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Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u bijgaande stukken aan voor1:
Kennisname
Geheimhouding op grond van de Gemeentewet

 ja

 N.V.T.  bijlage

Onderwerp:

Concept ontwerpomgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.

Wat wordt gevraagd

Kennis te nemen van:
- het concept ontwerpomgevingsplan Nieuw Hembrug
e.o.;
- het concept ontwerp Stad en Milieubenadering
Hembrugterrein;
- de melding als bedoeld in artikel 2 van de Interimwet
Stad en Milieubenadering het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Inleiding
In de B&W vergadering van 31 januari is besloten om het
concept ontwerpomgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. en het
concept ontwerp ‘Stad en Milieubenadering Hembrugterrein’ te
gebruiken als uitgangspunt voor consultatie. Wettelijke

Toelichting

1

Bij stukken aangeboden voor besluitvorming of zienswijze zal de agendacommissie van de raad beoordelen
wanneer en hoe agendering in het Zaanstad Beraad plaatsvindt. U ontvangt wekelijks een agenda van het
eerstvolgende Zaanstad Beraad en wordt verzocht de stukken te bewaren en bij de betreffende agenda te voegen.
Op stukken aangeboden voor kennisname volgt geen actie van de agendacommissie. Zonodig kunt u aanvullende
informatie inwinnen bij de behandelend ambtenaar. Wenst u naar aanleiding van de informatie een politieke
discussie met de wethouder en/of raadsfracties, dan kunt u bij de agendacommissie om agendering verzoeken mits
onder vermelding van “wat u vraagt aan wie” inclusief een korte concrete toelichting.
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overlegpartners, bewoners, ondernemers op het
Hembrugterrein en ondernemers van omliggende
bedrijventerreinen krijgen de mogelijkheid om over de
uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde
kaderstellende uitgangspunten daarvan in het conceptontwerpomgevingsplan van gedachten te wisselen. Mede op
basis van de consultatie krijgt het omgevingsplan verder vorm
en wordt gewerkt aan een definitief voorstel voor de te nemen
compenserende maatregelen. De maatregelen zijn onderdeel
van de motivering om te komen tot een besluit tot afwijking van
de wettelijke norm voor geluid, op grond van de Interimwet
Stad en Milieubenadering (IS&M): het z.g.n. Stap 3-besluit.
Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt voor het
Hembrugterrein, Havenstraat en Hemkade een omgevingsplan
opgesteld, gebruikmakend van de Crisis- en herstelwet.
Dit betekent dat het Hembrugterrein op een flexibele manier
wordt ontwikkeld, waarbij wordt uitgegaan van een
ontwikkeling zonder vast eindbeeld of vaste planning, maar
met aansluiting bij de vraag vanuit de markt, de wensen van de
gebruikers en de kansen die zich hier voordoen. Aan de
flexibele ontwikkeling worden wel randvoorwaarden gesteld,
die de ambities en kwaliteiten van het terrein borgen. Voor de
Havenstraat en Hemkade is de ambitie om het bouwen en
gebruik voor de bewoners van deze delen van het gebied te
borgen.
Kaderstellende documenten als de Nota van Uitgangspunten
en de recente wijziging daarvan (2014/274570 en
2016/198273) , de Visie op de Leefomgevingskwaliteit
(2015/165418), de Gebiedspaspoorten Hembrugterrein
Zaanstad (2014/274570) geven de ruimtelijke en
programmatische richting aan die in het conceptontwerpomgevingsplan is overgenomen en uitgewerkt.
De plansystematiek lijkt op hoofdlijnen sterk op een
bestemmingsplan, maar er zijn verschillen.
Net als bij een regulier bestemmingsplan is
het omgevingsplan opgebouwd uit een toelichting, regels en
een verbeelding. Daarbij wordt in de regels onderscheid
gemaakt tussen een deel gericht op transformatie
(Hembrugterrein) en een deel dat meer gericht is op de
regeling van de huidige situatie en ondergeschikte wijzigingen
daarin (Havenstraat en Hemkade).
Het Hembrugterrein kent in hoofdzaak vier functies (voorheen
bestemmingen) die op de verbeelding zijn
aangegeven: Gemengd Gebied, Bos, Groen en VerkeerVerblijfsgebied. Met het oog op flexibiliteit zijn
aan deze functies vele mogelijke activiteiten toebedeeld zoals
wonen, het exploiteren van bedrijfsactiviteiten en het houden
van evenementen in Gemengd Gebied. In Bos gaat het onder
meer om activiteiten die verband houden met
natuurontwikkeling, dagrecreatie, het exploiteren van
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(horeca)bedrijfsactiviteiten en activiteiten die verband houden
met de verkeersontsluiting van functies. De beoogde flexibiliteit
komt daarnaast terug in de positionering van gebouwen,
bouwvormen en het soort bedrijvigheid dat mogelijk gemaakt
wordt.
Vanuit de behoefte om te sturen op een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving én een goede omgevingskwaliteit worden
randvoorwaarden aan die activiteiten gesteld. De
randvoorwaarden zijn verwerkt in de planregels. De regels
hebben niet alleen betrekking op de bouw- en
aanlegmogelijkheden zoals bij een traditioneel
bestemmingsplan, maar ook op onderdelen die normaal
gesproken in de Algemene Plaatselijke Verordening of in de
gemeentelijke welstandsnota staan.
Op het Hembrugterrein wordt een transformatie nagestreefd.
De regels van dit plandeel zijn vormgegeven met ‘gesloten’ en
‘open’ normen. Een traditioneel bestemmingsplan kent alleen
gesloten normen. In het eerste geval is meteen duidelijk
wat wel of niet kan: goot- en bouwhoogten mogen niet meer
bedragen dan is weergegeven op de verbeelding. Open
normen zijn algemeen van aard en streven een doel
na dat wordt uitgewerkt in een ‘beleidslijn’. Bij een open
norm wordt een omgevingsvergunning bijvoorbeeld
verleend als ‘het beheer van het watersysteem is
gewaarborgd en voorzien wordt in voldoende
watercompensatie, zoals benoemd in de beleidslijn Gezond en
veilig’.
Het voordeel van open normen is dat bij verandering van
inzichten of technische vooruitgang (zoals afname van
autobezit en daardoor wijzigende uitgangspunten voor het
aantal parkeerplaatsen per woning) het omgevingsplan niet in
zijn geheel gewijzigd hoeft te worden. Op die manier biedt het
plan flexibiliteit voor nieuwe omstandigheden, zonder dat het
ten koste gaat van de hoofddoelstellingen voor het
Hembrugterrein.
Onderdelen waarbij op het Hembrugterrein open
normen via beleidslijnen worden uitgewerkt zijn:
- Beleidslijn ‘Gebiedskwaliteit Hembrug’, gebaseerd op de
gebiedspaspoorten met regels voor architectuur,
materiaalgebruik en verschijningsvormen.
De gebiedspaspoorten komen als bijlage bij de beleidslijn
terug.
-

