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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Aan de Oostdijk 33a te Heerhugowaard bevinden zich twee kadastrale percelen met woonbe-
stemming. Op het westelijke perceel staan twee schuren. De eigenaar heeft de wens om een 
nieuwe toekomstbestendige invulling aan dit perceel te geven door op deze locatie één van de 
schuren te transformeren tot woning en het erf opnieuw inrichten.  
 
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.  
 
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 
plan in strijd met het bestemmingsplan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
voorziet in de mogelijkheid tot afwijken van het bestemmingsplan, door middel van een omge-
vingsvergunning. Voorwaarde is dat een goede ruimtelijke onderbouwing aan de omgevingsver-
gunningaanvraag ten grondslag ligt. Voorliggend rapport vormt deze ruimtelijke onderbouwing. 
De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing. 

1.2 Ligging besluitgebied 

Het besluitgebied maakt onderdeel uit van het kadastraal perceel Heerhugowaard P8804 en be-
hoort in de huidige situatie bij de woning aan de Oostdijk 33a. De te transformeren schuur staat 
aan de westzijde van het perceel. 
 

 
Afbeelding 1.1: luchtfoto met ligging besluitgebied (rood omlijnd) en kadastrale grenzen  
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘De Draai 2019’, vastgesteld op 17 december 
2019 door de gemeenteraad van Heerhugowaard. In dit bestemmingsplan is voor de gronden 
van het besluitgebied de bestemming ‘Wonen - 1’ opgenomen. Deze gronden zijn primair be-
stemd voor wonen in de vorm van vrijstaande woningen. Een hoofdgebouw is uitsluitend toege-
staan binnen het bouwvlak.  
 
Omdat de voorgenomen woning is gesitueerd buiten het bouwvlak, is het plan in strijd met het 
bestemmingsplan. 
 

 
Afbeelding 1.2: Uitsnede bestemmingsplan ‘De Draai 2019’ (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

Naast het bestemmingsplan ‘De Draai 2019’ geldt ter plaatse van het plangebied ook het para-
plubestemmingsplan ‘Wonen en parkeren’. In dit paraplubestemmingsplan is een eenduidige 
juridische omschrijving vastgesteld met betrekking tot verschillende woonbegrippen en is be-
paald 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 maatschappelijke uitvoerbaar-
heid beschreven. 
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2 Het project 

2.1 Huidige situatie  

De Oostdijk is in de gemeentelijke visie ‘Samen werken aan de linten’ gekarakteriseerd als dijk-
lint. De ligging aan de Ringvaart en het cultuurhistorische karakter zijn kenmerkend voor dit type 
lint. Aan de Oostdijk is bebouwing grotendeels als gebouwensembles aan de voet van de dijk 
gepositioneerd. Het hoogteverschil met zicht vanaf de dijk op de lager gelegen erven is beeld-
bepalend. De erven zijn opgezet als ‘groene kamers’ en zijn omzoomd met boomsingels. De er-
ven bevinden zich op enige onderlinge afstand. Stolpboerderijen zijn typische bouwvormen in 
het lint. Aan de westzijde grenst de locatie aan de nieuwbouwwijk De Draai. 
 
De opstallen op het perceel Oostdijk 33a bestaan uit één woonhuis en twee schuren. De wo-
ning is voor op de kavel gelegen en op de Oostdijk georiënteerd. De schuren liggen achter de 
woning en zijn beiden op het erf georiënteerd. De voorkant van de kavel is als siertuin ingericht. 
Achter de schuren ligt nog een open grasveld met een enkele boom. De kavel is aan de west- 
en zuidkant omsloten met water, deels geflankeerd met knotwilgen. Het erf is veelal verhard en 
wordt ook gebruikt om te parkeren. 
 
De achterste schuur op het perceel is oorspronkelijk agrarisch in gebruik geweest maar heeft nu 
geen functie meer.  
 

