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Poststuknummer: D2022-12-003161

Burgemeester en wethouders hebben op 6 september 2022 een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen voor het bouwen van 59 appartementen en 20 grondgebonden woningen op de locatie 
De Klamp 26 t/m 70 en De Gording 1 t/m 34 te Heerhugowaard (project Krusemanlaan Noord) te 
Heerhugowaard. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2022-006490.

De aanvraag bevat de activiteit:
bouwen
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
inrit/uitweg maken
werk of werkzaamheid uitvoeren

Overwegingen
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:
 
Door het college van Heerhugowaard is in 2021 een aantal locaties in Heerhugowaard 
aangewezen als Urgentielocaties Sociale Woningbouw. Dit zijn locaties in eigendom van de 
gemeente waar samen met de corporaties Woonstichting Woonwaard en Woonstichting 
Langedijk sociale huurwoningen worden ontwikkeld.
De keuze hiervoor komt voort uit het grote tekort aan sociale huurwoningen voor allerlei 
woningzoekenden, waaronder jongeren, spoedzoekers, uitstromers vanuit het Pact Wonen met 
ondersteuning en statushouders. Gelet op de grote behoefte hieraan is er nadrukkelijk 
onderzocht op welke wijze de ontwikkeling kan worden versneld ten opzichte van een regulier 
ontwikkelingsproces, onder meer door toepassing van modulaire flexibele woonconcepten. 
Onderhavige locatie is hier één van, waarvan nu een aanvraag omgevingsvergunning ter 
beoordeling voorligt. 
 
Wet natuurbescherming
Stikstof
Volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming (Wnb) mag een activiteit of project geen 
significante gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied. Uit de Aeriusberekeningen blijkt dat 
daarvan geen sprake is. Wij hebben geoordeeld dat er geen sprake is van strijd met de in artikel 
2.7 Wnb genoemde belangen. Er is dan ook geen vergunningplicht volgens de Wnb.
 
Flora en fauna
Volgens artikel 3 van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het (onder andere) verboden om 
bepaalde diersoorten te verstoren, te vangen of te doden. Ook is het verboden om hun rust-, 
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verblijf- en nestplaatsen uit te halen, te verwijderen of te vernielen. Wilde planten mogen niet 
worden uitgestoken.
De zorgplicht van de Wnb is van toepassing. Uit onderzoek kan blijken dat er een ontheffing 
nodig kan zijn als er werkzaamheden worden uitgevoerd. Als deze werkzaamheden gevolgen 
kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten, moet daarvoor bij de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord een ontheffing worden aangevraagd.
 
Activiteit: bouwen

het bouwplan voldoet zowel op zich als in verband met de omgeving aan redelijke eisen 
van welstand;
het is aannemelijk gemaakt dat het bouwplan niet strijdig is met het geldende Bouwbesluit;
het is aannemelijk gemaakt dat het bouwplan niet strijdig is met de Bouwverordening van 
de Gemeente Dijk en Waard;
het project is passend binnen het bestemmingsplan Wonen en parkeren, maar in strijd met 
het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 2014 en daarom hebben wij op 
grond van artikel 2.10 tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) het project beschouwd als een activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening.

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Het project is in strijd met het nu geldende bestemmingsplan Buitengebied 2014. De gronden ter 
plaatse zijn bestemd voor Agrarisch, Maatschappelijke doeleinden, Water, Verkeer en 
dubbelbestemmingen Leiding, Waarde - Archeologie 4 en Waarde - Archeologie 5. Tevens geldt 
het Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland – herstelbesluit II. Medewerking kan 
worden verleend door verlening van een omgevingsvergunning door het afwijken van de regels 
ruimtelijke ordening op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarbij is bepaalt dat als de aanvraag betrekking heeft op 
een activiteit volgens artikel 2.1. lid 1 sub c., ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ de 
omgevingsvergunning slechts wordt verleend indien de aanvraag de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 
In artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van artikel 2.27 Wabo moet afgeven voordat 
het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kunnen verlenen.
Op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor is het mogelijk dat de gemeenteraad een lijst met categorieën
van gevallen aanwijst waarin een verklaring van geen bedenkingen alsnog niet is vereist.
De raad heeft op 20 december 2016 voor specifiek omschreven ruimtelijke plannen een 
algemene verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Dit onderhavige project valt daar echter 
niet onder, waardoor de raad voor dit project dient te besluiten over het al dan niet verlenen van 
een verklaring van geen bedenkingen.   
 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het project voorzien van een ruimtelijke 
onderbouwing met bijbehorende onderzoeken. Deze onderbouwing met bijlagen waarin e.e.a. 
nader is toegelicht met betrekking tot de ruimtelijke gevolgen van dit project is als bijlage bij het 
voorgenomen besluit gevoegd en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 
 
