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1

Inleidend kader

1.1

Aanleiding en doel
Het Hembrugterrein is een bijzondere locatie met een rijk cultuurhistorisch verleden en unieke
kwaliteiten. Het vormde vanaf het einde van de negentiende eeuw het hart van de Nederlandse
militaire industrie en was ontoegankelijk voor buitenstaanders. De voormalige wapen-, patronenen munitiefabrieken zijn zeldzaam en uniek. De gebouwen en het uitgestrekte bos waarin
munitie en explosieven beproefd en opgeslagen werden, geven het terrein de uitstraling van een
monumentaal industrieel landgoed. Het kleibos is nu een gebied met belangrijke natuurwaarden
voor de regio: het is het enige bos in Zaanstad en het enige kleibos in de regio.
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) –de eigenaar van het terrein-, Provincie Noord-Holland en de
gemeente Zaanstad willen het gebied met behoud van bestaande gebiedskenmerken
(karakteristiek ensemble van samenhang van landschap, natuur, structuur, bebouwing)
ontwikkelen tot een gemengd gebied waar ruimte is om te wonen, te werken en te ontspannen,
zonder daaraan op voorhand een gedetailleerd eindbeeld te koppelen. Daarbij inspelend op de
vraag vanuit de markt, wensen van de gebruikers en kansen die zich voordoen. Met de
ontwikkeling van het terrein beogen het RVB en de gemeente de levendigheid van het gebied
nieuw leven in te blazen en een kwaliteitsimpuls mee te geven zodat het gebied voor bestaande
en nieuwe gebruikers aantrekkelijk blijft. Inzet is een herontwikkeling zonder vastomlijnd
eindbeeld met behoud van het monumentale erfgoed en karakter. Daarbij wordt sterk gestuurd
op de ruimtelijke kwaliteit om de bestaande kwaliteiten tot hun recht te laten komen en te
versterken. Voor het gebruik en de functies bestaat echter meer vrijheid dan in een plan waarin
de ontwikkeling reeds vastligt.
De herontwikkeling is in 2013-2014 op gang gekomen. Tal van nieuwe bedrijven, bedrijfjes,
kunstenaars en zzp-ers vestigen zich in een van de gebouwen op het terrein. Daarnaast wordt het
terrein regelmatig gebruikt voor kleinschalige activiteiten en diverse commerciële en culturele
evenementen.
Maar het gebied heeft meer in zijn mars. De cultuurhistorische identiteit, de ligging aan de Zaan
en het Noordzeekanaal, de aansluiting op Noordelijke IJ-oevers van Amsterdam en de totaal
180.000 m² aan ontwikkelruimte (incl. bestaande bebouwing), maken het terrein interessant om
geleidelijk door te groeien naar een aantrekkelijk en levendig gemengd woonwerkmilieu. De
transformatie van het gebied loopt binnen de bestaande wet- en regelgeving echter tegen haar
grenzen aan. Het huidige bestemmingsplaninstrumentarium is niet toereikend om een complexe
gebiedsontwikkeling als die op het Hembrugterrein adequaat te kunnen faciliteren.
Gesteund door de mogelijkheden uit de 7e tranche, en de daarop volgende tranches, van de
Crisis- en herstelwet (Chw) wordt -vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet- een
Omgevingsplan opgesteld. Op deze manier is het mogelijk om de gezamenlijke ambities voor het
Hembrugterrein toch tot uitvoering te brengen en de belangen van omwonenden, bedrijven en
andere belanghebbenden te respecteren. In paragraaf 1.4 is nader uitgelegd waarom is gekozen
voor een omgevingsplan in plaats van een traditioneel bestemmingsplan.
Belangrijke randvoorwaarden voor het gebied komen voort uit de ligging in de omgeving van
diverse industrieterreinen. Het terrein ligt binnen de geluidszone van Westpoort. Om de bouw
van woningen mogelijk te maken is gezocht naar de mogelijkheid en wenselijkheid. Hiervoor
wordt parallel aan het opstellen van het Omgevingsplan tevens een Stap 3-besluit voorbereid,
waarin de Stad en Milieubenadering een plaats krijgt.
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Het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. geldt voor een periode van 20 jaar. Het omgevingsplan
biedt ruimte aan geleidelijke ontwikkeling tot een gemengd woon- en werkgebied binnen globale
planologische kaders. De in het plan gegeven bandbreedtes maken uiteenlopende invullingen
mogelijk. Een voor alle betrokken partijen -bewoners, ondernemers, gemeente, provincie en
RVB- relatief vernieuwende manier van ontwikkelen. Hoewel het eindbeeld van deze
ontwikkeling nog niet getekend is, zijn wel randvoorwaarden gedefinieerd, die de ontwikkeling
van het terrein sturen en kwaliteiten borgen (zie verder hoofdstuk 1.4).
Eerder is separaat een bestemmingsplan Havenstraat-Hemkade opgesteld, waarvan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen heeft. Dit plan is echter niet eerder vastgesteld en nu
geïntegreerd in het voorliggende Omgevingsplan.

1.2

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door:
in het noorden: de dr. J.M. den Uylweg (S150);
in het oosten: Zijkanaal G (de Voorzaan);
in het zuiden: het Noordzeekanaal;
in het westen: de Provincialeweg (S152).
Het plangebied omvat tevens de Havenstraat en de Hemkade oost met de daaraan liggende
bebouwing en andere inrichting. Ook een gedeelte van de Zijkanaal G (Voorzaan) (tot ca. het
midden van het water) behoort tot het plangebied. De Havenstraat en Hemkade vormen met het
open water de elementen die verschillende ruimtelijke eenheden met elkaar verbinden aan de
oost- en zuidkant van het Hembrugterrein.
De eenheden bestaan uit;
 De bestaande woningen, steigers, boten en groenvoorzieningen aan de Havenstraat en
Hemkade en
 De gebouwen en inrichting van het Hembrugterrein, in eigendom van het RVB.
De eenheden van de bestaande woningen bepalen mede met de eenheden van het RVB het
beeld van de Havenstraat en Hemkade.

Blad 2 van 60

Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Toelichting
projectnummer 0409741.00
17 januari 2017
Gemeente Zaanstad - Domein Stedelijke Ontwikkeling

Figuur 1.1: De Havenstraat, Hemkade (rood), eenheden bestaande woningen (wit) en eenheden in
eigendom van het RVB (groen)

Aan drie zijden wordt het gebied omringt door haven- en bedrijventerrein: Achtersluispolder aan
de oostkant, Westpoort (Amsterdam) aan de zuidkant en Zuiderhout aan de westkant. Ten
noorden van de dr. J.M. den Uylweg ligt het woongebied Havenbuurt.
Het omgevingsplangebied is 62 hectare groot waarvan verreweg het grootste deel wordt
ingenomen door het Hembrugterrein (ca. 42,5 hectare). Het Hembrugterrein bestaat uit de
voormalige wapen- en munitiefabriek, waarop reeds gebouwen aanwezig zijn en een bos met
een oppervlakte van ca. 15 hectare. Op dit moment staat op het Hembrugterrein (in het bos en
de voormalige wapen- en munitiefabriek) ca. 95.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo) aan
bestaande bebouwing verdeeld over 112 gebouwen. Op het terrein zijn 51 als monument
aangewezen objecten aanwezig, waaronder panden, het kleibos en structuren op het terrein.
Van de totale hoeveelheid bestaande bebouwing zal in ieder geval 60.000 m² bvo behouden
blijven, waarbij het behoud van de monumenten voorop staat. Aan het terrein kan 120.000 m2
bvo toegevoegd worden, waarmee in totaal 180.000 m2 bvo toegestaan is op het terrein.
Buiten het Hembrugterrein maken de Hemkade en Havenstraat onderdeel uit van het
plangebied. Aan de Hemkade en Havenstraat staan respectievelijk 5 en 51 woningen. Verder
liggen aan de Havenstraat een bunkerstation en diverse steigers voor schepen in de Voorzaan.
Het plangebied bestaat aan deze beide zijden bovendien uit een weg, het water van Zijkanaal G
(Voorzaan) en het Noordzeekanaal en de oevers langs beide kanalen. De Havenstraat en
Hemkade zijn beide toegankelijk voor autoverkeer, maar de verbinding tussen beide wegen is
alleen toegankelijk voor langzaam verkeer. Alle woningen hebben in het verleden behoord tot de
inrichting van het Hembrugterrein.
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Dr. J.M. den Uijlweg
Provincialeweg
Zijkanaal G (Voorzaan)

Havenstraat

Hemkade

Noordzeekanaal

Figuur 1.2: Hembrugterrein

Door de grote component bos op het terrein – niet alleen het plofbos en het kleibos, maar ook de
groene randen van het terrein – vormt het plangebied een bijzondere enclave in het stedelijke
gebied van Zaanstad en de regio. Het bosgebied is nu nog niet te betreden, maar wordt in de
loop van de tijd hiervoor wel open gesteld. Het gedeelte van het terrein dat bebouwd is, is gevuld
met een verscheidenheid van gebouwen die met elkaar samenhangen. Daarnaast is er ook groen
op het terrein: een ensemble van (monumentale) gebouwen en monumentale bomen. In het
terrein zijn wegen beschikbaar en gebouwen worden klaar gemaakt om er nieuwe functies in te
plaatsen. Diverse van de monumenten zijn inmiddels aangepakt en gerestaureerd. Door de
voortgaande ontwikkeling is het terrein een gemengd gebied van panden die gebruikt worden en
de activiteiten die daarmee samenhangen en panden die nog ontwikkeld moeten worden en in
verval geraakte panden. Deze inrichting met panden wordt afgewisseld met open gedeelten, die
ofwel begroeid zijn of waarop geparkeerd wordt.
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Figuur 1.3: I pressie foto s

1.3

Voorafgaand planologisch kader
Tot 1 juli 2013 gold voor het plangebied het Uitbreidingsplan in hoofdzaak, daarna, tot de
vaststelling van dit omgevingsplan, alleen de Bouwverordening.
De reden om voor het terrein nu een nieuw planologisch kader op te stellen is drieledig:
1.
Om woningbouw op alle delen van het terrein mogelijk te maken is de Stad &
Milieubenadering noodzakelijk. Hiervoor wordt een stap 3-besluit opgesteld, parallel aan
dit Omgevingsplan. Het stap 3-besluit is gekoppeld aan een ruimtelijk besluit, zodat het
noodzakelijk is gezien de huidige situatie om dit besluit (Omgevingsplan) te nemen.
2.
Er geldt geen juridisch-planologisch plan voor dit gebied terwijl de Wet ruimtelijke
ordening dit wel voorschrijft.
3.
De kwaliteiten van het gebied zijn zodanig hoog dat er behoefte is om op het benutten
van de gebiedskwaliteit te sturen.

1.4

Verbrede reikwijdte en optimale leefomgevingskwaliteit

1.4.1

Omgevingsplan, bestemmingsplan verbrede reikwijdte
Het Hembrugterrein kent een stevige milieubelasting. Naast bodemverontreiniging, is er sprake
van een hoge geluidsbelasting (industrielawaai, verkeerslawaai, vliegtuiglawaai), geurbelasting en
is externe veiligheid een belangrijke factor. Met al deze componenten moet bij de ontwikkeling
van het gebied, met name wat betreft wonen, rekening gehouden worden. Ontwikkeling van het
Hembrugterrein is derhalve niet mogelijk met het bestaande juridisch-planologische
instrumentarium. Daarom is het Hembrugterrein aangemeld bij het Ministerie van Infrastructuur
en milieu om deel te nemen aan een pilot inhoudende dat op grond van de 7 e tranche van de
Crisis- en herstelwet vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, in plaats van een
bestemmingsplan, een omgevingsplan mag worden vastgesteld met een looptijd van 20 jaar.
Daarnaast is het op grond van de pilot mogelijk om tijdelijk af te wijken van enkele bestaande
ilieu or e , zo der dat daar ij de gezo de leefo ge i g ge eld ordt aa gedaan. De Nota
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van toelichting bij het desbetreffende besluit van de Minister van Infrastructuur en milieu zegt
hierover het volgende:
De ge ee te Zaa stad wil het He brugterrei her-ontwikkelen tot een duurzaam en
gemengd stedelijk gebied met (creatieve) bedrijvigheid, culturele instellingen, horeca en
waar mogelijk ook woningen. Woningbouw is niet eenvoudig in te passen vanwege de
milieucontouren van het nabij gelegen bedrijventerrein Westpoort en Schiphol. Er is
daarom een andere aanpak nodig om planvorming en investering in woningbouw uit te
lokken. Te denken valt aan het toestaan van woningbouw onder voorbehoud van een
toekomstig aanvaardbaar geluidniveau. De ontwikkeling van het Hembrugterrein
blokkeert en het huidige instrumentarium biedt geen ruimte voor de voorgestane
aanpak. De gemeente Zaanstad wil het experiment aangaan om met een innovatie en
duurzame aanpak wel de beoogde (economische) ontwikkeling op gang te krijgen.

Het omgevingsplan (ofwel het bestemmingsplan verbrede reikwijdte) wijkt af van de huidige
reguliere bestemmingsplannen. Er gelden dan ook andere regels. Voor een bestemmingsplan
verbrede reikwijdte op basis van de 7e tranche geldt niet de actualiseringsplicht ex artikel 3.1,
tweede lid, Wro. Voor de looptijd kan worden aangesloten bij het in de zesde tranche van het
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet opgenomen experiment met een looptijd van twintig jaar
(artikel 7b van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet). Dientengevolge behoeft ook niet te
worden voldaan aan de in de jurisprudentie ontwikkelde verplichting dat bij de vaststelling van
het bestemmingsplan moet worden aangetoond dat de beoogde ontwikkeling binnen tien jaar
kan worden gerealiseerd. In het kader van uitnodigingsplanologie treedt de gemeente
faciliterend op en neemt ze de ontwikkeling van het gebied niet (altijd) zelf in handen. Gelet op
de verlengde looptijd van het bestemmingsplan, zijn het derde en vijfde lid, van artikel 3.1 Wro
niet van toepassing.
In het kader van dit experiment wordt aan de deelnemende gemeenten de mogelijkheid geboden
om bij de vaststelling van het bestemmingsplan, te bepalen dat geen recht op planschade bestaat
bij het vervallen van planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden die ten minste drie jaar
ongebruikt zijn gebleven. Het gaat daarbij om bouw- en gebruiksmogelijkheden die bestonden op
grond van het bestemmingsplan dat door het omgevingsplan wordt vervangen. In dit geval is
sprake van de Bouwverordening die voor het terrein geldt. Een Bouwverordening stelt nauwelijks
bouw- en gebruiksbeperkingen aan de gronden. Aangezien het terrein in eigendom is van een
eigenaar, die bovendien betrokken is bij het opstellen van dit Omgevingsplan is deze
mogelijkheid niet zozeer van belang voor het opstellen van het plan.
Voor het Omgevingsplan Hembrugterrein maakt Zaanstad gebruik van de volgende onderdelen:
planperiode 20 jaar;
integratie van een deel van de verordeningen;
regels voor de gehele fysieke leefomgeving;
open normen/beleidsregels;
faseren onderzoeken;
vormvrij bestemmingsplan (afwijken RO-standaarden).
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1.4.2

Stad- en milieubenadering
De Interimwet Stad- en milieubenadering geeft onder een aantal strikte voorwaarden
mogelijkheden om permanent af te wijken van milieunormen als de normale instrumenten en
ook de Zeehavennorm en de Crisis- en herstelwet geen soelaas bieden om, zoals in dit geval,
nieuwe woningen op het Hembrugterrein mogelijk maken.
De Interimwet kent hiervoor een strikt te volgen systematiek, neergelegd in drie stappen:
 stap 1: het in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke planvorming integreren
van milieubelangen, alsmede het zoveel mogelijk treffen van brongerichte maatregelen.
Hiertoe behoort onder andere het toepassen van de Best Beschikbare Technieken (BBT)
door bedrijven om de milieubelasting terug te dringen;
 stap 2: het optimaal benutten van de ruimte binnen bestaande regelgeving;
 stap 3: het afwijken van bestaande wettelijke milieunormen voor bodem, geluid, lucht,
stank en ammoniak, als met de eerste twee stappen geen doelmatig ruimtegebruik en
optimale leefomgevingskwaliteit worden bereikt.
Blijkt na het doorlopen van de stappen 1 en 2 dat het niet mogelijk is om binnen de wettelijke
normen te blijven dan kan het stap 3-besluit worden genomen.
Nota bene: Om een optimale leefomgeving te realiseren zal bij de verdere uitwerking van de Stad
en Milieubenadering tevens worden onderzocht of zogeheten BBT+ maatregelen kunnen worden
doorgevoerd bij bedrijven in de omgeving van het Hembrugterrein. Deze BBT+ maatregelen
kunnen betrekking hebben op de terugdringing van geluid, maar ook bijvoorbeeld op de
terugdringing van geur- of stofhinder. BBT+ gaat verder dan de wettelijk voorgeschreven
maatregelen en ze kunnen daarom (meestal) niet verplicht aan bedrijven worden opgelegd.
Indien geschikte maatregelen worden gevonden, zal gezocht worden naar mogelijke subsidies om
de realisatie van deze maatregelen te kunnen bekostigen en in stand te houden.
Bij het stap 3-besluit moet de gemeente:
 aantonen dat de afwijking noodzakelijk is voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en
bijdraagt aan een zuinig en doelmatig ruimtegebruik en een optimale
leefomgevingskwaliteit in het projectgebied;
 aantonen dat de belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven of maatschappelijke
organisaties, bij de voorbereiding betrokken waren.
Verder eist de Interimwet:
 dat het desbetreffende gebied dermate kwaliteiten in zich bergt, dat bedoelde afwijking
is te rechtvaardigen. Dit is verwoord in de visie leefomgevingskwaliteit die op 24
september 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld;
 dat een uitgebreide consultatie van allerlei belanghebbenden plaatsvindt. De consultatie
die plaatsgevonden heeft, is verwoord in het Stap 3-besluit; en
 dat compenserende maatregelen in beeld worden gebracht. Deze maatregelen zijn
verwoord in het Stap 3-besluit en voor zover mogelijk geborgd in dit omgevingsplan.
Uit het uitgevoerde milieuonderzoek blijkt dat voor het voor het thema geluid (industrielawaai)
noodzakelijk is om de Stad- en Milieubenadering verder uit te werken. Alleen op die manier kan
de op het Hembrugterrein beoogde woningbouw op het gehele terrein mogelijk gemaakt
worden, zoals die door de gemeenteraad in de Nota van uitgangspunten is neergelegd. Ten
behoeve van het stap 3-besluit zijn de genoemde punten onderbouwd. Dit besluit wordt parallel

Blad 7 van 60

Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Toelichting
projectnummer 0409741.00
17 januari 2017
Gemeente Zaanstad - Domein Stedelijke Ontwikkeling

met de vaststelling van het Omgevingsplan genomen. Beide besluiten zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.

1.5

Leeswijzer
Deze toelichting maakt onderdeel uit van het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. In dit
omgevingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelgebieden, namelijk Hembrugterrein
en Havenstraat-He kade. De aa He rugterrei heeft etrekki g op het te tra sfor ere
gedeelte van het plangebied, waarin nieuwe functies en bebouwing toegevoegd kunnen worden.
De aa Ha e straat-He kade heeft etrekki g op het o erige gedeelte van het plangebied,
waarin de bestaande functies, bebouwing en inrichting voornamelijk behouden blijven (zie ook
figuur 1.1).
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een schets gemaakt van de visievorming ten aanzien van
de ontwikkeling van het Hembrugterrein. Dit biedt zicht op het beleidskader waarbinnen de
ontwikkeling beoogd wordt. Het beleidskader met alle overige relevante beleidsstukken is
opgenomen in Bijlage 1.
Hoofdstuk 3 gaat op de bestaande kwaliteiten van het gebied in. Deze kwaliteiten zijn het
uitgangspunt voor de ontwikkeling die op het Hembrugterrein wordt mogelijk gemaakt. In
hoofdstuk 4 wordt de visie op de fysieke leefomgeving nader toegelicht. Daarin is een toelichting
gege e op de haal aarheid a het o ge i gspla oor de di erse ilieuthe a s.
Hoofdstuk 5 beschrijft het participatietraject en de verschillende stappen die hierin zijn
genomen. Ook in de participatie is gekozen voor een aanpak waarin wordt gewerkt in de geest
van de Omgevingswet. Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5.
In het laatste hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de verschillende uitgangspunten en
conclusies in de regels en de verbeelding zijn opgenomen. Deze toelichting gaat in op de reden
voor de uitwerking van deze juridisch bindende delen van het omgevingsplan.
Bij het omgevingsplan behoren tevens:
 een Stap 3-besluit, waarin compenserende maatregelen zijn opgenomen in het kader van de
geluidssituatie in het gebied en
 beleidslijnen, waarin nadere regels gesteld worden ten aanzien van een aantal onderwerpen,
waaronder ruimtelijke kwaliteit en graven in de bodem
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2

Aanloop en visie voor het gebied
In dit hoofdstuk is omschreven vanuit welke achtergrond het omgevingsplan is opgesteld. Deze
(onderzoeks-) geschiedenis loopt van een cultuurhistorische analyse, via het Beeldkwaliteitsplan
en verschillende kaders, naar de aanmelding van de 7e tranche voor de Crisis- en herstelwet.
Deze aanmelding maakte de start van het omgevingsplan mogelijk, waarna er vanuit het
aanvalsplan en de nota van uitgangspunten diverse (beleidsmatige) keuzes en nadere
onderzoeken zijn gedaan. Deze zijn allen hieronder omschreven, in de volgende volgorde:
 Cultuurhistorische analyse Hembrug;
 Beeldkwaliteitsplan;
 Ontwikkelkader;
 Afsprakenkader;
 Aanmelding 7e tranche Crisis- en Herstelwet;
 Aanvalsplan;
 Expertmeeting woningbouw;
 Quick Scan Milieu (april 2015);
 Nota van uitgangspunten;
 Visie Leefomgevingskwaliteit;
 Gebiedspaspoorten;
 Milieuonderzoeken;
 Evenementenbeleid (concept februari 2016);
 Marktconsultaties.
De behandeling van de verschillende stukken is hier chronologisch opgenomen. De verschillende
studies en beleidsstukken zijn over de loop van een aantal jaren tot stand gekomen. Hierbij is
sprake geweest van voortschrijdend inzicht, waardoor in de verdere uitwerking op
ondergeschikte onderdelen bijstellingen hebben plaatsgevonden. De stukken bouwen dus op
elkaar voort, dit geldt met name voor de Cultuurhistorische analyse Hembrug, het
Beeldkwaliteitsplan en de Gebiedspaspoorten.
Dit hoofdstuk sluit af met een aparte paragraaf waarin de onderlinge verbanden van
bovenstaande onderzoeken wordt beschreven; en de besluiten die daaruit volgen.

2.1

Cultuurhistorische analyse Hembrugterrein
Samenvatting
In september 2010 heeft bureau Steenhuis Meurs een cultuurhistorische analyse voor het
Hembrugterrein uitgevoerd. Het terrein heeft een bijzondere geschiedenis als hart van de
Nederlandse militaire industrie in de twintigste eeuw. Vanaf het eind van de
negentiende eeuw groeide de fabriek uit tot een militair productielandgoed zonder weerga. Hier
waren wapen-, patronen- en munitiefabrieken van de Artillerie Inrichtingen en ontstond een
uitgestrekt bosgebied waarin munitie en explosieven beproefd en opgeslagen konden worden.
Het is verbazingwekkend hoe goed het gehele terrein en de afzonderlijke gebouwen als integraal
ensemble bewaard zijn gebleven, ook al kampen veel gebouwen met achterstallig onderhoud en
staan verschillende constructies op instorten. De samenhang van gebouwen, terreininrichting en
de ruimtelijke opbouw van het gebied vertegenwoordigt grote cultuurhistorische waarden en
biedt volop aanknopingspunten voor de herontwikkeling van het terrein.
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2.2

Beeldkwaliteitsplan
Samenvatting
Het beeldkwaliteitsplan is in juni 2011 opgesteld door PALMBOUT Urban Landscapes in opdracht
van het RVOB (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, tegenwoordig het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB)), de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Hierbij is voortgeborduurd op
twee studies die eerder zijn verricht:
 het cultuurhistorisch onderzoek naar het Hembrugterrein door SteenhuisMeurs
(vastgesteld door de gemeenteraad voorjaar 2011) en
 het ‘ui tepla )aa e IJ-oe ers door PALMBOUT Urban Landscapes.
Het beeldkwaliteitsplan voegt een ruimtelijke analyse aan deze twee eerdere onderzoeken toe.
Echter zijn in het beeldkwaliteitsplan niet alleen de ruimtelijke eigenschappen van het terrein in
kaart gebracht, maar is ook een strategie bedacht voor het (her)ontwikkelen van dit gebied In
relatie tot de cultuurhistorische waarde van het terrein en waar mogelijk behoud van de
bestaande bebouwing en constructies.
De kernwaarden uit de analyse en het beeldkwaliteitsplan hebben ten grondslag gelegen aan het
ontwikkelkader en de daarop volgende stappen. De (historische) gebiedskwaliteit is de basis voor
de beoogde ontwikkeling. Op basis van het beeldkwaliteitsplan zijn vervolgens
gebiedspaspoorten opgesteld, waarin de eisen uit het beeldkwaliteitsplan nader uitgewerkt en
gespecificeerd zijn.
Participatietraject
Opdrachtgevers voor het beeldkwaliteitsplan waren het RVOB (Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf, tegenwoordig het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)), de provincie Noord-Holland
en de gemeente Zaanstad. Zij hebben gezamenlijk het beeldkwaliteitplan op laten stellen en dit
als uitgangspunt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de plannen.

2.3

Ontwikkelkader Nieuw Hembrug
Samenvatting
In november 2011 hebben de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, de provincie Noord-Holland en
het ‘ijks astgoed edrijf het O t ikkelkader Nieu He rug, Metropolitaa Mo u e t ol
uite ka se , astgesteld, et als doel:
Het o t ikkeli gskader s hetst ee toeko st isie op aat : Ee duurza e hero t ikkeli g an
het Hembrugterrein tot Industrieel Landgoed Nieuw–Hembrug, dat met een eigen herkenbaar
cultuurhistorisch karakter uniek is binnen de Metropoolregio Amsterdam. Hier kunnen creatieve
en innovatieve ondernemers, bezoekers en toeristen, inwoners van Zaanstad en andere
gebruikers plezierig en geïnspireerd vertoeven, werken, recreëren en op termijn wonen.
De ambitie zoals geschetst in het ontwikkelkader vraagt om robuuste afspraken, vertaald in een
bestuursconvenant en een uitvoeringsstrategie, waar de drie overheden zich langdurig aan
committeren. Het document zet de contouren uit voor het verdere proces zoals dat doorlopen is.
Participatietraject
Het ontwikkelkader is opgezet in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, de
provincie Noord-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf.
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2.4

Afsprakenkader
Samenvatting
Op 9 mei 2012 hebben de provincie Noord-Holland, het Rijkvastgoedbedrijf en de gemeente
Zaanstad afspraken gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van het Hembrugterrein. Los
van een aantal uitvoeringsafspraken en het verdelen van verantwoordelijkheden daarin, zijn in
het afsprakenkader de volgende inhoudelijke doelstellingen voor de ontwikkeling van het terrein
vastgelegd:
1.
Het Hembrugterrein teruggeven aan stad en regio. Nieuw Hembrug wordt een
bedrijvig, gemengd terrein met een grote publieke waarde.
2.
Bodemverontreiniging functiegericht en innovatief saneren en
3.
Duurzaam gebruik van de ondergrond.
4.
Cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten optimaal benutten.
5.
Monumenten krijgen een nieuw leven; behoud en herstel van monumenten dankzij
hergebruik.
6.
Natuur wordt toegankelijk; de natuurwaarden van het terrein blijven behouden en
worden met de herontwikkeling zover mogelijk toegankelijk gemaakt voor de
bevolking.
7.
Nieuw Hembrug ontsluiten; het Hembrugterrein wordt goed bereikbaar en
openbaar toegankelijk.
Participatietraject
Bij het maken van het afsprakenkader waren provincie Noord-Holland, het Rijkvastgoedbedrijf en
de gemeente Zaanstad betrokken.

2.5

Aanmelding 7e tranche CHW
Samenvatting
Op 17 april 2013 heeft de gemeente Zaanstad het Hembrugterrein aangemeld bij het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu als "pilot omgevingsplan" in het kader van de 7e tranche van de
Crisis- en herstelwet.
Ontwikkeling van het gehele Hembrugterrein is niet mogelijk met een traditionele aanpak van
planning en programmering. Het terrein is daarvoor te groot en te complex en de risico's zijn te
groot gelet op de actuele economische en financiële omstandigheden. Voor een aanzienlijk deel
van het terrein wordt daarom gekozen voor "natuurlijke", ook wel "organische" aanpak waarbij
toekomstige stappen en/of ingrepen meestal niet erg ingrijpend zullen zijn en het eindbeeld niet
scherp is gedefinieerd. Dit brengt een looptijd van het te realiseren plan met zich mee die slecht
te voorspellen valt en waarvan dus de economische uitvoerbaarheid binnen een beperkte termijn
ook niet goed te onderbouwen is. Dit is een probleem voor de haalbaarheid van een traditioneel
bestemmingsplan voor het totale gebied dat immers in zijn volle samenhang (zowel binnenplans
als in aansluiting op de omgeving) economisch uitvoerbaar moet zijn.
Belangrijk onderdeel van de ontwikkelstrategie is het (op termijn) wettelijk mogelijk maken van
wonen op het terrein in dienst van het boogde gemengde gebied.

2.6

Aanvalsplan
Samenvatting
Op 1 juli 2014 hebben burgemeester en wethouders het Aanvalsplan vastgesteld
Om de gezamenlijke ambities voor het Hembrugterrein tot uitvoering te brengen en
rechtszekerheid voor omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden te creëren wordt
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voor het Hembrugterrein een planologisch juridisch kader opgesteld. Een planologisch kader gaat
over de toekomstige ruimtelijke invulling van het gebied. Het Hembrugterrein is binnen de 7e
tranche van de Crisis- en herstelwet als pilot aangemeld om een Omgevingsplan met een
tijdshorizon van 20 jaar uit te werken. Deze opgave is voor alle partijen innovatief, experimenteel
en uitdagend.
Er is in nauwe samenwerking tussen gemeente en RVB een aanvalsplan opgesteld om de
complexiteit van de opgave te structureren. Het aanvalsplan geeft vorm aan het proces om te
komen tot een omgevingsplan Nieuw Hembrug.
Participatietraject
Het aanvalsplan is vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad en
in overleg met het RVB opgesteld.

2.7

Expertmeeting woningbouw in relatie tot milieucontouren
Samenvatting
Op 8 juli 2014 hebben verscheidene landelijke experts op het gebied van wonen in milieubelast
gebied gesproken over de woningbouwmogelijkheden op het Hembrugterrein. Het doel van de
expertmeeting over woningbouw in relatie tot de milieucontouren was om realistische en
(financieel) haalbare vernieuwende oplossingsrichtingen te verzamelen waarmee woningbouw
op het Hembrugterrein mogelijk wordt, door op een creatieve manier om te gaan met bestaande
wet- en regelgeving (en verruimingen die daarop worden geboden) of binnen maatschappelijk
acceptabel geachte grenzen af te wijken van de huidige wet- en regelgeving. Op basis van de
expertmeeting zijn de eerste gedachten gevormd om de Zeehavennorm toe te passen of de Staden Milieubenadering. De onderbouwing hiervoor is mede dat het terrein een ruimtelijke en
historische kwaliteit kent, dat een voor de stad en regio uniek woonmilieu (gemengd gebied) kan
ontstaan.
Participatietraject
In deze meeting werd een groep landelijke experts m.b.t. woningbouw geconsulteerd.

2.8

Quick scan milieu (april 2015)
Samenvatting
Voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein is verkend wat de mogelijkheden voor wonen op
het terrein zijn. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling van het Hembrugterrein is een
quickscan voor de diverse milieuaspecten uitgevoerd. Het doel hiervan is om te analyseren in
hoeverre ondanks de potentiële knelpunten de beoogde ontwikkeling mogelijk gemaakt kan
worden. Allereerst is naar aanleiding van deze knelpuntenscan onderzocht of de Stad en
Milieubenadering nodig is. Uit de nadere analyse is gebleken dat deze benadering noodzakelijk is
en toegepast kan worden. De onderbouwing hiervan is weergegeven in het stap 3-besluit dat
samen met dit omgevingsplan wordt vastgesteld. Verder heeft de quick scan globaal de
benodigde milieu informatie voor het omgevingsplan Hembrugterrein verzameld. Uit de quick
scan is een onderzoeksagenda opgesteld die ingaat op de aspecten waarvoor nader onderzoek
noodzakelijk is. Deze onderzoeken zijn in het kader van het stap 3-besluit in het omgevingsplan
uitgevoerd.

Blad 12 van 60

Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Toelichting
projectnummer 0409741.00
17 januari 2017
Gemeente Zaanstad - Domein Stedelijke Ontwikkeling

2.9

Nota van uitgangspunten
Samenvatting
Op 12 februari 2015 stelde de raad de Nota van Uitgangspunten vast. Vooruitlopend op de
nieuwe Omgevingswet wordt voor het Hembrugterrein, als onderdeel van een pilot van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, een omgevingsplan opgesteld. Dit geeft de mogelijkheid
het Hembrugterrein op een flexibele, organische manier te ontwikkelen, beginnend bij de
verhuur van de bestaande monumenten en de (gefaseerde) openstelling van het terrein voor
publiek. Organische ontwikkeling betekent ook dat er geen vaste planning is, maar dat wordt
aangesloten bij de vraag vanuit de markt, de wensen van de gebruikers en de kansen die zich hier
voordoen. Het omgevingsplan geldt voor een periode van 20 jaar. Het omgevingsplan wordt door
de gemeente Zaanstad in samenspraak met belanghebbenden van het gebied opgesteld en door
de gemeenteraad vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten geeft richting aan het ontwerp
omgevingsplan. Ook besloot de raad hierbij dat de mogelijkheden van de Interimwet Stad- en
milieubenadering nader moeten worden uitgewerkt om de beoogde woningbouw te kunnen
realiseren.
De Nota van Uitgangspunten gaat tevens in op de uitwerking van de gebiedspaspoorten, waarin
uitgangspunten ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en het behouden van de karakteristieken
van het terrein zijn vastgelegd. Tot slot is in de Nota van Uitgangspunten ook de wens
opgenomen een passend evenementen- en horecabeleid voor het gebied vast te stellen, waarbij
een regeling noodzakelijk is die juist voor dit gebied van toepassing moet zijn. Andere onderdelen
van de APV blijven volgens de Nota van Uitgangspunten onder het geldende beleid vallen.
Participatietraject
De Nota van Uitgangspunten is mede door inbreng van de adviesgroep vormgegeven. De
adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners van de Havenstraat en Hemkade en
ondernemers. Zij zijn niet alleen geïnformeerd, maar ook geconsulteerd over de nota van
uitgangspunten.