Beleidslijn ‘Gezond en veilig’, met daarin:
o parkeren;
o duurzaamheid;
o evenementen;
o waterhuishouding;
o graafwerkzaamheden.
Deze beleidslijnen worden nader uitgewerkt en zullen in de
loop van 2017, samen met het ontwerpomgevingsplan in

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2016/260692

4/5

gemeente Zaanstad

procedure gebracht worden. De beleidslijnen kennen niet
dezelfde wettelijke mogelijkheid om er zienswijzen tegen in te
dienen. Ze staan ze wel open voor inspraak op grond van de
gemeentelijke inspraakverordening.
Voor de Havenstraat en Hemkade is een meer traditionele
regeling opgenomen gebaseerd op gesloten normen. De
regeling sluit aan bij de ambitie om de bestaande situatie
zoveel mogelijk te behouden.
Stad en Milieubenadering
Het concept ontwerp ‘Stad en Milieubenadering
Hembrugterrein’ is het document waarin het besluit tot
afwijking van de wettelijke norm wordt gemotiveerd. Het besluit
tot afwijking wordt het Stap 3-besluit genoemd. De
gemeenteraad kan alleen een Stap 3-besluit nemen als daar
compenserende maatregelen tegenover staan. Mogelijke
compenserende maatregelen treft u aan in het document.
Compenserende maatregelen worden uiteindelijk in het
omgevingsplan en via de anterieure overeenkomst
voorgeschreven aan de initiatiefnemers voor woningbouw op
het Hembrugterrein. Mede op basis van consultatie zal er een
definitief voorstel voor de te nemen maatregelen volgen.
Op grond van art. 11 van de IS&M is het college verplicht het
voornemen voor het nemen van een Stap 3-besluit te melden
bij Gedeputeerde Staten. De melding is als bijlage bij deze
aanbiedingsbrief gevoegd.
Traject
Het publiekrechtelijk planologisch kader zal gaan bestaan uit:
- Een omgevingsplan gebaseerd op de mogelijkheden uit de
7e tranche van de Chw.
- Gebiedsgerichte beleidslijnen waarin regels (‘open
normen’) van het omgevingsplan verder zijn uitgewerkt met
beleidsregels.
- Een Stap 3- besluit als bedoeld in de IS&M. Dit bestaat uit
een document waarin het besluit tot afwijking –inclusief de
te nemen compenserende maatregelen- van de wettelijke
norm wordt gemotiveerd.
In aanvulling op het publiekrechtelijk kader zal een anterieure
exploitatieovereenkomst gelden
Eerste kwartaal 2017
 Consultatie.
 Nader uitwerken van de beleidslijnen.
Tweede kwartaal 2017
 Terugkoppeling opbrengsten participatie en de
afwegingen daarbij.
 Verwerken uitkomsten nader onderzoek en participatie
opbrengsten in ontwerpomgevingsplan en ontwerp
Stap 3-besluit.
 Instemmen met het ontwerpomgevingsplan, het
ontwerp Stap 3-besluit en de ontwerp-beleidslijnen
door college.
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Derde kwartaal 2017
 Zienswijzeperiode omgevingsplan en Stap 3-besluit en
inspraak op de beleidslijnen.
 Verwerken reacties en fijnslijpen plannen.
Vierde kwartaal 2017
 Vaststelling omgevingsplan door gemeenteraad en
beleidslijnen door college.
 Instemmen met de anterieure overeenkomst door
college.
Opdrachtgever

Bijgaande stukken

A. Kroeze
A.Kroeze@Zaanstad.nl
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Toelichting Concept
ontwerpomgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o.
Regels Concept
ontwerpomgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o.
Verbeelding Concept
ontwerpomgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o.
Concept ontwerp Stad en
Milieubenadering Hembrugterrein
Concept ontwerpomgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o.
Brief aan GS voornemen melding Stap
3-besluit Concept
ontwerpomgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o.
Aanpak participatie omgevingsplan
Nieuw Hembrug e.o. Concept
ontwerpomgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o.
Praatplaat Bos Concept
ontwerpomgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o.
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zaanstad,
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