande voormalige bedrijfsge-
bouwen (wonen in een schuur), of door het slopen van bestaande voormalige (agrarische) be-
drijfsgebouwen en het terugbouwen van één of enkele woningen of wooneenheden. 
 
De voorwaarden zijn gericht op een zorgvuldige fysieke inpassing en gaan uit van behoud en/of 
versterking van het specifieke karakter ter plekke van het erf en de erfbebouwing. De regeling 
stelt hiervoor kaders en eisen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat een ingreep een 
aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit tot gevolg heeft. Een kwaliteitsimpuls op de 
locatie zowel in ruimtelijke zin als in de kwaliteit van de bebouwing.  
 
Betekenis voor het project 
Het perceel Jan Glijnisweg 21 voldoet aan de voorwaarden uit de Lintenvisie om in aanmerking 
te komen voor de transformatieregeling: 
• Het perceel maakt onderdeel uit van een lint binnen bestaand bebouwd gebied; 
• Het perceel heeft een woonbestemming / voormalige bedrijfsbestemming; 
• Het perceel heeft een oppervlakte groter dan 2000 m2; 
• Er staan grote voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen op het perceel. 
 
In het beeldkwaliteitplan is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit toegelicht en geborgd. 

3.6 Conclusie beleidskader 

Op basis van voorgaande paragrafen wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling 
passend is en invulling geeft aan de beleidskaders op Rijks-, provinciaal, regionaal en gemeen-
telijk niveau. 
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4 Milieu- en omgevingsaspecten 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het project getoetst op een aantal ruimtelijk 
relevante aspecten. Voor verschillende milieu- en omgevingsfactoren zijn geen specifieke on-
derzoeken noodzakelijk. Hieronder is per aspect aangegeven in hoeverre kan worden volstaan 
met een algemene omschrijving of dat specifiek onderzoek is uitgevoerd.  

4.1 Water 

Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan. Hierbij wordt ingegaan op 
onder andere de beleidsuitgangspunten van het waterschap, de huidige en de toekomstige wa-
terhuishouding in het plangebied. De planontwikkeling kan effecten hebben op de hoeveelheid 
verharding en het waterschap zal het plan beoordelen op haar effecten.  
 
Het is verplicht in beeld te brengen wat de effecten van de voorgenomen activiteit op de water-
huishouding zijn. Het gaat hier zowel om de waterkwaliteit als waterkwantiteit. Het streven is er 
zoveel mogelijk op gericht om water (regen-, afval- en oppervlaktewater) op een goede manier 
in te passen in het ontwerp.  
 
Betekenis voor het plan 
Voor het plan is advies2 aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) in het kader van de watertoets via www.dewatertoets.nl. Hierbij is door HHNK aange- 
geven dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte 
procedure worden gevolgd voor de watertoets. Dit betekent dat de beperkte invloed van het 
plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. 
 
Watercompensatie. 
Er  geldt op grond van de regels van de keur een compensatieplicht vanaf een toename aan 
verharding van 800 m². Die toename aan verharding heeft te maken met het versneld afvoeren 
van regenwater richting het watersysteem. De oppervlakte van de nieuwe woningen inclusief 
verharding zal de drempeloppervlakte van 800 m² niet overschrijden. De bestaande schuren 
worden gesloopt. Met de nieuwe woningen en aan te brengen verharding vindt naar verwach-
ting geen  toename aan bebouwd en verhard oppervlak plaats. Er is tevens geen sprake van 
waterdemping waardoor compensatie niet aan de orde is.  
 
Waterkwaliteit en riolering 
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekop-
peld van de riolering. Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap 
om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. 
Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt 
afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of 
bodempassage. Het plangebied biedt hiervoor door middel van veel groen en halfverharding 
veel gelegenheid.   
 