2.10

Visie Leefomgevingskwaliteit
Samenvatting
Op 24 september 2015 stelde de raad de Visie Leefomgevingskwaliteit vast. In de visie zijn
meerdere documenten samengevoegd die elementen bevatten over de leefomgevingskwaliteit
van het Hembrugterrein. De visie bevat op zich dan ook geen nieuw beleid. De visie vormt vooral
een kapstok voor zowel de gebiedsontwikkeling als het treffen van extra maatregelen (in het
kader van stad & milieu) op het Hembrugterrein. De visie geeft op hoofdlijnen en relatief abstract
weer wat de kernkwaliteiten van het gebied zijn (monumenten, waterfront en bos) en geeft aan
hoe hier in algemene zin invulling aan gegeven kan worden.
Ook zegt de visie iets over de milieu- en andere ruimtelijke aspecten. Daarmee schetst de visie
een eerste kader voor de verdere planinvulling en -uitwerking, dat voor de motivering van een
stap 3-besluit geconcretiseerd kan worden. De functie van de visie is dan ook vooral het
scheppen van een abstract kader dat in de loop der tijd door middel van concrete maatregelen
feitelijk ingevuld moet gaan worden.
Participatietraject
De Visie Leefomgevingskwaliteit is voor advies aan de adviesgroep voorgelegd. De gemeenteraad
heeft de visie vastgesteld.
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2.11

Gebiedspaspoorten
Samenvatting
In opdracht van de gemeente heeft het stedenbouwkundig bureau Steenhuis Meurs in mei 2016
(d.d. 12 mei 2016) de gebiedspaspoorten voor het Hembrugterrein geformuleerd. De
gebiedspaspoorten zijn een belangrijke bouwsteen voor het omgevingsplan. Ze geven per
deelgebied (zie figuur 3.9) de uitgangspunten voor vervanging,
toevoeging en invulling aan. De paspoorten beschrijven ook uitgangspunten ten aanzien van
architectuur, gevelindelingen en materiaalgebruik, ofte el elsta ds riteria . De
ge iedspaspoorte zij geri ht op het laad er oge per deelge ied e het orge a de
functionele, ruimtelijke en cultuurhistorische logica van het terrein. Er worden uitspraken gedaan
over de transformatie van monumenten, bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen en de
organisatie en inrichting van de openbare ruimte. Per deelgebied zijn de randvoorwaarden voor
nieuwbouw vastgelegd (bouwhoogtes, rooilijnen, te behouden zichtlijnen, aan te houden
tussenruimten en dergelijke); en worden uitgangspunten opgesteld voor stedenbouw,
architectuur en buitenruimte. Dat nieuwe architectuur of de herinrichting van een buitenruimte
zal moeten passen bij het historisch karakter van het ensemble is evident. De gebiedspaspoorten
gaan verder dan het benoemen van dit karakter en geven aan hoe dat zou kunnen (en soms ook:
hoe dat zal moeten en waarom). De gebiedspaspoorten zijn opgesteld op basis van de
Cultuurhistorische Analyse Hembrugterrein (2010), het Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein
(2011) en de Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Hembrugterrein (2014).
Participatietraject
Dit document is tot stand gekomen door intensieve consultatie met experts: van
Rijksbouwmeester tot provincie tot de monumentencommissie, Welstandscommissie en het
Supervisieoverleg Zaan en IJ. Ook de adviesgroep heeft advies uitgebracht. Dit heeft onder
andere geleid tot bijstelling van het gebied waar hoogteaccenten mogelijk worden gemaakt.

2.12

Milieuonderzoeken
Samenvatting
Het Milieuonderzoek dient als milieuparagraaf van de toelichting van het omgevingsplan en als
onderbouwing voor het stap 3-besluit (stad en milieubenadering) wat betreft geluid en als
vormvrije milieueffectrapportage-beoordeling. In het Milieuonderzoek zijn de verschillende
milieuaspecten onafhankelijk onderzocht en in beeld gebracht. De uitkomsten ervan zijn
beschikbaar gesteld in de genoemde documenten.

2.13

Evenementenbeleid (concept juli 2016)
Samenvatting
In het evenementenbeleid legt de gemeente Zaanstad vast op welke wijze ruimte geboden kan
worden aan evenementen. Voor het Hembrugterrein is een specifieke regeling voorgesteld, die
evenementen mogelijk gemaakt in overeenstemming met de overige functies in het gebied. De
functies in het plangebied bestaan uit wonen en werken. De nota van uitgangspunten HEMbrug
spreekt dan ook van een gemengd gebied met wonen en werken.
Al met al zal het karakter van het Hembrugterrein in de loop der tijd door middel van een
geleidelijke ontwikkeling veranderen. Van een gesloten, ontoegankelijk terrein vindt nu al een
verschuiving plaats naar een terrein met een open karakter waar zich steeds meer
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bedrijfsactiviteiten voordoen en waar het aantal evenementen en ook incidentele festiviteiten is
toegenomen. Verder in de toekomst zal de bedrijvigheid verder toenemen en doet ook
woningbouw zijn intrede. Deze ontwikkelingen staan op gespannen voet met de aard en het
aantal evenementen/incidentele festiviteiten, zoals die zich tot nu toe op het Hembrugterrein
voordoen.
Omdat er nu al een sterke behoefte is aan nadere afspraken en aanvullende maatregelen om de
herontwikkeling voor de (huidige) bewoners leefbaar te houden, wordt het evenementenbeleid
voor het Hembrugterrein opgenomen in het planologische kader (beleidslijn). Het beleid schept
inzicht in wat is toegestaan en biedt tegelijkertijd een kader op basis waarvan het mogelijk is
vergunningaanvragen te beperken of zelfs af te wijzen.
Participatietraject
Bij het vormgeven van de evenementen- en horecaregeling zijn de adviesgroep en gebruikers van
terrein uitgebreid geconsulteerd.
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3

Kwaliteiten van het gebied
Dit hoofdstuk beschrijft de omgevingskwaliteiten van het plangebied Nieuw Hembrug e.o.. Het
plangebied is onder te verdelen in een deelgebied Havenstraat-Hemkade en een deelgebied
Hembrugterrein. Uit deze omgevingskwaliteiten volgen basiskeuzes die richtinggevend zijn voor
de ontwikkeling van het plangebied als geheel: welk programma, welke wensen en welke eisen
zijn de basis van de (toekomstige) ontwikkeling van het Hembrugterrein en voor de
mogelijkheden in het deelgebied Havenstraat-Hemkade. Dit zijn de basiskeuzes zonder de
belemmeringen mee te nemen, deze laatste worden in hoofdstuk 4 nader benoemd. Het behoud
van de kernkwaliteiten van het gebied is een belangrijk onderdeel in de Visie
Leefomgevingskwaliteit, evenals de wens om de milieubelasting in het gebied terug te brengen.
Om te snappen waar de kwaliteiten vandaan komen en wat de achtergrond is van het
(omgevings)plangebied, beschrijft dit hoofdstuk eerst in het kort de geschiedenis van het
plangebied. Deze beschrijving wordt gevolgd door een beschrijving van de kwaliteiten op
hoofdlijnen en vervolgens door de belangrijke principes die vanuit de omgevingskwaliteiten aan
het plan ten grondslag liggen.
De inhoud van dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op de Cultuurhistorische Analyse
Hembrugterrein, het Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein en de Visie Leefomgevingskwaliteit.
Bovendien zijn de gebiedspaspoorten van belang geweest voor de inhoud van dit hoofdstuk.
Voor de karakterisering van de Havenstraat en Hemkade is gebruik gemaakt van het eerder
opgestelde ontwerp-bestemmingsplan Havenstraat en Hemkade.

3.1

Karakterisering Havenstraat en Hemkade

3.1.1

Geschiedenis
Havenbuurt
De Havenstraat sluit aan op de Havenbuurt en vormt een uitloper van de Havenbuurt. De
Havenbuurt is gesitueerd op een nagenoeg driehoekig terrein en is in drie verschillende fasen
tussen 1909 en 1927 tot stand gekomen. De buurt is van lokaal belang vanwege de
stedenbouwkundige aanleg en de samenhangende bebouwing, gerealiseerd door enkele
woningbouwverenigingen en de Gemeente Zaandam. Het stratenplan heeft bijzondere
kwaliteiten door de gebogen en geknikte straten en de inpassing van pleintjes en plantsoenen.
De buurt is van lokale stedenbouwkundige waarde.
De eenheden van de bestaande woningen
De bebouwing in de Havenstraat stamt voor het overgrote deel uit de jaren twintig en dertig van
de vorige eeuw. De samenhang van de Havenstraat met de Havenbuurt langs de Zaan is als
structuurbepalend element nog steeds intact. De woningen aan de Havenstraat kijken uit op het
Zijkanaal G (Voorzaan).
De woningen aan de Hemkade kijken uit op het Noordzeekanaal. De achtertuinen grenzen aan
het terrein van de Artillerie Inrichtingen.
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Figuur 3.1: Foto van de woningen aan de Havenstraat, omstreeks 1910 – 1920 en het huidige beeld

De woningen aan de Havenstraat, die onderdeel uitmaken van de zogenoemde Delftserij, zijn in
opdracht van de voormalige hoofd-administratie van de Artillerie Inrichting gebouwd. De huizen
zijn gebouwd voor arbeiders en ambtenaren afkomstig uit de voormalige Artillerie Inrichtingen in
Delft, die tot 1926 in kosthuizen in Zaandam woonden. Het rijtje bestaat uit 25
arbeiderswoningen en 8 ambtenaarswoningen met achtertuinen en maakten in het verleden dus
onderdeel uit van de voormalige wapen- en munitiefabriek. De ambtenaarswoningen zijn iets
groter dan de arbeiderswoningen.

Figuur 3.2: Plattegrond en voorgevels van de woningen aan de Havenstraat ontworpen door architect S.B.
Sante, 1925

De geschakelde rij woningen bestaat uit een laag met kap. In het dakvlak bevinden zich
dakkapellen. Deze arbeiderswoningen zijn allen opgetrokken uit baksteen en voorzien van een
rood pannendak en vormen wat betreft schaal en materiaalgebruik een sterke visuele eenheid.
De vorm van het dak is een zadeldak waarbij de noklijn parallel loopt aan de as van de weg. De
woningen hebben veelal een voortuin.
De overige woningen aan de Havenstraat en Hemkade zijn divers in architectuur, materialisatie,
schaal en maat.
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Figuur 3.3: Woningen aan de Havenstraat, zuidelijk

Figuur 3.4: Woningen aan de Havenstraat, noordelijk

Figuur 3.5: Woningen aan de Hemkade

Monumenten
In de deelgebieden Havenstraat en Hemkade zoals eerder aangewezen zijn geen beschermde
rijks-, provinciale- of gemeentelijke monumenten aanwezig.
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3.2

Kwaliteiten Havenstraat en Hemkade

3.2.1

Havenstraat
Uitbreiden binnen de karakteristiek van het ensemble
De afgelopen decennia is een behoefte aan ruimere woningen ontstaan. De gemeente Zaanstad
wil daarom ruimte bieden om woningen te kunnen vergroten. Op hoofdlijnen zijn onderstaande
uitgangspunten leidend bij het vergroten van deze woningen:
 Het is essentieel ruimtelijk uit te gaan van de oorspronkelijke stedenbouwkundige schaal
en structuur van de bestaande bebouwing;
 Bij sloop/nieuwbouw en uitbreiding van de woningen moet de grote samenhang, die de
bebouwing heeft, behouden blijven dan wel versterkt/verbeterd worden. Het ensemble
van de bestaande bebouwing is daarmee richtinggevend voor ontwikkelingen;
 Bij sloop/nieuwbouw en uitbreiding van de woningen mogen hoofdvorm, profiel en
silhouet van het bouwblok niet worden aangetast maar moeten behouden blijven, dan
wel versterkt/verbeterd worden;
 Voor sloop/nieuwbouw en uitbreiding van de woningen moeten de bestaande
architectonische eenheid en verbijzonderingen in de gevel behouden blijven;
 Het materiaalgebruik van de woningen moet aansluiten op de huidige bebouwing om zo
de ensemblewaarde van het geheel niet te schaden.
Uitgangspunt is dat het ensemble een eenheid moet blijven en de rooilijn gehandhaafd moet
blijven. Stedenbouwkundig uitgangspunt is ruimte voor uitbreiding aan de achterzijde binnen de
gestelde kaders.
Groenstructuur
De Havenstraat, waar in deze context over gesproken wordt, ligt in het verlengde van het
gedeelte van de Havenstraat ten noorden van de dr. J.M. den Uijlweg in de Havenbuurt.
De inrichting van de weg kenmerkt zich met een groenstrook met een aantal groepen
prominente bomen als begeleiding van de weg aan Zijkanaal G (Voorzaan). Omdat de
Havenstraat een ruimtelijke eenheid is (ondanks de doorsnijding door de Den Uylweg) moet
hetzelfde principe gehandhaafd/versterkt worden bij reconstructie.

3.2.2

Hemkade
Qua stru tuur hoort de He kade ij het deelge ied aterfro t a het He rugterrei . Het
waterfront bestaat uit een strook representatieve gebouwen langs het Noordzeekanaal. Deze
begeleiden de entree van het industrielandgoed. De bebouwing gaat langzaam over in een
groenzone die de monding van de Zaan in het Noordzeekanaal begeleidt. Het is een informeel
gebied, met verschillende soorten gebouwen, groenstructuren (bomenlanen, grasvelden) en
verkavelingsrichtingen. De gebouwen liggen aan de stenige kade, worden geflankeerd door
lommerrijke tuinen en geven doorzicht naar het achterliggende gebied. Belangrijk is de
zichtbaarheid op het water en de doorkijk die je vanaf het waterfront hebt. Vanuit het gebied
bieden de doorsteken bovendien prachtige vergezichten op het bewegende landschap: op de
voorgrond het Noordzeekanaal met de zeeschepen en daarachter het Amsterdamse
havenlandschap met centrales, schoorsteenpijpen, olietanks en grote kranen.
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Figuur 3.6: Woningen aan de Hemkade

3.2.3

Ondersteunende structuren
De oudste wegen langs het Hembrugterrein zijn de Hemkade langs het Noordzeekanaal en de
Havenstraat langs Zijkanaal G (Voorzaan). Vanaf de vestiging van de Artillerie Inrichtingen was de
Havenstraat lange tijd de enige verharde verbinding met Zaandam.
De wegen functioneren als hoofdverbinding. Het profiel van de wegen is relatief smal en bestaat
uit een zachte oever met bomen en een rijweg. De Havenstraat heeft tussen de rijweg en
voortuinen een groen talud voorzien van diverse steigers.
Over de kop van het Hembrugterrein (overgang van Noordzeekanaal in Voorzaan) loopt een
langzaam verkeer verbinding tussen de Havenstraat en de Hemkade.

Figuur 3.7: Langzaam verkeer verbinding

3.3

Karakterisering Hembrugterrein
Het rijke verleden van het Hembrugterrein is niet gemakkelijk in een kaart te vangen. Het gebied
is jarenlang afgesloten geweest en niet openbaar toegankelijk vanwege de functie als
defensieterrein. Het terrein kan gelezen worden als een industrieel landgoed, waarin de entree
en de formele voorzijde van het landgoed aan het Noordzeekanaal gelegen is en de parkachtige
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achterzijde van het landgoed aan de noord- en westzijde. Het aanzicht vanuit de noord- en
westzijde is daarmee overwegend groen. Vanuit de zuidzijde is de groene structuur meer
ondergeschikt aan het formele entreekarakter.

3.3.1

Geschiedenis
Het Hembrugterrein is ontstaan bij de realisatie van het Noordzeekanaal (1865-1876). Daarbij
werd, samen met een aantal andere polders langs het kanaal, ook het Hembrugterrein als polder
ingericht. Kort hierna werd begonnen met de aanleg van de Stelling van Amsterdam (1881-1914).
De Stelling van Amsterdam is een historisch belangrijk gebied: het omvat een 135 kilometer lange
verdedigingslinie rondom Amsterdam, met 42 forten en een inundatiesysteem. Het leger, de
regering en de koning(in) zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een aanval op
Nederland. Naast de forten is een groot aantal batterijen, dijken, sluizen aangebracht op een
afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam beschermde
Amsterdam en de Zaanstreek als laatste bolwerk in Nederland mocht de vijand zover
doorgedrongen zijn dat alle andere verdedigingswerken waren opgegeven.
Op het Hembrugterrein werd de Artillerie Inrichtingen gevestigd in 1899. De Artillerie
Inrichtingen verzorgden de ontwikkeling, productie, onderhoud en beproeving etc. van wapens,
uitrusting en munitie voor het Nederlandse leger. Het terrein werd met de ligging middenin de
Stelling van Amsterdam goed beschermd tegen vijandige aanvallen. Vanaf 1899 tot 2003 werd in
het gebied de productie van vuurwapens, artillerie en munitie voor het Nederlandse leger
verzorgt.
Tevens werd het terrein als Sectorpark Zaandam ingericht en als Algemeen Verdedigingspark. In
het Sectorpark werd de munitie ten behoeve van de Sector Zaandam van de Stelling van
Amsterdam opgeslagen. Het Algemene Verdedigingspark werd gebruikt om munitie, wapens en
materieel voor de gehele Stelling en voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie op te slaan. De Stelling
van Amsterdam is aangewezen als UNESCO Werelderfgoed.
Op het terrein zijn diverse rijks- en gemeentelijke monumenten aanwezig, gebouwen die voor de
vervaardiging, beproeving en opslag van munitie en wapens werden gebruikt. Ook het kleibos is
als rijksmonument aangewezen. Dit bos is aangeplant om de schokgolven als gevolg van explosies
op te kunnen vangen.
Een meer uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van het terrein is opgenomen in de
Cultuurhistorische analyse van het terrein (SteenhuisMeurs, 2010).

3.3.2

Twee zones, drie kernwaarden
De beide functies van het terrein hebben tot twee zones geleid met ieder een eigen karakter:
1.
Artillerie inrichtingen;
2.
Militair terrein.
De Artillerie Inrichtingen werden een soort fabrieksstad met vier delen:
•
Wapenfabriek;
•
Patronenfabriek;
•
Munitiefabriek (gebouwen omgeven door aarden wallen);
•
Waterfront.
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Deze zone kent een hoog dynamisch karakter, waarin in de loop van de tijd nieuwe gebouwen
gebouwd werden en oude gebouwen weer verwijderd werden. De snelle ontwikkelingen in de
wapentechnologie en militaire uitrusting vroegen om deze dynamiek en leidden tot de bouw van
typologisch zeldzame en unieke gebouwen.
Het Militaire terrein (Algemeen Verdedigingspark en Sectorpark Zaandam) kent juist een lage
dynamiek. Ook deze zone kent een geleding:
•
Plofbos;
•
Beproevingsbos;
•
Sectorpark Zaandam;
•
Bosgebieden.
De gebouwen werden vooral extensief gebruikt en de functie werd niet gewijzigd, zodat de
gebouwen compleet en gaaf bewaard zijn gebleven.
Door de functie van het militaire terrein en het grote explosiegevaar, kreeg de inrichting van de
buitenruimte veel aandacht en samenhang door de explosiedempende inrichting. Hierdoor kent
het terrein een grote samenhang en consistentie, ondanks de dynamiek in de Artillerie
Inrichtingen. De inrichting van de openbare ruimte, groen, sloten, wallen zichtlijnen en heldere
overgangen bepalen hierin de samenhang. Het Hembrugterrein bestaat uit een staalkaart van
architectonische en typologische topstukken van industriële bouwkunst – waarbij de
buitenruimtes en de stedenbouwkundige en landschappelijke structuur in samenhang zijn
opgezet.

Figuur 3.8: Artillerie inrichtingen en Militair terrein (Bron: Gebiedspaspoorten)

Op basis van de geschiedenis en de karakteristieken van het gebied kan het gebied in drie
kernwaarden samengevat worden:
1.
Immateriële waarde: een symbolische betekenis, een bos vol verhalen;
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2.
3.

Structuur: differentiatie van gebieden;
Rijkdom en diversiteit aan militair-industriële gebouwen en (landschappelijke)
structuren

Deze kernwaarden liggen aan de basis van de transformatie-opgave van het gebied. Het gebied
herbergt een zodanige verscheidenheid en omvang van cultuurhistorische en ruimtelijke
waarden, dat de transformatie van het gebied niet vraagt om een programma dat kwaliteit aan
het gebied meegeeft, maar om programma toe te voegen dat zich voegt in en aanpast aan de
kwaliteit van het gebied.

3.4

Kwaliteiten Hembrugterrein
Zoals in paragraaf 3.3.2 reeds beschreven kent het gebied twee zones met ieder een eigen
dynamiek en karakteristiek, gebaseerd op de functionele ontwikkeling van het gebied. Van het
productiegebied (Artillerie Inrichtingen) is daarbij het waterfront als losse zone te onderscheiden,
omdat de zone langs het water een verbijzondering kent van de Artillerie Inrichtingen. Daarmee
kent het gebied drie kenmerkende zones:
1.
het waterfront;
2.
het productiegebied;
3.
het bos.
In de gebiedspaspoorten die voor het Hembrugterrein zijn opgesteld zijn deze kenmerkende
zones opgedeeld in negen zones met elk een eigen identiteit en karakteristieke ruimtelijke
eigenschappen (zie figuur 3.9). Deze negen zones zijn in de gebiedspaspoorten nader geduid en
voorzien van richtlijnen voor de ontwikkeling en inrichting. Daarbij is richting gegeven aan de
wijze waarop nieuw gebouwd kan worden en aan en bij de monumenten gebouwd kan worden.

Figuur 3.9: De 9 onderscheiden deelgebieden (Bron: Gebiedspaspoorten)
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3.4.1

Drie kenmerkende zones
Het waterfront bestaat uit een strook representatieve gebouwen langs het Noordzeekanaal. Deze
begeleiden de entree van het industrielandgoed. De bebouwing gaat langzaam over in een
groenzone die de monding van de Zaan in het Noordzeekanaal begeleidt. Het is een informeel
gebied, met verschillende soorten gebouwen, groenstructuren (bomenlanen, grasvelden) en
verkavelingsrichtingen. De gebouwen liggen aan de stenige kade, worden geflankeerd door
lommerrijke tuinen en geven doorzicht naar het achterliggende gebied. Belangrijk is de
zichtbaarheid op het water en de doorkijk die je vanaf het waterfront hebt. Vanuit het gebied
bieden de doorsteken bovendien prachtige vergezichten op het bewegende landschap: op de
voorgrond het Noordzeekanaal met de zeeschepen en daarachter het Amsterdamse
havenlandschap met centrales, schoorsteenpijpen, olietanks en grote kranen.
Het productiegebied omvat de installaties van de voormalige Artillerie Inrichtingen. Dit is ook het
gebied waar de meeste gebouwen te vinden zijn. Van de 112 gebouwen die anno 2016 op het
Hembrugterrein aanwezig zijn hebben er 50 een monumentale status. Diverse panden zijn in de
afgelopen tijd gerenoveerd en in gebruik genomen door verschillende bedrijven. De
oorspronkelijke indeling is, met naast elkaar de wapen-, patronen- en munitiefabrieken, nu nog
herkenbaar in de ruimtelijke opzet:
•
een open structuur van vrijstaande gebouwen;
•
een aaneenschakeling van fabriekshallen uit verschillende bouwfases;
•
een ensemble met enkele gebouwenclusters aan de kant van het waterfront;
•
een open opzet nabij het plofbos, waarin voorzieningen tegen de impact van eventuele
ontploffingen zijn genomen (gebouwafstand, aarden wallen, sloten, bomen, groenstructuren en
bliksemafleiders).
Het bos is een van de belangrijkste identiteitsdragers van het terrein. Het heeft een historisch
gedeelte van beproeving (inclusief kleibos) en opslag, met veel monumenten, een diverse aanleg
van landschappelijke monumenten (aarde wallen en monumentale bomen) en uiteenlopende
gebouwtypes en –vormen (zie deelgebied 6, figuur 3.9). De aanwezigheid van de vele sloten
(bluswater), aarden wallen, bunkers en een grid van bliksemafleiders verraadt dat in dit gedeelte
van het terrein de munitie werd beproefd, die in een ander deel van het terrein werd gemaakt.
Naar het oosten en westen toe heeft het bos een ander cultuurhistorisch karakter (schietbanen,
spoorlijn, mobilisatiecomplex), mede omdat hier veel bouwwerken zijn verdwenen. Dit gedeelte
vormt nu een groene zone met een relatieve stilte en beslotenheid in een hectische omgeving.
Het bos loopt tot in de noord- en westrand, dit is ook te zien aan de deelgebieden 7 en 9 (zie
figuur 3.9). Deze randstrook is echter opener dan de rest van de randen. Naar de Zaan en het
bosgebied toe is de bebouwing losser van opzet. Aan de kop van het gebied –waar de Zaan en
het Noordzeekanaal samenkomen- maakt de bebouwing ruimte en staat vrij van de randen.
Vanaf deze plek is niet alleen de Zaan goed te zien maar is ook het Centraal Station van
Amsterdam zichtbaar. Meer naar het bos toe is de bebouwingsdichtheid laag en neemt het
groene karakter van de buitenruimte het over.

3.4.2

Ondersteunende structuren
De drie zones (waterfront, productiegebied en bos) staan uiteraard niet los van elkaar. Zoals
eerder genoemd vormen de structuren (wegen, bovengrondse leidingennetwerk en groen) en
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zichtlijnen de verbindende elementen tussen de zones. De structuren verbinden en begrenzen de
zones en zorgen hiermee voor samenhang en vormen de ruimtelijke drager van het gebied.
Het groen is voor het Hembrugterrein altijd een essentieel onderdeel geweest, want het zorgde
voor veiligheid en camouflage, het had een explosiedempende functie. De sloten regelden de
waterhuishouding en functioneerden als terreinafscheidingen, maar werden ook als bluswater
ingezet bij explosie en konden oppervlaktebranden afstoppen.
De hoofdroutes vormen grofweg een kruisvorm. De hoofdstructuur loopt van oost naar west,
vanaf de oude laadplek bij de Zaan (nu in gebruik als opstapplaats voor het veer), via de
productiegebieden en eindigt met een knik op het spoortracé. De noord-zuid as loopt vanaf de
entree bij de Hemkade, richting het bos. Het voormalige spoortracé is ook een belangrijke
structuur die vanaf het Noordzeekanaal richting het bos gaat. De overige, secundaire wegen op
het terrein zijn paden en straatjes door het bos of tussen de fabrieksgebouwen in.
Daarnaast vormen de monumenten een belangrijke kwaliteit van het gebied. De 50 monumenten
die verspreid over het terrein voorkomen representeren verschillende bouwfasen. Niet alleen de
gebouwen, maar ook groen, een deel van het bovengrondse leidingnetwerk, schuilgangen, de
Kanstanjelaan en de structuur van de voormalige spoorlijn vormen monumentale structuren.
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Figuur 3.10: Hoofdstructuren Hembrugterrein (Bron: Gebiedspaspoorten)

3.4.3

Negen deelgebieden
Zoals in paragraaf 3.2.1 al aangekondigd zijn de drie kenmerkende zones verdeeld in negen
deelgebieden, die in zichzelf een eenheid vormen. Voor deze negen gebiedseenheden is een
beschrijving gemaakt van de karakteristieken en de wensen voor de ontwikkelingsrichting van het
gebied: de gebiedspaspoorten. Deze gebiedspaspoorten liggen ten grondslag aan de beschrijving
van de kwaliteiten en ambities voor het Hembrugterrein. De negen deelgebieden zijn
aangegeven in Figuur 3.9. De gebieden kennen de karakteristieken zoals omschreven in de tabel
(zie
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tabel 3.1).
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Tabel 3.1: Deelgebieden en karakteristieken Hembrugterrein
Deelgebied
Waterfront formeel

Omschrijving
Gezicht van het Hembrugterrein
naar de buitenwereld. Afwisseling
representatieve gebouwen en
houten bebouwing, geflankeerd
door bomen en groenstroken langs
het Noordzeekanaal

Waterfront informeel

Afwisseling van loodsen en
laboratoria in het groen bij de
monding van Zijkanaal G
(Voorzaan) in het Noordzeekanaal.
Het groen brengt de sfeer van het
bos tot aan het water

Productie munitie

Het gebied wordt doorsneden door
historische hoofdstructuur met
bovengronds leidingnetwerk

Productie patronen

Het gebied wordt doorsneden door
historische hoofdstructuur met
bovengronds leidingnetwerk

Productie wapens

Uitgestrekt geheel van losstaande
hallen uit verschillende bouwfases.
Aan de noordzijde grotere maat en
schaal dan aan de zuidzijde. Gebied
is open met grasvlakken en enkele
waardevolle bomen. Grens:
voormalige spoortracé

Beproevingsgebied

Uniek gebied uit de militaire
geschiedenis. Kleibos is een
monument. In het bos diverse
gebouwtjes, torentjes en bunkers
ten behoeve van het testen van de
munitie. Natuurwaarde en veel
monumentaal groen
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Karakteristieken
a) Dit gebied vormt het
gezicht van het Hembrugterrein
naar de buitenwereld.
b) De afwisseling van
representatieve gebouwen (van de
voormalige Algemene Dienst)en
houten bebouwing (een
voormalige kantine) geflankeerd
door bomen en groenstroken langs
het Noordzeekanaal.
a) Gebied bij de monding van de
Zaan in het Noordzeekanaal.
b) Afwisseling van loodsen en
laboratoria (met verschillende
verkavelingsrichtingen) in het
groen (bomenlanen en
grasvlakken).
c) Het groen brengt de sfeer van het
achterliggende bos tot aan het
water.
a) Zuidzijde, aaneen geklonterde
fabrieksstrook;
b) Noord-oostzijde vrijstaande
gebouwen in het groen;
c) Grote hal.
a) Grote open ruimte als gevolg van
eerdere sloop van dit verdichte
gebied
b) Samensmelting van gebouwen uit
verschillende periodes
a) Uitgestrekt geheel van losstaande
(grote) hallen uit verschillende
bouwfases.
b) De fabrieksgebouwen aan de
noordzijde van het gebied zijn van
een grotere schaal en maat dan de
gebouwen aan de zuidzijde.
c) De gebouwen liggen in een open
gebied van grasvlakken met enkele
waardevolle bomen.
d) Het voormalig spoortracé ten
westen is een belangrijke grens.
a) Uniek gebied uit de militaire
geschiedenis.
b) Het dicht begroeide kleibos is een
monument dat is aangelegd met
als doel om eventuele explosies en
branden op te vangen met sloten,
aarden wallen, bomen en kleine
gebouwen.
c) Het beproevingsgebied diende
voor het testen van munitie,
waarvoor allerlei gebouwtjes,
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3.5

Sectorpark Zaandam
en loodsen Algemeen
Verdedigingspark

Gebouwensemble en boomrijke
setting. Dorpse sfeer versterkt door
architectonische vormgeving

Naoorlogs bos

Voormalige schietbanen als open
weide in het bos

Mobilisatie complex

Randzone ten westen van
voormalige spoorbaan. Onderdeel
van groene rand om het
Hembrugterrein (eerder wel dicht
bebouwd), lager gelegen (1,5 m)
dan de rest van het
Hembrugterrein.

torentjes en bunkers in het bos
werden gemaakt.
d) Het dichtbegroeide bos omvat veel
monumentaal groen en herinnert
aan de Nederlandse militaire
industrie in de 20ste eeuw. Het
gebied heeft ook een grote
natuurwaarde.
a) Gebied met gebouwensembles in
een boomrijke setting.
b) Het gebied heeft een dorpse sfeer,
die wordt versterkt door de
architectonische vormgeving.
a) Rustgebied met natuurwaarde en
monumentale Kanstanjelaan
b) Onderdeel van groene rand
rondom Hembrugterrein
a) Randzone ten westen van de
(verdwenen) spoorbaan.
b) In de jaren dertig stond deze zone
vol met loodsen, nu is het
onbebouwd.
c) Het gebied ligt 1,5 meter lager dat
het Hembrugterrein en is net als 8b
onderdeel van de groene rand
rondom het Hembrugterrein.

Ambities voor het plangebied
Bij de ambities voor het plangebied is een duidelijk onderscheid te maken tussen de twee
deelgebieden Hembrugterrein en Havenstraat-Hemkade. Voor de Havenstraat-Hemkade is de
ambitie om de bestaande functies voort te zetten en uitbreidingsmogelijkheden te bieden aan
woningen. Daarnaast wordt voor de woningen dezelfde mogelijkheid geboden voor beroepen
aan huis en voor bed & breakfast bij de woonfunctie die ook voor andere woningen in Zaanstad
gelden.
Inzet voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein is een ontwikkeling zonder vastomlijnd
eindbeeld met behoud van het monumentale erfgoed en karakter. Herontwikkeling vindt plaats
door hergebruik van bestaande panden en door te verdichten met een nieuwe generatie
nieuwbouw. Een van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is het borgen en versterken van de
ruimtelijke samenhang in het gebied: tussen de gebouwen, het groen, de omgeving en de
terreininrichting. De uitgangspunten voor het terrein zijn eerder beschreven in het
Beeldkwaliteitplan, dat vervolgens vertaald is naar de gebiedspaspoorten.
De ambities voor de ontwikkeling van het terrein zijn deels gelegen in de bijzondere
karakteristieken van het gebied (monumentaal, groen, samenhangend geheel), maar ook in de
mogelijkheid om hieraan een nieuwe laag toe te voegen en in de ligging aan het bewegende
landschap van het Noordzeekanaal. Daarbij is de ambitie om hiervoor flexibiliteit te bieden, zodat
op de steeds veranderende marktvraag ingespeeld kan worden en ruimte wordt geboden aan
nieuwe technieken. Tevens wordt hiermee ruimte geboden voor maatregelen op het gebied van
duurzaamheid.
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De kwaliteiten (paragraaf 3.4) van het terrein leiden tot ambities voor de inrichting en
ontwikkeling van het terrein. Kernzaken in de ontwikkeling van het terrein zijn het toelaten van
functies zolang deze:
 passen bij de eigenheid van het gebied,
 een versterking vormen voor de ruimtelijke kwaliteit en
 de functies elkaar verdragen.
In de gebiedspaspoorten zijn deze uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied verder
uitgewerkt en zijn de randvoorwaarden benoemd waaraan voldaan moet worden om de kwaliteit
te versterken en te benutten.
De kwaliteiten vormen de basis voor de herontwikkeling en het beoogde programma van het
Hembrugterrein. Door de bestaande kwaliteit als leidend te bestempelen is in het ene gebied
meer mogelijk dan in het andere, wat tot uitdrukking komt in de maximale dichtheden per
gebied, bouwhoogtes, positionering en eisen aan de uiterlijke verschijningsvorm. De
randvoorwaarden hiervoor zijn in de gebiedspaspoorten beschreven en zijn uitgewerkt in de
beleidslijn Gebiedskwaliteit Hembrug die bij dit Omgevingsplan hoort.
Bij het uitwerken van de uitgangspunten en gebiedspaspoorten is ingezet op een bijzonder
welstandsregime voor het Hembrugterrein, waarin supervisie over de bouwplannen een rol
speelt. Dit is nader uitgewerkt in de beleidslijn Gebiedskwaliteit Hembrug, waarin de criteria en
kwaliteiten zijn toegelicht. Deze beleidslijn wordt conform het geldende welstandsbeleid van de
gemeente Zaanstad uitgezet en bouwt voort op de ervaringen met supervisie in andere
bijzondere welstandsgebieden, zoals Inverdan.
De ambities om flexibiliteit te bieden en tegelijkertijd de kwaliteiten van het terrein te borgen
kunnen tegenstrijdig zijn. In de regeling die opgenomen is in dit Omgevingsplan is daarmee
rekening gehouden door hierop afwegingen te maken. In de beschrijving van de verschillende
ilieuthe a s hoofdstuk 4 e i de toeli hti g op de regels e er eeldi g hoofdstuk 6 is dit
nader toegelicht.
Kort samengevat zijn de ambities voor het Hembrugterrein als volgt te benoemen:
1. Samenhangend (nog zichtbaar) geheel;
2. Groene omgeving (in de stad);
3. Het monument staat centraal;
4. Ruimte voor nieuwe (spannende toevoegingen);
5. Zicht op bewegend landschap
Binnen deze context wordt het gebied nader ontwikkeld, waarbij de kwaliteiten van het gebied
en de relatie met de omgeving belangrijke randvoorwaarden zijn voor de totstandkoming van de
ontwikkeling.
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4

Visie op de fysieke leefomgeving
Dit hoofdstuk benoemt de belangrijkste uitgangspunten op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van
het gebied. Dit is de basis voor het opstellen van meer concrete regels (zie hoofdstuk 6).

