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Gevraagd besluit
1. Akkoord te gaan met de Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad, inhoudende:
a. dat de Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad worden gebruikt als kader
voor de ruimtelijke kwaliteit en borging van de cultuurhistorie, de natuur en het
erfgoed van het Hembrugterrein,
b. dat de Gebiedspaspoorten als uitgangspunten worden gebruikt voor het op te
stellen Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. en de daarbij behorende Beleidslijn
Gebiedskwaliteit Hembrug.
2. De Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad ter kennis name aan te bieden aan de
raad.
Geheimhouding op grond van de Gemeentewet
Openbaar
Kernverhaal
Het Hembrugterrein is een voor Nederland uniek gebied, met een al even unieke
transformatieopgave. Sinds 2013 wordt er hard aan gewerkt om het voormalige
defensieterrein open te stellen en op te nemen in Zaanstad. Het terrein is de grootste
herontwikkelingsopgave in Nederland. De uniciteit zit in de schaal en in de enorme
samenhang van de gebouwen onderling, de ruimtelijke kwaliteit (fabrieken in het bos), de
historische diepgang (de vele verhalen over de oorlog en vrede en de industriële ontwikkeling)
en de prominente locatie: middenin de metropoolregio Amsterdam, pal aan het
Noordzeekanaal en zeer goed bereikbaar per weg en over water. De ambitie is om hier
aansprekend woon- en werkgebied van te maken. Dat betekent dat de bestaande gebouwen
gerestaureerd en herbestemd worden, er verschillende toevoegingen in de vorm van
nieuwbouw maar ook toevoegingen aan de openbare ruimte moeten plaatsvinden. Voor het
Hembrugterrein is gekozen om de cultuurhistorie als uitgangspunt voor deze
gebiedsontwikkeling te nemen. Om dit op de juiste manier te doen is het nodig om door
middel van ruimtelijke kwaliteitskaders ruimte te scheppen voor ontwikkeling met behoud en/of
versterking van de aanwezige kwaliteiten. De gebiedspaspoorten bieden deze kaders en
maken mogelijk dat met het toevoegen van kwaliteit een nieuwe laag wordt toegevoegd aan
het bestaande. De paspoorten dagen uit tot goed passende architectuur, sterke oplossingen
en geven geen ruimte voor doorsnee oplossingen: hiermee borgen we dat nieuw toe te
voegen architectuur op een vanzelfsprekende manier een plek vindt tussen de monumenten,
het groen en het bijzondere landschap wat Hembrugterrein heet.
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Aanleiding
In 2011 is er een intensieve samenwerking opgestart tussen het Rijk, de Provincie en de
gemeente Zaanstad. Dit is vastgesteld in een afsprakenkader. In dat afsprakenkader is
vastgelegd dat op basis van de cultuurhistorische analyse Hembrugterrein uit 2010 en het
bijzondere karakter van het terrein wordt voorgesteld om de cultuurhistorische- en natuurlijke
kwaliteiten zo optimaal mogelijk te benutten. Om aan deze afspraak uitvoering te geven is in
2013 de Nota van uitgangspunten Hembrug vastgesteld waarin een voorstel is gemaakt om te
komen tot een kader voor ruimtelijke kwaliteit voor Hembrug waar cultuurhistorie, natuur en
erfgoed het uitgangspunt zijn. In deze nota van uitgangspunten wordt voor het eerst
gesproken over de gebiedspaspoorten. De gebiedspaspoorten zijn een deeluitwerking van de
nota van uitgangspunten en vormen het ruimtelijke kader en de basis voor het Omgevingsplan
Nieuw Hembrug e.o..
Beoogd resultaat
De Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad dragen bij aan het behouden en versterken
van het Hembrugterrein als militair productielandschap en geven binnen dit kader
ontwikkelrichtingen aan. In het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. wordt ruimte geboden
waar verdichting van het terrein binnen de cultuurhistorische kwaliteit mogelijk is. Eveneens
borgt het Omgevingsplan met de bijbehorende Beleidslijn Gebiedskwaliteit Hembrug de in de
gebiedspaspoorten aangegeven ruimtelijke kwaliteit van het Hembrugterrein.