De ambitie van het hoogheemraadschap is om 100% van het hemelwater van nieuwe opper-
vlakken te scheiden van het afvalwater. Binnen het plan is geen sprake van activiteiten die tot 
gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het he-

 
2 Advies Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 20 december 2018 
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melwater kan dus als schoon worden beschouwd en worden geloosd op de waterlopen. Ten-
slotte wordt wel geadviseerd om het gebruik van uitloogbare materialen, zoals zink, lood en ko-
per zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Geadviseerd wordt om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen 
zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Waterkering 
Het perceel ligt niet in de invloedssfeer van een door het Hoogheemraadschap aangewezen 
waterkering. Op dit aspect is de Keur derhalve niet van toepassing.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het oogpunt van water geen belemmeringen zijn voor 
het initiatief.  

4.2 Bodemkwaliteit 

In het kader van goede ruimtelijke ordening dient in een ruimtelijk plan aandacht te worden be-
steed aan de bodemkwaliteit en de betekenis voor de haalbaarheid van het plan. Daarbij kan 
onderzoek van de bodem nodig zijn om te weten welke kosten mogelijk met een sanering zijn 
gemoeid.  
 
Betekenis voor het project 
Voor het perceel is een verkennend bodemonderzoek3 uitgevoerd. In het uitgevoerde bodemon-
derzoek is door middel van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhy-
giënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. In het onderzoek 
zijn verschillende overschrijdingen in de grond en het grondwater aangetroffen. Deze zijn echter 
dusdanig gering en/of verklaarbaar uit omgevingsfactoren. Het perceel is met dit onderzoek niet 
onderzocht op pentachlooraniline. 
 
In 2020 is aanvullend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek uitgevoerd4 waarin ook 
onderzoek naar de aanwezigheid van pentachlooraniline is uitgevoerd. In de grond en in het 
grondwater zijn hooguit lichte verhogingen gemeten. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft in 
voldoende mate de milieuhygiënische situatie ter plaatse van de onderzoekslocatie weer. Er is 
derhalve geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.  
 
De fundatie onder de betonverharding is indicatief onderzocht op het voorkomen van asbest. 
In de fundatie is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Er is vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar voor het verlenen van een omgevingsver-
gunning 

4.3 Archeologie  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is iedere gemeente verplicht aandacht te beste-
den aan de archeologie op haar grondgebied en dit te verwerken in bestemmingsplannen en 
andere ruimtelijke instrumenten. De gemeente Heerhugowaard heeft sinds 2010 archeologisch 
beleid dat is vastgelegd in een beleidsnota met archeologiekaart. 
 
Betekenis voor het project 
Het gemeentelijk archeologisch beleid is vertaald in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
Het geldende bestemmingsplan geeft aan dat bij plannen die dieper reiken dan 40 cm en groter 
zijn dan 500 m² een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Met het bouwplan zal niet meer 
dan 500 m² dieper dan 40cm worden verstoord. Omdat de verstoringsnorm niet wordt over-

 
3 Verkennend bodemonderzoek Jan Glijnisweg 21 te Heerhugowaard, Landview, 24 oktober 2011 
4 Aanvullend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Jan Glijnisweg 21 te Heerhugowaard, Grondslag, 15 mei 

2020 
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schreden, is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. De ter plaatse geldende archeolo-
gische dubbelbestemming blijft gelden. Als (in de toekomst) de verstoringsnorm toch wordt 
overschreden is op grond hiervan archeologisch onderzoek nodig. Vanuit het oogpunt van ar-
cheologie zijn er geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan. 

4.4 Cultuurhistorie 

Volgens het Besluit ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om in de toelichting van het 
bestemmingsplan een gemotiveerde beschrijving op te nemen van de wijze waarop rekening 
gehouden is met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden.  
 
Betekenis voor het project 
De locatie heeft verder geen specifieke cultuurhistorische waarden en er is geen sprake van 
een aardkundig waardevol gebied. Er is geen sprake van aantasting van cultuurhistorische 
waarden. 

4.5 Natuur 

In de natuurwetgeving worden gebiedsbescherming en soortenbescherming onderscheiden. 
Beide beschermingsregimes zijn van belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een ge-
bied. In dit kader is voor het plan een quick scan natuur5 uitgevoerd. 
 