4.1

Het plangebied in zijn omgeving
Op het Hembrugterrein (incl. Havenstraat en Hemkade) zijn veel kwaliteiten te herkennen, zoals
omschreven in hoofdstuk 3. Bij deze kwaliteit van het terrein, ligt het plangebied in een omgeving
waarin zware industrie op relatief korte afstand aanwezig is. Ten noorden van het terrein liggen
woningen, ten oosten, westen en zuiden liggen industrieterreinen (Westerspoor/Zuiderhout,
Achtersluispolder (beide Zaanstad) en het Westelijk Havengebied (Amsterdam)). Deze
industrieterreinen hebben invloed op de luchtkwaliteit, geluid, stof en geur. Deze aspecten zijn
verwerkt in milieuvergunningen voor bedrijven en zij stellen eisen aan de plaats en wijze waarop
woningen en bedrijven gerealiseerd kunnen worden op het Hembrugterrein. Er zijn ook
ilieuthe a s aar ee reke i g gehoude
oet orde ij de realisatie a de o t ikkeli g,
zoals de bodemkwaliteit, archeologische waarden en het water.
Voor Havenstraat-Hemkade is de inzet om de bestaande functies te handhaven en hieraan de
ruimte geven die past in de standaard voor woningen in de Zaanstreek. Op het Hembrugterrein
wordt een ontwikkeling beoogd waarin functies gemengd voorkomen, zoals woningen,
maatschappelijke en culturele voorzieningen, horeca, evenementen en bedrijven. Omdat het
(deels) om nieuwe ontwikkelingen gaat moet aangetoond worden dat deze functies mogelijk zijn,
in de buurt van deze zware industrie. Daarom is in dit hoofdstuk ingegaan op de milieukwaliteit
van het gebied in de huidige situatie en in toekomst, als de ontwikkeling verder gevuld is.
Schiphol
In het nieuwe Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) is een enigszins gewijzigde ligging van de 20 kEcontour van Schiphol opgenomen. Deze wijziging leidt ertoe dat een deel van het
Hembrugterrein binnen de contour komt te liggen.
De recente vertaling van het LIB in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) stelt dat binnen
deze contouren alleen nieuwe woningen gebouwd kunnen worden binnen het bestaand stedelijk
gebied. In de onderbouwing van het Stap 3-besluit die bij dit Omgevingsplan behoort is reeds
uitgebreid onderbouwd dat het Hembrugterrein ook tot het bestaand stedelijk gebied behoort.
De gewijzigde PRV (nog definitief vast te stellen) stelt tevens dat het plan dat deze ontwikkeling
mogelijk maakt rekenschap geeft van geluid vanwege het luchtverkeer en de redenen die er toe
hebben geleid om op de betreffende locatie nieuwe woningen te bestemmen. Tevens dient het
plan de maatschappelijke haalbaarheid hieromtrent te onderbouwen. In paragraaf 4.9 wordt
ingegaan op alle vormen van geluid die in het plangebied relevant zijn. De redenen om te komen
tot de ontwikkeling van het Hembrugterrein zijn verwoord in de hoofdstukken 1, 2 en 3. De
maatschappelijke haalbaarheid van het plan is verwoord in hoofdstuk 5 (aan te vullen in de
procedure).
De inhoud van het voorliggende hoofdstuk is gebaseerd op de vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus
die is uitgevoerd voor het voornemen en waarin diverse milieuonderzoeken verwerkt zijn. De
conclusies uit de vormvrije m.e.r.- eoordeli g Plus zij i dit hoofdstuk eergege e . De the a s
die in de m.e.r.-beoordeling Plus terugkomen zijn:
 Bodem en niet gesprongen explosieven (NGE);
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Cultuurhistorie, archeologie en landschap;
Water;
Natuur;
Verkeer;
Milieuzonering en geur;
Geluid;
Luchtkwaliteit;
Externe veiligheid.

De randvoorwaarden vanuit de milieuonderzoeken zijn verwerkt in de regels van het
omgevingsplan of daaraan gekoppelde beleidslijnen. Voor industriegeluid is daarnaast de
koppeling met het Stap-3 besluit van belang, omdat in dat besluit een groot aantal maatregelen
voorgeschreven is, die uitgevoerd moeten worden bij realisatie van de woningen. Dit betekent
dat ontwikkelingen binnen het plangebied aan deze randvoorwaarden voor milieu moeten
voldoen.

4.2

Stad & milieu-benadering
Om de gewenste ontwikkeling van het Hembrugterrein mogelijk te maken is een onderzoek
uitgevoerd naar de invloed van het industrielawaai vanuit de omgeving. Daarbij is volgens de
systematiek van de Interimwet Stad- en Milieubenadering onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om de invloed van industrielawaai vanuit omliggende geluidgezoneerde
industrieterreinen te beperken. Uit het onderzoek is gebleken dat afwijking van de geluidnormen
voor een gedeelte van het plangebied noodzakelijk is om de ontwikkeling op het terrein mogelijk
te maken. De afspraken in het kader van de Visie Noordzeekanaalgebied leiden uiteindelijk tot
een voldoende geluidreductie vanuit de omgeving, maar deze reductie kan niet binnen de
voorgeschreven 10 jaar behaald worden, zodat gebruikmaking van de Interimwet Stad en
Milieubenadering noodzakelijk is.
In paragraaf 2.10 is beschreven op welke wijze de Visie Leefomgevingskwaliteit tot stand is
gekomen en met welke inhoud. Deze visie ligt ten grondslag aan het Stap 3-besluit en vormt
hiervoor het uitgangspunt. In het Stap 3-besluit is onderbouwd welke stappen genomen zijn ten
aanzien van de reductie van brongeluid, welke wettelijke maatregelen getroffen zijn en welke
maatregelen noodzakelijk zijn om de afwijking van de maximaal te ontheffen waarde te
compenseren. Deze maatregelen zijn in dit omgevingsplan en via de anterieure overeenkomst
ook voorgeschreven aan de initiatiefnemers voor ontwikkelingen op het Hembrugterrein.
PM: welke compenserende maatregelen?

4.3

Vormvrije m.e.r.-beoordeling plus
Het plangebied ligt in een gebied met veel zware industrie. Om niet alleen te toetsen aan de
wettelijke normen, maar juist ook te kijken naar maatregelen die de ruimtelijke kwaliteit en een
gezonde leefomgeving kunnen optimaliseren, is een m.e.r.-beoordeling PLUS uitgevoerd. Hierin is
dus olop aa da ht oor aatregele die o e ettelijk zij . Deze ilieuaspecten worden in
volgende paragrafen nader toegelicht. De belangrijkste conclusies worden genoemd, alsmede de
randvoorwaarden die in het Omgevingsplan geborgd moeten worden. De wettelijke kaders voor
de verschillende aspecten zijn beschreven in de vormvrije m.e.r.-beoordeling.
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Bij veel projecten is het verplicht om aandacht te besteden aan m.e.r. (milieueffectrapportage). Dit
kan variëren van kleine projecten (enkele woningen) tot de grootste projecten (een nieuwe
snelweg). Het meest bekend is de m.e.r.-procedure met een Milieueffectrapport (MER). Hierin
worden alternatieven met elkaar ergeleke . Voor klei ere proje te is ee or rije .e.r.beoordeling verplicht. Dit is een notitie waarin gekeken moet worden of een project leidt tot
mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen.
Tussen een MER en een vormvrije m.e.r.-beoordeling in zit een m.e.r.-beoordeling. Ook hier moet
de vraag: zijn er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen beantwoord worden. Het is hierbij
niet verplicht om alternatieven te onderzoeken. Wel is een procedure voorgeschreven, die deels
afwijkt van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Gezien de wens om een goede onderbouwing in het
plan op te nemen, is ervoor gekozen de vormvrije m.e.r.-beoordeling volgens de systematiek van
een m.e.r.-beoordeling op te zetten en te onderbouwen. Qua procedure doorloopt de vormvrije
m.e.r.-beoordeling de procedure voor het omgevingsplan.
Voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein is een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk,
omdat het een stedelijk ontwikkelingsproject betreft, waarvan de te realiseren omvang onder de
drempelwaarden van een m.e.r.-beoordeling blijft. Een en ander is meer uitgebreid beschreven
in de vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus, die als bijlage bij deze toelichting behoort. Om te
beoordelen of er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden als gevolg van de
ontwikkeling van het Hembrugterrein is een afweging van de mogelijke effecten gemaakt. Op
basis van de beschrijvingen in de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn ook de milieuaspecten
beschreven in de toelichting van dit Omgevingsplan. Aan een aantal aspecten liggen separate
o derzoeke te gro dslag. Deze zij ij de etreffe de ilieuthe a s e oe d.
Voor elk van de beoordeelde aspecten zie ook o derstaa de ilieuthe a s in de vormvrije
m.e.r.-beoordeling Plus is geconcludeerd dat deze geen mogelijke belangrijke nadelige
milieueffecten hebben. Er is daarom geen m.e.r.-procedure nodig voor de ontwikkeling van het
Hembrugterrein. De randvoorwaarden en bovenwettelijke maatregelen die genomen worden om
tot een gezonde en veilige fysieke leefomgeving te komen, worden in de onderstaande
paragrafen nader beschreven.

4.4

Bodem, niet gesprongen explosieven en kabels en leidingen
Onderzoek
Havenstraat en Hemkade
De percelen waarop de woningen aan de Havenstraat en Hemkade zijn gebouwd zijn ontstaan bij
de aanleg van het Noordzeekanaal en de inpoldering van het (latere) Hembrugterrein. De huidige
woningen vormen de eerste bebouwing op de percelen. Voor zover bekend hebben op de
percelen geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.
Op de bodemkwaliteitskaart kent het gebied van de Havenstraat en Hemkade de
bodemkwaliteitsklasse i dustrie . Dit eteke t dat gro d o er het alge ee
atig ero trei igd
is met zware metalen en PAK. Plaatselijk kunnen echter ook lichte of sterke verontreinigingen
met deze stoffen en eventueel ook andere stoffen voorkomen.
Op enkele percelen aan de Havenstraat zijn in het verleden bodemonderzoeken uitgevoerd. Op
de percelen Havenstraat 151 en 155 zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. onderzoek naar
strijdgassen op het Hembrugterrein (die niet zijn aangetroffen op de beide percelen). In de
bodem zijn bijmengingen van puin aanwezig. In de grond zijn tijdens de bodemonderzoeken
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gehalten aan metalen en PAK aangetoond, die overeenkomen met de bodemkwaliteitskaart, en
hiermee met de algemene bodemkwaliteit in het gebied. Het grondwater is niet of slechts
plaatselijk li ht ero trei igd. De gro d is ges hikt oor de fu tie o e .
Hembrugterrein - bodemkwaliteit
Ten aanzien van bodem en niet gesprongen explosieven zijn op het Hembrugterrein diverse
onderzoeken uitgevoerd in het afgelopen decennium (en eerder). De bodemonderzoeken
hebben aangetoond dat een groot deel van het terrein een diffuse verontreiniging kent met
zware metalen en PAK. De verontreinigingen bevinden zich globaal in de eerste twee meter
onder het maaiveld en zijn veroorzaakt door de ophoging van het terrein. De verontreiniging is
vergelijkbaar met die van andere delen van het centrum van Zaandam en Amsterdam. Daarnaast
komen in de ondergrond ca. dertig lokale vlekken met mobiele verontreinigingen voor met
voornamelijk minerale olie, vluchtige aromaten en chloorhoudende oplosmiddelen.
Ook komen plaatselijk verontreinigingen met asbest en energetische materialen (zoals TNT) in de
bodem voor.

Figuur 4.1: Kaart met mobiele verontreinigingen (bron: RVB)

Gezien de bodemkwaliteit worden voor het Hembrugterrein op dit moment Beschikkingen ernst
en spoed voorbereid, waarin de bestaande verontreinigingen worden vastgelegd. Deze
beschikkingen worden voor tien deelgebieden opgesteld, die het gehele terrein afdekken. De
bodemonderzoeken die plaatsgevonden hebben, liggen aan de basis van de genoemde

Blad 34 van 60

Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Toelichting
projectnummer 0409741.00
17 januari 2017
Gemeente Zaanstad - Domein Stedelijke Ontwikkeling

beschikkingen. De beschikkingen zijn naar verwachting begin 2017 beschikbaar en dienen op dat
moment als basis voor de informatie over de bodemkwaliteit.
Uit de onderzoeken die uitgevoerd zijn, komt naar voren dat vooralsnog sprake is van
driegevallen van ernstige verontreiniging, die met spoed gesaneerd moeten worden. De overige
verontreinigingen kunnen middels functiegerichte sanering bij de ontwikkeling van het terrein
worden opgepakt. Hiervoor volstaat de vigerende wet- en regelgeving, waarbinnen maatregelen
verplicht voorgeschreven zijn om de bodemkwaliteit op een voldoende niveau te krijgen en te
houden.
De 3 spoedeisende gevallen betreffen:
 Verontreinigingen met TNT aan de zuidoostzijde van het terrein.
 Hoge concentraties lood in het bos
 Plaatsen met amosiet (asbest) afkomstig uit de stoomleidingen (in de bodem onder het
stoomleidingtracé)
Deze verontreinigingen dienen verwijderd te worden in verband met een potentieel gevaar voor
de volksgezondheid. Deze spoedeisende gevallen worden op korte termijn ook verwijderd. De
saneringen worden uitgevoerd door het RVB.
In het voormalig laboratorium op het Hembrugterrein zijn strijdmiddelen op relatief beperkte
schaal geproduceerd en getest aan het begin van de 20e eeuw. Op basis van de documentatie
daarover en de werkwijzen is in 2012/2013 een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar het
voorkomen van strijdmiddelen in de bodem. Het onderzoek is dusdanig uitgevoerd, dat de
verdenking van verontreiniging met deze stoffen op het terrein is weggenomen.
Hembrugterrein – niet gesprongen explosieven
Gezien de geschiedenis als wapen- en munitiefabriek en –depot geldt op het Hembrugterrein een
verdenking ten aanzien van niet gesprongen explosieven. Een inventarisatie naar het voorkomen
van niet-gesprongen explosieven is uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er geen hogere
verwachting naar het voorkomen van afgeworpen (vliegtuig)bommen geldt, maar dat als gevolg
van de productie, het testen en het opslaan van munitie wel verdachte locaties voorkomen
waarin een verhoogde kans is op het aantreffen van niet gesprongen explosieven.
Grondwerkzaamheden in het verleden hebben ook aangetoond dat op het terrein zowel
halffabrikaten als scherpe munitie (voornamelijk klein kaliber) in de grond aangetroffen kan
worden.
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Figuur 4.2: Kaart met verdachte locaties en gevrijwaarde gebieden NGE

Hembrugterrein – kabels en leidingen
Behalve de stoomleidingtracés die zo kenmerkend voor het Hembrugterrein op hoogte aanwezig
zijn, zijn ook in de bodem van het Hembrugterrein veel kabels en leidingen aanwezig. Gezien de
lange periode waarover deze kabels en leidingen aangebracht zijn, zijn veel van de leidingen
(ouder) niet in het Klic-aanmeldsysteem opgenomen.
Conclusie
Op basis van de bekende informatie voor de Havenstraat en Hemkade blijkt dat de huidige
bodemkwaliteit geschikt is voor de bestaande functies. Er bestaat in de huidige situatie geen
aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek of sanerende maatregelen. Bij
nieuwe ontwikkelingen kan aanvullend bodemonderzoek in voorkomende gevallen wel nodig
zijn.
Op basis van de bovenstaande beschrijving van de bodem van het Hembrugterrein, alsmede de
kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven, kan geconcludeerd dat deze aspecten
aanleiding zijn om bij realisatie van nieuwe gebouwen en bouwwerken en andere ingrepen in de
bodem met voorzichtigheid te werk te gaan. De verontreinigingen en niet gesprongen
explosieven vormen geen belemmering voor het vaststellen van het Omgevingsplan, maar bij de
genoemde werkzaamheden dienen veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. Gezien de
complexe situatie heeft het RVB in overleg met de gemeente een graafprotocol opgenomen,
waarin de genoemde aspecten zijn behandeld en richtlijnen zijn opgenomen die gehanteerd
moeten worden bij werkzaamheden in de bodem. Dit graafprotocol wordt als bestekseis
meegegeven bij werkzaamheden. Gezien het belang voor de veiligheid wordt het graafprotocol
als beleidsregel bij dit Omgevingsplan vastgesteld.
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Randvoorwaarden
Gezien de bodemkwaliteit en de verwachting dat niet gesprongen explosieven op het terrein
voorkomen zijn mitigerende maatregelen getroffen. Ten eerste wordt met de beschikkingen
ernst en spoed de bodemkwaliteit vlakdekkend in beeld gebracht. Door de spoedeisende
verontreinigingen te verwijderen - los van voornemens tot realisatie van nieuwe ontwikkelingen wordt bovendien de bodem in zodanige staat gebracht dat deze voor het overige functioneel
gesaneerd kan worden. Daarmee wordt voor bodem een gezonde en veilige fysieke leefomgeving
gerealiseerd.
Tevens wordt het graafprotocol als beleidsregel vastgesteld voor het Hembrugterrein. Deze
beleidsregel wordt aan het omgevingsplan gekoppeld door middel van een verwijzing in de regels
van het plan. Het graafprotocol schrijft de werkwijze voor bij verontreinigingen, kabels en
leidingen en niet gesprongen explosieven. Bij iedere ingreep in de bodem wordt het handelen
volgens dit protocol verplicht gesteld.
Optimaliserende maatregelen
Door de herontwikkeling van het Hembrugterrein zijn ook diverse kansen aanwezig om de
bodemkwaliteit verder te verbeteren. Dit betreft in ieder geval:
 Ook bij industriële functies saneren tot de bodemfunctie wonen.

4.5

Cultuurhistorie, archeologie en landschap
Onderzoek
Cultuurhistorie en landschap
Voor de Havenstraat – Hemkade vormt de kwaliteit van bestaande bebouwing (volume, positie
en vorm) het uitgangspunt voor hetgeen mogelijk gemaakt wordt in de regeling. De regeling voor
dit deelgebied ziet vooral op het behouden van deze kwaliteiten door het behouden van de
bestaande kwaliteiten en ruimte biedt om hieraan ondergeschikte wijzigingen aan te brengen.
De grote cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het Hembrugterrein dienen als
uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein (zie hoofdstuk 3 en paragraaf 4.1). De
ontwikkeling van het Hembrugterrein dient aan te sluiten bij de bestaande kwaliteiten. Om deze
reden zijn de cultuurhistorische waarden uitgebreid beschreven (SteenhuisMeurs, 2010) en is
een analyse gemaakt van de wijze waarop een nieuwe ontwikkeling volgens de Nota van
Uitgangspunten gerealiseerd kan worden met behoud en versterking van bestaande waarden op
het terrein (gebiedspaspoorten, SteenhuisMeurs, 2016). Dit betreft overigens niet alleen de
cultuurhistorische waarden, maar ook de landschappelijke waarden, die op dit terrein nauw met
elkaar verweven zijn.
Om de waarden te behouden wordt het monument centraal gesteld. Dit betekent dat de 50
monumenten (zowel rijks- als gemeentelijk) niet alleen volgens Monumentenwet en de
erfgoedverordening Zaanstad beschermd worden, maar dat er zodanige randvoorwaarden aan
de ontwikkeling gesteld zijn, dat de monumenten ook bij de nieuwe ontwikkeling versterkt
worden. Dit houdt in dat monumenten hergebruikt worden, waarvoor in een aantal gevallen een
forse restauratie noodzakelijk is. En dat nieuwe elementen hier volgens de voorgeschreven regels
in de gebiedspaspoorten aan toegevoegd kunnen worden. Bovendien zijn zichtlijnen toegevoegd
aan het kader voor het terrein, waarin (auto)vrije ruimte rond gebouwen zodanig gekozen zijn
dat de monumenten goed tot hun recht kunnen komen.
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Daarnaast zijn nieuwe toevoegingen op het gebied mogelijk. De gebiedspaspoorten geven
hiervoor weer op welke plaatsen gebouwd kan worden en met welke dichtheden, maar er
worden ook welstandelijke regels gegeven die de uitstraling en kwaliteiten van deze nieuwe
bebouwing beschrijven. Bovendien wordt supervisie voor het gebied voorgeschreven, op basis
van welstand en de daarmee opgedane ervaring in Inverdan.
Als belangrijke kwaliteit van het gebied wordt de groene omgeving gezien, als een landgoed.
Daarom wordt het bos behouden in het gebied en wordt een groene rand rondom het gebied
voorgeschreven. Deze groene omgeving vormt een tegenhanger van het verstedelijkte gebied in
de omgeving. Deze randvoorwaarde wordt gedekt met het toekennen van de functies Bos en
Groen in het Omgevingsplan met eigen regels over de mogelijkheden en gewenste functies.
Boven alle kwaliteiten hangt de samenhangen op het terrein, die te karakteriseren zijn als
samenhangen tussen architectuur en de verschillende opeenvolgende perioden waarin de
gebouwen gebouwd zijn, samenhang is structuren op het terrein (zichtlijnen, bovengrondse
leidingen en groenstructuren) en samenhang door de functie die het terrein jarenlang gehad
heeft.
Aan de Havenstraat en Hemkade zijn geen beschermde cultuurhistorische waarden aanwezig. De
groene rand langs het water maakt in deze gebieden wel onderdeel uit van de groene rand van
het productielandgoed dat het Hembrugterrein in zijn geheel omzoomd.
Archeologie
Het Hembrugterrein en de Havenstraat zijn deels ontstaan op een voormalige landtong in het IJ
(zie vormvrije m.e.r.-beoordeling). Op deze voormalige landtong wordt verwacht dat het rond
1155 verwoeste dorp Oud-Zaanden gelegen heeft. Resten van het dorp zijn in de 18e en 20e eeuw
aangetroffen. De precieze omvang van de nederzetting is niet bekend. Deze locatie heeft in het
archeologiebeleid van de gemeente een hoge archeologische waarde. Op basis van deze
aanwijzing heeft het gebied een functie voor archeologie aangewezen gekregen. Hiermee wordt
verplicht gesteld dat bij ingrepen in de bodem vanaf 50 m2 en dieper dan 0,50 m onder maaiveld
een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Een en ander is in de regels nader
uitgewerkt.
Conclusie
Gezien de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het Hembrugterrein het
uitgangspunt is voor verdere ontwikkeling, leidt de ontwikkeling niet tot belemmeringen voor de
vaststelling van het bestemmingsplan. De monumenten worden beschermd door middel van de
Monumentenwet en erfgoedverordening, maar de regels in de Beleidslijn Gebiedskwaliteit
Hembrug borgen tevens de inpassing van deze monumenten in de omgeving. Dat geldt ook voor
andere landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Ten aanzien van archeologie is een bepaling Waarde – Archeologie opgenomen.
Randvoorwaarden
De cultuurhistorische waarden zijn leidend geweest voor het ontwikkelen van de plannen voor
het Hembrugterrein. Daarbij wordt ruimte gegeven aan nieuwe ontwikkelingen en moet de
marktvraag gefaciliteerd kunnen worden in het gebied. Om dit te kunnen realiseren met behoud
van de bestaande kwaliteiten van het terrein is een beleidslijn opgesteld, gebaseerd op de
gebiedspaspoorten. Daarin zijn randvoorwaarden beschreven waaraan ontwikkelingen moeten
voldoen. Hiermee wordt beoogd richting te geven aan de kwaliteit en het behoud van de
cultuurhistorische waarden.
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De monumenten zijn beschermd middels de Monumentenwet en erfgoedverordening Zaanstad.
Voor wijzigingen aan de monumenten dient een vergunning aangevraagd te worden die getoetst
wordt aan de kwaliteiten van het monument. Deze wordt niet geborgd in het omgevingsplan,
maar ligt daarbuiten. Wel wordt met de beleidslijn de ligging van de monumenten in de
(openbare) ruimte geborgd, zodat de omgeving geen afbreuk doet aan de monumentale waarde.
Ten aanzien van de archeologische waarden geldt een bepaling Waarde – Archeologie waarin de
voorwaarden ten aanzien van de archeologische waarden geregeld zijn. Nader onderzoek is hier
noodzakelijk als mogelijke aantasting van archeologische waarden op kan treden.

4.6

Water
Onderzoek
Waterkering
Het plangebied wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door de waterkering die het gebied
beschermd tegen overstromingen. De waterkering is op voldoende hoogte, waarbij het
bebouwde deel van het terrein hoger ligt dan de waterkering zelf. De lager gelegen delen van het
Hembrugterrein worden door de waterkering beschermd. De waterkering ligt ter plaatse van de
weg (deels langzaam verkeer verbinding) en ten behoeve van de waterkering wordt op de
verbeelding de functie waterkering aangeduid. Met het opnemen van deze functie wordt de
instandhouding van de waterkering behouden. Het plan leidt niet tot bouwactiviteiten in de
kernzone van de dijk. Voor eventuele bouwactiviteiten in de beschermingszone van de dijk moet
afgestemd worden met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Waterkwaliteit
In het plangebied is open water aanwezig. Dit betreft het Noordzeekanaal en Zijkanaal G
(Voorzaan). Voor het overige komt er geen oppervlaktewater in het plangebied voor. In het
grondwater komt een aantal lokale verontreinigingen voor met olie en ontvettingsmiddel (zie
paragraaf 4.4). De verontreinigingen zijn in beeld en worden regelmatig gemonitord. Voor het
terrein wordt een 10-tal Beschikkingen ernst & spoed voorbereid, waarin voor het gehele gebied
de kwaliteit van bodem en grondwater wordt vastgelegd. Uit de bestaande kwaliteit blijkt dat de
bestaande kwaliteit van het grondwater geen aanleiding is voor spoedeisende saneringen.
Binnende gemeente Zaanstad zijn geen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden
aangewezen.
Nieuwe ontwikkelingen mogen op de waterkwaliteit geen negatief effect hebben, conform weten regelgeving op dit gebied. Er is geen aanleiding te verwachten dat deze negatieve effecten
optreden, omdat de toevoegingen aan het terrein moeten voldoen aan de wettelijke regels en er
geen activiteiten worden verwacht die leiden tot verontreiniging van het grond- of
oppervlaktewater.
Waterkwantiteit
Voor de waterkwantiteit op het Hembrugterrein zijn twee delen te onderscheiden:
Het hoger gelegen deel: het deel waar de bebouwing is, vrijwel geheel verhard;
Het lager gelegen deel: de noord- en westzijde van het gebied, inclusief bos.
PM: toevoegen afbeelding met hoger en lager gedeelte.
Figuur 4.3: Hoger en lager gedeelte Hembrugterrein
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De woningen aan de Havenstraat en Hemkade behoren tot het hoger gelegen deel van het
plangebied.
In het hoger gelegen deel zijn in de huidige situatie geen watergangen aanwezig. De watergangen
die op het terrein aangelegd zijn, zijn volgeslibd. Deze worden – door het RVB – op korte termijn
vrij gegraven, zodat ze weer als oppervlakte water gaan functioneren. Door de hogere ligging van
het terrein vindt afvoer van het water hier via afstroming plaats naar de omgeving.
In het lager gelegen deel wordt het water in de huidige situatie afgevoerd via het gemaal. Hevige
regenval leidt in dit gedeelte in de huidige situatie soms tot een waterstand op of net boven
maaiveldniveau op een aantal delen.
Gezien deze bestaande situatie dient bij uitvoering van de plannen voornamelijk in de lagere
gedeelten een voldoende drooglegging en goede watercompensatie gerealiseerd te worden. In
overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is afgestemd dat
watercompensatie alleen in het lager gelegen gedeelte van het gebied behoeft te worden
geregeld. Hierover heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de gemeente,
Hoogheemraadschap en het RVB. Tevens is in het kader van het opstellen van dit Omgevingsplan
in augustus 2016 het onderwerp water besproken met deze partijen, waarin gekeken is naar de
oplossingsmogelijkheden. Aangezien in de huidige situatie alleen het Noordzeekanaal en de
Voorzaan als oppervlaktewater aanwezig zijn in het plangebied en deze
oppervlaktewaterlichamen in het plan expliciet de functie Water krijgen, leidt het plan niet tot
demping van bestaande watergangen. Watercompensatie behoeft daarom alleen geregeld te
worden ten behoeve van de toename van verharding. In het hoger gelegen gedeelte van het
plangebied is het grootste gedeelte reeds verhard in de huidige situatie.
PM: inschatting van benodigde hoeveelheid watercompensatie, RVB/HHNK, o.b.v. bestaande
situatie. Overleg met HHNK
Conclusie
De aspecten waterkering, waterkwaliteit en – kwantiteit leiden niet tot belemmeringen voor de
vaststelling van het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.. De waterkering wordt conform de weten regelgeving vastgelegd in het Omgevingsplan. De waterkwaliteit kan verbeterd worden door
saneringen die plaatsvinden bij werkzaamheden ter plaatse van lokale verontreinigingen (zie ook
aspect bodem). Er zijn geen KRW-oppervlaktewaterlichamen aanwezig in het plangebied. Ten
aanzien van de waterkwantiteit dient compensatie geregeld te worden. Hiertoe is in de regels
een percentage opgenomen van toe te voegen water bij verharding van het gebied. In de
beleidslijn wordt een principekaart opgenomen, waarin wordt bepaald welke inrichting op het
gebied van water gekozen kan worden. Daarbij wordt voorgesteld dat watergang langs de
Provinciale weg te verbreden. Dit leidt niet alleen tot de benodigde waterkwantiteit. Het
verbreden van de watergang leidt ook tot een bredere strook tussen de rand van de weg en de
woningen, waarmee een goede invulling voor de zone met een hogere geluidbelasting langs de
weg en een groter groepsrisico bij calamiteiten gevonden wordt. Deze oplossing, alsmede een
aantal andere mogelijkheden worden in de beleidslijn vastgelegd die bij dit Omgevingsplan
behoort.
Randvoorwaarden
De waterkering is middels een algemene bepaling opgenomen in de regels van het
Omgevingsplan. Ten aanzien van de waterkwantiteit zijn regels opgenomen met betrekking tot
de watercompensatie. In de beleidsregel is opgenomen op welke wijze de watercompensatie
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wordt vormgegeven, omdat deze (deels) samenhangt met maatregelen op het gebied van
geluidsbelasting en externe veiligheid.

4.7

Natuur
Onderzoek
Soortenbescherming
Flora
Er is geen beschermde flora aangetroffen. Naast de gebruikelijke zorgplicht bij sloop en
(nieuw)bouw hoeft hier geen verdere aandacht aan geschonken te worden.
Vissen
Er kan mogelijk impact zijn op de Kleine modderkruiper en de Bittervoorn. Bij werkzaamheden bij
de noordelijk gelegen waterpartij in het gebied zal hier te zijner tijd nader onderzoek plaats
moeten vinden en eventueel voor de Bittervoorn een ontheffing Flora en Faunawet aangevraagd
moeten worden. Gezien de omgeving en de aarde van mogelijke mitigerende maatregelen (extra
water) zal een dergelijke ontheffing zonder problemen verkregen worden. Voor de Kleine
modderkruiper is dat niet nodig, omdat Zaanstad beschikt over een goedgekeurde gedragscode
die wordt ingezet als deze soort aangetroffen wordt.
Amfibieën
Bij grootschalige werkzaamheden in het westen en oosten van het gebied verdient het
aanbeveling een paddenscherm te plaatsen, om te voorkomen dat het gebied gekoloniseerd
wordt door Rugstreeppad. Als de rugstreeppad aangetroffen wordt in een gebied dat aangetast
wordt, dient hiervoor ook een ontheffing aangevraagd te worden.
Vogels
Wanneer bomen gekapt moeten worden waar nesten zijn aangetroffen, die in potentie geschikt
zijn voor jaarrond beschermde broedvogels zal gekeken moeten worden of deze nesten door de
desbetreffende soorten in gebruik zijn (geweest). Indien dat het geval is zal een ontheffing in het
kader van de Flora‐ en faunawet moeten worden aangevraagd. Daarnaast dient uiteraard
rekening gehouden te worden met werkzaamheden in het broedseizoen.
Zoogdieren
Vleermuizen zijn de enige relevante beschermde zoogdieren in en rondom het gebied. Hiervoor
geldt wanneer bomen gekapt worden, gecheckt dient te worden of hier verblijfplaats van de
Watervleermuis bevindt. Als dat zo is, zal het nodig zijn ontheffing aan te vragen in het kader van
de Flora‐ en faunawet. Dit geldt ook voor werkzaamheden in gebouwen waar (waarschijnlijke)
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.
Verwacht wordt dat een ontheffing Flora‐ en faunawet verkregen kan worden, indien de juiste
mitigerende en/of compenserende maatregelen genomen worden. Deze zijn in het gebied in
ruime mate voorhanden.
Gebiedsbescherming
In het plangebied en de directe omgeving ervan is geen gebied begrensd als onderdeel van het
Natuurnetwerk Nederland. De ontwikkeling heeft dan ook geen invloed op dit netwerk en de
wezenlijke kenmerken en waarden ervan.
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Natura 2000
Het plangebied grenst niet direct aan een Natura 2000-gebied en het gebied ligt op een zodanige
afstand dat effecten als gevolg van geluid vanaf het terrein, bewegingen e.d. niet kunnen leiden
tot significant negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden in de omgeving. Er is hierdoor
tevens geen effect door ruimtebeslag op een Natura 2000-gebied.
Met Aerius is op basis van de extra verkeersbewegingen als gevolg van de ontwikkeling op het
Hembrugterrein over de relevante wegen berekend hoeveel stikstof er op de relevante Natura
2000-gebieden in de omgeving neerslaat. Dit is in de tabel weergegeven.
Tabel 4.1: Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebied

Hoogste depositiebijdrage

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Polder Westzaan

0,41 mol/ha/jaar
0,30 mol/ha/jaar

De hoogste bijdragen liggen ruim onder de 1,00 mol per hectare per jaar. Dit betekent dat geen
Nb-wetvergunning aangevraagd behoeft te worden, zodat geen passende beoordeling uitgevoerd
behoeft te worden voor effecten op de Natura 2000-gebieden. Stikstofdepositie vormt dan ook
geen belemmeringen voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein. De genoemde terreinen
kennen geen verlaagde drempel voor stikstofdepositie. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling is een
meer uitgebreide toelichting hierop opgenomen. PM aanpassingen bij beschikbaarheid
verkeersgegevens uit verkeersmodel.
Conclusie
Voor diverse soorten dient voordat de werkzaamheden beginnen nader onderzoek uitgevoerd
worden. Dit kan vervolgens leiden tot het aanvragen van ontheffing in het kader van de Flora en
Faunawet. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat dit naar verwachting geen probleem zal
vormen. Dit komt doordat in het gebied veel mogelijkheden voor mitigatie zijn (nieuwe
nestgelegenheden in het bos, vleermuisverblijfplaatsen in de diverse gebouwen en bomen en
waterstructuren die opgericht worden).
Dit betekent dat dit thema geen belemmering vormt voor het vaststellen van het Omgevingsplan
Nieuw Hembrug e.o..
Randvoorwaarden
In de Regels van het Omgevingsplan worden regels opgenomen die de volgende verplichte zaken
regelen:
 Geen verstorende werkzaamheden en/of kapwerkzaamheden in het broedseizoen.
 Nader onderzoek voor aanvang werkzaamheden naar:
o Jaarrond beschermde vogels (Ransuil, Sperwer, Buizerd, Boomvalk en
Gierzwaluw)
o Vissen (Bittervoorn en Kleine modderkruiper)
o Amfibieën (Rugstreeppad)
o Vleermuizen (Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis
en Gewone grootoorvleermuis).
Optimaliserende maatregelen
Door de herontwikkeling van het Hembrugterrein zijn ook diverse kansen aanwezig om de
aangetroffen biotopen te versterken en de biodiversiteit te verbeteren. Dit betreft in ieder geval:
 Nieuwe waterpartijen inrichten met natuurvriendelijke oever.
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4.8

Bij nieuwe waterpartijen rekening houden met voldoende lichtinval om een geschikte
habitat voor amfibieën te creëren.
Bij nieuwe woningen ruimte creëren voor vleermuizen.

Verkeer
Onderzoek
PM: op basis van nader onderzoek zal deze paragraaf later worden aangevuld. Op basis van de
wijziging van het programma is een nieuwe analyse van de verkeersstromen noodzakelijk.
Conclusie
PM: conclusie op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor verkeer is voldoende ruimte
beschikbaar in het omgevingsplan. Het aspect verkeer leidt niet tot belemmeringen voor de
vaststelling van het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o..
Randvoorwaarden
Hier benoemen welke randvoorwaarden in het Omgevingsplan opgenomen zijn en eventuele
kansrijke optimaliserende maatregelen.