De bouwlocatie Krusemanlaan Noord wordt begrensd aan de noordzijde door de spoorlijn 
Heerhugowaard – Hoorn, aan de oostzijde door de N194 (Kamerlingh Onnesweg), aan de 
zuidzijde door de Krusemanlaan en aan de westzijde door de bebouwingsrand van de 
Schilderswijk. Het ontwikkelen van een nieuwe woonbuurt is op deze locatie is mogelijk omdat 
deze ligt tussen de Schilderswijk en de begraafplaats en daarmee aansluit bij bestaande 
bebouwing (Schilderswijk en kliniek De Rotonde). Door deze enigszins verscholen ligging heeft 
de nieuwe bebouwing geen negatieve ruimtelijke effecten op het aangrenzende open landschap. 
Daarnaast ligt de buurt direct aan de Krusemanlaan waardoor er, behoudens de aansluiting van 
de woningen op de bestaande weg, geen extra infrastructuur hoeft te worden aangelegd.
Het project is o.a. getoetst aan de vereisten van externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, 
natuur (stikstof), flora en fauna, milieuzonering, waterbeheer en archeologie. Voor wat betreft het 
laatste aspect blijkt uit onderzoek dat er geen archeologische waarden zijn te verwachten in dit 
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projectgebied, waardoor er geen bouwverbod geldt en/of omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werkzaamheden is vereist. 
Om te voldoen aan het bepaalde in de Wet geluidhinder wordt gelijktijdig met het besluit op de 
omgevingsvergunning door ons college een hogere waarde besluit Wet geluidhinder vanwege het 
wegverkeerslawaai van de Krusemanlaan genomen. 
Daarnaast vindt er watercompensatie plaats door een gedeeltelijke verbreding van de 
nabijgelegen Oostertocht. Het Hoogheemraadschap is hiermee akkoord.  
 
Het project draagt bij in de behoefte aan sociale woningbouw in Dijk en Waard. Het parkeren is 
passend binnen het bestemmingsplan ‘Wonen en parkeren’. De op basis van dat 
bestemmingsplan geldende parkeernormen voor deze ontwikkeling zijn toegepast. In het 
projectgebied zijn 94 parkeerplaatsen beschikbaar. Er wordt hiermee voldaan aan het 
parkeerbeleid. 

Het woningbouwproject is gepresenteerd aan de omgeving middels een informatieavond die 
bezocht werd door ca. 15 personen. Er zijn geen noemenswaardige opmerkingen gemaakt tegen 
het project.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie - er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen die er 
bestaan t.a.v. duurzaamheid, waaronder met name BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) en 
Bouwbesluit. In het project zit ook de opgave voor het inrichten van de openbare ruimte. Hier 
wordt naast het realiseren van groene parkeerplaatsen aandacht besteed aan het inrichten van 
het openbaar gebied met plantvakken, bomen en een groene ruimte tussen de bouwblokken. 