Betekenis voor het project 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt op ongeveer 5 kilometer afstand van het meest nabijgelegen Natura 2000-
gebied Eilandspolder. Gezien de grote afstand en de uit te voeren werkzaamheden worden op 
voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals licht, geluid of opti-
sche verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. 
In verband met de stikstofemissie door de bouw van de woningen en toename van verkeer zijn 
berekeningen met het programma Aerius uitgevoerd6. De maximale projectbijdrage in de ge-
bruiksfase en in de aanlegfase is 0,00 mol/ha/jaar op de meest dichtstbijzijnde stikstofgevoelige 
habitattypen. De stikstofdepositie die uitvoering van de plannen zal veroorzaken vormt een zo-
danig gering percentage van de kritische depositiewaarde van de ter plaatse voorkomende stik-
stofgevoelige habitattypen, dat er ecologisch gezien geen zichtbare of meetbare effecten zullen 
optreden en er zeker geen sprake is van significante gevolgen waardoor de instandhoudings-
doelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden in gevaar zouden kunnen komen. 
Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of weide-
vogelleefgebied. Wel is het plangebied gelegen nabij een NNN verbindingszone. Aangezien het 
om vervangende nieuwbouw van één woning gaat kunnen negatieve effecten op de verbin-
dingszone worden uitgesloten. 
Het plangebied ligt ook niet in of in de nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland en weidevo-
gelleefgebied.  
 
Soortenbescherming 
Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten amfibieën, vogels, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de 
amfibieën en grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn. Voor deze 
aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. 
In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten voorkomen. Voor 
de verwachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of ver-
stoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor broed-
vogels dan niet nodig. Het broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

 
5 Jan Glijnisweg 21 te Heerhugowaard – Toetsing in het kader van de natuurwetgeving, Van der Goes en Groot, 6 juni 

2019 
6 Stikstofberekening Jan Glijnisweg 21 Heerhugowaard, DNS Planvorming BV, 3 maart 2021 
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In de quickscan is geconcludeerd dat jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels kunnen 
voorkomen, namelijk die van huismus en gierzwaluw. Tevens kunnen verblijvende vleermuizen 
voorkomen. Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied door vogels met 
jaarrond beschermde nesten (Sperwer), wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter leefgebied en in de 
naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De vogels en vleermuizen 
kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen 
in het plangebied wordt eveneens geen negatief effect verwacht van de ingreep. Het plangebied 
maakt vormt slechts een klein deel van een veel groter foerageergebied en in de naaste omge-
ving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve gemakke-
lijk uitwijken. 
 
Naar aanleiding van deze bevindingen zijn de schuren op het terrein nader geïnventariseerd op 
de geschiktheid voor verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen7. Hieruit 
volgt dat verblijfplaatsen van huismussen en gierzwaluwen niet worden verwacht in de te slopen 
bebouwing. Omdat verblijfplaatsen van vleermuizen niet zijn uit te sluiten is nader vleermuison-
derzoek uitgevoerd8. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni t/m september 2019. Er zijn 
geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld in het plangebied en er worden geen nega-
tieve gevolgen verwacht.  

4.6 Bedrijven en milieuzonering 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tus-
sen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen 
anderzijds.  
 
De doelen van milieuzonering zijn: 

 Het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 
gevaar bij woningen en andere gevoelige functies; 

 Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 
binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 
Betekenis voor het project 
Er zijn geen bedrijven of functies in de omgeving die een goed woon- en leefklimaat ter plaatse 
in de weg staan danwel in de bedrijfsvoering worden beperkt door het toevoegen van een wo-
ning. Op ruim 90 meter ten zuidoosten en ruim 100 meter ten noordoosten van de te realiseren 
woningen zijn agrarische bouwvlakken gelegen. Er wordt ruimschoots voldaan aan de richtaf-
standen uit de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. De bedrijven binnen deze bouw-
vlakken worden bovendien in hun bedrijfsvoering al beperkt door woningen die op korte afstand 
van deze bedrijven zijn gesitueerd.  
 
Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn er daarom geen belemmeringen voor de uitvoer-
baarheid van het plan. 

4.7 Verkeer en parkeren 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een ruimtelijke onderbouwing inzicht te 
geven in de gevolgen van de ontwikkeling op het gebied van verkeer en parkeren.  
 
 
 
 

 
7 Ecologische gebouwinspectie Jan Glijnisweg 21 te Heerhugowaard, Van der Goes en Groot, 1 juli 2019 
8 Jan Glijnisweg 21 te Heerhugowaard – Toetsing in het kader van de natuurwetgeving, Van der Goes en Groot, 10 ok-

tober 2020 
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Betekenis voor het project 
De woningen worden ontsloten op de Jan Glijnisweg. Verkeerskundig zijn er geen aandachts-
punten. De Jan Glijnisweg heeft voldoende capaciteit om de extra verkeersgeneratie van drie 
extra woningen af te wikkelen. 
 
Voor de parkeernorm wordt in Heerhugowaard aangesloten bij de kencijfers van de CROW, zo-
als vastgelegd in de CROW-publicatie 381. Heerhugowaard is 'sterk stedelijk', het gebied be-
vindt zich in de categorie 'rest bebouwde kom'. De kencijfers zijn: 

 Koop, vrijstaand minimaal 1,7, maximaal 2,5 pp per woning 
 Koop, twee-onder-een-kap, minimaal 1,6, maximaal 2,4 pp per woning 

In de bovengenoemde kencijfers zijn 0,3 parkeerplaatsen per woning opgenomen voor bezoe-
kers. 
 
In het plan is rekening gehouden met 8 parkeerplaatsen (inclusief de parkeerplaatsen voor de 
bestaande woning). Hiermee wordt voldaan aan de bandbreedte van de bovenstaande kencij-
fers. 

4.8 Geluid wegverkeer 

Op grond van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting afkomstig van geluidgezoneerde 
wegen op de nieuwe woningen te worden getoetst aan de in de wet opgenomen grenswaarden. 
 
Betekenis voor het project 
De nieuwe woningen komen in de onderzoekszone van de Jan Glijnisweg. De Wet geluidhinder 
verplicht om de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen te toetsen aan de grens-
waarden. Door middel van een SRM-1 berekening is de geluidbelasting op het bouwvlak9 in-
zichtelijk gemaakt. Uit de berekening volgt een geluidbelasting van 50 dB (incl. correctie) op de 
zuidgevel van de dubbele schuurwoning. De overige woningen komen op meer dan 50 meter 
van de Jan Glijnisweg. Gelet op deze afstand kan voor deze woningen worden voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. 
 
De realisatie van de bron- en overdrachtsmaatregelen zijn ter plaatse niet opportuun. Er wordt 
verzocht tot het vaststellen van hogere waarde voor de zuidgevel van de dubbele schuurwo-
ning.  

4.9 Luchtkwaliteit 

De regels en grenswaarden voor luchtkwaliteit staan in de Wet milieubeheer (Wm), titel 5.2: 
luchtkwaliteitseisen. 
 
Uit artikel 5.16 lid 1 van de Wm blijkt dat het project toelaatbaar is indien het project aan één of 
een combinatie van de volgende voorwaarden voldoet: 

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
 een project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
 een project draagt alleen ‘niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreini-

ging;  
 een project is opgenomen in, of past binnen, het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) of een regionaal programma van maatregelen. 
 

Daarnaast dient te alle tijde dient rekening te worden gehouden met een goede ruimtelijke orde-
ning.  
 