4.9

Geluid

Industrielawaai en Stad en Milieu, hogere waarden af te geven
Wegverkeerslawaai o.b.v. nieuwe verkeerscijfers (zie paragraaf 4.8)
Aandacht voor luchtverkeerslawaai en geluid als gevolg van bedrijven op het terrein zelf.
Onderbouwing op welke wijze bedrijven op het terrein kunnen worden gevestigd. (uitgaan van
emissienormen per bedrijf en monitoring van geluid afkomstig van bedrijven op het terrein zelf).
In de nota van uitgangspunten is de keuze gemaakt gebruik te maken van een progressieve
milieubenadering, waar de Interimwet stad en milieubenadering voor wordt ingezet. Tevens is
voor de lange termijn de Visie Noordzeekanaalgebied van belang.
Onderzoek
PM: op basis van nader onderzoek zal deze paragraaf later worden aangevuld
Lijn:
Onderzoek gedaan naar industrielawaai, presenteren uitkomsten, zeehavennorm van toepassing
en link leggen met Stad & Milieu
Cumulatie met geluid van bedrijven op het terrein, max. emissienorm PM, overleg met
Omgevingsdienst
Onderzoek gedaan naar verkeerslawaai, presenteren uitkomsten en benoemen hogere waarden
Conclusie
Uitvoerbaar plan met gebruikmaking van zeehavennorm en toepassing stad & milieu.
Uitvoerbaar plan met hogere waarden voor verkeerslawaai, niet voor terrein i.v.m. max. snelheid
van 30 km/u.
Emissienormen opnemen voor bedrijven voor geluid. PM, uitgebreide inventarisatie bestaande
bedrijven op het terrein. Overleg met Omgevingsdienst.
Randvoorwaarden
PM: stad en milieu, op basis van consultatie
PM: toestaan emissie op perceelsgrens en monitoringssysteem ten aanzien van gecumuleerd
geluid, ook ingaan op technische mogelijkheden om geluidbelasting binnen te reduceren.
PM: hogere waarden als gevolg van wegverkeerslawaai
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4.10

Luchtkwaliteit
Onderzoek
PM: op basis van nader onderzoek zal deze paragraaf later worden aangevuld. Op basis van
nieuwe verkeersanalyse
Conclusie
Geen belemmering voor vaststellen Omgevingsplan, gezien gezondheid aantal aanvullende
maatregelen.
Randvoorwaarden
Op basis van uit te voeren onderzoek

4.11

Milieuzonering, geur en stof
Onderzoek
PM: op basis van nader onderzoek zal deze paragraaf later worden aangevuld
Beperkte informatie over geur. Contouren op basis van VNG-normen bedrijven en milieuzonering
geen belemmering voor ontwikkeling. Aantal bedrijven hebben berekende geurcontour. Deze
inzichtelijk maken (liggen niet over het Hembrugterrein).
Conclusie
Conclusie geen belemmering voor vaststellen Omgevingsplan.
Geen knelpunt, maar wel een aandachtspunt.
Randvoorwaarden
PM, check met bouwmogelijkheden.

4.12

Externe veiligheid
Onderzoek
Ten behoeve van het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. is een onderzoek naar externe
veiligheid uitgevoerd (RHDHV, 2015). In het onderzoek zijn de risicobronnen geïnventariseerd en
is in beeld gebracht welke wijzigingen zich op grond van het plan voordoen in het
plaatsgebonden- en groepsrisico.
Risicobronnen
In de omgeving van het plangebied zijn de volgende risicobronnen geïnventariseerd:
1. Transport van gevaarlijke stoffen over het Noordzeekanaal.
2. Transport van gevaarlijke stoffen over de N203.
3. Transport van gevaarlijke stoffen over de N516.
4. Chemtura Netherlands BV.
5. Norit Nederland.
6. Pont Meyer.
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7. Bruins Veem BV.
8. K. Booy en Zoon B.V.
9. Mechanischefabriek Bootsman en zn B.V.
10. Eurofill Holding BV.
11. Pieter Bon Holding BV.
12. Eurotank Amsterdam BV.
13. Hilton Meats.
14. Albert Heijn BV.
15. Liquid Handling & Storage BV
Van deze bronnen blijken de volgende bronnen voor de ontwikkelingen op het Hembrugterrein
relevant te zijn:
1. Transport van gevaarlijke stoffen over het Noordzeekanaal.
2. Transport van gevaarlijke stoffen over de N203.
3. Transport van gevaarlijke stoffen over de N516.
4. Chemtura Netherlands BV.
15. Liquid Handling & Storage BV
In de directe omgeving van het plangebied komen geen relevante buisleidingen voor die
beschouwd moeten worden. De risicobronnen bevinden zich alle buiten het plangebied.
De vaststelling van het Omgevingsplan maakt geen toevoeging van nieuwe risicobronnen
(vervoer van gevaarlijke stoffen en risicovolle bedrijven) mogelijk.
In het onderzoek externe veiligheid (PM, goede bronverwijzing) zij de risi o s a uit de
verschillende potentiële risicobronnen beschreven.
Plaatsgebonden- en groepsrisico
Het omgevingsplan maakt woningen en bedrijvigheid mogelijk. Daarnaast worden in het
omgevingsplan evenementen mogelijk gemaakt. Deze functies, inclusief de evenementen,
worden als kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aangeduid en zijn voor wat externe
veiligheid betreft relevant. De nieuwe functies laten namelijk een grotere hoeveelheid personen
in het gebied toe. In het onderstaande wordt per relevante bron een afweging van het effect op
het plaatsgebonden- en het groepsrisico kort samengevat.
Noordzeekanaal
Het plaatsgebonden risico van het Noordzeekanaal ligt op de rand van de vaarweg. Het
plangebied maakt hierbinnen geen (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk. Dit betekent dat het
plaatsgebonden risico van het Noordzeekanaal geen belemmering vormt voor het plangebied.
Vrijwaringszone
Voor het Basisnet water is in de Regeling Basisnet geen plasbrandaandachtsgebied opgenomen.
Wel is er sprake van een vrijwaringszone, die is geregeld in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). In deze zone geldt een afwegingsplicht bij besluitvorming over het al
dan niet toelaten van nieuwe bebouwing met het oog op de mogelijke gevolgen van een
plasbrand. Uit het Barro (artikel 2.1.2 lid 2d) volgt dat ter hoogte van het Hembrugterrein een
vrijwaringszone van 40 meter geldt vanaf de begrenzingslijn van de vaarroute. Zie onderstaande
figuur voor de ligging van de vrijwaringszone ten opzichte van het plangebied.
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Figuur 4.4: Ligging vrijwaringszone Noordzeekanaal t.o.v. plangebied

Voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de vrijwaringzone geldt dat er een zorgvuldige
afweging van alle in het geding zijnde belangen te hebben plaatsgevonden ten aanzien van een
plasbrandscenario. Deze motivatie dient in de toelichting op het ruimtelijk besluit opgenomen te
worden. Het treffen van maatregelen conform het Bouwbesluit is geen harde eis, gezien het
uitgangspunt om een gezonde en veilige fysieke leefomgeving te realiseren, wordt het rekening
houden met deze vrijwaringszone en de gevolgen van een eventuele plasbrand wel geborgd in
het omgevingsplan. Aangezien bouwkundige en andere maatregelen als gevolg van
voortschrijdend inzicht en verbeterde technieken steeds verder ontwikkelen, worden deze
maatregelen niet als voorwaarde opgelegd, maar wordt een open norm in de regels opgenomen.
PM scenarioboek, daaruit volgende mogelijke maatregelen als voorbeeld opnemen in de
toelichting
N203 en N516
Voor de berekening van het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
de weg is het invloedsgebied van het transport van gevaarlijke stoffen over de N203 en N516,
veroorzaakt door de stofcategorie GF3 van belang. Hiervoor wordt rekening gehouden met een
zone van 355 meter rondom het tracé. Zie volgend figuur voor de ligging van het
geïnventariseerde gebied.
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Figuur 4.5: Invloedsgebied routes gevaarlijke stoffen over de weg

Uit de risicoberekeningen van het plaatsgebonden risico blijkt dat in alle situaties de N203/N516
geen plaatsgebonden risicocontour jaar heeft. Het plaatsgebonden risico vormt derhalve geen
belemmering voor de ontwikkeling van het plan.
Voor het invloedsgebied zijn groepsrisicoberekeningen uitgevoerd, op basis waarvan kan worden
geconcludeerd dat het groepsrisico van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ten
gevolge van de ontwikkeling van het plan met meer dan 10% toeneemt en onder de
oriëntatiewaarde blijft. De toename wordt veroorzaakt door de realisatie van diverse kwetsbare
objecten (woningen). Tevens blijkt dat de evenementen geen invloed hebben op de hoogte van
het groepsrisico. Conform het Bevt betekent dit dat het groepsrisico volledig verantwoord moet
worden. PM: is verantwoording al beschikbaar?
Chemtura
Het Hembrugterrein ligt buiten de plaatsgebonden risicocontour (10-6 per jaar) van de inrichting
Chemtura Dit betekent dat het plaatsgebonden risico van de inrichting geen belemmering vormt
voor de ontwikkeling van het plangebied.
Op basis van de kwantitatieve risicoanalyse van de Omgevingsvergunning (PSU-file) is door
RHDHV het groepsrisico berekend waarbij de ontwikkeling van het plangebied Hembrugterrein is
meegenomen (toekomstige situatie met evenementen). Tevens is er een berekening van het

Blad 47 van 60

Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Toelichting
projectnummer 0409741.00
17 januari 2017
Gemeente Zaanstad - Domein Stedelijke Ontwikkeling

groepsrisico uitgevoerd zonder evenementen. Hieruit blijkt dat er vanuit het Hembrugterrein
geen aantoonbaar groepsrisico geldt vanuit Chemtura. Dit komt overeen met de situatie zonder
de ontwikkeling. De ontwikkeling heeft geen significant effect heeft op het groepsrisico. Voor
Chemtura kan daarom een beperkte verantwoording van het groepsrisico opgenomen worden.
Liquid handling & storage (LHS)
Het plangebied ligt buiten de plaatsgebonden risicocontour van LHS. Dit betekent dat het
plaatsgebonden risico van de inrichting geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van het
plangebied.
Op basis van de kwantitatieve risicoanalyse van de Omgevingsvergunning (PSU-file) is door
RHDHV het groepsrisico berekend waarbij de ontwikkeling van het plangebied Hembrugterrein is
meegenomen (toekomstige situatie met evenementen). Tevens is er een berekening van het
groepsrisico uitgevoerd zonder evenementen. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van het
Hembrugterrein niet leidt tot een belangrijke toename van het groepsrisico vanuit LHS. Het
groepsrisico blijft onder 0,1 keer de oriëntatiewaarde. De ontwikkeling heeft geen significant
effect heeft op het groepsrisico. Voor LHS kan daarom een beperkte verantwoording van het
groepsrisico opgenomen worden.
Verantwoording
PM, in overleg met Veiligheidsregio
Conclusie
De toe a es a de groepsrisi o s als ge olg a de o t ikkeli g a het He rugterrei zij
over het algemeen beperkt en leiden niet tot belemmeringen voor de vaststelling van het
Omgevingsplan. Ten aanzien van het groepsrisico als gevolg van de vrijwaringszone van het
Noordzeekanaal geldt dat bij de verlening van een vergunning voor kwetsbare objecten in deze
zone maatregelen getroffen moeten worden. Deze maatregelen worden niet als eis opgenomen
en gelden niet vanuit het Bouwbesluit, maar worden middels een open norm gesteld, waarvoor
bij de vergunningverlening getoetst moet worden dat een voldoende veilige omgeving
gerealiseerd wordt.
Randvoorwaarden
Een aanduiding vrijwaringszone wordt opgenomen op de verbeelding en in de regels. Hieraan
wordt de eis verbonden dat een voldoende veilige situatie gecreëerd moet worden met
vluchtroutes en voldoende brandwerende voorzieningen. Dit wordt in de beleidslijn nader
uitgewerkt.

4.13

Duurzaamheid
Wat wordt met duurzaamheid bedoeld?
Het aspect duurzaamheid kan op veel verschillende manieren vormgegeven worden. Dit komt
doordat duurzaamheid een breed begrip is, waarbinnen heel diverse maatregelen en accenten
kunnen liggen. In het kader van het opstellen van het omgevingsplan heeft overleg
plaatsgevonden over de wijze waarop aan duurzaamheid op het Hembrugterrein invulling
gegeven kan worden. Hieruit is een aantal voor het Hembrugterrein haalbare aspecten
gedestilleerd om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Dit betreft:
 materiaalgebruik en hergebruik van gebouwen en materialen
 de wens om op het gebied van energie duurzame bebouwing mogelijk te maken
 de wens om duurzame mobiliteit te stimuleren
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Hierbij kan gedacht worden aan het bieden van ruimte voor het opwekken van energie en het
toepassen van duurzaam materiaal bij de bouw of restauratie van panden. (PM: vraag aan RVB
over mogelijkheid toepassingen)
Voor de Havenstraat en de Hemkade wordt ingezet op het vastleggen van de bestaande situatie.
Mogelijkheden
De ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het Hembrugterrein worden behouden en
versterkt door uitvoering te geven aan het Omgevingsplan. Dit betekent dat (vervallen)
monumenten nieuw leven wordt ingeblazen en een afwisselend gebied ontstaat, waarin de
bestaande kwaliteiten gehandhaafd worden. Met de ontwikkeling wordt het hergebruik van deze
panden bevorderd. Tevens wordt ruimte geboden aan het hergebruik van materialen.
De wens van gemeente en RVB is om energieneutrale gebouwen te realiseren op het terrein. Dit
geldt voor de nieuwbouw die gerealiseerd is. Aangezien een EPC van 0 reeds via het Bouwbesluit
voorgeschreven is vanaf 2020, kan en hoeft dit niet separaat in het omgevingsplan geregeld te
worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en hergebruik van monumenten.
Bij het hergebruik van monumenten kunnen ingrepen om een EPC = 0 te realiseren zozeer
ingrijpend zijn, dat deze de monumentale waarde van het pand aantasten. Wel biedt de
gemeente ondersteuning in de vorm van kennis en expertise over het meer energievriendelijk
maken van monumentale gebouwen, waarbij het monumentale karakter behouden wordt. Wel is
de wens om initiatieven die energie leveren niet onmogelijk te maken.
De gemeente stelt informatie beschikbaar ten aanzien van duurzame inrichting van gebouwen.
Tevens wordt gestreefd naar het gasloos uitvoeren van de ontwikkeling. Dit betekent dat de
woningen en bedrijven in principe niet voorzien worden van een gasaansluiting.
Ten aanzien van duurzame mobiliteit wordt ingezet op het verkleinen van mentale afstanden
door middel van gerichte communicatie. Tevens wordt in een beleidslijn de regeling opgenomen
om laadpalen voor elektrische voertuigen mogelijk te maken. Daarbij wordt een quotum van een
laadpaal per X o i ge aa gehoude o ders heid tusse auto s, s ooters e fietse ?
Randvoorwaarden
In de beleidslijn duurzaamheid is opgenomen dat een aantal laadpalen per woning of aantal
arbeidsplaatsen beschikbaar moet worden gemaakt. Tevens zijn randvoorwaarden opgenomen
ten aanzien van het gebruik van duurzame materialen.

4.14

Ladder voor duurzame verstedelijking
Kader
Om een duurzame verstedelijking van Nederland te bewerkstelligen is afstemming van plannen
op de regionale vraag en aanbod aan locaties voor wonen, werken en voorzieningen
noodzakelijk. Dit is geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening en de Provinciale Verordening
Ruimte.
Onderzoek
In het kader van de plannen voor het Hembrugterrein is een pre verkenning Ladder Duurzame
Verstedelijking uitgevoerd (Stec-groep, 2016). Hierin is voor de ontwikkeling uitgegaan van een
ontwikkeling van het terrein als een gemengd terrein met ruimte voor wonen, werken en
vrijetijdsbesteding. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de herontwikkeling is dat deze
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zonder vastomlijnd eindbeeld tot stand wordt gebracht. Voor de preverkenning in het kader van
de ladder is daarom uitgegaan van een maximale omvang van 180.000 m2 bvo, conform de Nota
van Uitgangspunten, en maximale flexibiliteit om aan te sluiten op de vraag vanuit de markt. In
theorie is daarom een vulling met 180.000 m2 met commerciële functies mogelijk. Voor wonen
wordt een maximering van 120.000 m2 aangehouden.
Conclusie
Op basis van bestaande documenten en onderzoeken wordt in de preverkenning geconcludeerd
dat de Ladderonderbouwing voor het Hembrugterrein goed mogelijk is. De preverkenning wordt
in de komende periode nader ingevuld en aangevuld met onderbouwingen voor de verschillende
functies. Voorlopige eerste conclusie is dat de onderbouwing van de functies haalbaar lijkt.
Randvoorwaarden
De Ladder vraagt daarom dat er helder wordt aangegeven waarom flexibiliteit gewenst is.
Daarnaast moet de aangeboden flexibilitiet in lijn zijn met een goede ruimtelijke ordening,
rechtszekerheid, de Ladder en het voorkomen van onaanvaardbare effecten op ruimtebeslag en
leegstand.

4.15

Visie op de fysieke leefomgeving
PM: op basis van de afgeronde onderzoeken en consultatie diverse partijen zal deze paragraaf
later worden aangevuld. Dit in combinatie met Stap 3-besluit.
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5

Participatie en overleg met overheid en
betrokkenen
Ten behoeve van het vaststellen van het omgevingsplan doorloopt de gemeente Zaanstad niet
alleen het reguliere bestemmingsplan-traject, waarin overheden en belangenorganisaties
geraadpleegd worden conform artikel 3.1.1 Bro en belanghebbenden de gelegenheid krijgen om
zienswijzen in te dienen. De gemeente Zaanstad hecht niet alleen aan deze bredere consultatie
op basis van de Interimwet Stad en Milieubenadering, maar ook vanuit het gedachtegoed van de
Omgevingswet en de wijze waarop plannen vanuit deze wetgeving vormgegeven zullen moeten
worden. Voor de participatie wordt daarom een bredere consultatie opgezet, waarin
verschillende partijen en belanghebbenden op en rondom het terrein worden gevraagd input te
leveren ten behoeve van het plan.
De eerste stap hierin is het consulteren van overheden en belangenorganisaties over de
planologische regeling die wordt voorgesteld. Vervolgens worden ook de adviesgroep, overige
omwonenden, gebruikers van het terrein en bedrijven uit de omliggende industriegebieden actief
bevraagd en geconsulteerd worden.
Na deze consultatieronde worden de resultaten hiervan in dit hoofdstuk nader beschreven.
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6

Toelichting op regels en verbeelding
Dit omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) is opgebouwd uit een toelichting,
regels en verbeelding. De regels en verbeelding zijn de juridisch bindende onderdelen van het
Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. en de toelichting vormt de uitleg en onderbouwing van de
in de verbeelding en regels vastgelegde mogelijkheden en verplichtingen.
Het omgevingsplan wijkt op een aantal onderdelen af van een regulier bestemmingsplan en
regelt i ee reder kader de ogelijkhede e kaders oor o t ikkeli ge . Daar ij is iet ee
goede rui telijke orde i g het kader aari regels gesteld orde , aar ee gezo de e
veilige leefo ge i g .
Dit omgevingsplan beschrijft niet alleen de mogelijkheden voor transformatie op het
Hembrugterrein, maar ook de mogelijkheden en regels voor de Havenstraat en Hemkade, waar
de bestaande situatie vastgelegd wordt. Dit leidt tot verschillende vormen van regelingen binnen
het omgevingsplan voor beide delen van het plangebied.

6.1

Verbeelding
De verbeelding bij dit Omgevingsplan laat zien waar de verschillende functies zijn toegewezen.
Daarmee wordt de ruimtelijke toedeling van de verschillende bestemmingen en aanduidingen
inzichtelijk. De verbeelding voldoet aan de vereisten van een objectgerichte vertaling van de
regels.

6.2

Regels
De regels van het omgevingsplan zijn ingedeeld in een zestal hoofdstukken:
1. Inleidende regels
2. Bestemmingen transformatie
3. Bestemmingen consolideren
4. Bepalingen voor het hele plangebied
5. Algemene regels
6. Overgangs- en slotregels

6.2.1

Inleidende regels
De Inleidende regels bestaan uit begrippen en de wijze van meten, om te voorkomen dat
discussie ontstaat over de interpretatie van de regels.
In de Begrippen (artikel 1) wordt een omschrijving gegeven van de in de regels voorkomende
begrippen. Als gebruikte begrippen niet in deze lijst voorkomen, dan geldt de uitleg/interpretatie
conform het dagelijks taalgebruik.
Het artikel over de Wijze van meten (artikel 2) bepaald de te gebruiken meetmethodes.

6.2.2

Bestemmingen transformatie en consolideren
In hoofdstukken 2 en 3 zijn de bepalingen opgenomen ten aanzien van de toelaatbaar gestelde
functies en bestemmingen. De opbouw van de regels van deze bestemmingen wijkt erg van
elkaar af. In hoofdstuk 3 is gekozen voor een traditionele bestemming regeling waarbij bouw- en
gebruiksregels zijn gesteld aan de op de gronden toegekende bestemmingen. Deze opbouw is
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uitsluitend opgenomen voor de gronden die niet behoren tot het te transformeren gebied binnen
het Hembrugterrein (Hemkade, Havenkade en de Provinciale weg). In dit hoofdstuk zijn de
bestemmingen Verkeer, Tuin en Wonen opgenomen. De regelingen zijn zoveel mogelijk
overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan.
In Hoofdstuk 2 daarentegen zijn de nieuwe functies opgenomen voor het te transformeren deel
van het Hembrugterrein. De toelaatbare functies zijn verdeeld in een aantal hoofdfuncties te
weten Bos, Gemengd gebied, Groen, Verkeer en verblijfsgebied. Aan de functies zijn toelaatbare
activiteiten verbonden waar vervolgens regels aan gekoppeld zijn. Ook hierbij zijn bepalingen
opgenomen ten aanzien van bouwen en gebruik. In een aantal gevallen is nog geen concrete
bepaling opgenomen, de regels worden in beleidslijnen verder uitgewerkt. Dit heeft onder
andere betrekking op:
 Karakteristieke en welstand technische vereisten ten aanzien van het bouwen en
inrichten van het Hembrugterrein;
 Waterhuishouding;
 Graven; in verband met niet geplofte explosieven;
 Parkeren;
 Evenementen;
 Duurzaamheid.

6.2.3

Bepalingen voor het hele plangebied
In hoofdstuk 4 zijn de dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen opgenomen. Het gaat hier
om de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie en Waterstaat – Waterkering die grotendeels
over de gronden zijn gelegen. Bij werken en werkzaamheden dienen de vereisten in acht te
worden genomen om de belangen ten aanzien van de waterkering en het historisch erfgoed in
acht te worden genomen. Er is een vergunningenstelsel opgenomen om te garanderen dat een
belangenafweging plaatsvindt en geadviseerd wordt over de mate van mogelijke verstoring.
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn terug te voeren naar een op de verbeelding aangewezen
bestemmingsvlak of aanduidingsvlak. De regels hebben alleen betrekking op de gronden die met
de aanduiding dan wel bestemming zijn weergegeven.

6.2.4

Algemene regels
Naast de bepalingen uit hoofdstuk 4 die gekoppeld zijn aan de verbeelding zijn er ook bepalingen
die op het gehele plangebied betrekking hebben maar niet met een aanduiding gekoppeld zijn
aan gronden. Het betreft de algemene regels die voorwaarden stellen aan bij voorbeeld de
emissienormen, algemene zorgplicht, gedoogplicht, geboden en verboden en Monitoring.

6.2.5

Slot- en overgangsregels
Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de slot en overgangsregels opgenomen. Met deze regels is bepaald
hoe het omgevingsplan genoemd wordt en hoe omgegaan wordt met overgangsrecht. Deze
laatste bepalingen zijn voorgeschreven in de Bro en conform overgenomen in het omgevingsplan.
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Bijlage 1: beleidskaders
Beleidsdocument
Rijksbeleid
Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte
(2012)

Beleidsuitgangspunt

Vertaling in Omgevingsplan

Voor Zaanstad worden op de kaart
behorende bij de Structuurvisie de
volgende nationale belangen en
aandachtspunten aangegeven:











stedelijke regio met
topsectoren;
gebiedsontwikkeling
Zaan-IJ-oevers;
verbetering
bereikbaarheid
Metropoolregio
Amsterdam;
de herijkte Ecologische
Hoofdstructuur (EHS),
inclusief Natura 2000gebieden;
20ke Geluidscontour van
Schiphol;
(nieuw)
hoogspanningsverbinding
Cultureel erfgoedgebied;
(inter)nationaal
hoofdwegennet

Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en
Transport

Hembrugterrein als onderdeel van
het Zaan IJ ontwikkeling

Daarbij worden de
noordelijke oever van het
Amsterdamse IJ verbonden
met die van de Zaan, zodat
een doorlopend waterfront
van Amsterdam naar
Zaanstad ontstaat

Besluit algemene regels
en ruimtelijke ordening
(2011, 2012)

bepalingen met betrekking tot
Rijksvaarwegen

er moet rekening gehouden
worden met een
vrijwaringzone rondom het
Noordzeekanaal en met
eventuele belemmeringen
voor bijvoorbeeld de
doorvaart van schepen,
zichtlijnen en het uitvoeren
van beheer en onderhoud
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reserveringsgebieden rondom
hoofdwegen en landelijke
spoorwegen

elektriciteitsvoorziening

de wezenlijke kenmerken en
waarden van de in de provinciale
verordening vastgelegde gebieden
in de ecologische hoofdstructuur
1. Stelling van Amsterdam
aangewezen als erfgoed
van uitzonderlijke
universele waarde, met
als kernkwaliteiten: Het
unieke, samenhangende
en goed bewaard
gebleven laat 19eeeuwse en vroeg 20eeeuwse hydrologische en
militair-landschappelijk
geheel, bestaande uit:
een doorgaand stelsel
van liniedijken in een
grote ring om
Amsterdam, sluizen en
voor- en achterkanalen,
de forten, liggend op
regelmatige afstand,
voornamelijk langs
dijken,
inundatiegebieden,
voormalige
schootsvelden (visueel
open) en verboden
kringen (merendeel
onbebouwd gebied), de
landschappelijke
inpassing en camouflage
van de voormalige
militaire objecten.
2. Relatief grote openheid;
3. Groene en relatief stille
ring rond Amsterdam
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Bepalingen met betrekking
tot deze
reserveringsgebieden en
regels met betrekking tot
belemmerende activiteiten
in die reserveringsgebieden
Bepaling met betrekking tot
deze voorziening en
specifiek de
hoogspanningsverbinding
Beverwijk-OostzaanDiemen
Bepalingen omtrent deze
kenmerken en waarden en
de regels voor de
bescherming daarvan.
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Beleidsdocument
Provinciaal en regionaal
beleid
Structuurvisie NoordHolland 2040 (2011)

Beleidsuitgangspunt





Vertaling in Omgevingsplan

het behoud en
ontwikkeling van NoordHollandse
cultuurlandschappen,
natuurgebieden en groen
om de stad;
het behoud en
ontwikkeling van
verkeer- en
vervoernetwerken;



voldoende en op de
behoefte aansluitende
huisvesting;



gedifferentieerde ruimte
voor landbouw en
visserij, economische
activiteiten en
recreatieve en
toeristische
voorzieningen;



bescherming tegen
overstromingen en
wateroverlast;



schoon drink-, grond- en
oppervlaktewater;



ruimte voor het
opwekken van duurzame
energie.

Provinciale Ruimtelijke
Verordening
Structuurvisie (2010)

stelt regels voor de begrenzing
van bestaand stedelijk gebied en
zeer restrictieve regels voor
verstedelijkingsbeleid in het
landelijk gebied

Beleidskader Wind op
Land (2012)

Er mag geen uitbreiding
plaatsvinden van het aantal grote
windturbines op land.
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binnen het plangebied zijn
dus mogelijk
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Provinciale Woonvisie
2010 - 2020 "Goed wonen
in Noord-Holland" (2010)

Beleidsdocument
Gemeentelijk beleid
Visie metropoolregio:
Door ou e op het
fundament,
metropoolregio in
tra sitie
Visie
Noordzeekanaalgebied
2040 (2013)

Voor de Metropoolregio (de
regio's in Noord-Holland Zuid,
aangevuld met het zuidelijk deel
van Flevoland), waar Zaanstad
deel van uitmaakt, is vastgelegd
dat in de periode 2010-2020 netto
100.000 woningen worden
toegevoegd, waarvan ongeveer
75.000 voor Noord-Holland Zuid.
De ambitie van de Metropoolregio
Amsterdam is een hoogwaardig
en duurzaam leef- en woonmilieu
te bieden, waar bedrijven,
bewoners en bezoekers zich graag
willen vestigen.
Beleidsuitgangspunt

Voor het Hembrugterrein is van
belang het besluit tot Aanpassing
van de geluidcontouren van 50
dB(A) rond de gezoneerde
industrieterreinen Westpoort en
Hoogtij, zodat:




doorgroei van
havenoverslag mogelijk is
van 95 miljoen naar 125
miljoen ton (conform
Amsterdamse Havenvisie
2008-2020) en groei bij
Hoogtij;
extra woningen mogelijk
zijn in de Sloterdijken,
Hembrugterrein en (met
name de noordkant van
de A htersluispolder.

Ruimtelijke structuurvisie
Zichtbaar Zaans (2012)
Notitie 'Project
prioritering; Kiezen is
noodzakelijk' (2013)
Ontwikkelingsplan Zaan/IJ
(2012)
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Bijlage 2: Vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
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ij the a s zoals ilieu, eiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Zaanstad en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen aan de toekomst van het Hembrugterrein. Het
Hembrugterrein is een bijzondere locatie in de Zaanstreek. Het gebied heeft een rijk
cultuurhistorisch verleden en kent diverse unieke kwaliteiten. Het is de ambitie om deze locatie te
ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied, waarbij de kwaliteit van het gebied bepalend
is voor het programma dat gerealiseerd kan worden. Om te bepalen of de herontwikkeling impact
heeft op de milieu- en leefomgevingskwaliteit in en rondom het gebied, is deze vormvrije m.e.r.beoordeling Plus opgesteld.

Figuur 1.1: Hembrugterrein (blauw kader) in omgeving

Een omgevingsplan voor Hembrugterrein
De toekomst van het Hembrugterrein wordt niet in detail vastgelegd in het omgevingsplan. Hier is
voor ontwikkelaars en bedrijven de mogelijkheid zelf invulling te geven aan de gewenste invulling.
Echter, de kaders en de spelregels waaraan een nieuw initiatief moet voldoen worden wel
vastgelegd. Dit vindt plaats in het Omgevingsplan 1. De gemeente Zaanstad heeft van het Rijk de
mogelijkheid gekregen vooruitlopend op de Omgevingswet al van diverse nieuwe instrumenten
gebruik te maken (Crisis- en herstelwet, 7e tranche). Eén van deze aspecten is bijvoorbeeld dat
onderzoek gefaseerd uitgevoerd mag worden. Dit betekent een toetsing op hoofdlijnen nu en
1

Officieel is de terminologie: een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, maar vooruitlopend op de naamgeving in
de Omgevingswet wordt de term Omgevingsplan gehanteerd.
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gedetailleerdere toetsing waar nodig op een later moment. Maar ook de mogelijkheid om regels
uit verordeningen op te nemen in het plan of daaraan te koppelen middels een beleidslijn.
Verplichte m.e.r.-toetsing in combinatie met het milieuonderzoek
Vanwege de m.e.r.-wetgeving is het verplicht om een vormvrije m.e.r.-beoordeling op te stellen
voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Echter, vanwege de mogelijke impact op de
milieu- en leefomgevingskwaliteit is besloten voor een uitgebreidere rapportage: een m.e.r.beoordeling Plus (zie paragraaf 1.2 voor toelichting).

1.2

Een vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus

1.2.1

Het doel van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus
Het Hemburgterrein ligt op een unieke plaats aan het Noordzeekanaal. Deze bijzondere ligging
vormt zowel een kernkwaliteit voor het Hembrugterrein als een aandachtspunt voor de
ontwikkeling daarvan. De aanwezige (watergebonden) bedrijvigheid, zowel aan Amsterdamse als
Zaanse zijde, leidt tot een specifieke omgevingssituatie. Doordat bij het Hembrugterrein
woningbouw wordt geambieerd dient hier rekening mee gehouden te worden. Enerzijds mag de
omgevingssituatie niet leiden tot een onaanvaardbare leefomgevingskwaliteit, anderzijds is deze
situatie juist onderdeel van de kwaliteiten van het Hembrugterrein.
Naast de ligging aan het water heeft het Hembrugterrein nog diverse kernkwaliteiten: de
cultuurhistorische waarde en het bosgebied in het noorden. De herontwikkeling van het gebied
heeft mogelijk impact op deze bijzondere kwaliteiten. Om niet alleen te toetsen aan de wettelijke
normen, maar juist ook te kijken naar maatregelen die de ruimtelijke kwaliteit en een gezonde
leefomgeving kunnen optimaliseren, is een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling PLUS
uitge oerd. Hieri is dus olop aa da ht oor aatregele die o e ettelijk zij . Hierbij wordt
ook de relatie gelegd met de compenserende maatregelen die vanuit de Stad- en Milieubenadering
worden voorgeschreven.

1.2.2

Waarom is een m.e.r.-beoordeling verplicht voor het Hembrugterrein?
Bij veel projecten is het verplicht om aandacht te besteden aan m.e.r. Dit kan variëren van kleine
projecten (enkele woningen) tot de grootste projecten (een nieuwe snelweg). Het meest bekend
is de m.e.r.-procedure met een Milieueffectrapport (MER). Hierin worden alternatieven met elkaar
ergeleke . Voor klei ere proje te is ee or rije .e.r.-beoordeling verplicht. Dit is een
notitie waarin gekeken moet worden of een project leidt tot mogelijke belangrijke nadelige
milieugevolgen. Het is hierbij niet verplicht om alternatieven te onderzoeken. Er zijn twee
ogelijkhede o iets et .e.r. te oete doe :
 Als er sprake is van significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden;
 Als de activiteit is opgenomen in het Besluit m.e.r.
Voor het Hembrugterrein zijn geen significante effecten op Natura 2000-gebieden berekend (zie
verderop in deze rapportage bij het hoofdstuk natuur). Er hoeft dus alleen naar het Besluit m.e.r.
gekeke te orde . Va uit dit Besluit .e.r. zij er ier ogelijke s e ario s:
 Er is sprake van een m.e.r.-procedure;
 Er is sprake van een m.e.r.-beoordeling;
 Er is sprake van een vormvrije m.e.r-beoordeling;
 Er hoeft niets met m.e.r. te gebeuren.
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In het Besluit m.e.r. staan diverse activiteiten met bijbehorende drempelwaarden benoemd. Er zijn
twee lijsten: een C-lijst en een D-lijst. Afhankelijk van het type activiteit en de hoogte van de
drempelwaarde is een activiteit m.e.r.-plichtig of geldt een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. Als de
activiteit (bijvoorbeeld de aanleg van een golfbaan) geheel niet genoemd wordt in het Besluit
m.e.r., geldt uiteraard dat niets met m.e.r. hoeft te gebeuren. In de figuur is de werking van het
Besluit m.e.r. versimpeld weergegeven.

Figuur 1.2: Schematische weergave m.e.r.

De ontwikkeling van het Hembrugterrein valt onder de activiteit stedelijk o t ikkeli gsproje t .
Deze activiteit staat alleen op de D-lijst. De genoemde drempelwaarde behorend bij een stedelijk
ontwikkelingsproject is weergegeven in de tabel. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van het
Hembrugterrein onder de drempelwaarden blijft. Er is namelijk geen sprake van een
aaneengesloten gebied met 2000 of meer woningen. Bovendien is het totale toegestane te
ontwikkelen bedrijfsvloeroppervlakte minder dan 200.000 m2. De te ontwikkelen bvo op het
Hembrugterrein is namelijk 180.000 m2 en hiervan is reeds 25.000 m2 in gebruik. Vanuit het Besluit
m.e.r. is dus geen verplichting voor een m.e.r.-beoordeling te doorlopen, maar moet een vormvrije
m.e.r.-beoordeling uitgevoerd worden.
Tabel 1.1: Bijlage D - Besluit m.e.r.