 
Afbeelding 2.1: Te transformeren schuur 

2.2 Planbeschrijving 

Het initiatief is om de achterste schuur op het perceel te transformeren en de omliggende ver-
hardingen en opslagruimtes te verwijderen en opnieuw in te richten. Een herontwikkeling op 
deze plek biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Het heringerichte gebied be-
staat uit de bestaande woning, de bestaande schuur en één nieuwe woning in de te transforme-
ren schuur en een heringericht erf. In het plan wordt aangesloten op de karakteristieken van 
een boerenerf. 
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Kernwoorden voor de herinrichting zijn: 
 Te transformeren bebouwing behoudt schuuruitstraling 
 Relatie voor- en achtererf 
 Doorzicht over het erf 
 Handhaven open, onbebouwde ruimte 
 Groen karakter van het terrein 
 Fraaie voorkant naar de weg 
 Groene omzooming van het erf met o.a. hagen en bomen 

 

  
Afbeelding 2.2: Schetsontwerp herinrichtingsplan (bron: ErvenConsulenten) 
 
De beeldkwaliteit van het erf wordt bepaald door de samenhang tussen de bebouwing, de 
erfnrichting en de omgeving. Deze dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Bij de indeling 
van het plangebied is sprake van een referentie naar de traditionele opbouw van het boerenerf; 
een woning vooraan op het perceel, en bijgebouwen, bestaand uit een schuur en een woning in 
schuurtypologie, achterop het perceel. Deze onderlinge verbondenheid wordt ook versterkt door 
de positionering rondom een centraal erf. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is 
een beeldkwaliteitplan1 opgesteld. Het ontwerp voor de woning (zie afbeelding 2.3) voldoet aan 
de criteria in dit beeldkwaliteitsplan. 
 
De bebouwing staat geclusterd op de kavel. De nieuwe bebouwing sluit qua schaal en maat 
aan bij de bestaande bebouwing. Doordat de voorop de kavel gelegen woning teruggerooid ligt, 
ontstaat een voorerf. Dit voorerf wordt sober ingericht met een grasvlak en een of enkele grote 
bomen. 
 
Het erf dient als entree van de beide woningen met de mogelijkheid om te parkeren. Doordat 
het erf onregelmatig van vorm is en breder wordt na het passeren van de buurwoning, kan het 
parkeren minder dominant in het zicht worden opgelost zodat de doorzichten gehandhaafd blij-
ven. 
 
Het geheel wordt ontsloten door de bestaande oprit. De bestaande bomen op en rond het per-
ceel worden zoveel mogelijk in stand gehouden. De bestaande sloten worden als erfgrens be-
nut en worden vrij gehouden verharding tot aan de slootkant. De bebouwing blijft op afstand van 
de sloten. Aan de erfzijde van de sloot komen bomen. Hiermee wordt het plangebied in het 
landschap verankerd. 

 
1 Beeldkwaliteitsplan Oostdijk 33a Heerhugowaard, ErvenConsulenten.nl, 4 februari 2020 
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Om aan te sluiten bij het agrarische en landelijke karakter van het gebied, krijgt de woning de 
uitstraling van agrarisch bebouwing in de vorm van een schuurwoning met een eigentijdse uit-
straling. Het schuurtype past binnen het, van oorsprong agrarische, erf en sluit aan bij het agra-
rische en landelijke karakter 
 

 
Afbeelding 2.3: Visualisatie schuurwoning (bron: Studio S3) 
 