Betekenis voor het project 
Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat sprake is van een ‘klein project’ 
welke niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Op basis van deze gegevens kan 

 
9 Rekenblad SRM-1 berekening Jan Glijnisweg 21 Heerhugowaard, DNS Planvorming BV, 21 januari 2021 
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worden geconcludeerd dat onderzoek naar luchtkwaliteit voor de  ontwikkeling die met het voor-
liggende bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt niet nodig is en dat de ontwikkeling niet 
bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
Uit de informatie die beschikbaar is via de Monitoringstool NSL blijkt dat de jaargemiddelde 
concentraties fijn stof en stikstofdioxide in 2017, 2020 en 2025 langs wegen in de nabijheid 
van het plangebied onder de 35 µg/m³ liggen. Ter plaatse van het gehele plangebied zal dan 
ook worden voldaan aan de grenswaarden omdat de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen afnemen naarmate een locatie verder van de weg ligt. Met betrekking tot luchtkwaliteit is 
in het plangebied sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

4.10 Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag van of handeling met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. 
Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de aan-
vaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen: 
 

 Risicovolle inrichtingen: Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
 Transportassen voor gevaarlijke stoffen: Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen; 
 Buisleidingen: Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaats-
gebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR (10-6/jaar) geeft inzicht in de kans op 
overlijden van een individu op een bepaalde afstand van een risicovolle activiteit. Het GR wordt 
bepaald door de aanwezige mensen in de nabijheid van een eventueel ongeval bij een risico-
volle activiteit en geeft het aantal mogelijke (dodelijke) slachtoffers weer. Ten aanzien van het 
PR geldt dat er bij besluitvorming op een ruimtelijk plan een grenswaarde in acht dient te wor-
den genomen (kwetsbaar object) danwel met een richtwaarde rekening dient te worden gehou-
den (beperkt kwetsbaar object). Voor het GR geldt een oriënterende waarde (BEVI) of een ori-
entatiewaarde (circulaire Rvgs). 
 
Betekenis voor het project 
Met behulp van de risicokaart (www.risicokaart.nl) is een inventarisatie gemaakt van de in de 
omgeving van het plangebied aanwezige risicobronnen ten aanzien van externe veiligheid. In 
de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Ook zijn er 
geen hogedruk gasleidingen of transportroutes voor gevaarlijke stoffen in de directe omgeving 
van het plangebied.  
 
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid 
van het initiatief. 

4.11 Duurzaamheid 

In de uitvoering van het bestemmingsplan zal aandacht worden besteed aan het aspect duur-
zaamheid. Duurzaam bouwen betreft een wijze van plannen, bestemmen, ontwerpen, bouwen, 
inrichten en beheren (inclusief slopen en hergebruik) van de te realiseren woningen.  
Duurzaamheidsaspecten waar bij de bouw van de woningen aan moet worden gedacht zijn: 
energiehuishouding, materiaalgebruik, watergebruik, gezondheid, comfort, toekomstbestendig-
heid, etc.  
 
In het Heerhugowaardse programma “Strategie Duurzame Ontwikkeling 2016 - 2019“  is de am-
bitie op het gebied van duurzaamheid vastgelegd. Het streven is een energieneutraal Heerhu-
gowaard in 2030, maar ook wettelijk zijn er de komende jaren aanscherpingen te verwachten op 
het gebied van duurzaam bouwen. Vanuit het collegeprogramma wordt duurzaamheid breder 
getrokken dan alleen energie. Ook het sociaal domein: zorg, veiligheid en levensloopbestendig-
heid, en het economisch domein zijn hier bij gevoegd.  
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Betekenis voor het project 
Vanaf 2021 mogen alleen nog bijna-energieneutrale (BENG) of energieopwekkende woningen 
worden gebouwd. Er wordt met de woningen niet aangesloten op het gasnet maar gebruik ge-
maakt van een luchtwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Met betrekking tot het as-
pect duurzaamheid is daarnaast van belang dat als onderdeel van het plan de asbest dakplaten 
van de schuren zullen worden verwijderd. Tevens biedt het plangebied door middel van veel 
groen en halfverharding veel gelegenheid voor waterinfiltratie. 