D
11.2

1.2.3

Omschrijving
De aanleg, wijziging of uitbreiding van
een stedelijk ontwikkelingsproject met
inbegrip van de bouw van winkelcentra
of parkeerterreinen.

Drempelwaarde
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:
1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen
omvat, of
3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Aan welke vereisten moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling voldoen?
Voor het opstellen van een vormvrije m.e.r.-beoordeling gelden in principe geen vaste vereisten.
Dit geldt wel voor een m.e.r.-beoordeling voor projecten op de D-lijst. Ook voor de vormvrije
m.e.r.-beoordeling geldt echter dat aannemelijk gemaakt moet worden dat een m.e.r.-procedure
niet noodzakelijk is voor het voornemen. Gezien de ontwikkeling van het Hembrugterrein is een
onderbouwing die voldoet aan de inhoudelijke vereisten van een m.e.r.-beoordeling gewenst.
Deze staan benoemd in bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r. Aan deze vereisten (zie bijlage I)
wordt middels deze rapportage voldaan. Deze rapportage gaat echter verder. Niet alleen toetsing
of sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen is aan de orde, er wordt ook gekeken naar
effecten onder de geldende normen én naar mogelijke maatregelen. Vandaar ook de ‘Plus .
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1.3

Te beschouwen situaties in deze m.e.r.-beoordeling Plus
Deze rapportage gaat in op de effecten van de herontwikkeling van het Hembrugterrein op een
gezonde leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit (milieueffecten) ten opzichte van de huidige situatie
en de referentiesituatie. De referentiesituatie is de situatie in 2030 zonder de herontwikkeling van
het Hembrugterrein, maar wel met alle andere plannen die nu vastgesteld zijn of nog worden
gerealiseerd in de nabije toekomst.
Tabel 1.2: Te beschouwen situaties

Huidige situatie
Referentiesituatie
Plan

Jaar

Invulling Hembrugterrein

2016
2030
2030

Zoals nu
Zoals nu
Volledige herontwikkeling HBT

Het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. heeft niet alleen betrekking op het Hembrugterrein,
maar ook op de beide clusters bestaande woningen en omliggende functies aan de Hemkade en
de Havenstraat en op de beide provinciale wegen aan de noord- en westzijde van het plangebied.
Aangezien deze clusters reeds bestaande woningen (en andere functies) betreffen, worden deze
delen niet beschouwd in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus. Daar waar de bestaande
woningen geraakt worden door de effecten van de ontwikkeling, wordt dit wel beschreven en in
de toelichting van het omgevingsplan worden de milieuaspecten ook voor de bestaande
woningen in beeld gebracht.
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2

De ontwikkeling van het Hembrugterrein nader
bekeken

2.1

Huidige karakteristieken
Het Hembrugterrein wordt omgeven door de dr. J.M. den Uylweg aan de noordzijde, Zijkanaal G
(de Voorzaan) aan de oostzijde, het Noordzeekanaal aan de zuidzijde en de Provincialeweg (N203)
aan de westzijde. Aan de oost- en zuidzijde liggen daar tevens de woningen aan de resp.
Havenstraat en Hemkade aan de rand van het terrein. Aan driezijden wordt het gebied omringd
door haven- en bedrijventerreinen, namelijk Achtersluispolder aan de oostkant, Westpoort aan de
zuidkant en Zuiderhout aan de westkant. Ten noorden van de dr. J.M. den Uylweg ligt het
woongebied Havenbuurt. De industriegebieden in de omgeving van het plangebied hebben op het
gebied van geluid een grote impact op het gebied. Het Hembrugterrein ligt binnen twee
geluidzones van bedrijventerreinen.
Het terrein zelf kenmerkt zich door een groene uitstraling, een staalkaart van bouwstijlen over de
periode van einde 19e tot einde 20e eeuw en een samenhangend geheel van functioneel gelijk
gerichte gebouwen. Het terrein is jaren geheel afgesloten geweest voor publiek en eigenlijk vanaf
het begin van de ontwikkelingen in de 19e eeuw tot en met 2014 afgesloten geweest voor veel
publiek (uitgezonderd de werknemers), vanwege de functie als wapenproductie en –opslag gebied.
De functionele inrichting en bijzondere architectonische vormgevingen leiden tot een bijzonder
gebied, waarin samenhangen door groenstructuren en structurerende elementen in het gebied
worden gevormd. Veel van de panden, maar ook andere structuren en objecten, zijn aangewezen
als monument en op die wijze beschermd.
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Figuur 2.1: Monumenten Hembrugterrein

Op dit moment staat op het terrein ca. 95.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo) aan bestaande
bebouwing verdeeld over 112 gebouwen. Van deze gebouwen hebben er 50 een monumentale
status (tevens is een aantal monumenten aangewezen die geen gebouw betreffen). Het terrein is
sinds 2014 in gebruik genomen door diverse bedrijven. Deze bedrijven zijn gevestigd in bestaande
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panden, veelal monumenten. Tevens zijn op het terrein nog altijd vervallen en leegstaande panden
aanwezig. Deze panden moeten nog worden opgeknapt of gesloopt (als het geen monumentale
panden betreft en er geen passende functie gevonden kan worden).
Aan de noordzijde van het plangebied is vooral een groengebied aanwezig, een bos van ongeveer
15 ha, waarin diverse natuurwaarden terug te vinden zijn. Een dergelijk bos is uniek in de
Zaanstreek. Een deel van het bos (kleibos) is bovendien als rijksmonument aangewezen.
Het Hembrugterrein is vanaf de provinciale weg toegankelijk via een aansluiting op een rotonde.
Voor het parkeren zijn in de huidige situatie parkeerterreinen en braakliggende terreinen
beschikbaar.

2.2

Voorgenomen ontwikkeling van het gebied
Voor het Hembrugterrein wordt beoogd een totaal van 180.000 m2 bvo toe te staan op het terrein.
Minimaal 1/3 van dit bvo bestaat uit bestaande gebouwen, voornamelijk monumenten. Dit
betekent dat minimaal 60.000 m2 bvo van de bestaande 95.000 m2 behouden blijft. Aan deze
60.000 m2 kan dus 120.000 m2 in nieuwbouw toegevoegd worden. De bestaande kwaliteiten van
het terrein zijn uitgangspunt geweest voor het programma dat gerealiseerd kan worden op het
terrein.
Van de 180.000 m2 kan maximaal 120.000 m2 gebruikt worden voor de functie wonen. Naast de
functie wonen worden andere functies mogelijk gemaakt, zoals bedrijven, maatschappelijke
voorzieningen en culturele voorzieningen. De bedrijven en andere functies die op het terrein
worden mogelijk gemaakt moeten in het gebied gemengd kunnen worden met woonfuncties. Om
de woonfunctie binnen de geluidzones van Westpoort en de Achtersluispolder mogelijk maken,
wordt via de Stad & Milieubenadering ruimte geboden. Hiervoor wordt een separaat besluit
genomen (stap 3-besluit), waarin mitigerende maatregelen worden voorgesteld en een ontheffing
wordt gegeven van de hogere geluidwaarden. Het stap 3-besluit wordt parallel aan de vaststelling
van het omgevingsplan genomen. In het hoofdstuk over geluid wordt hierop nader ingegaan.
Voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein is gekozen om een zodanige regeling op te zetten,
dat ruimte wordt geboden aan de markt door flexibiliteit te bieden. Daarmee wordt het mogelijk
om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Bovendien is uitgangspunt dat een duurzame
inrichting wordt gekozen. De wijze waarop daaraan vorm gegeven wordt is toegelicht in de
toelichting van het omgevingsplan en hierop wordt bij de behandeling van de diverse
milieuthe a s i deze or rije .e.r.-beoordeling ingegaan.
Met bewoners rondom het Hembrugterrein zijn mogelijkheden voor evenementen op het
Hembrugterrein besproken. Op basis van deze overleggen en algemene uitgangspunten voor
evenementenbeleid in de gemeente Zaanstad is een regeling opgesteld voor het Hembrugterrein.
Hiervoor wordt in het omgevingsplan een specifiek afwegingskader opgenomen voor het toelaten
van evenementen. Er wordt ruimte geboden aan een achttal evenementenweekenden per jaar
waarin ook buiten evenementen gehouden kunnen worden, waarvoor tevens een aantal locaties
op het terrein zijn aangewezen. Hiermee wordt een reeds ingezette ontwikkeling op het terrein
voortgezet.
Het bos wordt in de toekomstige situatie behouden. Dit geldt niet alleen voor het kleibos (dat als
rijksmonument is aangewezen), maar ook voor het plofbos. Tevens wordt het terrein aan de
randen omzoomd met een groene inrichting. Het bosgebied, dat in de huidige situatie nog niet

Blad 8 van 86

Hembrugterrein
Vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus
projectnummer 0409741.00
22 december 2016

toegankelijk is, wordt in de toekomst wel toegankelijk gemaakt, waarmee het tevens een park voor
de bewoners en andere gebruikers van het gebied wordt.
De bestaande wegen in het gebied blijven grotendeels behouden. De hoofdinfrastructuur wordt
hiertoe bestemd, maar een deel van de wegen is ook als zichtlijn van belang in het gebied. Langs
de wegen zijn via deze zichtlijnen bijzondere gebouwen en details van het terrein zichtbaar. Tevens
zijn zichtlijnen op de omgeving aangewezen. Deze zichtlijnen blijven bestaan en worden behouden.
Een regeling ten aanzien van de zichtlijnen is in een separate beleidslijn (NAAM) vastgelegd.
Voor de bouwmogelijkheden op het terrein zijn diverse voorschriften met betrekking tot de
ruimtelijke kwaliteit opgenomen. Deze zijn vanuit de cultuurhistorische analyse en het
beeldkwaliteitplan voor het terrein opgesteld. Deze eisen – met name op het gebied van welstand
– worden tevens gewaarborgd voor het gebied door middel van een beleidslijn (NAAM) en zijn
leidend geweest voor het opstellen van de regeling in het omgevingsplan.
Voor de wijze waarop gebouwd moet worden, volgorde van ontwikkeling en de wijze van menging
van functies worden geen strakke kaders meegegeven. In dat kader past de aanwijzing van een
Gemengd Gebied. Wel zijn regels opgenomen die een voldoende veilige en gezonde leefomgeving
waarborgen opgenomen. In de volgende hoofdstukken wordt dit per milieuthema nader
toegelicht.
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2.3

Verkeer

2.3.1

Kader
Ten aanzien van effecten op verkeer bestaat geen voorgeschreven wettelijk kader. Wel is het
noodzakelijk dat een nieuwe ontwikkeling voldoende bereikbaar is. Ook mag een nieuwe
ontwikkeling geen belemmeringen vormen in de bereikbaarheid in andere delen van de stad.
Tevens is het noodzakelijk dat voldoende ruimte bestaat voor parkeren.
Naast de bereikbaarheid, zijn de verkeersbewegingen ook een aanleiding voor effecten op geluid,
luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Berekeningen van de verkeersstromen liggen daarmee ook
ten grondslag aan de berekeningen van deze effecten.

2.3.2

Huidige situatie en referentiesituatie
Verkeersstructuur
Het Hembrugterrein ligt aan het einde van de N203, waarvandaan een een pont richting
Amsterdam vaart (Hempont). De N203 vormt de primaire ontsluiting van het gebied richting
Zaanstad en overige bestemmingen. Aan de oostkant van het Hembrugterrein ligt ook nog de
Havenstraat, maar deze is alleen bedoeld – en ook zo ingericht – als erftoegangsweg voor de daar
aanwezige woningen.
In de N203 is een rotonde aangelegd met een aansluiting naar het Hembrugterrein. Aan de
zuidzijde ligt tevens een weg langs het Noordzeekanaal (Hemkade). Via deze weg kan op dit
moment een deel van het terrein met de auto bereikt worden. Verder naar het oosten gaat de weg
over in een langzaamverkeer verbinding (grijs weergegeven in Figuur 2.2), waarlangs om de kop
van het Hembrugterrein de Havenstraat bereikt kan worden. Deze verbinding blijft bestaan en blijft
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
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Figuur 2.2 kaartje met verkeersstructuur rondom Hembrugterrein

Aan de noordzijde van het plangebied ligt de N516/dr. J.M. den Uylweg. Deze weg vormt de
verbinding van het gebied naar de A8. De weg is bovendien een belangrijke ontsluiting in
westelijke richting naar Beverwijk. PM: beschrijving autonome ontwikkeling
Bereikbaarheid
PM: bereikbaarheid in huidige situatie. Aanvullen op basis van uit te voeren verkeersonderzoek
(verkeerscijfers).
Parkeren
In de huidige situatie is voldoende parkeergelegenheid op het Hembrugterrein aanwezig. De
braakliggende terreinen rond de in gebruik genomen panden worden hiervoor gebruikt.
PM nulmeting

2.3.3

Potentiële effecten
Verkeersstructuur
De realisatie van het Hembrugterrein heeft geen invloed op de verkeersstructuur rondom het
gebied. Wel wordt de infrastructuur in het gebied zelf verder ontwikkeld, voor zover
noodzakelijk. Veel van de infrastructuur is vanuit het verleden reeds beschikbaar op het terrein.
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Bereikbaarheid
PM, berekeningen, uit te voeren verkeersonderzoek (zie ook toelichting Omgevingsplan).
Parkeren
Ten aanzien van parkeren is op basis van de nulmeting een aantal vrij beschikbaar te houden
parkeerplaatsen gedefinieerd. In de beleidslijn ten aanzien van parkeren is opgenomen dat XX
parkeerplaatsen beschikbaar moeten blijven. Los hiervan is in de regels voorgeschreven dat bij
iedere ontwikkeling voldoende parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd, conform de
parkeernota van de gemeente Zaanstad. Bovendien is geëist in het kader van de kwaliteiten van
het terrein dat parkeren in gebouwde oplossingen gerealiseerd moeten worden, zodat
geparkeerde auto s gee ela grijke isuele i loed he e . Aa gezie
oet orde oldaa
aan de parkeernormen van de gemeente Zaanstad is voldoende beschikbaarheid van
parkeergelegenheid geborgd in de plannen.

2.3.4

Maatregelen
PM, te formuleren op basis van uit te voeren verkeersonderzoek (zie ook toelichting
Omgevingsplan).
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3

Bodem en niet gesprongen explosieven

3.1

Kader
Voor het thema bodem is de Wet bodembescherming van belang. Conform deze wet is het
verplicht lokale bodemverontreinigingen aan te pakken of functiegericht te saneren. Dit houdt in
dat het niet meer altijd nodig is de hele locatie aan te pakken. Er kan ook sprake zijn van
deelsaneringen of een gefaseerde aanpak. Dit sluit aan bij de flexibele ontwikkeling van het
Hembrugterrein. Wanneer economische of maatschappelijke omstandigheden rond de vervuilde
locatie uitstel vragen, kunnen tijdelijke maatregelen worden genomen voor spoedeisende
gevallen, op voorwaarde dat risico's voldoende worden beheerst.
Om de effecten op bodem in beeld te brengen wordt beschreven wat bekend is op het gebied
van bodemverontreinigingen. Uitgangspunt is dat de nieuwe activiteiten niet tot nieuwe
verontreinigingen leiden op basis van de voorschriften die voor bedrijven gelden voor activiteiten
die potentieel tot verontreiniging van de bodem kunnen leiden.
Ten aanzien van niet gesprongen explosieven bestaat geen wettelijk kader. In het kader van de
veiligheid bij werkzaamheden in de bodem geldt hiervoor echter een belang om het voorkomen
van niet gesprongen explosieven in beeld te brengen.

3.2

Huidige situatie en referentiesituatie
Onderzoek
Hembrugterrein - bodemkwaliteit
Ten aanzien van bodem en niet gesprongen explosieven zijn op het Hembrugterrein diverse
onderzoeken uitgevoerd in het afgelopen decennium (en eerder). De bodemonderzoeken
hebben aangetoond dat een groot deel van het terrein een diffuse verontreiniging kent met
zware metalen en PAK. De verontreinigingen bevinden zich globaal in de eerste twee meter
onder het maaiveld en zijn veroorzaakt door de ophoging van het terrein. De verontreiniging is
vergelijkbaar met die van andere delen van het centrum van Zaandam en Amsterdam. Daarnaast
komen in de ondergrond ca. dertig lokale vlekken met mobiele verontreinigingen voor met
voornamelijk minerale olie, vluchtige aromaten en chloorhoudende oplosmiddelen.
Ook komen plaatselijk verontreinigingen met asbest en energetische materialen (zoals TNT) in de
bodem voor.
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Figuur 3.1: Kaart met mobiele verontreinigingssituaties (Bron: RVB)

Gezien de bodemkwaliteit worden voor het Hembrugterrein op dit moment Beschikkingen ernst
en spoed voorbereid, waarin de bestaande verontreinigingen worden vastgelegd. Deze
beschikkingen worden voor tien deelgebieden opgesteld, die het gehele terrein afdekken. De
bodemonderzoeken die plaatsgevonden hebben, liggen aan de basis van de genoemde
beschikkingen. De beschikkingen zijn naar verwachting begin 2017 beschikbaar en dienen op dat
moment als basis voor de informatie over de bodemkwaliteit.
Uit de onderzoeken die uitgevoerd zijn, komt naar voren dat vooralsnog sprake is van
driegevallen van ernstige verontreiniging, die met spoed gesaneerd moeten worden. De overige
verontreinigingen kunnen middels functiegerichte sanering bij de ontwikkeling van het terrein
worden opgepakt. Hiervoor volstaat de vigerende wet- en regelgeving, waarbinnen maatregelen
verplicht voorgeschreven zijn om de bodemkwaliteit op een voldoende niveau te krijgen en te
houden.
De 3 spoedeisende gevallen betreffen:
 Verontreinigingen met TNT aan de zuidoostzijde van het terrein.
 Hoge concentraties lood in het bos
 Plaatsen met amosiet (asbest) afkomstig uit de stoomleidingen (in de bodem onder het
stoomleidingtracé)
Deze verontreinigingen dienen verwijderd te worden in verband met een potentieel gevaar voor
de volksgezondheid. Deze spoedeisende gevallen worden op korte termijn ook verwijderd. De
saneringen worden uitgevoerd door het RVB.
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PM: kaart met spoedeisende gevallen
In het voormalig laboratorium op het Hembrugterrein zijn strijdmiddelen op relatief beperkte
schaal geproduceerd en getest aan het begin van de 20e eeuw. Op basis van de documentatie
daarover en de werkwijzen is in 2012/2013 een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar het
voorkomen van strijdmiddelen in de bodem. Het onderzoek is dusdanig uitgevoerd, dat de
verdenking van verontreiniging met deze stoffen op het terrein is weggenomen.
PM: kaart met onderzoek laboratorium
Hembrugterrein – niet gesprongen explosieven
Gezien de geschiedenis als wapen- en munitiefabriek en –depot geldt op het Hembrugterrein een
verdenking ten aanzien van niet gesprongen explosieven. Een inventarisatie naar het voorkomen
van niet-gesprongen explosieven is uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er geen hogere
verwachting naar het voorkomen van afgeworpen (vliegtuig)bommen geldt, maar dat als gevolg
van de productie, het testen en het opslaan van munitie wel verdachte locaties voorkomen
waarin een verhoogde kans is op het aantreffen van niet gesprongen explosieven.
Grondwerkzaamheden in het verleden hebben ook aangetoond dat op het terrein zowel
halffabrikaten als scherpe munitie (voornamelijk klein kaliber) in de grond aangetroffen kan
worden.

Figuur 3.2: kaart met verdachte locaties en gevrijwaarde gebieden

Hembrugterrein – kabels en leidingen
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Behalve de stoomleidingtracés die zo kenmerkend voor het Hembrugterrein op hoogte aanwezig
zijn, zijn ook in de bodem van het Hembrugterrein veel kabels en leidingen aanwezig. Gezien de
lange periode waarover deze kabels en leidingen aangebracht zijn, zijn veel van de leidingen
(ouder) niet in het Klic-aanmeldsysteem opgenomen.
Conclusie
Op basis van de bekende informatie voor de Havenstraat en Hemkade blijkt dat de huidige
bodemkwaliteit geschikt is voor de bestaande functies. . Er bestaat in de huidige situatie geen
aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek of sanerende maatregelen. Bij
nieuwe ontwikkelingen kan aanvullend bodemonderzoek in voorkomende gevallen wel nodig
zijn.
Op basis van de bovenstaande beschrijving van de bodem van het Hembrugterrein, alsmede de
kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven, kan geconcludeerd dat deze aspecten
aanleiding zijn om bij realisatie van nieuwe gebouwen en bouwwerken en andere ingrepen in de
bodem met voorzichtigheid te werk te gaan. De verontreinigingen en niet gesprongen
explosieven vormen geen belemmering voor het vaststellen van het Omgevingsplan, maar bij de
genoemde werkzaamheden dienen veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. Gezien de
complexe situatie heeft het RVB in overleg met de gemeente een graafprotocol opgenomen,
waarin de genoemde aspecten zijn behandeld en richtlijnen zijn opgenomen die gehanteerd
moeten worden bij werkzaamheden in de bodem. Dit graafprotocol wordt als bestekseis
meegegeven bij werkzaamheden. Gezien het belang voor de veiligheid wordt het graafprotocol
als beleidsregel bij dit Omgevingsplan vastgesteld.
Randvoorwaarden
Voor het Hembrugterrein wordt het reeds opgestelde graafprotocol als beleidslijn vastgesteld,
parallel aan de vaststelling van dit Omgevingsplan.

3.3

Plansituatie
Bodemkwaliteit
In de nieuwe situatie worden op het Hembrugterrein functies mogelijk gemaakt, die niet passen
bij de huidige bodemkwaliteit. De bodemkwaliteit is in de huidige situatie in basis niet geschikt
voor de functie wonen. In dat kader worden de Beschikkingen ernst & spoed opgesteld, waarmee
de situatie van de bodemkwaliteit in beeld gebracht wordt en de spoedeisende verontreinigingen
zo snel mogelijk worden gesaneerd.
Op basis van de beschikkingen kan bij de realisatie van nieuwe functies op het terrein
functiegericht gesaneerd worden. Deze borging is in de huidige wetgeving geborgd in het Wet
bodembescherming. Daarmee is voldoende borging ten aanzien van de bodemkwaliteit gegeven.
Bij de vestiging van potentieel verontreinigende bedrijven dienen voldoende maatregelen
getroffen te worden om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Een activiteit mag namelijk
vanuit het wettelijk kader niet leiden tot een verslechtering van de bodemkwaliteit.
Niet gesprongen explosieven
Ook de niet gesprongen explosieven zijn in beeld gebracht. Daarmee kan niet uitgesloten worden
dat alle niet gesprongen explosieven in kaart gebracht zijn, maar wel dat de belangrijkste
hotspots met potentieel scherpe munitie in beeld zijn. Bij graafwerkzaamheden dienen
voorzorgsmaatregelen getroffen te worden.
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3.4

Effecten
Gezien de bovenstaande beschrijving is er geen aanleiding om belangrijke negatieve gevolgen
voor het milieu te verwachten voor wat betreft de bodemkwaliteit en niet gesprongen
explosieven. De ontwikkeling van het Hembrugterrein zal naar aanleiding van de wettelijke
kaders voor bodemkwaliteit en maatregelen ten aanzien van niet gesprongen explosieven leiden
tot een verbetering van de situatie, omdat deze zaken uit de bodem verwijderd moeten worden.
Daarbij speelt het graafprotocol dat opgesteld is een belangrijke rol (zie paragraaf 3.5).

3.5

Mogelijke mitigerende en optimaliserende maatregelen
Mitigerende maatregelen
Gezien de bodemkwaliteit en de verwachting dat niet gesprongen explosieven op het terrein
voorkomen zijn mitigerende maatregelen getroffen. Ten eerste wordt met de beschikkingen
ernst en spoed de bodemkwaliteit vlakdekkend in beeld gebracht. Door de spoedeisende
verontreinigingen te verwijderen - los van voornemens tot realisatie van nieuwe ontwikkelingen wordt bovendien de bodem in zodanige staat gebracht dat deze voor het overige functioneel
gesaneerd kan worden. Daarmee wordt voor bodem een gezonde en veilige fysieke leefomgeving
gerealiseerd.
Tevens wordt het graafprotocol als beleidsregel vastgesteld voor het Hembrugterrein. Deze
beleidsregel wordt aan het omgevingsplan gekoppeld door middel van een verwijzing in de regels
van het plan. Het graafprotocol schrijft de werkwijze voor bij verontreinigingen, kabels en
leidingen en niet gesprongen explosieven. Bij iedere ingreep in de bodem wordt het handelen
volgens dit protocol verplicht gesteld.
Optimaliserende maatregelen
Door de herontwikkeling van het Hembrugterrein zijn ook diverse kansen aanwezig om de
bodemkwaliteit verder te verbeteren. Dit betreft in ieder geval:
 Ook bij industriële functies saneren tot de bodemfunctie wonen
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4

Cultuurhistorie, landschap en archeologie

4.1

Kader
Wet op de archeologische monumentenzorg en Besluit ruimtelijke ordening
Het verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van archeologische waarden.
Nederland heeft dit verdrag in 1992 ondertekend en in 1998 geratificeerd. Het verdrag van Malta
(of Valetta) is geïmplementeerd in de Monumentenwet. De Wet op de archeologische
monumentenzorg is in april 2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van dat
jaar door de Eerste Kamer bekrachtigd. Op 1 september 2007 is de wet als onderdeel van de
Monumentenwet in werking getreden. Het belangrijkste doel is de bescherming van het
archeologische materiaal in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie
biedt voor goede conservering. Het is verplicht om bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij specifieke
bodemverstorende activiteiten rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van
archeologische waarden.
Het behoud van archeologische en cultuurhistorische waarden is verder vooral gekoppeld aan de
ruimtelijke wet- en regelgeving. In het Bro (Besluit ruimtelijke ordening, art. 3.1.6) is geregeld dat
bij het opstellen van plannen rekening gehouden moet worden met de voorkomende
archeologische en cultuurhistorische waarden.
Erfgoedwet
De Erfgoedwet (2016) bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het
cultureel erfgoed in Nederland. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt
omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt
uitgeoefend. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar
mogelijk bij het erfgoedveld zelf. Daarmee spreekt de regering het vertrouwen uit dat de sector
voldoende kennis, deskundigheid en betrokkenheid heeft om de zorg voor ons cultureel erfgoed
in de praktijk waar te maken.
Voor het Hembrugterrein is de aanwijzing van Rijksmonumenten één van de belangrijkste
aspecten van de Erfgoedwet. Rijksmonumenten gebouwen of andere objecten die om hun
nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd
monument. Deze zijn vastgelegd in het monumentenregister. Daarnaast volgt uit de Erfgoedwet
dat provincies en gemeente het recht om een erfgoedverordening vast te stellen.
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Figuur 4.1: Rijksmonumenten Hembrugterrein (Bron: Provincie Noord-Holland, Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie, 2010)

Leidraad Cultuurhistorie en landschap
De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit en de diversiteit van het Noord-Hollands landschap
graag behouden en verder ontwikkelen en de dorpen behouden en ontwikkelen. De Leidraad
Landschap en Cultuurhistorie (2010) is een van de instrumenten om de ruimtelijke kwaliteit in
Noord-Holland te stimuleren. De leidraad geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de
ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken van het Noord-Hollands landschap. De leidraad
geeft daarbij richting op basis van de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen, het
dorps DNA, de openheid van het landschap, de historische structuurlijnen en de
cultuurhistorische objecten. Deze leidraad helpt andere partijen en de provincie bij het opstellen
van ruimtelijke plannen met kwaliteit.
Om de landschappelijke kwaliteit te behouden en versterken, werkt ze samen met partners aan
het behoud van het landschap en de bijzondere cultuurhistorie van een aantal unieke gebieden,
zoals:
 Laag Holland;
 de Stelling van Amsterdam;
 de Hollandse Waterlinie;
 het Groene Hart.
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Het Hembrugterrein was in de vroege historie een onderdeel van de Stelling van Amsterdam,
vanuit het Hembrugterrein werd de Stelling van Amsterdam bewapend omdat er munitie werd
geproduceerd. Dit maakt het Hembrugterrein op provinciaal niveau een bijzonder terrein, echter
zijn er vanuit de provincie cultuurhistorische waarden aan het terrein toegekend en hoort het
niet tot de beschermde status.
Cultuurhistorische Waardenkaart Zaanstad
In 1999 is de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaart) van de gemeente Zaanstad door het
gemeentebestuur goedgekeurd als beleidsinstrument voor het opstellen van
bestemmingsplannen. Op de kaart staan alle gebieden binnen de gemeente aangegeven, die van
cultuurhistorisch belang zijn, bijvoorbeeld door een historisch stratenpatroon, oude dijken of
oude verkaveling.
Verder is een overzicht opgenomen van alle beschermde monumenten binnen Zaanstad (Zaanse
huizen, fabrieken, pakhuizen, arbeidershuizen, kantoren, molens, enz.) en gebieden van
archeologische waarde (bijvoorbeeld terreinen met resten van prehistorische bewoning,
middeleeuwse boerderijen, oude molenplaatsen of voormalige traankokerijen).
De CHW-kaart wordt regelmatig aangepast, omdat gebieden en gebouwen kunnen afvallen door
sloop, brand of herinrichting en er komen gebieden of gebouwen bij door archeologische
ontdekkingen of door plaatsing op de monumentenlijst.
Het is de bedoeling dat bij het opstellen van structuurplannen, bestemmingsplannen,
infrastructurele plannen, natuurontwikkelingsplannen, bouwplannen en plannen met betrekking
tot aanpassing van de grondwaterstand zwaarwegend rekening gehouden wordt met de
aanwezige cultuurhistorische waarden binnen een bepaald gebied. Zo kan bij herstructurering
van een woonbuurt een oud stratenpatroon worden gehandhaafd, bij planning van een
nieuwbouwwijk kunnen oude dijken, boerderijen of archeologische vindplaatsen in het ontwerp
worden opgenomen en kan getracht worden leegstaande fabrieken of pakhuizen voor sloop te
behoeden door ze een nieuwe functie te geven (kantoor, woning).
Op 24 oktober 2006 is de CHW-kaart voor de laatste maal door het college aangepast.
Het Hembrugterrein en de Havenstraat zijn geografische van respectievelijk regionale en lokale
waarden. Het Hembrugterrein is tevens regionaal van archeologische waarde.
Erfgoedvisie 'Erfgoed in Ontwikkeling' 2011
In deze visie zijn de uitgangspunten van het nieuwe landelijke beleid (modernisering
monumentenzorg) vertaald naar een gemeentelijk beleidskader. De visie beschrijft hoe de
gemeente cultuurhistorische waarden opneemt in het bestemmingsplan. De visie biedt ruimte
aan het opstellen van een bouwhistorische verwachtingskaart met een aanlegvergunning. In deze
erfgoedvisie worden de hoofdlijnen uitgezet voor een gemeentelijke visie voor erfgoed. De visie
bestaat uit drie delen. Het eerste deel, erfgoed en identiteit, gaat dieper in op de vraag waarom
er een erfgoedvisie voor de gemeente Zaanstad nodig is en welke doelen met deze visie beoogd
worden te bereiken. Het tweede deel, Vorm geven aan de Zaanse identiteit, beschrijft hoe deze
doelen gerealiseerd worden. Dit deel gaat concreet in op komende taken zoals cultuurhistorie in
ruimtelijke ordening, de basis op orde, herbestemming van erfgoed en kennis en kunde
overdragen. In het laatste deel van de visie wordt beschreven hoe en met welke mensen en
middelen de doelstellingen bereikt kunnen worden.
Erfgoedverordening

Blad 20 van 86

Hembrugterrein
Vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus
projectnummer 0409741.00
22 december 2016

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1
oktober 2010 is ook de Erfgoedverordening Zaanstad 2010 van kracht geworden. Voor alle
wijzigingen en werkzaamheden aan rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten is na
genoemde datum een omgevingsvergunning nodig. Omdat de nieuwe verordening ook een
archeologische deel bevat is gekozen voor de overkoepelende term 'erfgoed' verordening in
plaats van monumentenverordening.
In de erfgoedverordening is het mogelijk om op gemeentelijk niveau dorpsgezichten, historisch
groen en roerende zaken te beschermen. Tevens kunnen er via de erfgoedverordening
monumenten aangewezen worden. Daarnaast regelt de erfgoedverordening de instandhouding
van al het Zaanse erfgoed. Deze verordening blijft van kracht naast het Omgevingsplan.
Nota archeologie Zaanstad
In deze nota zijn de uitgangspunten van de Monumentenwet 1988 verwerkt. In de nota staat dat
de gemeente in haar bestemmingsplannen de gebieden van archeologische waarde aan gaat
geven. Aan omgevingsvergunningen, sloopvergunning/ -melding of omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden voor projecten die
binnen deze gebieden vallen, verbindt de gemeente voorwaarden om archeologische
vindplaatsen in de bodem te beschermen. Is dit niet mogelijk dan zal de aanvrager van de
vergunning de vindplaatsen op moeten laten graven. Dergelijke eisen worden ook opgenomen in
projectafwijkingsbesluiten en afwijkingen van het bestemmingsplan. Daarnaast regelt de
Erfgoedverordening de bescherming van archeologische waarden. Relevante archeologische
waarden worden ook in het Omgevingsplan beschermd.

4.2

Huidige situatie en referentiesituatie
Het Hembrugterrein vertegenwoordigt een grote cultuurhistorische waarde, die zich niet alleen
uit in de grote hoeveelheid monumenten, maar ook in de historische groenstructuren en de
terreininrichting.

4.2.1

Korte ontwikkelingsgeschiedenis
De geschiedenis van het Hembrugterrein is uitgebreid beschreven in de Cultuurhistorische
Analyse van het terrein (SteenhuisMeurs, 2010). Hier wordt een korte uitsnede hiervan
gepresenteerd.
Het Hembrugterrein ontstond door inpoldering in de 19 e eeuw. Deze inpoldering vond plaats bij
de aanleg van het Noordzeekanaal. De Voorzaan was in de tweede helft van de 19 e eeuw
verbonden met het IJ (zie figuur 4.2). De Hem was de landtong die de Voorzaan begeleidde. Bij de
aanleg van het Noordzeekanaal werd een groot aantal polders aangelegd, die de begrenzing van
het nieuwe kanaal gingen vormen.
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Figuur 4.2:Monding van de Voorzaan in het IJ (Bron: Grote Historische Provincie atlas 1849-1859, 2006). Het
Hembrugterrein werd gerealiseerd op en rond de landtong De Hem. (SteenhuisMeurs, 2010)
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Figuur 4.3: De Hem na realisatie van het Noordzeekanaal (Bron: Grote Historische Provincie atlas 1900,
https://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/nh_door_de_tijd/)

Op de landtong en het daaraan ingepolderde gedeelte werd aan het einde van de 19e eeuw de
Artillerie Inrichtingen gerealiseerd. Dit was de fabriek waarin voor heel Nederland munitie en
ape s erde geprodu eerd. Deze fu tie heeft het terrei tot e
et de jare 8 a de 20e
eeuw gehad. Daarna werd het terrein verlaten en afgesloten.
Voor de locatie Hembrugterrein werd vanuit de Artillerie Inrichtingen gekozen, omdat het op een
strategische plek midden in de Stelling van Amsterdam lag. Deze Stelling beschermde Amsterdam
en een gebied daar omheen met belangrijke industrie tegen vijandige aanvallen. Aansluitend op
het terrein van de Artillerie Inrichtingen werd ook het Sectorpark Zaandam aangelegd, waarin
materieel ten behoeve van de Sector Zaandam (een van de vier sectoren van de Stelling van
Amsterdam) van de Stelling werd opgeslagen. Bovendien werd het Algemeen Verdedigingspark
hierbij aangelegd, waarin materiële voorzieningen voor de gehele Stelling werden opgeslagen en
getest.
Deze drie functies van het gebied liggen aan de basis van de inrichting en hebben tot de
bijzondere inrichting van het gebied geleid. Bovendien is er in de loop van de kleine eeuw dat het
terrein in gebruik was voor wapen- en munitieproductie de bebouwing van het terrein steeds
aangepast aan de nieuwste functie-eisen. Dit heeft geleid tot een bijzondere constellatie van
gebouwen en een staalkaart van architectonische ontwerpen.
I de jare 8 is de u itie- en wapenproductie op het terrein gestopt. Het terrein is vervolgens
afgesloten geweest van de buitenwereld, tot een aantal jaar geleden. Sinds 2012 worden
gebouwen op het terrein weer in gebruik genomen voor kleinschalige bedrijvigheid, veelal in de
creatieve sector.
Het gebruik van het terrein in de 19e en 20e eeuw heeft geleid tot een aantal kernkwaliteiten op
het terrein. Door de ontwikkeling ontstonden 3 kenmerkende zones:
1.
het waterfront;
2.
het productiegebied;
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3.

het bos.