Het plan biedt onder meer ruimtelijke kwaliteit op de volgende punten: 

 de nieuwe schuurwoning verbetert de uitstraling van de bebouwing op het perceel; 
 verharding en opslagruimtes rondom worden verwijderd waardoor er meer ruimte is 

voor groen; 
 de woning past in het erfensemble; 
 versterking van de erfbeplanting op de erfgrenzen; 
 plan past in de structuur van het lint; 
 rust, ruimte en uitzicht staan centraal. 
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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 
De ontwikkeling 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 zal voldoen 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 
Uit jurisprudentie volgt dat de Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is bij 
het verlenen van een omgevingsvergunning op basis van de kruimelgevallenregeling (zaaknum-
mer: ECLI:NL:RVS2015:3845). Daarnaast is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikke-
ling. Het nieuwe gebruik van het pand is ten opzichte van de huidige bestemming niet van die 
aard en omvang dat het als stedelijke ontwikkeling gekwalificeerd moet worden. 
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De gebruikswijziging vindt plaats in een bestaand pand binnen het bestaand stedelijk gebied. 
Het initiatief is in lijn met het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking, namelijk een 
zorgvuldig ruimtegebruik. 

3.3 Provinciaal en regionaal 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. 
 
De transformatie van de schuur naar woning is in lijn met de regels zoals deze zijn opgenomen 
in de Omgevingsverordening NH2020. 
 
3.3.2 Woonagenda 2020-2050 
In april 2020 is de Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025 vastgesteld. Doelstelling 
van de woonagenda is dat de provincie Noord-Holland wil zorgen voor voldoende betaalbare, 
duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen. De speerpunten van het 
provinciale woonbeleid zijn een woning voor iedereen, productie op peil: aanjagen woningbouw-
productie, gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke provincie en 
een kwalitatief, betaalbaar en divers woningaanbod. Deze speerpunten zijn vertaald in de Regi-
onale Actieprogramma's. 
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Betekenis voor het project 
Met het plan wordt een bijdrage geleverd aan de vraag naar woningen. In paragraaf 3.3.3 is na-
der ingegaan op de het Regionaal Actie Programma. 
 
3.3.3 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. De regionale afstemming over woningbouwprogrammering opgenomen in het RAP is ook 
gewenst ten behoeve van de nationale 'Ladder voor duurzame verstedelijking'. Dit document is 
in 2019 opgevolgd door "Woningbouwafspraken en programmering Regio Alkmaar". 
 
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. 
 
Betekenis voor het project 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de toevoeging van een woning 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 het RAP. 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 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. 
 
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. 
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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 verbete-
ring van de ruimtelijke kwaliteit. Het plan leidt niet tot aantasting van de openheid en is passend 
binnen de gemeentelijke structuurvisie. 
 
3.4.2 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 Oostdijk 33a 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. 
 
3.4.3 Woonvisie Heerhugowaard 2018-2050 
In de Woonvisie Heerhugowaard 2018-2050 is aangegeven dat de gemeente staat voor een 
trendbreuk met het woonbeleid van de afgelopen decennia. De laatste uitbreidingsgebieden zijn 
gepland, waarna er enkel nog binnen de stadsgrenzen dichter gebouwd zal worden om te vol-
doen aan de bevolkingsgroei. In combinatie met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
aardgasvrij wonen, het invoeren van de omgevingsvisie en het vergrijzen van de bevolking 
vraagt dit een andere manier van kijken naar woningbouw. 
  
De woonvisie bestaat uit  drie delen: trends, ambities en beschrijving deelgebieden.  Opval-
lende zaken zijn dat bijna 80% van de inwoners van Heerhugowaard momenteel tevreden is 
met het wonen in deze gemeente. Ook zal het aantal ouderen ouder dan 65 en 75 toenemen, 
neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe en staan er mogelijk teveel eengezinswoningen 
in de gemeente. De cijfers zijn deels gebaseerd op de woontest, een breed uitgezette enquête 
onder de inwoners. 
  
Om de regio en de gemeente economisch vitaal te houden is het van belang dat de beroepsbe-
volking op peil blijft. Deze mensen moeten een plek hebben om te wonen en ook de bereikbaar-
heid vanuit de Metropoolregio Amsterdam draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Heerhugo-
waard. Al deze ambities hebben invloed op elkaar en vormen een beeld van waar de gemeente 
heen wil op termijn. 
  