4.12 M.e.r.-beoordeling 

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht ten aanzien van plannen, gevallen, activitei-
ten en besluiten die (mogelijk) grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu, een procedure 
voor milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. De m.e.r. is bedoeld om milieubelangen meer 
expliciet af te wegen bij het opstellen van plannen en het uitvoeren van projecten.  
 
Het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer zijn per 7 juli 2017 gewijzigd. Gemeenten zijn  thans 
verplicht om voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten een expliciet besluit te nemen over 
het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (Mer). 
 
Betekenis voor het project 
In het Besluit milieueffectrapportage zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en indicatieve 
drempelwaarden opgenomen. Op de D-lijst onder categorie D 11.2 geldt voor het onderdeel 
‘aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw 
van winkelcentra of parkeerterreinen’ een drempelwaarde van 100 hectare en van 2.000 wonin-
gen.  
 
In dit geval is sprake van de realisatie van drie woningen, waarmee ver onder de drempel-
waarde wordt gebleven. Het is gelet op de hiervoor behandelde milieu- en omgevingsaspecten 
uitgesloten dat belangrijke negatieve milieugevolgen zullen optreden. Er hoeft derhalve geen 
m.e.r. beoordelingsprocedure te worden gevolgd.  

4.13 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten 

De effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de in dit hoofdstuk genoemde milieu- en 
omgevingsfactoren vormen geen belemmering voor de voorgenomen afwijking van het bestem-
mingsplan ten behoeve van het bouwplan. 
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5 Financiële uitvoerbaarheid 

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 5.20 van het Besluit 
omgevingsrecht dient er in het kader van de omgevingsvergunning voor afwijking van een be-
stemmingsplan (Wabo, artikel 2.12 lid 1 onder a, sub 3) onderzoek te worden gedaan naar de 
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt inge-
gaan op de financiële haalbaarheid van het plan. De maatschappelijke aspecten worden in 
hoofdstuk 6 toegelicht. 
 
In artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voorgeschreven dat de gemeenteraad 
een exploitatieplan vaststelt voor de gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is de definitie van bouwplan gegeven, waarbij de bouw 
van één of meerdere woningen als bouwplan wordt gedefinieerd. Met het tweede lid van artikel 
6.12 Wro kan worden afgeweken van de plicht een exploitatieplan vast te stellen, mits het ver-
haal van kosten anderszins is verzekerd. 
 
Voor de ontwikkeling van het plan wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatief-
nemer, waarin wordt bepaald dat de initiatiefnemer alle kosten en risico’s draagt die met de ge-
biedsontwikkeling zijn gemoeid. De gemeente acht deze partij in staat om deze kosten te dra-
gen. De kosten worden terugverdiend in de vorm van verkoop van woningen. Op grond van 
deze gegevens kan de financiële uitvoerbaarheid van het plan in voldoende mate gewaarborgd 
worden geacht. 
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6 Procedure omgevingsvergunning 

6.1 Algemeen 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onderscheidt twee voorbereidingsproce-
dures: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. De regel bij het bepalen van de te 
volgen procedure is dat de reguliere voorbereidingsprocedure wordt gevolgd, tenzij anders is 
bepaald. Artikel 3.10 Wabo bepaalt dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afde-
ling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing is indien de activiteit in strijd is met 
het bestemmingsplan en de vergunning slecht kan worden verleend met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, onder a., onder 3° van de Wabo. Voor voorliggend project wordt dus de uitge-
breide procedure gevolgd. 
 
De bevoegdheid om de omgevingsvergunning, voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan, 
te verlenen ligt bij het College van Burgemeester en Wethouders. Op grond van artikel 6.5, lid 3 
van het Besluit omgevingsrecht heeft de gemeenteraad op 14 september 2010 categorieën van 
gevallen aangewezen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is. De onderha-
vige ontwikkeling valt binnen categorie 1: “Voor activiteiten waarvoor het college het bevoegd 
gezag is, en deze activiteit strijdig is met een bestemmingsplan of beheersverordening aan te 
wijzen als een activiteit waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is”. Een verkla-
ring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is voor de benodigde omgevingsvergunning 
niet noodzakelijk. 