Figuur 4.4: Waterfront, productiegebied en bos (opgedeeld in 9 deelgebieden) (Bron: Gebiedspaspoorten,
2016)

In ieder van de kenmerkende zones zijn kwaliteiten terug te vinden, die in de gebiedspaspoorten
benoemd zijn en waaraan randvoorwaarden gekoppeld zijn die in acht genomen moeten worden
bij de invulling van het terrein. In de toelichting van het omgevingsplan is een beschrijving
opgenomen van de belangrijkste karakteristieken.
Behalve de drie kenmerkende zones zijn ook ondersteunende structuren benoemd. Deze bestaan
uit het groen (bos en verspreid staande bomen en groen), hoofdroutes op het terrein en de
monumenten die gezamenlijk een staalkaart van architectuur uit de periode van eind 19 e tot eind
20e eeuw vormen.
Tabel 4.1: Deelgebieden en karakteristieken Hembrugterrein
Deelgebied
Waterfront formeel

Omschrijving
Gezicht van het Hembrugterrein
naar de buitenwereld. Afwisseling
representatieve gebouwen en
houten bebouwing, geflankeerd
door bomen en groenstroken langs
het Noordzeekanaal

Waterfront informeel

Afwisseling van loodsen en
laboratoria in het groen bij de
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Karakteristieken
a) Dit gebied vormt het
b) gezicht van het Hembrugterrein
naar de buitenwereld.
c) De afwisseling van
d) representatieve gebouwen (van de
voormalige Algemene Dienst)en
houten bebouwing (een
voormalige kantine) geflankeerd
door bomen en groenstroken langs
het Noordzeekanaal.
a) Gebied bij de monding van de
Zaan in het Noordzeekanaal.
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monding van Zijkanaal G
(Voorzaan) in het Noordzeekanaal.
Het groen brengt de sfeer van het
bos tot aan het water

b)

c)

Productie munitie

Productie patronen

Het gebied wordt doorsneden door
historische hoofdstructuur met
bovengronds leidingnetwerk

Het gebied wordt doorsneden door
historische hoofdstructuur met
bovengronds leidingnetwerk

a)
b)
c)
a)

b)
Productie wapens

Uitgestrekt geheel van losstaande
hallen uit verschillende bouwfases.
Aan de noordzijde grotere maat en
schaal dan aan de zuidzijde. Gebied
is open met grasvlakken en enkele
waardevolle bomen. Grens:
voormalige spoortracé

a)

b)

c)

d)
Beproevingsgebied

Uniek gebied uit de militaire
geschiedenis. Kleibos is een
monument. In het bos diverse
gebouwtjes, torentjes en bunkers
ten behoeve van het testen van de
munitie. Natuurwaarde en veel
monumentaal groen

a)
b)

c)

d)

Sectorpark Zaandam
en loodsen Algemeen
Verdedigingspark

Gebouwensemble en boomrijke
setting. Dorpse sfeer versterkt door
architectonische vormgeving

a)

Naoorlogs bos

Voormalige schietbanen als open
weide in het bos

a)
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b)

Afwisseling van loodsen en
laboratoria (met verschillende
verkavelingsrichtingen) in het
groen (bomenlanen en
grasvlakken).
Het groen brengt de sfeer van het
achterliggende bos tot aan het
water.
Zuidzijde, aaneen geklonterde
fabrieksstrook;
Noord-oostzijde vrijstaande
gebouwen in het groen;
Grote hal.
Grote open ruimte als gevolg van
eerdere sloop van dit verdichte
gebied
Samensmelting van gebouwen uit
verschillende periodes
Uitgestrekt geheel van losstaande
(grote) hallen uit verschillende
bouwfases.
De fabrieksgebouwen aan de
noordzijde van het gebied zijn van
een grotere schaal en maat dan de
gebouwen aan de zuidzijde.
De gebouwen liggen in een open
gebied van grasvlakken met enkele
waardevolle bomen.
Het voormalig spoortracé ten
westen is een belangrijke grens.
Uniek gebied uit de militaire
geschiedenis.
Het dicht begroeide kleibos is een
monument dat is aangelegd met
als doel om eventuele explosies en
branden op te vangen met sloten,
aarden wallen, bomen en kleine
gebouwen.
Het beproevingsgebied diende
voor het testen van munitie,
waarvoor allerlei gebouwtjes,
torentjes en bunkers in het bos
werden gemaakt.
Het dichtbegroeide bos omvat veel
monumentaal groen en herinnert
aan de Nederlandse militaire
industrie in de 20ste eeuw. Het
gebied heeft ook een grote
natuurwaarde.
Gebied met gebouwensembles in
een boomrijke setting.
Het gebied heeft een dorpse sfeer,
die wordt versterkt door de
architectonische vormgeving.
Rustgebied met natuurwaarde en
monumentale Kanstanjelaan
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b)
Mobilisatie complex

4.3

Randzone ten westen van
voormalige spoorbaan. Onderdeel
van groene rand om het
Hembrugterrein (eerder wel dicht
bebouwd), lager gelegen (1,5 m)
dan de rest van het
Hembrugterrein.

Onderdeel van groene rand
rondom Hembrugterrein
a) Randzone ten westen van de
(verdwenen) spoorbaan.
b) In de jaren dertig stond deze zone
vol met loodsen, nu is het
onbebouwd.
c) Het gebied ligt 1,5 meter lager dat
het Hembrugterrein en is net als 8b
onderdeel van de groene rand
rondom het Hembrugterrein.

Effecten
Onderzoek
Cultuurhistorie en landschap
De grote cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het Hembrugterrein dienen als
uitgangspunt voor de ontwikkeling (zie hoofdstuk 3 en paragraaf 4.1 van het Omgevingsplan). De
ontwikkeling dient aan te sluiten bij de bestaande kwaliteiten. Om deze reden zijn de
cultuurhistorische waarden uitgebreid beschreven (SteenhuisMeurs, 2010) en is een analyse
gemaakt van de wijze waarop een nieuwe ontwikkeling volgens de Nota van Uitgangspunten
gerealiseerd kan worden met behoud en versterking van bestaande waarden op het terrein
(gebiedspaspoorten, SteenhuisMeurs, 2016). Dit betreft overigens niet alleen de
cultuurhistorische waarden, maar ook de landschappelijke waarden, die op dit terrein nauw met
elkaar verweven zijn.
In de planvorming voor het Hembrugterrein is de cultuurhistorische waarde als uitgangspunt
gekozen voor de planvorming, waarbij het programma voor het terrein de kwaliteit volgt.
Daarmee is invulling gegeven aan behoud van de kwaliteiten door ontwikkeling van het terrein.
Daarvoor worden in het omgevingsplan uitgangspunten vastgelegd. De flexibiliteit en
vraaggerichte ontwikkeling wordt daarmee aan kwaliteitscriteria gekoppeld, zodat nieuwe
ontwikkelingen passend in de kwaliteit van het Hembrugterrein worden vormgegeven.
Onderstaand wordt opgesomd op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven.
Om de waarden te behouden wordt het monument centraal gesteld. Dit betekent dat de 50
monumenten (zowel rijks- als gemeentelijk) niet alleen volgens Monumentenwet en de
erfgoedverordening Zaanstad beschermd worden, maar dat er zodanige randvoorwaarden aan
de ontwikkeling gesteld zijn, dat de monumenten ook bij de nieuwe ontwikkeling versterkt
worden. Dit houdt in dat monumenten hergebruikt worden, waarvoor in een aantal gevallen een
forse restauratie noodzakelijk is. En dat nieuwe elementen hier volgens de voorgeschreven regels
in de gebiedspaspoorten aan toegevoegd kunnen worden.
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Figuur 4.5: Monumenten op Hembrugterrein

Daarnaast zijn nieuwe toevoegingen op het gebied mogelijk. Op het terrein wordt naast het
behouden van de kwaliteit van het terrein ingezet op het bieden van flexibiliteit, zodat aan de
hand van de marktvraag een goede invulling van het terrein gerealiseerd kan worden. Daarbij
wordt ook een duurzame omgang met het terrein en het milieu in het algemeen beoogd. De
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gebiedspaspoorten geven hiervoor weer op welke plaatsen gebouwd kan worden en met welke
dichtheden, maar er worden ook welstandelijke regels gegeven die de uitstraling en kwaliteiten
van deze nieuwe bebouwing beschrijven. Bovendien wordt supervisie voor het gebied
voorgeschreven, op basis van welstand en de daarmee opgedane ervaring in Inverdan.
Als belangrijke kwaliteit van het gebied wordt de groene omgeving gezien, als een landgoed.
Daarom wordt het bos behouden in het gebied en wordt een groene rand rondom het gebied
voorgeschreven. Deze groene omgeving vormt een tegenhanger van het verstedelijkte gebied in
de omgeving. Deze randvoorwaarde wordt gedekt met het toekennen van de functies Bos en
Groen in het Omgevingsplan met eigen regels over de mogelijkheden en gewenste functies.
Boven alle kwaliteiten hangt de samenhangen op het terrein, die te karakteriseren zijn als
samenhangen tussen architectuur en de verschillende opeenvolgende perioden waarin de
gebouwen gebouwd zijn, samenhang is structuren op het terrein (zichtlijnen, bovengrondse
leidingen en groenstructuren) en samenhang door de functie die het terrein jarenlang gehad
heeft.
Aan de Havenstraat en Hemkade zijn geen beschermde cultuurhistorische waarden aanwezig. De
groene rand langs het water maakt in deze gebieden wel onderdeel uit van de groene rand van
het productielandgoed dat het Hembrugterrein in zijn geheel omzoomd.
Archeologie
Het Hembrugterrein en de Havenstraat zijn deels ontstaan op een voormalige landtong in het IJ
(zie vormvrije m.e.r.-beoordeling). Op deze voormalige landtong wordt verwacht dat het rond
1155 verwoeste dorp Oud-Zaanden gelegen heeft. Resten van het dorp zijn in de 18e en 20e eeuw
aangetroffen. De precieze omvang van de nederzetting is niet bekend. Op het Hembrugterrein is
in 2003 een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van resten van deze nederzetting. Uit het
onderzoek blijkt dat een lage verwachting geldt ten aanzien van het voorkomen van
archeologische resten in de bodem. Slechts aan de noordwestkant is een klein gedeelte dat nog
niet onderzocht is. Deze locatie heeft in het archeologiebeleid van de gemeente een hoge
archeologische waarde. Op basis van deze aanwijzing heeft het gebied een functie voor
archeologie aangewezen gekregen. Hiermee wordt verplicht gesteld dat bij ingrepen in de bodem
vanaf 50 m2 en dieper dan 0,50 m onder maaiveld een archeologisch onderzoek dient te worden
uitgevoerd. Een en ander is in de regels nader uitgewerkt.
Conclusie
Gezien de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het Hembrugterrein het
uitgangspunt is voor verdere ontwikkeling, leidt de ontwikkeling niet tot belemmeringen voor de
vaststelling van het bestemmingsplan. De monumenten worden beschermd door middel van de
Monumentenwet of erfgoedverordening, maar de regels in de beleidslijn Gebiedskwaliteit
Hembrug borgen tevens de inpassing van deze monumenten in de omgeving. Dat geldt ook voor
andere landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Ten aanzien van archeologie is een bepaling Waarde – Archeologie opgenomen.

4.4

Mogelijke mitigerende en optimaliserende maatregelen
Mitigerende maatregelen
De cultuurhistorische waarden zijn leidend geweest voor het ontwikkelen van de plannen voor
het Hembrugterrein. Daarbij wordt ruimte gegeven aan nieuwe ontwikkelingen en moet de
marktvraag gefaciliteerd kunnen worden in het gebied. Om dit te kunnen realiseren met behoud

Blad 28 van 86

Hembrugterrein
Vormvrije m.e.r.-beoordeling Plus
projectnummer 0409741.00
22 december 2016

van de bestaande kwaliteiten van het terrein is een beleidslijn opgesteld, gebaseerd op de
gebiedspaspoorten. Daarin zijn randvoorwaarden beschreven waaraan ontwikkelingen moeten
voldoen. Hiermee wordt beoogd richting te geven aan de kwaliteit en het behoud van de
cultuurhistorische waarden.
De monumenten zijn beschermd middels de Monumentenwet en erfgoedverordening Zaanstad.
Voor wijzigingen aan de monumenten dient een vergunning aangevraagd te worden die getoetst
wordt aan de kwaliteiten van het monument. Deze wordt niet geborgd in het omgevingsplan,
maar ligt daarbuiten. Wel wordt met de beleidslijn de ligging van de monumenten in de
(openbare) ruimte geborgd, zodat de omgeving geen afbreuk doet aan de monumentale waarde.
Ten aanzien van de archeologische waarden geldt een bepaling Waarde – Archeologie waarin de
voorwaarden ten aanzien van de archeologische waarden geregeld zijn. Nader onderzoek is hier
noodzakelijk als mogelijke aantasting van archeologische waarden op kan treden.
Gezien de wijze waarop de cultuurhistorische waarden verankerd zijn in het plan zijn geen
optimaliserende maatregelen te nemen.
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5

Water

5.1

Kader
Het Rijk draagt zorg voor landelijke wet- en regelgeving voor waterhuishoudingen en heeft het
hoofdsysteem van de Nederlandse waterhuishouding in beheer. Het algemene toezicht op de
waterhuishouding berust bij de provincie Noord-Holland. In het kader van het Omgevingsplan is
een watertoets uitgevoerd waarin een beschrijving van het effect van het plan op de
waterhuishouding in beeld wordt gebracht. Deze watertoets is in overleg tussen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad tot stand gekomen.
Het plangebied ligt in de Hempolder. Het waterkwaliteit- en waterkwantiteitbeheer en het
waterkeringbeheer in deze polder wordt uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. De waterbeheerder van de omliggend boezem - het Noorzeekanaal en de
Voorzaan/Zijkanaal E - is Rijkswaterstaat regio West-Nederland Noord West (RWS WNN-W). De
riolering is in beheer bij de gemeente.
Op dit moment ligt het beheer van het rioolstelsel en de waterhuishouding binnen het gebied bij
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Bij verdere ontwikkeling van het gebied moeten afspraken
gemaakt worden over het beheer van deze nutsvoorzieningen.
Waterkeringen
De waterkeringen zijn van belang voor de waterveiligheid. De waterkeringen zijn juridisch
beschermd middels meerdere beschermingszones die in de Legger zijn vastgelegd en waarover
de Keur regels stelt: de kernzone en het waterstaatswerk die de daadwerkelijke kering vormt, en
een beschermingszone en eventueel een profiel van vrije ruimte die voor een aanvullende
bescherming van de waterkering zorgen. Bij maatregelen in de vastgestelde beschermingszones
van waterkeringen dient de stabiliteit en de waterkerende hoogte van de kering gewaarborgd te
worden. Dit kan aanvullende maatregelen noodzakelijk maken.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Voor de oppervlaktewaterlichamen die in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
zijn vastgesteld, zijn doelen voor de chemische en biologische waterkwaliteit vastgelegd. Deze
doelen zien erop de waterkwaliteit in geheel Europa op een voldoende niveau te brengen.
Ontwikkelingen mogen de huidige situatie of de vastgestelde doelen niet verhinderen. Vooral de
oeverinrichting is hierbij van belang voor de beoordeling.
Waterkwantiteit
Ten aanzien van waterkwantiteit gelden regels om wateroverlast te voorkomen. In dat kader
moet het toevoegen van verharding en het dempen van waterlichamen gecompenseerd worden.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft richtlijnen over de wijze waarop met
de waterkwantiteit omgegaan moet worden. Deze richtlijnen zijn input voor de watertoets.

5.2

Huidige situatie en referentiesituatie
Maaiveldhoogte
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Het plangebied heeft een maaiveldhoogte tussen NAP - 2,0 meter en NAP + 1,5 meter. De
maaiveldhoogte is afgeleid uit het algemeen hoogtebestand van Nederland (AHN3). Onderstaande
figuur geeft de maaiveldhoogte in het plangebied weer (zie figuur 5.1).
PM (kaartje toevoegen)
Figuur 5.1: Maaiveldhoogteligging (Bron: Esri Nederland, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)).

Uit de analyse van het terrein blijkt dat het bebouwde gebied hoger ligt dan de omgeving. Dit
gebied ligt bovendien hoger dan de waterkering. Het bos en de rand aan de noord- en westzijde
van het gebied liggen lager. Deze gebieden wateren via een gemaal af op het Noordzeekanaal
(zie ook onderstaande bespreking oppervlaktewater) .
Oppervlaktewater
Op het Hembrugterrein zelf is volgens de Watervisie van Noord-Holland geen oppervlaktewater
aanwezig (zie figuur 5.2). Op het terrein zijn wel watergangen aanwezig, maar deze zijn in de
huidige situatie dichtgeslibd. De watergangen worden in de eerste helft van 2017 vrij gegraven
en weer als oppervlaktewater beschikbaar gemaakt. Een groot deel van het gebied is op dit
moment verhard.

Figuur 5.2: Oppervlaktewater (blauw) (Bron: Watervisie, Provincie Noord-Holland)
Grondwater en waterkwaliteit

Binnen de gemeente Zaanstad zijn geen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden
aangewezen. In 2015 werd voor alle wateren in het plangebied voor één of meer parameters de
situatie als iet toereike d eoordeeld. Voor de situatie i
is de prog ose dat oor alle
wateren in het plangebied alle para eters te i ste atig zulle zij .
Het gebied wordt omringd door KRW-oppervlaktewaterlichamen (zie Figuur 5.2).
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Waterkwantiteit
Voor de waterkwantiteit op het Hembrugterrein zijn twee delen te onderscheiden:
Het hoger gelegen deel: het deel waar de bebouwing is, vrijwel geheel verhard;
Het lager gelegen deel: de noord- en westzijde van het gebied, inclusief bos.
In het hoger gelegen deel zijn in de huidige situatie geen watergangen aanwezig. De watergangen
die op het terrein aangelegd zijn, zijn vol geslibd. Deze worden – door het RVB – op korte termijn
vrij gegraven, zodat ze weer als oppervlakte water gaan functioneren. Door de hogere ligging van
het terrein vindt afvoer van het water hier via afstroming plaats naar de omgeving.
In het hoger gelegen deel wordt een waterpeil gehandhaafd op een peil van NAP -0,20 m. Het
water surplus wordt doormiddel van een gemaal nabij Havenstraat 151 verpompt naar het
boezem. Het gemaal is in beheer bij de terreinbeheerder (RVB). Bij dit waterpeil is de
drooglegging (verschil tussen waterpeil en de hoogte van het maaiveld) van het bos beperkt. Aan
de andere kant moet het waterpeil er ook voor zorgen dat funderingen niet droog komen te
staan.
Aan de noord-, en westrand van het plangebied ligt een watersysteem waar door stuwtjes
verschillende waterpeilen in stand gehouden worden. Nabij de woningen Havenstraat 90 t/m 103
is het waterpeil NAP -0,72m ten behoeve van de funderingen van deze woningen. De
hoogteligging van de terreinen is in afstemming met dit waterpeil.
Het waterpeil in de noordwesthoek van het plangebied is NAP-2,10m. De watergangen in dit deel
zorgen voor de af- en ontwatering van dit lager gelegen gebied. Het te veel aan water uit dit
gebied loopt weg over een stuw naar een kleiner gebied aan de westrand van het plangebied.
Het waterpeil in dit gebied is NAP-2,52m. Vanuit dit peilvlak wordt het water surplus verpompt
naar het Noordzeekanaal door een gemaal Pontweg (t.o. Cornelis Ouwejanstraat 17) die in
beheer is bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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Figuur 5.3: Deelkaart Peilbesluit Noordzeekanaalpolders (Bron: HHNK 2014)

Waterkeringen
Het Hembrugterrein is een poldergebied. Ieder poldergebied wordt begrensd door
waterkeringen. De waterkering rond het Hembrugterrein is weergegeven in onderstaande figuur.
De Hemkade en de Havenstraat zijn bestemd als waterkering en moeten het achterliggende
gebied beschermen tegen hogere waterstanden in het Noordzeekanaal. Deze bescherming geldt
vooral voor de lagere delen. Het bebouwde terrein kent een hogere ligging dan de waterkering.
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Figuur 5.4: Waterkering (roze) rond Hembrugterrein (Bron: Watervisie, Provincie Noord-Holland)

Riolering
In 2013 is een gescheiden rioolsysteem aangelegd op te Hembrugterrein. Nabij gebouwen zijn
vrijvervalriolen aangelegd en via een persleidingsysteem wordt het afvalwater verpompt naar het
gemeentelijk rioolstelsel. Het regenwater van daken en verhardingen wordt afgevoerd naar het
oppervlaktewater (gescheiden systeem).
Afhankelijk van de gebouwen die in gebruik genomen worden, wordt dit systeem uitgebreid.
Momenteel is dit rioolsysteem in beheer bij de terreinbeheerder.
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Figuur 5.5: Grondwaterpeilen Hembrugterrein

5.3

Effecten
Waterhuishouding
Uitgangspunt voor de waterhuishouding is dat de huidige drooglegging en peilverdelingen
gehandhaafd blijven. De (potentiële) impact op bomen en funderingen is te groot om hier
peilveranderingen door te voeren. Voor het terrein wordt daarom niet de droogleggingseis van
de gemeente aangehouden, maar wordt de bestaande situatie als uitgangspunt gehanteerd.
Bij de voorgenomen ontwikkeling zijn de volgende aspecten van belang:

De waterstructuur moet zo aangepast worden dat deze goed blijft functioneren en voldoet
aan de maatstaven van het Hoogheemraadschap;

De waterhuiskundige structuur moet worden aangepast aan het nieuwe gebruik;

waar water gedempt wordt, moet dit volledig gecompenseerd worden alvorens de demping
plaats vindt;

een toename van verhard oppervlak moet worden gecompenseerd door een extra
hoeveelheid oppervlaktewater of ander soort maatregelen te realiseren

effectiviteit van poldergemaal Pontweg verbeteren.
De infrastructuur voor de waterhuishouding wordt momenteel weer vrij gelegd door de huidige
beheerder van het terrein. Deze situatie voldoet voor de waterhuishouding van het hoger
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gelegen gedeelte van het terrein. Voor het bos en de stroken aan de noord- en westzijde van het
gebied voldoet de waterhuishoudkundige situatie in de huidige situatie vrijwel geheel. Bij
ontwikkelingen aan de noord- en westzijde van het gebied dient de toename aan verhard
oppervlak gecompenseerd te worden.
Voor de toekomstige situatie is watercompensatie noodzakelijk in verband met het toekomstige
(veranderde) gebruik van het terrein, namelijk de toename van verhard oppervlak. Het vrij
afwaterende gedeelte van het plangebied is voor een groot deel al verhard. Nieuwe ingrepen
leiden hier niet tot een compensatie-eis, omdat afstroming reeds plaatsvindt, onafhankelijk van
de mogelijkheden voor infiltratie. Toename van verharding (daken en bestrating) zal
gecompenseerd moeten worden door meer oppervlaktewater binnen de verschillende
peilgebieden. Het poldergedeelte (bos en noord-westelijke rand langs het gebied) ligt veel dieper
en watert af via het polder gemaal aan de westzijde van het gebied. Hier moet sprake zijn van
compensatie bij de bouw van woningen. De hoeveelheid benodigde compensatie moet
vastgesteld worden door het HHNK, op basis van een nulmeting. Een eerste oriëntatie toont aan
dat er ongeveer 40.000 m2 aan verhardoppervlakte binnen het gebied bij zal komen en bij een
compensatie percentage van 10% zal dat leiden tot ongeveer 4.000 m2 extra oppervlaktewater.
PM: nieuwe nulmeting wordt uitgevoerd door RVB/HHNK. Eerste bevindingen geen knelpunten.
Tevens dient aandacht te bestaan voor de drooglegging van de verschillende deelgebieden. De
norm die de gemeente hanteert voor nieuwbouw gebieden is 0,70 m ontwateringsdiepte
(verschil tussen de hoogste grondwaterstand en hoogte van het maaiveld) om goed
onderhoudbare wegen te hebben, voldoende ontwatering voor de groei van bomen en geen
wateroverlast onder woningen met kruipruimtes. Gezien de bestaande bomen en funderingen is
het echter niet gewenst de drooglegging van het terrein te wijzigen. De huidige drooglegging
wordt daarom als uitgangspunt genomen. Aan de noordwestzijde waar nieuwe bebouwing
mogelijk wordt, zal een aanpassing voor de drooglegging noodzakelijk zijn. PM: wat worden de
afspraken daar dan voor? HHNK
Waterkering
Het plangebied bevindt zich in de regionale waterkering, bij de ontwikkelingen van het
Hembrugterrein moet hiermee rekening worden gehouden. Hiertoe is de waterkering door middel
van een dubbelfunctie op de verbeelding weergegeven. Regels ten behoeve van het behoud van
de waterkering zijn hierin opgenomen.

5.4

Mogelijke mitigerende maatregelen en optimaliserende maatregelen
Mitigerende maatregelen
Waterstructuur
Om voldoende water mogelijk te maken wordt het realiseren van water binnen de verschillende
functies mogelijk gemaakt. Ten aanzien van de waterkwantiteit zijn regels opgenomen met
betrekking tot de watercompensatie. In de beleidsregel is opgenomen op welke wijze de
watercompensatie wordt vormgegeven, omdat deze (deels) samenhangt met maatregelen op het
gebied van geluidsbelasting en externe veiligheid.
Waterkering
De primaire waterkering wordt specifiek aangeduid op de verbeelding en hieraan worden regels
gekoppeld om de handhaving en het beheer van de waterkering mogelijk te maken. deze in het
bestemmingsplan specifiek bestemd. Watercompensatie is mogelijk binnen alle bestemmingen.
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Verder krijgen waterkeringen de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering zodat de
bescherming juridisch-planologisch is verankerd.
Optimaliserende maatregelen
Door de herontwikkeling van het Hembrugterrein zijn ook diverse kansen aanwezig om de
waterkwaliteit te verbeteren en de situatie ten aanzien van de waterkwantiteit te verbeteren. Dit
betreft in ieder geval:
 Zorgen voor voldoende doorstroming van het water tussen het hoger gelegen gedeelte
en het lager gelegen gedeelte van het terrein
 Zorgen voor voldoende bergingscapaciteit in het plangebied voor water in nattere
perioden, zodat geen inlaat van buiten het gebied noodzakelijk is in drogere tijden

6

Natuur

6.1

Kader
Wettelijk kader
Natuurwaarden worden op gebiedsniveau en op soortenniveau beschermd. De
Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van de beschermde Natura 2000-gebieden.
Voor Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Significant
negatieve effecten op deze doelstellingen zijn in beginsel niet toegestaan. Daarnaast zijn voor
natuurgebieden beleidsdoelstellingen geformuleerd op provinciaal niveau.
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en
verbindingszones. Binnen het NNN kan de uitwisseling van soorten plaatsvinden en wordt de
instandhouding van de biodiversiteit ondersteund. In principe zijn er geen ontwikkelingen
toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken of waarden van het NNN
aantasten. Voor wat betreft het NNN is er volgens het landelijk spoor alleen bij directe aantasting
sprake van vervolgstappen, waaronder compensatie.
De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in Nederland bekende planten- en
diersoorten. De wet verbiedt handelingen of ontwikkelingen die strijdig zijn met de
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet.
Uitgevoerd onderzoek
De gemeente heeft een natuuronderzoek voor het HBT laten uitvoeren door Van der Goes en
Groot (natuurtoets Hembrugterrein te Zaanstad (2015). Deze natuurtoets bestaat uit de volgende
onderdelen:
 inventarisatie van plant en diersoorten die door de Flora- en Faunawet worden
beschermd en wat deze wet voor beperkingen aan de ontwikkeling van het plangebied
oplegt;
 Toetsing aan de Natuurbeschermingswet ook wel habitattoets genoemd er is
onderzocht of de ontwikkeling van het HBT nadelige gevolgen heeft voor beschermde
natuurgebieden in de omgeving van het HBT;
 Toetsing ecologische hoofdstructuur;
 Toetsing weidevogelleefgebied.
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies uit dit natuuronderzoek benoemd. Voor een
volledig overzicht van de aangetroffen soorten en analyses kunt u het achtergrondrapport
raadplegen.
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Onderzoek naar beschermde flora en fauna
In Nederland is de omgang met flora en fauna bij nieuwe ontwikkelingen geregeld in de Flora- en
Faunawet. Hierin is onderscheid gemaakt in drie categorieën flora en fauna:
 Tabel 1: Algemene en niet bedreigde soorten
 Tabel 2: Schaarse soorten
 Tabel 3: Meest zeldzame en bedreigde soorten
Als sprake is van mogelijke aantasting van soorten uit tabel 2 en 3 dan moeten mitigerende
maatregelen of ontheffing aangevraagd worden. Per soort zijn hiervoor verschillende regels.
Naast de drie categorieën geldt dat alle broedende vogels, hun broedplaatsen én de functionele
omgeving van de broedplaatsen beschermd zijn tijdens de broedperiode. Daarnaast is van een
aantal vogels de vaste rust- en verblijfplaatsen én de functionele omgeving niet alleen tijdens de
broedperiode, maar hele jaar door (jaarrond) beschermd.
Onderzoek naar effecten op Natura 2000-gebieden
In de omgeving van het Hembrugterrein liggen twee Natura 2000-gebieden op minimaal 1.900
meter (zie figuur). Projecten mogen geen negatieve effecten (door fysieke aantasting, licht-,
geluidhinder en/of stikstofdepositie) op deze gebieden hebben. Vanwege de afstand is directe
aantasting of extra lichthinder of geluidhinder niet aan de orde. De impact van stikstofdepositie is
kwantitatief in beeld gebracht.
Onderzoek naar effecten op de ecologische hoofdstructuur
Effecten op de ecologische hoofdstructuur (EHS), zoals aantasting, versnippering of indirecte
effecten: extra geluid en lichthinder zijn niet zonder meer toegestaan. Echter, het dichtstbijzijnde
gebied dat onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur (nu ook wel: Natuurnetwerk
Nederland genoemd) ligt op ruim 1.900 meter van het Hembrugterrein, zie figuur. Ook liggen er
geen verkeersroutes langs deze gebieden die door automobilisten van en naar het
Hembrugterrein gebruik kunnen worden. Hierdoor zijn effecten op de ecologische
hoofdstructuur uit te sluiten.
Onderzoek naar effecten op weidevogelgebieden
Effecten op weidevogelgebieden zijn niet zonder meer toegestaan. Het dichtstbijzijnde gebied
dat onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur (nu ook wel: Natuurnetwerk Nederland
genoemd) ligt op ruim 1.900 meter van het Hembrugterrein. Ook liggen er geen verkeersroutes
langs deze gebieden die door automobilisten van en naar het Hembrugterrein gebruik kunnen
worden. Hierdoor zijn effecten op de ecologische hoofdstructuur uit te sluiten.
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Natura 2000, EHS

(NNN) &
weidevogelgebied

Natura 2000, EHS

(NNN) &
weidevogelgebied
Figuur 6.1: Natuurgebieden (Natura 2000, NNN, weidevogelleefgebied) ten opzichte van het Hembrugterrein

6.2

Huidige situatie en referentiesituatie

6.2.1

Flora en fauna
Voor de aanwezige flora en fauna geldt dat de huidige situatie gelijk is aan de referentiesituatie
(2030). Er zijn geen autonome ontwikkelingen op het Hembrugterrein en de omgeving aanwezig,
die de aanwezige flora en fauna beïnvloeden.
Om de aanwezige flora en fauna in beeld te brengen hebben diverse veldbezoeken
plaatsgevonden. De belangrijkste bevindingen hiervan zijn in de volgende passages benoemd.
Flora
Tijdens de inventarisatie is geen beschermde flora aangetroffen.
Vissen
De sloot aan de noordzijde van het terrein en in mindere mate die aan de westzijde bieden
leefgebied aan vissen. De enige krachtens de Flora‐ en faunawet beschermde vissoorten waarvan
moet worden uitgegaan dat die hier voorkomen zijn Kleine modderkruiper en Bittervoorn.
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Amfibieën
Met name de sloten aan de west‐ en noordzijde van het Hembrugterrein zijn geschikt als
voortplantingswater voor amfibieën als groene kikker, Kleine watersalamander, Bruine kikker en
Gewone pad. Het bos levert geschikt landbiotoop voor soorten als Kleine watersalamander,
Bruine kikker en Gewone pad. Ook de Rugstreeppad kan worden aangetrokken door de
aanwezige zandlichamen. De Rugstreeppad is nog niet aangetroffen, maar komt in de nabije
omgeving wel voor.
Vogels
Op het Hembrugterrein komen diverse vogels voor. Gedurende de broedperiode (circa maart tot
en met juli) zijn alle broedende vogels en nesten beschermd. In het gebied zijn diverse nesten en
biotopen (gunstige plekken voor nieuwe nesten) aanwezig, die gebruikt kunnen worden door
enkele jaarrond beschermde soorten: Ransuil, Sperwer, Buizerd, Boomvalk en Gierzwaluw. Dit
betreft bijvoorbeeld nesten die voorheen door kraaien werden gebruikt. Ook is een kleine
kolonie Blauwe reigers in het gebied aangetroffen. Deze nesten zijn niet jaarrond beschermd,
indien in het gebied andere geschikte locaties voorkomen. In de figuur zijn de locaties van de
belangrijkste nesten weergegeven.

Figuur 6.2: Vogelnesten

Zoogdieren
Gezien het aanwezige biotoop komen op het Hembrugterrein enkele (kleine) zoogdieren voor,
zoals verschillende (spits)muizen, egels, hazen en vossen . Al deze soorten zijn beschermd onder
het lichte beschermingsregime (een algemene zorgplicht). Behoudens vleermuizen komen geen
zwaarder beschermde zoogdieren voor.
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Vanuit enkele inventarisatierondes zijn vier soorten vleermuizen aangetroffen: Watervleermuis,
Ruige dwergvleermuis, Gewone dwergvleermuis en Gewone grootoorvleermuis. In de figuur zijn
potentiële vleermuisverblijfplaatsen weergegeven.

Figuur 6.3: Potentiële vleermuisverblijfplaatsen

6.2.2

Natura 2000-gebieden
Op grotere afstand van het Hembrugterrein bevinden zich twee Natura 2000-gebieden (zie ook
figuur bij § Kader). Dit betreft ten noordwesten het Natura 2000-gebied Polder Westzaan op
minimaal 1.900 meter en ten noordoosten het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske op minimaal 2.300 meter. Zoals reeds aangegeven in § Kader is alleen
stikstofdepositie van belang. In de figuur zijn de stikstofgevoelige habitattypen aangegeven met
paars. Uit de figuur blijkt dat in beide Natura 2000-gebieden relatief weinig stikstofgevoelige
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habitats aanwezig zijn. De liggen ook op grotere afstand van het Hembrugterrein en wegen waar
verkeer van en naar het Hembrugterrein gebruik van maakt.