Kader
De Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad zijn één van de bouwstenen van het
Omgevingsplan Hembrug e.o. en over de uitwerking is besloten in de eerder vastgestelde
Nota van uitgangspunten Hembrug 2013.
Argumenten en afwegingen
In de Nota van uitgangspunten Hembrug 2013 zijn de gebiedspaspoorten als
deeluitwerking benoemd voor verdere uitwerking.
“In de verdere uitwerking van het Omgevingsplan wordt voor alle gebiedseenheden een
gebiedspaspoort opgesteld. Dit gebiedspaspoort geeft kort en summier aan wat de kwaliteiten
zijn van dit gebied alsmede de uitgangspunten voor toevoeging en invulling van het gebied.
Dit gebiedspaspoort geeft het kader van de ruimtelijke mogelijkheden aan, is de basis van de
welstandsparagraaf en wordt in de geest van de Omgevingswet vertaald naar
welstandscriteria die als beleidslijn voor het Hembrugterrein worden vastgesteld. De
paspoorten zijn één van de belangrijkste bouwstenen van het Omgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o..”
De gebiedspaspoorten hebben de volgende werking.
De gebiedspaspoorten geven de mogelijkheden aan voor toekomstige verdichting binnen het
gebied met als uitgangspunt de bestaande kwaliteit en cultuurhistorie. Dit is onderverdeeld in
monumenten, openbare ruimte, nieuwbouw en groen. Naast deze uitgangspunten zijn er
kernwaarden, die als harde voorwaarde worden ingezet: dat zijn monumenten, zichtlijnen,
bos, relatie water en overig groen. Vervolgens zijn er voor het gehele gebied, tussen en langs
de vastgestelde kernwaarden, bouwvelden aangegeven. Binnen deze bouwvelden is
vervolgens een percentage aangegeven wat maximaal bebouwd mag worden, minder mag
altijd. Voor die bebouwing geldt per bouwveld een aantal uitgangspunten zoals de hoogte
maar ook de uiterlijke verschijningsvorm. Deze uiterlijke verschijningsvorm is vervolgens weer
in tekst maar ook in beeldkwaliteit aangegeven, dit laatste met aansprekende voorbeelden
zowel nationaal als internationaal. Aan de paspoorten is een supervisieprocedure gekoppeld,
wat ondersteunt in het tot stand komen van het uiteindelijke bouwplan. De supervisie voor
Hembrug valt binnen het Supervisieteam ZaanIJ. Na vaststelling van het omgevingsplan wordt
voor Hembrug een nieuw Kwaliteitsteam aangesteld.
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De Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad geven inzicht op de waarborging van
de ruimtelijke kwaliteit.
Tijdens de discussie rondom het wonen en werken op Hembrug en de verschuiving van de
aantallen vierkante meters bruto vloeroppervlak werken ten opzichte van wonen zijn er veel
vragen gesteld over het aspect ruimtelijke kwaliteit op het Hembrugterrein. Tegelijkertijd
kwamen er vanuit de raad zorgen naar voren of de kwaliteit, de identiteit en de bijzondere
uniciteit van het terrein wel gewaarborgd kunnen blijven wanneer er ook op het terrein
nieuwbouw gaat plaatsvinden. Het toevoegen van massa op Hembrug is voor iedereen
spannend, omdat de consequenties hiervan niet duidelijk in beeld waren gebracht. De
gebiedspaspoorten maken dit inzichtelijk. Tijdens de behandeling in de raad is toegezegd dat
de gebiedspaspoorten op korte termijn aan de raad ter kennisname aangeboden worden
inclusief inhoudelijke toelichting. Door de gebiedspaspoorten nu vast te stellen en aan te
beiden aan de raad wordt aan deze toezegging voldaan.