Beleid 
 

 

DNS Planvorming BV   12/22 

 

Heerhugowaard heeft op verschillende thema’s al de nodige ambities vastgesteld die samen-
hangen met of gevolgen hebben voor de woonvisie. Dat zijn ambities die invloed hebben op het 
woonbeleid. Daarnaast zijn er al verschillende visies en plannen vastgesteld voor onder meer 
het stationsgebied, de boulevard en de bereikbaarheid van de wijken in Heerhugowaard. De 
ambities met betrekking tot wonen zijn verdeeld over de volgende thema's:  

 Duurzaam wonen 
 Fysiek domein 
 Sociaal domein 
 Economisch domein   

 
Betekenis voor het project 
Met het voorliggende plan wordt een (kleine) bijdrage geleverd aan het behalen van de ambities 
uit de woonvisie. Het heeft hierbij voornamelijk raakvlakken met duurzaam wonen en het fysiek 
domein. De woning wordt gasloos en duurzaam gebouwd, conform de eisen van het Bouwbe-
sluit en BENG (bijna energieneutraal). Daarnaast wordt aangesloten bij de ambitie om binnen-
stedelijk bouwen voorrang te geven. Er wordt geconcludeerd dat het plan in lijn is met de woon-
visie. 
 
3.4.4 Lokale Energie Strategie 
In de Lokale Energie Strategie (LES) is een beschrijving gegeven van de energie- en warmte-
opgaven en zijn scenario’s benoemd voor het behalen van de plaatselijke doelstellingen en am-
bities. De LES zal worden uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma, waarbij op wijkni-
veau in beeld wordt gebracht op welke termijn en op welke wijze de energie- en warmtevraag-
stukken opgelost kunnen worden. Daarbij rekening houdend met het karakter en landschap van 
Heerhugowaard.  
 
In de LES is als doel beschreven dat Heerhugowaard in 2030 net zoveel duurzame energie op-
wekt als de stad verbruikt. Daarnaast wordt gewerkt aan een klimaatrobuuste stad. Er wordt uit-
voering gegeven aan de doelstelling uit de regionale Focusagenda ‘We zetten in op duurzame 
energie, vanuit de noodzaak én de kans om in 2050 energieneutraal te zijn’. Vooruitlopend op 
het uitvoeringsprogramma worden de keuzes uit de LES meegewogen bij het uitvoeren van de 
hoge duurzaamheidsambities in al lopende projecten als het Stationsgebied, De Vaandel, De 
Draai en overige nieuwbouwprojecten. 
 
Betekenis voor het project 
In paragraaf 4.12 is beschreven welke duurzaamheidsmaatregelen er worden getroffen bij het 
project, vooruitlopend op de uitwerking van de LES in een uitvoeringsprogramma.  
 
3.4.5 Nota ruimtelijke kwaliteit Heerhugowaard 
De Nota ruimtelijke kwaliteit maakt onderdeel uit van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de ge-
meente Heerhugowaard, waarin de aanwezige cultuurhistorische, stedenbouwkundige en archi-
tectonische waarden een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van ontwikkelingen en 
(ver)bouwplannen. Mede door het welstandsbeleid worden bestaande kwaliteiten gewaarborgd 
en wordt ruimte geboden aan nieuwe initiatieven. 
 
Betekenis voor het project 
De aan te vragen omgevingsvergunning voor bouwen zal worden getoetst aan de Nota ruimte-
lijke kwaliteit. 

3.5 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 gebruikswijzigingen, zoals in het onderhavige geval, geldt dat het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) geen waterschapsbelang heeft. Dit is bevestigd in het ad-
vies2 dat is aangevraagd bij het HHNK in het kader van de watertoets via www.dewatertoets.nl. 
Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding en/of de afvalwa-
terketen. Verder overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is niet nodig.  