Stikstof gevoelige
habitats

Figuur 6.4: Stikstofgevoelige habitats (paars) in Natura 2000-gebied

6.3

Effecten

6.3.1

Flora en fauna
Flora
Er is geen beschermde flora aangetroffen. Naast de gebruikelijke zorgplicht bij sloop en
(nieuw)bouw hoeft hier geen verdere aandacht aan geschonken te worden.
Vissen
Er kan mogelijk impact zijn op de Kleine modderkruiper en de Bittervoorn. Bij werkzaamheden bij
de noordelijk gelegen waterpartij in het gebied zal hier te zijner tijd nader onderzoek plaats
moeten vinden en eventueel voor de Bittervoorn een ontheffing Flora en Faunawet aangevraagd
moeten worden. Gezien de omgeving en de aarde van mogelijke mitigerende maatregelen (extra
water) zal een dergelijke ontheffing zonder problemen verkregen worden. Voor de Kleine
modderkruiper is dat niet nodig, omdat Zaanstad beschikt over een goedgekeurde gedragscode
die wordt ingezet als deze soort aangetroffen wordt.
Amfibieën
Bij grootschalige werkzaamheden in het westen en oosten van het gebied verdient het
aanbeveling een paddenscherm te plaatsen, om te voorkomen dat het gebied gekoloniseerd
wordt door Rugstreeppad. Als de rugstreeppad aangetroffen wordt in een gebied dat aangetast
wordt, dient hiervoor ook een ontheffing aangevraagd te worden.
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Vogels
Wanneer bomen gekapt moeten worden waar nesten zijn aangetroffen, die in potentie geschikt
zijn voor jaarrond beschermde broedvogels zal gekeken moeten worden of deze nesten door de
desbetreffende soorten in gebruik zijn (geweest). Indien dat het geval is zal een ontheffing in het
kader van de Flora‐ en faunawet moeten worden aangevraagd. Daarnaast dient uiteraard
rekening gehouden te worden met werkzaamheden in het broedseizoen.
Zoogdieren
Vleermuizen zijn de enige relevante beschermde zoogdieren in en rondom het gebied. Hiervoor
geldt wanneer bomen gekapt worden, gecheckt dient te worden of hier verblijfplaats van de
Watervleermuis bevindt. Als dat zo is, zal het nodig zijn ontheffing aan te vragen in het kader van
de Flora‐ en faunawet. Dit geldt ook voor werkzaamheden in gebouwen waar (waarschijnlijke)
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.
Verwacht wordt dat een ontheffing Flora‐ en faunawet verkregen kan worden, indien de juiste
mitigerende en/of compenserende maatregelen genomen worden. Deze zijn in het gebied in
ruime mate voorhanden.

6.3.2

Natura 2000-gebieden
Met Aerius is op basis van de extra verkeersbewegingen als gevolg van de ontwikkeling op het
Hembrugterrein over de relevante wegen berekend hoeveel stikstof er op de relevante Natura
2000-gebieden neerslaat. Dit is in de tabel weergegeven.
Tabel 6.1: Stikstofdepositie Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebied

Hoogste depositiebijdrage

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Polder Westzaan

0,41 mol/ha/jaar
0,30 mol/ha/jaar

De hoogste bijdragen liggen ruim onder de 1,00 mol per hectare per jaar. Dit betekent dat een
melding volstaat en dat stikstofdepositie geen belemmeringen of aandachtspunt vormt voor de
ontwikkeling van het Hembrugterrein.

6.4

Mogelijke mitigerende en optimaliserende maatregelen
Mitigerende maatregelen
Voor diverse soorten dient voordat de werkzaamheden beginnen nader onderzoek uitgevoerd
worden. Dit kan vervolgens leiden tot het aanvragen van ontheffing in het kader van de Flora en
Faunawet. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat dit naar verwachting geen probleem zal
vormen. Dit komt doordat in het gebied veel mogelijkheden voor mitigatie zijn (nieuwe
nestgelegenheden in het bos, vleermuisverblijfplaatsen in de diverse gebouwen en bomen en
waterstructuren die opgericht worden.
In de Regels van het Omgevingsplan wordt het volgende geregeld:
 Geen verstorende werkzaamheden en/of kapwerkzaamheden in het broedseizoen.
 Nader onderzoek voor aanvang werkzaamheden naar:
o Jaarrond beschermde vogels (Ransuil, Sperwer, Buizerd, Boomvalk en
Gierzwaluw)
o Vissen (Bittervoorn en Kleine modderkruiper
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o
o

Amfibieën (Rugstreeppad)
Vleermuizen (Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis
en Gewone grootoorvleermuis).

Optimaliserende maatregelen
Door de herontwikkeling van het Hembrugterrein zijn ook diverse kansen aanwezig om de
aangetroffen biotopen te versterken en de biodiversiteit te verbeteren. Dit betreft in ieder geval:
 Nieuwe waterpartijen inrichten met natuurvriendelijke oever.
 Bij nieuwe waterpartijen rekening houden met voldoende lichtinval om een geschikte
habitat voor amfibieën te creëren.
 Bij nieuwe woningen ruimte creëren voor vleermuizen.
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7

Milieuzonering en geur

7.1

Kader
Uitgangspunt van de Omgevingswet is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit betekent
dat voor het gebruik van de ruimte afgewogen moet worden of de ontwikkelingen gerealiseerd
kunnen worden met een voldoende leefkwaliteit. In de ruimtelijke ordening tot op heden wordt
daarvoor gebruik gemaakt van milieuzonering. Dit betekent dat voldoende ruimte moet bestaan
tussen milieubelastende activiteiten en gevoelige functies, waarbij de afstand tussen beide
milieuzonering genoemd wordt.
Milieuzonering is een systematiek die zorgt voor voldoende afstand tussen bepaalde typen
bedrijvigheid en gevoelige functies, zoals woningbouw. Elk bedrijf valt in een bepaalde
milieucategorie. Dit loopt vanaf 1 tot en met 6. Een categorie 1 bedrijf heeft geen enkele
(mogelijke) impact op de omgeving, terwijl onder categorie 6 bedrijven vallen, zoals grote
energieopwekkers, die een belangrijke impact op de omgeving (kunnen) hebben. In
bestemmingsplannen wordt geregeld tot welke categorie bedrijven op een bepaalde plaats zijn
toegestaan.
Milieuzonering is wederkerig. Dat wil zeggen dat bedrijven en andere milieubelastende activiteiten
rekening moeten houden met gevoelige bestemmingen, maar ook dat bij de planning van
gevoelige bestemmingen rekening gehouden moet worden met belastende activiteiten. Rondom
het Hembrugterrein zijn diverse bedrijven aanwezig, die een milieucirkel hebben. Binnen dergelijke
milieucirkels mogen niet zonder meer woningen gebouwd worden. Dit is enerzijds ter bescherming
van de bedrijfsvoering van die bedrijven, maar ook vanuit gezondheidsoogpunt voor de bewoners
van de beoogde woningen. In dit hoofdstuk wordt daarom gekeken naar de aanwezige bedrijven
met milieucirkels die over of nabij het Hembrugterrein liggen.
Voor de activiteiten op het Hembrugterrein zelf wordt het aspect van vastgestelde milieuzones
rond bedrijvigheid losgelaten. Dit betekent dat maatwerkoplossingen geboden zijn. Bedrijven
kunnen slechts toegelaten worden, voor zover zij gemengd kunnen worden met wonen. In het
omgevingsplan worden de basisregels gesteld om hierbij een gezonde en veilige leefomgeving te
bieden.
Beleidskader milieuzonering
Voor het bepalen van de milieuzonering tussen specifieke activiteiten en gevoelige objecten is
sectorale wetgeving van toepassing. Uit deze sectorale wetten kan worden afgeleid wat de
maximale milieu-impact van de activiteiten bij gevoelige activiteiten is. Zo geeft het Besluit
algemene regels inrichtingen milieubeheer maximale geluidniveaus op de gevel van het
dichtstbijzijnde geluidgevoelig object.
Bij onbekende, toekomstige situaties is deze aanpak niet toepasbaar, omdat de specifieke
activiteiten niet bekend zijn. In die situaties kan gebruik gemaakt worden van de uitgave Bedrijven
en milieuzonering van de VNG (2009). Uit deze uitgave kan worden afgeleid welke afstanden
moeten worden aangehouden tussen bedrijven met bepaalde milieucategorieën en gevoelige
bestemmingen. Hier ij ordt gekeke aar de ilieuthe a s: geluid, gevaar, stof en geur.
De richtafstanden zijn afhankelijk van het omgevingstype waarin de woningen zich bevinden. Zo is
de richtafstand ten opzichte van woningen in een rustige woonwijk groter dan de richtafstand ten
opzichte van woningen in gemengd gebied. Door de ligging in het Noordzeekanaalgebied en de
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ligging tussen de bedrijventerrein wordt het Hembrugterrein als gemengd gebied beschouwd,
omdat het Noordzeekanaalgebied een gebied met zeehavengebonden en industriële activiteiten
is. De richtafstanden, zoals die oor de ategorie ge e gd ge ied , staan in Tabel 7.1.
Tabel 7.1 Richtafstanden milieuzonering voor gemengd gebied
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Richtafstand tot woning in omgevingstype gemengd gebied
0 meter
10 meter
30 meter
50 meter
100 meter
200 meter
300 meter
500 meter
700 meter
1000 meter

Figuur 7.1: Schematische weergave richtafstanden

Volgens vaste jurisprudentie mag er bij het voldoen aan deze afstanden vanuit worden gegaan dat
een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. In de VNG-Brochure wordt
benadrukt dat de genoemde afstanden indicatief zijn, waar op basis van locatiespecifieke
omstandigheden gemotiveerd van kan worden afgeweken.
Beleidskaders geur
Emissiegrenswaarden Geur
Het doel is om geurhinder te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Daarvoor
moet de activiteit tenminste voldoen aan de voorschriften van de Activiteitenregeling. Voor deze
activiteit is geur niet uitputtend geregeld. De geurvoorschriften staan in artikel 2.7a van het
Activiteitenbesluit. Het algemene uitgangspunt is het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder (lid 1). Het bevoegd gezag beoordeelt in een nader uitgewerkt geurbeleid
welke mate van geurhinder nog aanvaardbaar is. Een eventueel geuronderzoek wijst uit wat de
geuremissie bedraagt waarbij wordt voldaan aan het aanvaardbaar geurhinderniveau (immissie)
Provinciaal geurbeleid, grenswaarden geurimmissie
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Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland hanteren bij de beoordeling van de
geurbelasting bij geurgevoelige objecten in het kader van een aanvraag voor nieuwe en reeds
bestaande activiteiten tezamen de richt- en grenswaarden zoals weergegeven in tabel 7.2.
Tabel 7.2 Richt- en grenswaarden provinciaal beleid geur

nieuwe en bestaande
activiteiten tezamen

98-percentiel

soort object

Richtwaarde
OUE(H)/m3
0,5
1
10

geurgevoelig
minder geurgevoelig
overige geurgevoelig

99,9-percentiel
Grenswaarde
OUE(H)/m3
1
2
20

Richtwaarde
OUE(H)/m3
2
4
40

Grenswaarde
OUE(H)/m3
4
8
80

Tot geurgevoelige objecten worden aaneengesloten woonbebouwing, scholen en soortgelijke
objecten gerekend en tot minder geurgevoelige objecten worden verspreid liggende woningen,
bedrijfswoningen en soortgelijke objecten gerekend. Tot overige geurgevoelige objecten worden
de minder geurgevoelige objecten gerekend die zich op een bedrijventerrein bevinden.
Het Zaans geurbeleid 2016
Per
juli
6 is het )aa s Geur eleid
6 a kra ht. Dit eleidskader es hrijft als
toetsi gsgro d ee zoge aa de Streefk aliteit. Deze streefkwaliteit is wordt bereikt wanneer er
in een gebied geen sprake is van 'ernstige geurhinder en er minder dan 12% geurgehinderen zijn'.
Dit is vertaald naar een geurbelasting van maximaal de geurconcentratie bij H = -1 als 98-percentiel
voor aaneengesloten woonbebouwing. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van type 1
(aaneengesloten woonbebouwing) worden in beginsel buiten de H = -1 contour van individuele
bedrijven geprojecteerd. Er wordt dan aan de Streefkwaliteit voldaan. Als niet aan de
Streefkwaliteit kan worden voldaan dan kunnen ruimtelijke ontwikkelingen met het karakter van
type 1 (aaneengesloten woonbebouwing) met aanvullende motivering toch worden gerealiseerd
onder voorwaarde dat niet binnen een H = -2 contour wordt gebouwd en niet in een gebied wordt
gebouwd dat is gelegen in meer dan 3 H = -1 contouren van individuele bedrijven (beperking
cumulatie).

7.2

Huidige situatie en referentiesituatie

7.2.1

Milieugebruiksruimte vanuit omliggende bedrijventerreinen
Voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein is onderzocht welke bedrijven in de omgeving van
het plangebied mogelijk hindercirkels hebben die (deels) overlappen met de beoogde
ontwikkellocaties op het terrein. Het gaat om bedrijven op de bedrijventerreinen Westerspoor
Zuid, Zuiderhout, Achtersluispolder en Westpoort.
In de bestemmingsplannen van deze bedrijventerreinen zijn milieuzoneringen opgenomen, zie
Figuur 7.2. Hieruit blijkt dat rondom het Hembrugterrein relatief hoge milieucategorieën zijn
toegestaan, met name op Westpoort (tot milieucategorie 5.1: 300 meter).
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Figuur 7.2 Maximale milieucategorieën op de omliggende bedrijventerreinen

7.2.2

Geurcontouren
Voor de huidige situatie op het Hembrugterrein is door de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied geïnventariseerd welke inrichtingen in de nabije omgeving van het
Hembrugterrein aanwezig zijn en relevant zijn met betrekking tot geurbelasting op het
Hembrugterrein. Een inrichting is relevant indien:
 er activiteiten plaatsvinden met geurveroorzakende stoffen;
 er klachten zijn, afkomstig van bewoners van het Hembrugterrein ten gevolge van
activiteiten bij omliggende inrichtingen;
 er ongewone voorvallen zijn gemeld waardoor de geurvoorschriften tijdelijk zijn
overschreden;
 er onderzoeken zijn gedaan waaruit blijkt dat de bijdrage aan geur van een omliggend
bedrijf een geurimmissie veroorzaakt op het Hembrugterrein die groter is dan het
aanvaardbaar geurhinderniveau.
Per inrichting of bedrijf is onderzocht welke voorschriften met betrekking tot geur gelden voor de
betreffende bedrijven (Omgevingsvergunning, maatwerkvoorschrift of Algemenen bepaling
Activiteitenbesluit). Ook is onderzocht welke geuremissies of -immissies zijn vastgelegd in geur- of
luchtkwaliteitsonderzoeken. Van de geïnventariseerde bedrijven is tenslotte aangeven of het
bedrijf wel of niet voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen en of de bedrijven incidenteel
stof en geurhinder veroorzaken. Indien de bedrijven voldoen aan de eisen en maatregen te
voorkoming en beperking van geur- en stof emissies uit de vergunningen of Activiteitenbesluit
veroorzaken ze geen overlast op het Hembrugterrein, tenzij er bijzondere bedrijfsomstandigheden
en of ongewone voorvallen optreden.

7.2.3

Milieucontouren van bedrijvigheid op het Hembrugterrein
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Naast de omliggende bedrijventerreinen zijn ook op het Hembrugterrein diverse
bedrijfsactiviteiten. Zo is op dit moment een groot deel van de bestaande gebouwen gevuld met
bedrijven met een ambachtelijk karakter of met creatieve bedrijvigheid in de design-sfeer. De
meeste bedrijven hebben geen milieucontour. Enkele bedrijven op het Hembrugterrein vallen onder
categorie 3.1 en hebben daarmee een milieucontour van 30 meter. Eén bedrijf, een scheepsloods,
valt onder categorie 4.1 met een milieucontour van 100 meter. PM nader onderzoek tbv regeling
akoestische belasting op perceelsgrens.

7.3

Effecten
In deze paragraaf staan de effecten van de milieucontouren van bedrijven op de omliggende
bedrijventerreinen, als ook op het Hembrugterrein zelf beschreven. Hierbij geldt dat op deze
terreinen ook diverse bedrijven aanwezig zijn, waarvoor vanuit maatbestemming soms specifieke
contouren gelden (die veelal groter zijn dan wat volgens de milieuzonering mogelijk zou mogen
zijn). Deze maatbestemmingen zijn in de beschouwing betrokken. Voor de verschillende terreinen
en individuele bedrijven is aangeven of er sprake is van contouren die tot over het plangebied van
het Hembrugterrein reiken.

7.3.1

Milieuzonering bedrijventerrein Westpoort
De afstand van het industrieterrein Westpoort in Amsterdam tot aan de locatie waar woningen
op het Hembrugterrein mogen komen bedraagt 330 meter. Op het deel van Westpoort tegenover
het Hembrugterrein zijn bedrijven tot en met milieucategorie 5.1 (300 meter milieucontour)
toegestaan. Dit betekent dat geen belemmering aanwezig is voor de realisatie van woningen
vanuit de milieuzonering van bedrijven op Westpoort. Wel is nog een geluidzone aanwezig, die
wel over het Hembrugterrein reikt. In het hoofdstuk geluid wordt hier nader op ingegaan.

7.3.2

Milieuzonering bedrijventerrein Zuiderhout
Voor het bedrijventerrein Zuiderhout is een inwaartse zonering toegepast. Hierbij liggen de meest
belastende bedrijven centraal op het terrein en de minder belastende bedrijven aan de randen.
De bij deze milieuzonering behorende contouren zijn weergegeven in Figuur 7.3. De betreffende
contouren reiken niet tot het Hembrugterrein. Er is voldoende afstand tussen de bedrijven van
Zuiderhout en de locatie waar woningen op het Hembrugterrein mogen komen.
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Figuur 7.3 Milieuzonering volgens het bestemmingsplan Zuiderhout

I het este
i gspla
edrij e )uid heeft het edrijf Ca ot Norit op edrij e terrei
Zuiderhout een maatbestemming gekregen. Op grond van de milieuzonering zijn bedrijven tot
milieucategorie 3.1 mogelijk. Cabot Norit valt echter onder milieucategorie 4.1, vandaar de
maatbestemming. Voor deze milieucategorie geldt een richtafstand van 200 meter, zie tabel 7.3.
Tabel 7.3 Richtafstanden voor Carbo Norit

SBI-Code
205903

OMSCHRIJVING
Overige chemische produktenfabrieken n.e.g.

AFSTANDEN IN METERS
Geur
200

Stof
30

Geluid
100

Gevaar
200

Categorie
4.1

De werkelijke afstand van het bedrijf Cabot Norit tot aan het plangebied Hembrugterrein
bedraagt 430 meter. Hiermee wordt aan de richtafstanden voldaan.

7.3.3

Milieuzonering bedrijventerrein Achtersluispolder
Ten oosten van het Hembrugterrein bevindt zich het bedrijventerrein Achtersluispolder. De
minimale afstand tussen de bedrijven in de Achtersluispolder en het Hembrugterrein is ruim 130
meter. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is bedrijvigheid tot milieucategorie 4.1
mogelijk. Voor dit soort bedrijvigheid geldt een richtafstand van 100 meter tot woningen in
gemengd gebied. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Ook op bedrijventerrein Achtersluispolder zijn bedrijven gevestigd waarvoor in het
bestemmingsplan een maatbestemming geldt qua milieuzonering. De betreffende bedrijven en
bijbehorende richtafstanden zijn opgenomen in Tabel 7.4. Hieruit blijkt dat voor twee bedrijven:
S heeps erf Vooruit e Ja se e Dieperi k iet dire t oldaa
ordt aa de richtafstand.
Deze bedrijven zijn nader geanalyseerd.
Tabel 7.4 Bedrijven met maatbestemming op het bedrijventerrein Achtersluispolder
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Naam bedrijf

Scheepswerf Vooruit
Jansen en Dieperink
Overdie Ferro

Soort bedrijf

SBI Code

Milieucategorie

Richtafstand
tot gemengd
gebied

Werkelijke
Kortste
afstand

Schepen: nieuwbouw
en reparatie
Tanks en reservoirs
Groothandel. in schroot

35.1.4

5.1

300

145

28.21.2
4677

5.1
3.2

300
50

148
160

Scheepswerf Vooruit
Aan de Zuiddijk 404b is Scheepswerf Vooruit gevestigd. Een nadere blik op de richtafstanden voor
deze categorie leert dat de genoemde afstand van 300 meter voortkomend uit het aspect geluid.
Voor de a dere ilieuthe a s is de ri htafsta d respe tievelijk 50 meter (geur en stof) en 30 meter
(gevaar). Aangezien Achtersluispolder geluidgezoneerd is (deze zone ligt over het Hembrugterrein,
zie het thema geluid) wordt dit bedrijf op deze wijze meegenomen. Een specifieke toetsing aan
milieuzonering is dan ook niet aan de orde.
Jansen en Dieperink
Aan de Zuiddijk 416 is Jansen en Dieperink gevestigd. Dit is een bedrijf gespecialiseerd in het
ontwerp en fabricage van grote aluminium en staalconstructies. Een nadere blik op de
richtafstanden voor deze categorie leert dat de genoemde afstand van 300 meter voortkomend
uit het aspe t geluid. Voor de a dere ilieuthe a s is de ri htafsta d respe tie elijk
eter
(stof) en 30 meter (geur en gevaar). Aangezien Achtersluispolder geluidgezoneerd is (deze zone ligt
over het Hembrugterrein, zie het thema geluid) wordt dit bedrijf op deze wijze meegenomen. Een
specifieke toetsing aan milieuzonering is dan ook niet aan de orde.

7.3.4

Geur
Door de beoogde ontwikkeling op het Hembrugterrein zal het toetsingskader voor de immissieeisen bij de bedrijven wijzigen. De bestaande woningen die verspreid liggen op het Hembrugterrein
worden beschouwd als minder geurgevoelige bestemmingen. De beoogde bestemming van
aaneengesloten woonbebouwing op het Hembrugterrein zal volgens het Zaans geurbeleid 2016
beschouwd gaan worden als gevoelige bestemmingen. Het toetsingskader voor de omliggende
bedrijven wordt ten gevolge van de intensivering van woonbebouwing op het Hembrugterrein
strenger.
PM: aanvullende informatie op basis van uit te voeren onderzoek.

7.3.5

Hinderbeleving
In de vorige paragrafen is stilgestaan bij de milieuzonering op de omliggende bedrijventerreinen
en de mogelijke impact op het Hembrugterrein. Hieruit blijkt dat aan alle richtafstanden wordt
voldaan, of dat deze via een ander milieuthema (geluidzone) reeds geborgd is. Dit neemt echter
niet weg dat op het Hembrugterrein nog wel incidenteel hinder ondervonden. Uit klachten en
onderzoek blijkt dit voornamelijk om stof- en geurhinder te gaan. Op deze hinderbeleving is in deze
paragraaf nader ingegaan.
Met stofhinder wordt gedoeld op de deeltjes groter dan 10 micrometer (m-6). Als de stofdeeltjes
kleiner zijn, dan wordt dit als fijn stof geclassificeerd. Dit fijn stof gedraagt zich als een gas.
Ge oo stof bestaat uit grotere deeltjes, is zwaarder en gedraagt zich niet als een gas en slaat
na verloop van tijd neer.
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In de omgeving van het Hembrugterrein bevinden zich enkele bedrijven die incidenteel (bij de
verkeerde windrichting en –snelheid) geur- en stofhinder veroorzaken. Volgens de klachten, die
verzameld worden bij de Omgevingsdienst, vanuit het Hemburgterrein betreft dit het
kolenoverslagbedrijf OBA. Het bouw- en sloopafval verwerkende bedrijf Beelen en het
afvalverwerkende bedrijf ICOVA. Deze bedrijven zijn gehouden aan de stofvoorschriften uit hun
omgevingsvergunning waarmee stofhinder voorkomen zou moeten worden. Ook voldoen deze
bedrijven aan de milieuzonering, zoals reeds aangeduid. De OBA heeft een revisievergunning
aangevraagd. In dit vergunningstraject zal extra aandacht besteed worden aan het voorkomen van
geur en stofhinder op het Hembrugterrein. Vanwege het klimaatakkoord zal de overslag van kolen
op termijn afnemen.

7.3.6

Milieucontouren op het Hembrugterrein
Naast de omliggende bedrijventerreinen ter plaatse van het Hembrugterrein is er ook op het
terrein zelf sprake van bedrijfsactiviteiten. Op dit moment is een groot deel van de bestaande
gebouwen gevuld met bedrijven met een ambachtelijk karakter of met creatieve bedrijvigheid in
de design-sfeer.
Aangezien voor het Hembrugterrein gekozen wordt voor flexibiliteit voor de invulling van het
terrein is gekozen voor een opzet van de regeling, waarin de milieucategorieën niet leidend zijn.
Voor de ontwikkeling van het terrein wordt ingezet op bedrijvigheid die een aanvulling vormt op
de kwaliteit van het Hembrugterrein. Daarbij moet functiemenging mogelijk zijn, los van de
standaardindeling in milieucategorieën. Om een vulling van het terrein mogelijk te maken,
worden in het plan regels gesteld aan de emissie/immissie van de bedrijven op de rand van de
percelen. Een bedrijf dat zich op het terrein vestigt moet zich houden aan de genoemde
emissies/immissies voor geluid. Tevens wordt een regeling opgenomen, om eventuele
belemmeringen vanuit externe veiligheid, stof en geur te beperken. Deze regelingen gaan ervan
uit dat aangetoond moet worden dat een bedrijf past in de gemengde omgeving. Hiermee
verdwijnen de milieucontouren, maar wordt een voldoende gezonde en veilige leefomgeving
gewaarborgd. Dit vraagt bij de vergunningverlening voor de realisatie van bedrijven, dat
aangetoond moet worden dat voldoende leefkwaliteit voor de omgeving gerealiseerd wordt.
PM Afstemming met Omgevingsdienst, voorzet voor werkwijze wordt uitgewerkt

7.4

Conclusies
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie kan worden geconcludeerd dat geen van de
bedrijventerreinen rondom het Hembrugterrein milieucontouren kent die tot over het
plangebied van het Hembrugterrein reiken. Wel is er sprake van individuele bedrijven op de
bedrijventerreinen Achtersluispolder en Zuiderhout met contouren over het Hembrugterrein.
Ook op het Hembrugterrein zelf is er in de huidige situatie sprake van bedrijvigheid met
milieucontouren over geprojecteerde bouwvlakken in het omgevingsplan Hembrugterrein.

7.5

Mogelijke mitigerende en optimaliserende maatregelen
Omdat zowel het Zaans Geurbeleid 2016 als het Geurbeleid van de provincie Noord-Holland in
uitvoering zijn en er daardoor meer informatie over geuremissies (en ook stofhinder) beschikbaar
komt, is het noodzakelijk bij een concrete ontwikkeling opnieuw een toetsing uit te voeren.
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8

Luchtkwaliteit

8.1

Kader
In hoofdstuk 5 van de Wet Milieubeheer is wetgeving ten aanzien van luchtkwaliteit opgenomen.
Deze wetgeving is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:
 negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van
luchtverontreiniging aan te pakken
 mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de
Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit
De wetgeving in het kader van luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en
ilieuge olge . Va epaalde proje te
et getals atige gre ze is astgesteld dat deze iet i
eteke e de ate NIBM ijdrage aa de lu ht ero trei igi g. Deze oge zo der toetsi g
aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ee proje t draagt iet i
eteke de ate ij aa de lu ht ero trei igi g als de % gre s iet ordt o ers hrede . De %
grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn
stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als
NO2. Het Hembrugterrein is aangemeld als project in het kader van het NSL. Een toetsing
conform het NIBM is daarmee niet aan de orde.
Lu htk aliteitseise or e o der de ieu e Wet lu htk aliteit gee ele
eri g oor
ruimtelijke ontwikkeling als:
 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt
 ee proje t iet i eteke e de ate ijdraagt aa de lu ht ero trei igi g
 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de decentrale overheden in de
gebieden waar de normen worden overschreden en vindt zijn wettelijke basis in hoofdstuk 5 van
de Wet milieubeheer. Voor deze gebieden zijn Regionale Samenwerkingsprogramma's
Luchtkwaliteit (RSL's) opgesteld die samen met het nationale plan de basis vormen voor het NSL.
Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke
ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het betreft ruimtelijke, verkeers- en
infrastructurele besluiten en vergunningen voor industriële installaties waarover de overheden
de komende vijf jaar een besluit willen nemen.
Het Hembrugterrein is als NSL project door het ministerie van I&M erkend en in het programma
opgenomen. Door middel van de Monitoringstool NSL wordt de ontwikkeling van de
luchtkwaliteit jaarlijks gemonitord.
Besluit gevoelige bestemmingen
Op 15 januari 2009 is het Besluit ge oelige este
i ge lu htk aliteitseise in Staatsblad
nr. 14 gepubliceerd, waarna het besluit op 16 januari 2009 in werking getreden is.
Met dit Besluit wordt de bouw a zoge aa de ge oelige este
i ge , zoals ee s hool,
kinderopvang en een verzorgingstehuis, een verpleegtehuis of een bejaardentehuis, in de
nabijheid van snelwegen en provinciale wegen beperkt, indien op de locatie een overschrijding
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van de grenswaarde oor de lu htk aliteit plaats i dt. Dit geldt oor ge oelige este
i ge
die worden gerealiseerd binnen 300 meter vanaf de rand van een rijksweg of 50 meter vanaf de
rand van een provinciale weg.
Grenswaarden voor de luchtkwaliteit
In de onderstaande tabel is een overzicht van de relevante grenswaarden weergegeven, zoals die
in het Wet milieubeheer, bijlage 2, zijn opgenomen.
Tabel 8.1: Overzicht van de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit

Stof
SO2

NO2

Grenswaarde in
g/m3

Type norm
Grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag
worden overschreden in g/m3 *)
Grenswaarde (humaan; uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag
worden overschreden in g/m3 *)

125
200

40
Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in g/m3 *)
40
Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in g/m3 *)
PM10
Grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag
50
worden overschreden in g/m3 *)
PM2,5
25
Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in g/m3 *)
3
Grenswaarde (humaan; 98 percentiel van 8 uurgemiddelde in g/m
CO
10.000
*)
Benzeen Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in g/m3 *)
5
3
BaP
Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in ng/m **)
1
* g/m3 = microgram per kubieke meter. ** ng/m3 = nanogram per kubieke meter.

8.2

Huidige situatie en referentiesituatie
In de onderstaande figuren zijn grafisch de concentraties weergegeven van de relevante stoffen
stikstofdioxide en fijn stof volgens de Monitoringstool voor het jaar 2015. Tevens zijn de
onderstaand de figuren uit de Atlas leefomgeving voor stikstofdioxide en fijn stof voor het jaar
2013 weergegeven. Uit deze figuren blijkt, dat de grenswaarden voor luchtkwaliteit ter plaatse
van het HBT niet worden overschreden. Binnen de gemeente Zaanstad wordt nergens meer de
grenswaarde voor fijn stof en stikstofdioxide overschreden.
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Figuur 8.1: Concentratie NO2 (Bron: monitoringstool 2015)

Figuur 8.2: Concentratie PM10 (Bron: Monitoringstool, 2015)
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Figuur 8.3: Concentratie PM10 in 2014 (Bron: Atlasleefomgeving)
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Figuur 8.4: Concentratie NO2 in 2014 (Bron: Atlas leefomgeving)

De luchtkwaliteitskaartje van de atlas leefomgeving zijn gebaseerd op meetgegevens uit het
verleden.
PM: aanvulling met berekening o.b.v. nieuwe verkeersgegevens
Conclusie
Omdat het HBT is opgenomen in het NSL en omdat de grenswaarden voor luchtkwaliteit binnen
het plangebied niet worden overschreden, voldoet het omgevingsplan aan de Wet milieubeheer
en vormt de luchtkwaliteit geen belemmering voor de ontwikkeling van het HBT.

8.3

Plansituatie
PM, berekeningen op basis van nieuwe verkeersgegevens.

8.4

Effecten
PM, nieuw onderzoek

8.5

Mogelijke mitigerende en optimaliserende maatregelen
PM, uitkomsten van uit te voeren onderzoek.
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9

Geluid

9.1

Kader
In het kader van de Wet geluidhinder en de Wet Milieubeheer is onderzoek gedaan naar de
effecten van geluid als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling op het Hembrugterrein. Het
Hembrugterrein kent geluidbelasting vanuit diverse bronnen, namelijk industrie-, luchtvaart- en
wegverkeerslawaai. In het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van het
Hembrugterrein is de invloed van deze bronnen afzonderlijk en in cumulatie onderzocht.
Grenswaarde voor de totale geluidcocktail het gecumuleerde niveau.
In het Zaanse beleid voor hogere waarden staat vermeld, dat er sprake is van een
onaanvaardbaar hoge geluidsbelasting als de gecumuleerde geluidsbelasting meer dan 3 dB
hoger is dan de hoogste van de maximaal toelaatbare ontheffingswaarden. Het Zaanse
geluidsbeleid heeft echter een uitzondering gemaakt voor het Hembrugterrein (en de Hemmes).
Deze uitzondering is gemaakt in verband met de verruimde mogelijkheden die de Chw biedt voor
deze gebieden.

9.2

Huidige situatie en referentiesituatie

9.2.1

Industrielawaai
Het Hembrugterrein bevindt zich binnen de geluidszones van de bedrijventerreinen Westpoort
(Amsterdam), de Achtersluispolder en Zuiderhout / Westerspoor (Zaandam) (zie Figuur 9.1: en
Figuur 9.2). Als gevolg van deze industrieterreinen kent het terrein in de huidige situatie een
hoge geluidbelasting. Deze geluidbelasting is middels de geluidzones voor het gebied vastgelegd
en goedgekeurd.
Uit Figuur 9.2 blijkt dat het Hembrugterrein onderdeel uitmaakt van het gezoneerde
industrieterrein Achtersluispolder en Westerspoor-Zuid. Dit betekent dat het terrein is aanwezen
oor oor grote la aai ake de edrij e e daaro zij ieu e o i ge op gezo eerd
industrieterrein niet toegestaan.

6
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Figuur 9.1: Bijgestelde zonering bedrijventerreinen Westpoort en HoogTij (Bron: PIP Aanpassing geluidzones
Westpoort en HoogTij)
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Figuur 9.2 Bestaande zonering bedrijventerreinen Achtersluispolder, Westerspoor-Zuid en omstreken (Bron:
Bestemmingsplan Achtersluispolder)

9.2.2

Wegverkeerslawaai
Aan de noordzijde van het terrein ligt de Den Uylweg en aan de westzijde de provinciale weg.
Beide wegen kennen een vrij grote verkeersstroom en een maximumsnelheid van 70 km per uur.
In dat kader ligt een deel van het plangebied binnen de geluidzones van deze wegen. (kaartje: PM
na nieuwe berekening met juiste verkeerscijfers).

9.2.3

Luchtvaartlawaai
In de Nota Ruimte is de 20 Ke contour van Schiphol opgenomen. Deze contour reikt voor een
deel over het Hembrugterrein. Binnen de 20 Ke contour zijn geen nieuwe uitleglocaties voor
woningbouw toegestaan. De 20 Ke-contour is overgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte.
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Figuur 9.3: Luchtvaartlawaai 48-58 dB-contour (Bron: atlas leefomgeving 2015)

Na vaststelling van de SVIR (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) is de Structuurvisie Mainport
Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) opgestart. Binnen deze structuurvisie besluit het
Rijk over de botsende ruimteclaims rondom de luchthaven Schiphol en wordt tegelijkertijd
geprobeerd kansen te benutten. In het kader van het uitvoeringsprogramma heeft de
staatssecretaris van I&M in een brief van 16 september 2013 aangekondigd dat de 20Ke contour
komt te vervallen en dat er een alternatieve regeling komt die wordt opgenomen in het
Luchthaven IndelingsBesluit (LIB).
Momenteel wordt in twee fasen het LIB geactualiseerd (LIB, 2013). De eerste fase behandelt de
aspecten die te maken hebben met vliegveiligheid. Dit gaat over de veiligheid voor het
vliegverkeer. Dit is wat anders dan de contour voor externe veiligheid, die wordt vastgesteld om
omwonenden te beschermen. Deze indicator gaat over de laatst genoemde contour en dan met
name over de ontwikkeling van het aantal woningen binnen de contour. De verwachting is dat
het LIB met dit nieuwe deel begin 2017 zal worden vastgesteld.