6.2 Voorbereiding 

Het planvoornemen is in 2016 gestart. Nadien heeft er met verschillende buren overleg plaats-
gevonden. Vanaf 2020 is het project overgenomen door Fundamentum Vastgoed. Op 2 juli 
2020 is door de Fundamentum Vastgoed een participatiebijeenkomst voor omwonenden geor-
ganiseerd waarbij ook de gemeente aanwezig was. Tijdens deze bijeenkomst is het plan toege-
licht en zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en opmerkingen te 
geven. Met verschillende omwonenden zijn daarna persoonlijke afspraken gemaakt om opmer-
kingen te bespreken. Naar aanleiding van de bijeenkomst en gesprekken zijn de volgende aan-
passingen in het plan doorgevoerd en de volgende afspraken gemaakt: 

 Verwilderde struiken bij de entree worden verwijderd zodat er een beter zicht ontstaat 
op het verkeer; 

 De groene wal aan de buitenzijde van het perceel blijft gehandhaafd. In de koopover-
eenkomsten wordt vastgelegd dat deze behouden moet blijven en onderhouden moet 
worden. 

 De dubbele schuurwoning is ca. 1,5 meter opgeschoven naar het binnenterrein en ca. 
1,5 meter opgeschoven richting de Jan Glijnisweg; 

 De mogelijke locatie voor vlonders en bijbehorende bouwwerken is bepaald en zal wor-
den vastgelegd in de koopovereenkomsten; 

 De gemeente gaat onderzoeken wat er aan de verkeersveiligheid op de Jan Glijnisweg 
kan worden gedaan ter plaatse van de kruising. Dit staat los van het woningbouwplan. 

 
Door verschillende bewoners zijn in oktober en november 2020 vragen gesteld of opmerkingen 
geplaatst. Per brief zijn de vragen beantwoord en is getracht tegemoet te komen aan de opmer-
kingen. Het belangrijkste aandachtspunt van omwonenden is de vrees voor verlies aan privacy. 
Om die reden is besloten om een groenblijvende, dichte haag met een minimale hoogte van 
1,75 meter te realiseren langs de gehele buitenzijde van het perceel. Tevens is besloten om 
niet te heien maar schroefpalen toe te passen om overlast en scheurvorming bij woningen in de 
omgeving te voorkomen. De positie van de 2 vlonders is nader vastgelegd. Deze zullen worden 
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voorzien van een dubbele haag. Een verslag van de gehouden participatie en verstuurde brie-
ven is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen. 
 
In het kader van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht vindt vooroverleg plaats met het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De resultaten zijn opgenomen in para-
graaf 4.1. Op grond van het Besluit beperking vooroverleg ruimtelijke ordening is geen voor-
overleg met de provincie noodzakelijk. 

6.3 Besluitvorming 

De uitgebreide Wabo procedure kent een doorlooptijd van maximaal 26 weken en kan eenmaal 
verlengd worden met zes weken. Op deze procedure is de uniforme openbare voorbereidings-
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Voordat een 
besluit wordt genomen, legt het bevoegd gezag het ontwerpbesluit met de overige relevante 
stukken (waaronder deze ruimtelijke onderbouwing) zes weken ter inzage. 
 
Eenieder heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Bij de besluitvorming op de 
omgevingsvergunning worden eventuele zienswijzen betrokken in de belangenafweging. Als de 
omgevingsvergunning wordt verleend, treedt deze in werking met ingang van de dag na afloop 
van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Op dat mo-
ment vormt de omgevingsvergunning de basis om af te wijken van het bestemmingsplan. 

6.4 Beroep en hoger beroep 

Na bekendmaking van het besluit is het voor iedere belanghebbende mogelijk om beroep in te 
stellen bij de rechtbank en eventueel voorlopige voorziening aan te vragen. Na uitspraak van de 
rechtbank kan hoger beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (en kan eveneens voorlopige voorziening worden aangevraagd). 
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