Omgevingsverordening NH2020 
Het projectgebied is gedeeltelijk gelegen buiten bestaand stedelijk gebied. Het realiseren van 
stedelijke functies, zoals het voorliggende project, mag niet in strijd zijn met de provinciale 
Omgevingsverordening NH2020. Het project dient te voldoen aan zogenaamde instructieregels 
qua ruimtelijke inpassing. Onderdeel van deze uitgebreide voorbereidingsprocedure is dat 
gelijktijdig met de procedurele stap van de terinzagelegging dit eveneens ter beoordeling wordt 
voorgelegd aan de Provincie. Gezien de ruimtelijke onderbouwing voldoet het project aan de 
voorwaarden van de Omgevingsverordening NH2020. Dat is ook toegelicht in provinciale 
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De adviescommissie had enkele opmerkingen die 
door de gemeente zijn beantwoord. Wij menen dat daarmee voldoende tegemoet is gekomen 
aan het provinciale beleid. Verder had de Provincie geen aanvullende opmerkingen. Belangrijk is 
op te merken dat Gedeputeerde Staten op 13 december 2022 hebben besloten tot wijziging van 
de werkingsgebieden OVNH2020 ronde 2022-II. De onderhavige planontwikkeling ligt ten 
grondslag aan dit besluit. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd in hun vergadering 
van 16 januari 2023. Daarmee is dit onderhavige plangebied onderdeel van het stedelijk gebied 
geworden en is afstemming met de provincie niet meer aan de orde. Het besluit treedt in werking 
op 1 januari 2023.
 
Conclusie

Er zijn geen stedenbouwkundige, planologische, archeologische en milieutechnische bezwaren 
tegen de uitvoering van dit project. Het project voldoet daarmee aan een ‘goede ruimtelijke 
ordening’. Gelet op betrokken belangen kan in alle redelijkheid en billijkheid niet worden gesteld 
dat belangen van derden met de uitvoering van dit plan worden geschaad.

Verklaring van geen bedenkingen 
De gemeenteraad heeft op 2 november 2022 besloten een verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) te verlenen. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing bij de 
totstandkoming van deze beschikking. Het ontwerpbesluit vvgb en de daarbij bijbehorende 
stukken hebben vanaf 9 november tot en met 20 december 2022 ter inzage gelegen. Gedurende 
deze termijn zijn geen zienswijzen zijn ingediend. Daarmee is de vvgb definitief verleend. De 
vvgb wordt ten grondslag gelegd aan dit besluit en maakt hier van onderdeel uit. 
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Activiteit: in-/uitrit aanleggen of veranderen
Volgens de Wegenwet moet de eigenaar van een weg de aanleg van uitwegen daarop gedogen.
De wegbeheerder mag zowel op grond van de Wegenwet als de Wegenverkeerswet wel nadere
regels stellen voor uitwegen, zolang deze niet in strijd zijn met hogere wetgeving. Deze regeling
is opgenomen in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 (hierna: Apv).
Volgens artikel 2:12 Apv dient in verband met het maken of veranderen van een uitweg een 
omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Artikel 2:12 Apv beoogt te voorkomen dat men op 
willekeurige plaatsen inritten creëert. Dat kan de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de weg 
en de groenvoorziening te veel belemmeren/beschadigen. Conform lid 2 van genoemd artikel 
verbiedt het college het maken van de uitweg indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht; 
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van de bruikbaarheid van de weg; of 
c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. 
Deze criteria zijn nader omschreven in het Inrittenbeleid gemeente Heerhugowaard 2016. Ook 
zijn in het inrittenbeleid regels geformuleerd ten aanzien van de breedte van de weg. 
Indien de beoordeling van bovengenoemde criteria positief is, dan wordt conform artikel 2.2, 
eerste lid, onder e, van de Wabo een omgevingsvergunning verleend. 
De voorgestelde inrichting van het projectgebied is getoetst aan de criteria als genoemd in artikel 
2:12, lid 2, onder a tot en met c Apv en het Inrittenbeleid. Er wordt hier aan voldaan. Er kan 
medewerking worden verleend.
 
Activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

een deel van het projectgebied is gesitueerd in het plangebied van het bestemmingsplan 
Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland - herstelbesluit II. De gronden aldaar 
hebben de dubbelbestemming Leiding-hoogspanning. Zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning is het daar verboden: beplantingen en bomen aan te brengen, 
wegen of paden aan te leggen en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
het indrijven van voorwerpen in de bodem; het uitvoeren van grondbewerkingen, het 
aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het 
permanent opslaan van goederen. 
een deel van het project gebied is gesitueerd in het bestemmingsplan Buitengebied 2014, 
op gronden met de dubbelbestemming Leiding. Het uitvoeren van werken geen bouwwerk 
zijnde en werkzaamheden is mogelijk met een omgevingsvergunning indien de veiligheid 
van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij 
de betrokken leiding exploitant.
ter plaatse van deze gronden wordt de ontsluiting van het woongebied met 
groenvoorzieningen en parkeerplaatsen aangelegd. De leidingbeheerder is geraadpleegd. 
De voorgenomen werken of werkzaamheden zullen de belangen in verband met de 
leiding(en) niet onevenredig schaden. Er kan medewerking worden verleend.

Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan Hoofdstuk 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit 
omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. 
 
Terinzagelegging – geen zienswijzen
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerp omgevingsvergunning en 
ontwerpbesluit hogere waarde wet geluidhinder hebben vanaf 9 november tot en met 20 
december 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn van terinzagelegging kon een ieder 
zienswijzen indienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Vergunning treedt terstond in werking na bekendmaking 
Tegen het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning kan een belanghebbende met 
ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep 
worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland. Volgens artikel 6.1 lid 2 Wabo treedt de 
omgevingsvergunning pas in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
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genoemde beroepstermijn afloopt. Dat wil zeggen dat u pas na de beroepstermijn mag starten 
met het plan.
Volgens artikel 6.2 Wabo kunnen wij hiervan afwijken en besluiten om de beschikking terstond na 
bekendmaking in werking te laten treden.
Het niet direct in werking treden van een omgevingsvergunning staat in de wet omdat een aantal 
activiteiten onomkeerbare gevolgen hebben. Het veranderen van een monument of het kappen 
van een boom kan bijvoorbeeld niet ongedaan worden gemaakt.
Aanvrager heeft een groot (economisch) belang bij een spoedige aanvang van de 
bouwwerkzaamheden, daarnaast voorziet het project in de dringende behoefte aan woonruimten, 
waardoor directe inwerkingtreding is te overwegen.
In dit geval betreft het bouwen van modulaire woningen waartoe is afgeweken van het 
bestemmingsplan. Er is niet direct sprake van onomkeerbare gevolgen. Wij besluiten daarom om 
gebruik te maken van het bepaalde in artikel 6.2 Wabo, waardoor de omgevingsvergunning 
terstond na bekendmaking in werking treedt. 
U mag voor eigen rekening en risico starten met het plan.
 
Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten:
voor het bouwen van 59 appartementen en 20 grondgebonden woningen bouwen op de locatie 
De Klamp 26 t/m 70 en De Gording 1 t/m 34 te Heerhugowaard (project Krusemanlaan Noord) 
(zaaknummer 2022-006490) een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

“handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” en medewerking te verlenen aan een 
afwijking van het bepaalde in het bestemmingsplan Buitengebied 2014 krachtens het 
bepaalde in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 
“bouwen” op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub a juncto artikel 2.10 Wabo;
“inrit/uitweg maken” voor het realiseren van een inrit op grond van artikel 2.2. lid 1, sub e 
Wabo juncto artikel 2.12 APV’.
“werk of werkzaamheid uitvoeren op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub b juncto artikel 
22.3.1. van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 en artikel 4.4.1. van het 
Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland - herstelbesluit II.

Wij besluiten ook dat:
de omgevingsvergunning krachtens het bepaalde in artikel 6.2 Wabo terstond na 
bekendmaking in werking treedt.

 

De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte documenten en conform de bij dit besluit behorende bijlage met 
voorschriften en nadere eisen.

 

Heerhugowaard, 29-12-2022 
Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard 
namens hen,

A. Braams 
Vergunningverlener
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De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning altijd op het werk 
aanwezig is en dat de toezichthouder van de afdeling Handhaving deze kan inzien.

 

Beroep

Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit 
binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord- 
Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij verzending 
van het beroepschrift per post moet u het beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post 
bezorgen. Het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de 
termijn bij de rechtbank is ontvangen. Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

de naam en adres van de indiener; de dagtekening; de omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht (zo mogelijk dient u een afschrift van dit besluit bij uw beroepschrift te 
voegen); de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http:// 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.