9.3

Effecten

9.3.1

Industrielawaai
Vervallen van de status van geluidgezoneerd bedrijventerrein Hembrugterrein
Het He rugterrei is tot e
et de jare 8 i ge ruik ge eest als i dustrieterrei e a uit
die geschiedenis aangewezen als gezoneerd industrieterrein. Voor het terrein wordt een nieuwe
invulling beoogd als gemengd stedelijk gebied. Aangezien in het gebied ook woningbouw
mogelijk gemaakt wordt, is het noodzakelijk de zonering van het Hembrugterrein te verwijderen.
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Door het vervallen van de status van geluidgezoneerd bedrijventerrein van het Hembrugterrein
valt het gezoneerde industrieterrein Achtersluispolder, Hembrugterrein, Westerspoor in twee
delen uiteen namelijk Achtersluispolder en Westerspoor.
Voor het opknippen van de beide delen van de geluidzone in twee losse geluidszones en het
aanpassen van de zonegrens is in het kader van de ontwikkeling van het Hembrugterrein te
weinig aanleiding. Het opknippen leidt tot een wijziging van de geluidzonegrens die in een
separaat bestemmingsplan vastgelegd dient te worden. Voor het Omgevingsplan Hembrugterrein
is deze wijziging echter van ondergeschikt belang, omdat het terrein geheel binnen de geluidzone
van Westpoort ligt. Een directe noodzaak voor een procedure voor de wijziging van de
geluidszone is momenteel niet aanwezig. Dit komt pas in beeld wanneer er andere
ontwikkelingen zijn binnen de zone van Westerspoor en Achtersluispolder.
Geluidbelasting als gevolg van industrielawaai
De gemeente heeft laten onderzoeken in hoeverre het Hembrugterrein akoestisch gezien
geschikt is voor de functie wonen. Wonen is een geluidsgevoelige functie waarvoor het volgende
beoordelingskader geldt. De voorkeurswaarde voor industrielawaai is 50 dB(A) de wettelijke
grenswaarde voor industrielawaai is 55 dB(A). Voor nieuwe woningen kan van de
voorkeurswaarde middels een hogere waarde worden afgeweken tot aan de grenswaarde van 55
dB(A).
De wet kent de mogelijkheid om van de wettelijke grenswaarde af te wijken tot en met 60 dB(A)
middels de zeehavennorm. Op basis van de wettelijke voorschriften en jurisprudentie is
geconcludeerd dat de zeehavennorm van toepassing verklaard kan worden (zie stap 3-besluit,
hoofdstuk 2). Daarmee is een afwijking tot en met 60 dB(A) geëffectueerd. Voor een deel van het
terrein (zuidelijke deel) geldt echter een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A). Voor dit gedeelte is
gewerkt aan een besluit in het kader van de Interimwet Stad en Milieu. Deze maakt de realisatie
van ruimtelijke initiatieven als woningbouw op milieubelaste plekken onder voorwaarden
mogelijk. Daarvoor moeten drie samenhangende stappen worden doorlopen:




Stap 1: het in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke plan vorming integreren
van milieubelangen, alsmede het zoveel mogelijk treffen van brongerichte maatregelen;
Stap 2: het optimaal benutten van de ruimte binnen bestaande regelgeving;
Stap 3: het afwijken van bestaande wettelijke milieunormen voor bodem, geluid, lucht,
stank en ammoniak2, als met de eerste twee stappen geen doelmatig ruimtegebruik en
optimale leefomgevingskwaliteit worden bereikt.

Stap 1 en 2 zijn mogelijk binnen bestaande wetgeving en hebben betrekking op de optimalisering
van het proces van de ruimtelijke planvorming. Stap 3, het afwijken van wettelijke milieunormen,
is vastgelegd in de Interimwet Stad en Milieubenadering.
Een onderdeel van de stad en milieubenadering is dat niet alleen gekeken wordt naar de
geluidssoort waarvoor van de wettelijk norm wordt afgeweken maar naar al het geluid dat op het
Hembrugterrein kan worden waargenomen.
Het Stap 3-besluit dat de genoemde ontheffing mogelijk maakt, wordt samen met het
omgevingsplan vastgesteld.
Geluid afkomstig van bedrijven op het Hembrugterrein
2

In dit geval wordt alleen toepassing gegeven voor het aspect geluid
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De ontwikkeling op het Hembrugterrein zelf maakt ook nieuwe bedrijvigheid mogelijk. De wens is
om deze bedrijvigheid niet op basis van milieucategorieën te begrenzen, maar hiervoor op basis
van richtlijnen voor (o.a.) emissie van geluid ruimte te geven aan ontwikkeling van bedrijvigheid.
Om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te kunnen garanderen wordt een aantal
randvoorwaarden in het omgevingsplan opgenomen. Het mengen van wonen en bedrijvigheid
binnen een pand wordt niet toegestaan, tenzij aangetoond kan worden dat geen sprake is van
hinder voor de bewoners. Dit is in de regels van het omgevingsplan in de regels opgenomen.
Aangezien geen locatie wordt vastgelegd waar bedrijven en wonen precies kan plaatsvinden, is
het mogelijk dat bedrijven op relatief korte afstand van elkaar gevestigd worden en hierdoor een
cumulatie van geluid ontstaat die van invloed is op de woningen in de omgeving van de
bedrijven. In dat kader wordt enerzijds vastgelegd dat een bedrijf op de perceelsgrens niet meer
dan XX dB mag uitstoten en anderzijds dat door middel van monitoring zicht gehouden wordt op
de cumulatie van geluid in het gebied. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de steeds
voortgaande vulling van het terrein in te voeren en zo zicht te krijgen op de gecumuleerde
geluidbelasting op woningen in het plangebied. Woningen buiten het plangebied zullen geen
extra geluidbelasting ervaren naar aanleiding van de geluidbelasting van de bedrijven op het
terrein.

9.3.2

Wegverkeerslawaai
PM, op basis van nieuw verkeersonderzoek (zie ook toelichting Omgevingsplan)

9.3.3

Luchtvaartlawaai
PM, op basis van vast te stellen Provinciale Ruimtelijke Verordening en nieuwe LIB.

9.3.4

Cumulatie
Voor een goede leefomgevingskwaliteit en als eis uit het hogere waardenbesluit van de
gemeente Zaanstad moet er een tevens een cumulatieberekening gemaakt worden. In deze
cumulatie worden de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen gecumuleerd tot
een toetsbare waarde.
In dit geval betreft het de cumulatie van wegverkeer-, industrie en luchtverkeerlawaai. Raillawaai
en geluid afkomstig van scheepvaart is op het terrein verwaarloosbaar en wordt daarom niet
meegenomen in de cumulatie. Voor industrielawaai, weg- en luchtverkeerslawaai zijn
berekeningen uitgevoerd (DGMR, 2016), waaruit per categorie en gecumuleerd een geluidsbeeld
gepresenteerd is.
De gecumuleerde geluidbelasting van het terrein blijkt in alle gevallen lager dan 72 dB te liggen
en blijft daarmee onder de toegestane waarden conform het Zaanse geluidbeleid.
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Figuur 9.4: Gecumuleerd geluidniveau 5 meter hoogte

Figuur 9.5: Gecumuleerd geluidniveau 10 meter hoogte
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Figuur 9.6: Gecumuleerd geluidniveau 15 meter hoogte

Uit de figuren van de gecumuleerde geluidsniveaus blijkt dat het gecumuleerde niveau, behalve
in het bos, homogeen over het terrein verdeeld is. In het noorden is het wegverkeerslawaai
dominant in het zuiden is dat het industrielawaai. In het bos is het relatief stil. Hoe hoger, hoe
lawaaiiger het is, hoe meer afschermende bebouwing wordt toegevoegd, hoe stiller het wordt.

9.4

Mogelijke mitigerende en optimaliserende maatregelen
Mitigerende maatregelen
In het kader van wegverkeerslawaai worden XXX, geluidschermen? Afstand van de weg? Hogere
waarden? PM afhankelijk van onderzoek
In het kader van industrielawaai worden compenserende maatregelen vanuit het Stap 3-besluit
getroffen. PM afhankelijk van onderzoek en consultatie
Vanwege de bedrijvigheid op het terrein zelf wordt een monitoringssysteem opgezet, waarmee
een te grote gecumuleerde geluidbelasting op woningen in het plangebied wordt voorkomen. In
het omgevingsplan wordt het gebruikmaken van dit monitoringssysteem voorgeschreven.
Optimaliserende maatregelen
Naast de vastgelegde compenserende maatregelen vanuit het Stap 3-besluit zijn aanvullend
andere maatregelen mogelijk. PM, afhankelijk van onderzoek en consultatie
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10

Externe veiligheid

10.1

Kader
Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die
ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag, de productie en transport van gevaarlijke
stoffe . De risi o s a deze processen met gevaarlijke stoffen legt beperkingen aan de directe
omgeving op. Bij calamiteiten is namelijk afstand tussen bijvoorbeeld een opslag voor gevaarlijke
stoffen en woningen nodig. De beslissingsbevoegde overheidsorganen moeten bij het nemen van
de besluiten op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening (hierna Wro) en de Wet
milieubeheer (hierna Wm) rekening houden met externe veiligheid.
Wet- en regelgeving in het kader van externe veiligheid is vastgelegd in diverse besluiten die
ieder betrekking hebben op verschillende onderdelen, namelijk het Bevi (Besluit externe
veiligheid inrichtingen), Bevt (Besluit externe veiligheid transport) en Regeling Basisnet. Hierin
zijn regels opgenomen die de veiligheid als gevolg van gevaarlijke stoffen moeten garanderen.
Belangrijke criteria in het kader van externe veiligheid zijn plaatsgebonden risico en groepsrisico.
In opdracht van de gemeente heeft Royal Haskoning DHV onderzoek gedaan naar de externe. Het
onderzoeksrapport met kenmerk IEMBD9027R001F01 als bijlage hierbij gevoegd.

10.2

Huidige situatie en referentiesituatie
De effecten als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en transport van gevaarlijke
stoffen zijn enerzijds afhankelijk van de plaatsen waar deze activiteiten worden uitgevoerd en
onder welke omstandigheden en van de transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen
getransporteerd worden. Anderzijds zijn deze effecten afhankelijk van de bevolkingsomvang in
de omgeving van deze potentiële risicobronnen. Beide aspecten zijn daarom in beeld gebracht in
het onderzoek naar externe veiligheid.

10.2.1

Bevolkingsomvang
Er is geen reden om aan te nemen dat de transportroutes en locaties van inrichtingen waarmee
met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt in de referentiesituatie zullen verschillen van de huidige
situatie. Dit geldt ook voor bevolkingsomvang in het plangebied, omdat in de referentiesituatie
geen mogelijkheid bestaat om woningen aan het plangebied toe te voegen. De autonome situatie
voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de huidige vervoercijfers,
inclusief de autonome groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen tot 2025 voor dezelfde
wegvlakken.

10.2.2

Risicobronnen
In de omgeving van het plangebied zijn de volgende risicobronnen geïnventariseerd:
1. Transport van gevaarlijke stoffen over het Noordzeekanaal.
2. Transport van gevaarlijke stoffen over de N203.
3. Transport van gevaarlijke stoffen over de N516.
4. Chemtura Netherlands BV.
5. Norit Nederland.
6. Pont Meyer.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bruins Veem BV.
K. Booy en Zoon B.V.
Mechanischefabriek Bootsman en zn B.V.
Eurofill Holding BV.
Pieter Bon Holding BV.
Eurotank Amsterdam BV.
Hilton Meats.
Albert Heijn BV.
Liquid Handling & Storage BV

Figuur 10.1: Lligging risicobronnen t.o.v. plangebied

Van deze bronnen blijken de volgende bronnen voor de ontwikkelingen op het Hembrugterrein
relevant te zijn:
1. Transport van gevaarlijke stoffen over het Noordzeekanaal.
2. Transport van gevaarlijke stoffen over de N203.
3. Transport van gevaarlijke stoffen over de N516.
4. Chemtura Netherlands BV.
15. Liquid Handling & Storage BV
In de directe omgeving van het plangebied komen geen relevante buisleidingen voor die
beschouwd moeten worden. De risicobronnen bevinden zich alle buiten het plangebied.
In het onderzoek externe veiligheid (RHDHV, 2015) zij de risi o s a uit de ers hille de
potentiële risicobronnen beschreven.
Gebiedsvisie Externe Veiligheid Westpoort voor Hembrugterrein
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Alle gebieden grenzend aan het beheersgebied van Westpoort, waaronder het Hembrugterrein,
worden bij besluitvorming met betrekking tot ontwikkelingen in Westpoort behandeld als zone
III. Dit betekent dat de zone ruimte biedt aan bedrijvigheid en minder geschikt is voor de komst
van
nieuwe en uitbreiding van bestaande risicoveroorzakers. Kwetsbare objecten, zoals woningen
kunnen op grond van de beleidsvisie Westpoort op het Hembrugterrein worden gerealiseerd.
Wel moet in de verantwoording groepsrisico rekening worden gehouden met de
invloedsgebieden die samenhangen met activiteiten binnen Westpoort.

10.2.3

Plaatsgebonden- en groepsrisico
In artikel 13 van het Bevi en in het Bevt is voor het bevoegd gezag de taak opgenomen bij
ruimtelijke besluiten zoals een omgevingsplan elke verandering van het groepsrisico te
verantwoorden. Voor de verantwoording is een advies van de veiligheidsregio Zaanstreek
Waterland (VRZW) van belang. Dit advies is nog niet ingediend en kon daardoor nog niet worden
verwerkt.
Bij de VRZW wordt advies over de maatregelen ter bestrijding van een ramp en maatregelen die
de zelfredzaamheid van personen bevorderen ingewonnen.
Noordzeekanaalgebied
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico van het Noordzeekanaal ligt op de rand van de vaarweg. Het
plangebied maakt hierbinnen geen (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk. Dit betekent dat het
plaatsgebonden risico van het Noordzeekanaal geen belemmering vormt voor het plangebied.
Vrijwaringszone
Voor het Basisnet water is in de Regeling Basisnet geen plasbrandaandachtsgebied opgenomen.
Wel is er sprake van een vrijwaringszone. Of langs een in het Basisnet Water opgenomen
vaarweg sprake is van een vrijwaringszone en hoe breed deze zone is, is geregeld in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Vrijwaringszones variëren in afmeting tussen 10 en
50 meter langs in het Basisnet opgenomen (binnen) wateren. In deze zones geldt een
afwegingsplicht bij besluitvorming over het al dan niet toelaten van nieuwe bebouwing met het
oog op de mogelijke gevolgen van een plasbrand. Uit het Barro (artikel 2.1.2 lid 2d) volgt dat ter
hoogte van het Hembrugterrein een vrijwaringszone van 40 meter geldt vanaf de begrenzingslijn
van de vaarroute. Zie onderstaande figuur voor de ligging van de vrijwaringszone ten opzichte
van het plangebied.
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Figuur 10.2: Ligging vrijwaringszone Noordzeekanaal t.o.v. plangebied

Voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de vrijwaringzone geldt dat er een zorgvuldige
afweging van alle in het geding zijnde belangen te hebben plaatsgevonden ten aanzien van een
plasbrandscenario. Deze motivatie dient in de toelichting op het ruimtelijk besluit opgenomen te
worden. Het treffen van maatregelen conform het Bouwbesluit is geen harde eis, gezien het
uitgangspunt om een gezonde en veilige fysieke leefomgeving te realiseren, wordt het rekening
houden met deze vrijwaringszone en de gevolgen van een eventuele plasbrand wel geborgd in
het Omgevingsplan. Aangezien bouwkundige en andere maatregelen als gevolg van
voortschrijdend inzicht en verbeterde technieken steeds verder ontwikkelen, worden deze
maatregelen niet als voorwaarde opgelegd, maar wordt een open norm in de regels opgenomen.
PM in overleg met Veiligheidsregio wordt bekeken of het scenarioboek inhoud kan geven aan
eventuele maatregelen of uitgangspunten voor uitwerking brandveiligheid. Daaruit volgende
mogelijke maatregelen als voorbeeld opnemen.
Routes voor gevaarlijke stoffen Provincialeweg N203 en Den Uylweg N516
Invloedsgebied
Voor de berekening van het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
de weg zijnde aanwezigheidsgegevens tot op 355 meter van het tracé relevant (dit is het
invloedsgebied van het transport van gevaarlijke stoffen over de N203 en N516, veroorzaakt door
de stofcategorie GF3) (zie figuur 10.3).
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Figuur 10.3: Invloedsgebied routes gevaarlijke stoffen over de weg

Plaatsgebonden risico.
Uit de risicoberekeningen van het plaatsgebonden risico blijkt dat in alle situaties de N203/N516
geen plaatsgebonden risicocontour jaar heeft. Het plaatsgebonden risico vormt derhalve geen
belemmering voor de ontwikkeling van het plan.
Groepsrisico
Op basis van de groepsrisicoberekeningen kan worden geconcludeerd dat het groepsrisico van
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ten gevolge van de ontwikkeling van het plan
met meer dan 10% toeneemt en onder de oriëntatiewaarde blijft. Dit komt doordat de
populatiedichtheid binnen het plangebied toeneemt. Tevens blijkt dat de evenementen geen
invloed hebben op de hoogte van het groepsrisico. Conform het Bevt betekent dit dat het
groepsrisico volledig verantwoord moet worden. Deze verantwoording wordt opgenomen in het
omgevingsplan
Chemtura
Plaatsgebonden risico
Voor de inrichting Chemtura is in het kader van de Omgevingsvergunning gedeelte milieu een
kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd (zie figuur 10.4). Uit de figuur blijkt dat het plangebied
buiten de plaatsgebonden risicocontour 10-6 per jaar is gelegen. Dit betekent dat het
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plaatsgebonden risico van de inrichting geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van het
plangebied.

Figuur 10.4: Plaatsgebonden risico Chemtura

Groepsrisico

In de kwantitatieve risicoanalyse bij de Omgevingsvergunning is ook een groepsrisicoberekening
opgenomen. De resultaten van deze berekening zijn representatief voor de huidige en autonome
situatie. Uit deze berekening blijkt dat het groepsrisico niet aantoonbaar is.

Liquid handling & storage
Plaatsgebonden risico
Voor de inrichting LHS is in het kader van de meest recente omgevingsvergunning gedeelte milieu
een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het plangebied buiten de
plaatsgebonden risicocontour ligt. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico van de inrichting
geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van het plangebied.
Groepsrisico

Het groepsrisico van LHS is bepaald voor vier situaties, huidige situatie, autonome situatie,
toekomstige situatie en toekomstige situatie exclusief evenementen. Aanwezigheidsgegevens
worden gebruikt voor het berekenen van het groepsrisico. De aanwezigheidsgegevens voor de
huidige en autonome situatie zijn gebaseerd op de reeds uitgevoerde QRA bij de
omgevingsvergunning. De resultaten van deze berekening zijn representatief voor de huidige en
autonome situatie (zie figuur 10.5).
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Figuur 10.5: fN curve inrichting LHS huidige en autonome situatie

10.3

Plansituatie

10.3.1

Uitgangspunten
In het omgevingsplan worden voor de toekomstige situatie geen nieuwe risicobronnen
gerealiseerd. Wel leidt vaststelling van het omgevingsplan tot de mogelijkheid dat nieuwe
(beperkt) kwetsbare objecten in het plangebied worden toegevoegd en dat meer mensen in het
gebied zullen verblijven. De toe te voegen functies wonen, bedrijvigheid en evenementen zijn
vooral van belang voor het externe veiligheidsrisico.

10.3.2

Plaatsgebonden- en groepsrisico
Van de beschreven relevante risicobronnen wordt in het onderstaande ingegaan op de relevante
bronnen voor groepsrisico. In zowel de huidige als nieuwe situatie is geen van de risicobronnen
relevant in het kader van het plaatsgebonden risico.
Noordzeekanaal
Conclusie: uitgezocht moet worden in hoeverre bewoning van de panden direct langs het
Noordzeekanaal mogelijk is in verband met de PAG. Daarbij is warmte (/hitte) de maat. In het
Omgevingsplan wordt niet aangegeven welke maatregelen toegepast moeten worden, maar
wordt een norm gesteld (warmtewering), waaraan de gebouwen in het PAG moeten voldoen.
Om de juiste normen te benoemen wordt uitgezocht of de beheergroep mogelijkheden heeft om
een maatgevend scenario door te rekenen.
Chemtura
Op basis van de kwantitatieve risicoanalyse van de Omgevingsvergunning (PSU-file) is door
RHDHV het groepsrisico berekend waarbij de ontwikkeling van het plangebied Hembrugterrein is
meegenomen (toekomstige situatie met evenementen). Tevens is er een berekening van het
groepsrisico uitgevoerd zonder de aanwezigheid van evenementen.
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Ook bij deze berekening voor de toekomstige situatie (zowel met als zonder evenementen) is
geen aantoonbaar groepsrisico berekend.
Op basis hiervan is geconcludeerd dat het plangebied geen significant effect heeft op het
groepsrisico vanuit Chemtura. Een verantwoording van het groepsrisico is conform het Bevi
verplicht, ook als het groepsrisico nihil is. Voor de inrichting Chemtura kan worden volstaan met
een beperkte verantwoording.
Liquid handling & storage
Toekomstige situatie (met evenementen)
Op basis van de kwantitatieve risicoanalyse van de Omgevingsvergunning is door RHDHV het
groepsrisico berekend waarbij de ontwikkeling van het plangebied Hembrugterrein is
meegenomen (toekomstige situatie). Hieruit kan worden opgemaakt dat het groepsrisico laag is
(kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde). Door het groepsrisico van de toekomstige situatie
met de autonome situatie te vergelijken kan de invloed van het plangebied op de hoogte van het
groepsrisico worden afgeleid. Uit deze vergelijking kan worden opgemaakt dat het groepsrisico
licht toeneemt. Dit komt door een toename van de populatiedichtheid binnen het plangebied
(ontwikkeling van het Hembrugterrein).
Toekomstige situatie exclusief evenementen
Om inzicht te krijgen in het effect van de evenementen op het groepsrisico is tevens een
berekening van het groepsrisico uitgevoerd van de toekomstige situatie zonder de aanwezigheid
van evenementen (toekomstige situatie exclusief evenementen). Het groepsrisico in de
toekomstige situatie zonder evenementen is eveneens laag (kleiner dan 0.1 keer de
oriëntatiewaarde). Uit de vergelijking van figuur 27 (toekomstige situatie zonder evenementen)
met figuur 26 (toekomstige situatie met evenementen) blijkt dat de invloed van evenementen op
het groepsrisico zeer beperkt is. De evenementen leiden tot een zeer lichte toename van het
groepsrisico. Dit wordt veroorzaakt doordat de evenementen leiden tot een toename van de
bevolkingsdichtheid binnen het plangebied.

10.4

Maatregelen
Risicobronnen
Bluswater
Conclusie: doordat de rand langs het Noordzeekanaal en de Zaan de functie verkeer krijgen is de
bereikbaarheid van bluswater gewaarborgd. Ook het bluswatersysteem op het Hembrugterrein
biedt hiervoor voldoende waarborgen.
Plaatsgebonden risico en vrijwaringszone
Het plaatsgebonden risico van de risicobronnen vormt geen belemmering voor het
omgevingsplan.
De vrijwaringszone van het Noordzeekanaal ligt voor een klein deel over het plangebied. Dit
betekent dat een motivatie van de ontwikkeling binnen deze zone vereist is ten aanzien van een
mogelijke plasbrand op het Noordzeekanaal.
Plaatsgebonden risico Noordzeekanaal
Voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de vrijwaringzone geldt dat er een zorgvuldige
afweging van alle in het geding zijnde belangen te hebben plaatsgevonden ten aanzien van een
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plasbrandscenario. Deze motivatie dient in de toelichting op het ruimtelijk besluit opgenomen te
worden.
In tegelstelling tot het plasbrandaandachtsgebied is het treffen van maatregelen conform het
Bouwbesluit geen harde eis. Deze kunnen dan ook niet wettelijke afgedwongen worden in een
ruimtelijk besluit. In overleg met de projectontwikkelaar kunnen maatregelen overwogen
worden. Te denken valt hierbij aan:
 Brandwerendheid uitwendige scheidingsconstructie 60 min;
 Brandklasse constructieonderdelen;
 Sterkte bij brand geldt ook bij buitenbrand;
 Vluchtroutes van de bron af
De eerste drie maatregelen zullen leiden tot extra kosten voor de ontwikkeling van het gebied.
De hoogte van deze extra kosten hangt onder andere af van het aantal objecten en de grootte
ervan. Gemiddeld genomen kan worden verondersteld dat ten aanzien van de gevels kosten een
factor 2 hoger zullen uitvallen door het treffen van deze maatregelen. 3 Voor het plaatsen van
hitte werend glas kan worden gesteld dat uitgaande van 'standaard' HR++ glas de kostenfactor 3.5
edraagt te opzi hte a sta daard glas. De aatregel lu hte a de ro af is ee
ontwerpmaatregel. Dit betekent dat bij het ontwerp er al rekening mee gehouden kan worden en
daarmee niet leidt tot extra kosten.
(Verantwoording) Groepsrisico
Het groepsrisico van N203/N516 neemt ten gevolge van het plan toe, met meer dan 10% en ligt
tussen 0,1 keer de oriëntatiewaarde en de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico dient volledig
verantwoord te worden.
Het groepsrisico van het Noordzeekanaal neemt ten gevolge van het plan toe met minder dan
10%, maar ligt naar verwachting tussen 0,1 keer de oriëntatiewaarde en de oriëntatiewaarde.
Het groepsrisico dient volledig verantwoord te worden.
De inrichting Chemtura heeft geen aantoonbaar groepsrisico. Het plangebied heeft derhalve
geen significant effect op het groepsrisico. Een verantwoording van het groepsrisico is conform
het Bevi verplicht, ook als het groepsrisico nihil is. Deze verantwoording kan echter wel beperkt
zijn.
De inrichting LHS heeft een groepsrisico dat kleiner is dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico. Het groepsrisico neemt door de ontwikkeling van het Hembrugterrein beperkt toe.
De invloed van de evenementen op deze beperkte toename is zeer klein. Een verantwoording
van het groepsrisico is conform het Bevi verplicht.

3
Bouwkundige maatregelen externe veiligheid, Een eerste aanzet voor een catalogus ja uari
2010, Oranjewoud.
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11

Gezondheid
Dit hoofdstuk invullen op basis van onderzoek in het kader van Stad- en Milieubenadering en
consultatie. Onderzoek kan afgerond worden als onderzoeken voor luchtkwaliteit en geluid ook
uitgevoerd zijn. Opzet conform de andere hoofdstukken in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling.

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Kader
Huidige situatie en referentiesituatie
Plansituatie
Effecten
Maatregelen
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12

Overige hinderaspecten

12.1

Kader
De ontwikkelingen van het Hembrugterrein zijn in 2014 gestart en zullen in de komende jaren
voortdurend plaatsvinden. Het omgevingsplan heeft een looptijd van 20 jaar. Op het moment van
het schrijven van deze m.e.r-beoordeling Plus zijn er geen concrete bouwwerkzaamheden op het
Hembrugterrein in voorbereiding, maar de ontwikkeling van bedrijvigheid op het terrein vindt
wel reeds plaats. Het realiseren van nieuwe gebouwen, het restaureren en opnieuw inrichten van
gebouwen en het realiseren van infrastructuur kan leiden tot hinder voor de omgeving. Op basis
van de gebiedsonderzoeken en ervaringen met andere ontwikkelingen zijn maatregelen
geïnventariseerd om hinder tijdens de bouwperiode zoveel mogelijk te beperken.

12.2

Huidige situatie en referentiesituatie

12.2.1

Zichtlijnen
In het plangebied kan in de huidige situatie op een aantal plaatsen in lange lijnen door het
plangebied gekeken worden. Tevens zijn zichtlijnen geformuleerd die zicht geven op
monumenten of ensembles van gebouwen. Deze zichtlijnen zijn gedefinieerd in de
gebiedspaspoorten (zie figuur 12.1).

Figuur 12.1 Zichtlijnen (Bron: Gebiedspaspoorten, 2016)
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Bij de ingebruikname van de bestaande panden blijven deze zichtlijnen behouden. Alleen het
toevoegen van nieuwe panden of aanbouwen aan bestaande panden kan hierin verandering
brengen. In de autonome situatie worden deze wijzigingen niet verwacht.

12.2.2

Kabels en leidingen
In het plangebied zijn diverse ondergrondse en bovengrondse leidingen aanwezig. De
hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond is zeer groot. Deze zijn niet allemaal
geïnventariseerd. Wel is voor het terrein een graafprotocol opgesteld, waarin regels zijn
opgenomen over de omgang met de kabels en leidingen in de ondergrond. In de autonome
situatie verandert er niets aan de ligging van de kabels en leidingen.

12.3

Tijdelijke situatie - Realisatie

12.3.1

Trillingen
Tijdens de realisatie van de (toekomstige) ontwikkeling op het Hembrugterrein kunnen
bouwwerkzaamheden en bouwverkeer aanleiding zijn voor trillingen. Lokaal kan dit als hinderlijk
worden ervaren. De kans hierop is het grootst in de gebouwen die direct grenzen aan de
bouwwerkzaamheden. Het Hembrugterrein is vanaf de Provinciale weg (N203) toegankelijk. Dit
betekent dat de aanvoer van bouwmaterialen via deze zijde kan plaatsvinden. Voor de bestaande
woningen aan de Havenstraat en Hemkade is daarmee geen extra kans op trillingen als gevolg
van de aanvoer van bouwmaterialen.
Na realisatie leiden de (toekomstige) ontwikkelingen naar verwachting niet tot extra
trillingshinder. Het verkeer neemt toe, maar vooral met auto's, die relatief weinig trillingen
produceren. Licht
Tijdens de realisatie zou verlichting van de bouwplaats kunnen leiden tot lichthinder voor de
omgeving. Goede plaatsing van de bouwlampen kan de lichthinder minimaliseren. Daarbij is het
vooral van belang dat rekening gehouden wordt met de woonbebouwing in de omgeving, zoals
de bestaande woningen op de Hemkade en Havenstraat of woningen die op het Hembrugterrein
gerealiseerd worden in de komende periode.
Na het voltooien van de invulling van het terrein zal hinder als gevolg van licht op bouwplaatsen
niet meer aan de orde zijn.

12.3.2

Zichtlijnen
Het behoud van de zichtlijnen op het Hembrugterrein is geborgd via de beleidslijn die bij het
omgevingsplan behoort. Hierin is een kaart opgenomen, waarin de zichtlijnen zijn aangegeven.
Veel van de zichtlijnen lopen bovendien over bestaande infrastructuur en tussen op de
verbeelding aangegeven bouwvlakken in, waarmee het open blijven van deze zichtlijnen geborgd
is. Het bouwen in de functie Verkeer (Verblijfsgebied) en buiten de bouwvlakken is namelijk niet
toegestaan. Hierdoor zullen de zichtlijnen behouden blijven. In verband met de aanleg/bouw van
de ontwikkelingen op het Hembrugterrein kan het wel dat de zichtlijnen tijdelijk worden
onderbroken. Dit vormt echter geen probleem, omdat het een tijdelijke situatie is, die ongedaan
gemaakt wordt na afronding van de bouwwerkzaamheden.
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12.3.3

Kabels en leidingen
Gezien de grote hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond van het Hembrugterrein is
geen vlakdekkende inventarisatie hiervan beschikbaar. Het vlakdekkend inventariseren van de
kabels en leidingen is niet mogelijk voor het terrein, omdat veel van de leidingen oud zijn en
deels niet meer in gebruik. Daarom is voor het terrein een graafprotocol opgesteld, waarin onder
andere een werkwijze is voorgeschreven voor de omgang met kabels en leidingen. Het
graafprotocol is door de huidige eigenaar van het terrein (RVB) in overleg met de gemeente
opgesteld. Het graafprotocol wordt als beleidslijn aan het omgevingsplan gekoppeld. Daarmee
wordt de omgang met kabels en leidingen in de ondergrond geborgd.

12.4

Mogelijke mitigerende en optimaliserende maatregelen
De mogelijke hinder die optreedt als gevolg van de bouwwerkzaamheden is in veel gevallen
afhankelijk van de ontvanger (enigszins subjectief). Er is voor deze categorie van effecten dan ook
moeilijk onderscheid te maken tussen mitigerende en optimaliserende maatregelen. In de
onderstaande beschrijvingen per onderwerp zijn voorstellen gedaan voor het beperken van de
overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden.
Trillingen
Als gevolg van de bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer kan tijdelijk overlast als gevolg van
trillingen optreden. Na realisatie van de plannen verdwijnt deze overlast echter. Trillingen
kunnen niet in alle gevallen voorkomen worden, maar het informeren van omwonenden over de
bouwwerkzaamheden kan de overlast die wordt ervaren verminderen. Dit kan voorgeschreven
worden bij de uitvoering van werkzaamheden in de omgeving van woningen.
Licht
Lichthinder voor de omgeving van bouwlocaties kan beperkt worden door rekening te houden
met omwonenden bij het plaatsen van de bouwlampen. De verlichting kan zodanig geplaatst
worden dat deze alleen naar beneden schijnt en een kleine uitstraling naar de omgeving heeft.
Daarbij dienen (mitigerende maatregel) de best beschikbare technieken te worden toegepast om
overlast te voorkomen.
Zichtlijnen
De zichtlijnen zijn in het omgevingsplan beschermd door middel van de functies die aangewezen
zijn en de beleidslijn waarin de zichtlijnen op de kaart zijn aangegeven. Eventuele tijdelijke
blokkering van de zichtlijnen door middel van bouwborden, steigers e.d. kunnen voorkomen
worden door het bouwplan hierop aan te passen. Dit vormt echter geen verplichting, omdat het
tijdelijke situaties betreft. Het plaatsen van materialen en andere benodigdheden in de
zichtlijnen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Bij eventuele aanvragen hiervoor dient een
plan overlegd te worden waaruit blijkt dat de zichtlijnen (zoveel mogelijk) vrijgehouden worden.
Kabels en leidingen
De omgang met kabels en leidingen wordt in het graafprotocol voorgeschreven. Deze wordt als
beleidslijn aan het omgevingsplan gekoppeld en de werkwijze en veiligheidsmaatregelen worden
daarmee verplicht gesteld voor alle graafwerkzaamheden op het Hembrugterrein.
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13

Conclusies

13.1

Leefbaarheid
Is dit hoofdstuk nodig? Anders als een soort concluderend hoofdstuk vormgeven: ingaan op de
integrale effecten.
Volgens de Leefbaarometer van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties is de
leefbaarheid op het HBT matig positief en vergelijkbaar met die van b.v. Amsterdam Noord en de
westelijke tuinsteden van Amsterdam.
De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij
leefbaarheid is gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en
behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar
ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt.
Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren,
onderverdeeld in 5 dimensies. Deze 100 indicatoren zijn in de Leefbaarometer opgenomen
omdat uit uitvoerig statistisch onderzoek gebleken is dat met deze indicatoren het oordeel over
leefbaarheid het beste ingeschat kan worden. Dat wil dus zeggen dat de Leefbaarometer op basis
van 100 (voornamelijk) objectieve indicatoren (kenmerken van de woonomgeving) een
inschatting geeft van de leefbaarheidssituatie en ontwikkeling.
Naast sociale indicatoren bevat de leefbarometer ook indicatoren over de fysieke leefomgeving.

Figuur 13.1: Leefbarometer
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Bronnen
SteenhuisMeurs, 2010, Hembrugterrein – Zaanstad Cultuurhistorische Analyse
SteenhuisMeurs, 2016, Hembrugterrein – Zaanstad Gebiedspaspoorten Omgevingsplan
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Bijlagen
Begrippen en afkortingen
PM Wordt later toegevoegd: lijst met begrippen en afkortingen
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
ij the a s zoals ilieu, eiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.
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