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 plangebied is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd3. Met dit onderzoek is in-
zicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. In de bovengrond zijn 
licht verhoogde gehalten aan koper, lood en zink aangetoond. In de ondergrond zijn geen ver-
hoogde gehalten aan de geanalyseerde parameters aangetoond. Het grondwater is licht veront-
reinigd met xylenen.  
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek is geen aanvullend of nader 
onderzoek noodzakelijk. Met het onderzoek zijn milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen 
aangetroffen voor de voorgenomen verbouw alsmede het gebruik als wonen met tuin. 

 
2 Advies Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 8 april 2021 
3 Verkennend bodemonderzoek Oostdijk 33a te Heerhugowaard, Vlam Bodem Advies BV 30 juli 2021 



Milieu- en omgevingsaspecten 
 

 

DNS Planvorming BV   14/22 

 

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 geeft aan dat op deze locatie bij plannen die dieper rei-
ken dan 40 cm en groter zijn dan 50 m² een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Met het 
plan zal niet meer dan 50 m² dieper dan 40cm worden verstoord. Omdat de verstoringsnorm 
niet wordt overschreden, is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. De ter plaatse geldende 
archeologische dubbelbestemming blijft gelden. Als (in de toekomst) de verstoringsnorm toch 
wordt overschreden is op grond hiervan archeologisch onderzoek nodig. Vanuit het oogpunt 
van archeologie 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 (of ruimtelijke onderbouwing) 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. Binnen de kaders van de Lintenvisie wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke 
kwaliteit. 

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 natuur4 uitgevoerd. 
 
Betekenis voor het project 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt op circa 8 kilometer afstand van het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied 
Eilandspolder. Gezien de grote afstand en de uit te voeren werkzaamheden worden op voor-
hand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals licht, geluid of optische 
verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. 
Met betrekking tot stikstofdepositie volgt uit door de gemeente Heerhugowaard uitgevoerd on-
derzoek dat ten aanzien van bouwplannen tot maximaal 2 woningen geen stikstofdepositie ho-
ger dan 0,00 mol/ha/jaar op de meest dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitattypen plaatsvindt, 
mits gewerkt wordt met minimaal stageklasse III materieel. De stikstofdepositie die de uitvoering 
van het plan zal veroorzaken vormt een zodanig gering percentage van de kritische depositie-
waarde van de ter plaatse voorkomende stikstofgevoelige habitattypen, dat er ecologisch ge-
zien geen zichtbare of meetbare effecten zullen optreden en er zeker geen sprake is van signifi-
cante gevolgen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-ge-
bieden in gevaar zouden kunnen komen.  
Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of Bijzon-
der Provinciaal Landschap. Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. 
 
Soortenbescherming 

 
4 Oostdijk 33A te Heerhugowaard – Toetsing in het kader van de natuurwetgeving, Van der Goes en Groot, 22 februari 

2021 
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Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten amfibieën, vogels en 
grondgebonden zoogdieren. Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten verblijvend 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 
verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor 
broedvogels dan niet nodig. Het broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 
 
Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied door vogels met jaarrond be-
schermde nesten (Buizerd, Sperwer, Huismus), wordt geen negatief effect verwacht van de in-
greep 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. Het plangebied biedt 
geen essentieel leefgebied voor deze soorten en ze kunnen gemakkelijk uitwijken. 
 
Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen belangrijk negatief effect ver-
wacht vanwege de grootte van het plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 
biotoop in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. Het plange-
bied biedt geen essentieel leefgebied voor kleine marterachtigen. 
 
In de bebouwing rondom het plangebied kunnen mogelijk vleermuizen verblijven. Tijdens de 
werkzaamheden moet worden voorkomen dat ’s nachts felle verlichting aan blijft staan, zodat 
eventueel aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen in de omgeving van het plangebied niet 
worden verstoord. Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied 
wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel 
uitmaakt van een veel groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of 
beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 
 
Geconcludeerd wordt dat er met betrekking tot natuur geen belemmeringen zijn voor de uitvoer-
baarheid van het plan. 

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 
In de directe omgeving van de locatie zijn uitsluitend woonfuncties aanwezig. Op circa 60 meter 
ten noorden van de locatie geldt de bestemming Maatschappelijk. Binnen deze bestemming zijn 
diverse maatschappelijke voorzieningen toegestaan. De richtafstand van deze functies reikt niet 
tot het plangebied. Bovendien zijn er woningen op kortere afstand aanwezig, waardoor de reali-
satie van maatschappelijke functies niet wordt beperkt door het onderhavige initiatief. 
 
Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van 
het plan. 
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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.  
 
 
 
Betekenis voor het project 
De woning wordt ontsloten via de bestaande inrit op de Oostdijk. Verkeerskundig zijn er geen 
aandachtspunten.  
 
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 voor een vrijstaande koopwoning 
zijn minimaal 1,7 en maximaal 2,5 parkeerplaatsen per woning. Op eigen terrein is voldoende 
ruimte om het parkeren op eigen terrein op te lossen en aan de parkeernorm te voldoen. 

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 woning komt in de onderzoekszone van de Oostdijk. Uit de geluidkaart van de ag-
glomeratie Alkmaar volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Oostdijk ter hoogte 
van het plangebied lager is dan 55 dB (exclusief aftrek) en daarmee als ‘akoestisch niet-rele-
vant’ beschouwd mag worden. Een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege 
wegverkeer is niet noodzakelijk.  

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 
worden geconcludeerd dat onderzoek naar luchtkwaliteit voor de ontwikkeling 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. 
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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 
Er is onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheid in relatie tot de voorgenomen ontwikke-
ling5.  
 
Risicovolle activiteiten binnen inrichtingen 
De meest dichtbij zijnde risicovolle inrichting is een LPG-tankstation (gelegen op 1,3 km af-
stand). Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van risicovolle activiteiten binnen 
inrichtingen. De aanwezigheid van risicovolle activiteiten binnen inrichtingen vormt geen belem-
mering voor de ontwikkelingen in het plangebied. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen 
Het plangebied bevindt op ca. 940 meter afstand van de spoorlijn Heerhugowaard-Hoorn. Over 
het betreffende spoorvak vindt geen bulktransport plaats van gevaarlijke stoffen. Het plangebied 
is gelegen op ca. 580 meter afstand van de provinciale weg N194. Over de N194 vindt transport 
plaats van gevaarlijke stoffen in tankwagens. De N194 heeft vanwege het transport van brand-
bare gassen in bulk (GF3-transporten) een invloedsgebied van 355 meter. Het plangebied is 
gelegen buiten het invloedsgebied van de N194. De aanwezigheid van de N194 vormt geen be-
lemmering voor de ontwikkelingen in het plangebied. 
 
Buisleidingen 
Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied (1% letaliteitscontour) van 3 hoge druk 
aardgasbuisleidingen. Bij de buisleiding A-550, A-551 en A-566 is ter hoogte van het plange-
bied geen plaatsgebonden risicocontour (PR=10-6) aanwezig. De normen voor het plaatsge-
bonden risico vormen geen belemmering voor de ontwikkelingen in het plangebied. 
 
Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied (1% letaliteit) van de buisleiding A-550, A-
551 en A-566, maar ligt buiten de 100% letaliteitscontour. Op grond van het besluit externe vei-
ligheid buisleidingen kan voor de ontwikkelingen in het plangebied volstaan worden met een be-
perkte verantwoording van het groepsrisico. Uit het uitgevoerde onderzoek volgt dat het groeps-
risico van de buisleidingen ter hoogte van het plangebied minder dan 0,1 maal de oriëntatie-
waarde bedraagt en door de voorgenomen ontwikkeling niet zal toenemen. De hoogte van het 
groepsrisico vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. De beperkte verant-
woording van het groepsrisico is in het onderzoeksrapport opgenomen. 
 

 
5 Toetsing externe veiligheid locatie Oostdijk 33a te Heerhugowaard, Prevent Adviesgroep, 17 februari 2021 
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Vanuit het oogpunt van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid 
van het initiatief. 

4.11 Duurzaamheid 

In de uitvoering van het plan zal aandacht worden besteed aan het aspect duurzaamheid. Duur-
zaam bouwen betreft een wijze van plannen, bestemmen, ontwerpen, bouwen, inrichten en be-
heren (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 de Lokale Energie Strategie is de ambitie op het gebied van duurzaamheid vastgelegd. Het 
streven is een energieneutraal Heerhugowaard in 2030. Daarnaast wordt gewerkt naar een kli-
maatrobuuste stad..  
 
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 

Het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer zijn per 7 juli 2017 gewijzigd. Gemeenten zijn thans 
verplicht om een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffect-
rapport (Mer). Het besluit behoeft niet separaat te worden gepubliceerd, maar moet wel worden 
opgenomen in het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan of de omgevingsvergun-
ning. In de gewijzigde Besluit m.e.r. staat de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoor-
deling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is moet door 
de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld. 
 
Betekenis voor het project 
Het voorgenomen nieuwe gebruik van het pand is alleen m.e.r.-(beoordelings)plichtig als het 
betrekking heeft op een stedelijk ontwikkelingsproject zoals beschreven in categorie D.11 van 
het Besluit milieueffectrapportage: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwik-
kelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen”. In de nota van 
toelichting op het Besluit m.e.r. wordt het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ geduid. Hierbij is 
het volgende opgenomen:  
 
“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, parkeer-
terreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie 
daarvan. Er kan overigens geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen» hieronder vallen. 
Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of 
er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld 
een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor in de plaats, zal dit in de regel per 
saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding zal er eerder sprake kunnen 
zijn van aanzienlijke gevolgen.” 
 
De ontwikkeling heeft betrekking op een transformatie binnen een bestaand gebouw in een 
stedelijke omgeving. Gelet op de omvang en de locatie van de ontwikkeling is geen sprake van  
aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu. Er is geen sprake van een stedelijk ontwikkel-
project en daardoor is geen vormvrije m.e.r.-beoordeling en aanmeldnotitie noodzakelijk. 
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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 de voorgenomen transformatie van de schuur naar woning. 
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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. 
 
De kosten voor het bouwplan alsmede de plankosten worden gedragen door de initiatiefnemer. 
Om deze reden is een exploitatieplan niet nodig. Ingevolge artikel 6.1 van de Wro kunnen der-
den een verzoek tot tegemoetkoming in planschade indienen. De mogelijke kosten die samen-
hangen met eventuele tegemoetkoming in planschade zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 
Daartoe wordt een planschadeovereenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de ge-
meente. De financiële uitvoerbaarheid van het plan is voldoende gewaarborgd. 
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6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De initiatiefnemer heeft de direct omwonenden persoonlijk benaderd om hen te informeren over 
het plan. Het plan is positief ontvangen en er zijn geen bezwaren naar voren gekomen. 
 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onderscheidt twee voorbereidingsproce-
dures: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Op deze procedure is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. De uitgebreide Wabo procedure kent een doorlooptijd van maximaal 26 weken en 
kan eenmaal verlengd worden met zes weken. Voordat een besluit wordt genomen, legt het be-
voegd 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. 
 
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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7 Conclusie 

Het initiatief past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te 
maken kan door middel van een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestem-
mingsplan. Er is geen strijd met Rijks, provinciaal of gemeentelijk beleid. Met betrekking tot ef-
fecten op milieu- en omgevingsfactoren wordt geconcludeerd dat geen strijd is met wet- en re-
gelgeving en het initiatief voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 
 
 