De gebiedspaspoorten kunnen vooruitlopend op het Omgevingsplan en de daarbij
behorende beleidslijn worden gebruikt als ruimtelijk toetsingskader bij plannen.
Door het vaststellen van de gebiedspaspoorten als ruimtelijk kader kan het instrument ook
worden ingezet om in de geest van de paspoorten te adviseren binnen welstand en
supervisie. Op dit moment is grootschalige nieuwbouw nog niet mogelijk, maar de paspoorten
bieden ook allerlei handvatten voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de monumenten.
Daar gebeurt nu al wel veel waar de gebiedspaspoorten de basis voor kunnen zijn. De
gebiedspaspoorten vormen na vaststelling de basis voor advisering door het Supervisieteam
ZaanIJ en de commissie Welstand en Monumenten.
De gebiedspaspoorten worden door de eigenaar van het terrein gebruikt bij de
voorbereiding van de verkoop van het terrein.
De eigenaar is voornemens om het terrein in 2017 in de verkoop te zetten. Tijdens deze
procedure is het van belang dat de gebiedspaspoorten zijn vastgesteld, omdat de eigenaar ze
gebruikt als inspiratiekader om goede partijen te enthousiasmeren en om duidelijk aan te
geven wat de kaders zijn waar gebouwd mag worden en waar niet, wat belangrijk is om te
behouden zoals het groen en de monumenten en wat de kwaliteitsuitgangspunten zijn voor al
deze specifieke onderdelen. Door de gebiedspaspoorten wordt de eigenaar in staat gesteld
om nu al in een vroeg stadium een kwaliteitsgesprek te voeren en weet een toekomstige
eigenaar precies waar hij aan toe is qua ontwikkelruimte. Ook beogen we hiermee
toekomstige eigenaren te inspireren om goed aangeschreven architecten te zoeken in de
beginfase van deze gebiedsontwikkeling. Daarnaast dwingen we met een helder
uitgeschreven supervisieprocedure af dat ruimtelijke kwaliteit randvoorwaardelijk is voor deze
gebiedsontwikkeling en daarmee borgen we én dagen we uit tot hoogwaardige restauratie en
nieuwbouw op het Hembrugterrein. De gebiedspaspoorten zijn een onderdeel van de
Anterieure Overeenkomst.
De gebiedspaspoorten zijn een bouwsteen voor het nog op te stellen Omgevingsplan
en de daarbij behorende Beleidslijn Gebiedskwaliteit Hembrug.
De gebiedspaspoorten worden als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van het
Omgevingsplan en de daarbij behorende besluitstukken. Dit betekent dat de criteria uit de
gebiedspaspoorten worden verdeeld in regels die in het Omgevingsplan zelf worden
opgenomen en regels die in de Beleidslijn Gebiedskwaliteit Hembrug worden opgenomen.
In het Omgevingsplan zelf worden de harde gesloten normen en de open normen
(doelvoorschriften) uit de gebiedspaspoorten opgenomen. Daarbij kan bij gesloten normen
gedacht worden aan bouwhoogtes, ligging van bouwvelden, etc. Verder wordt in een open
norm (doelvoorschrift) opgenomen dat de kwaliteit van het Hembrugterrein behouden moet
blijven, waarbij verwezen wordt naar de genoemde beleidslijn. In de beleidslijn worden de
criteria uit de gebiedspaspoorten overgenomen die de open norm in het Omgevingsplan nader
definiëren en inkleuren. De gebiedspaspoorten worden als bijlage bij de toelichting van het
Omgevingsplan opgenomen.
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Draagvlak
Verschillende externe partijen zijn betrokken geweest bij het opstellen van de
gebiedspaspoorten Hembrugterrein. De uitvoering van het rapport is gedaan door
SteenhuisMeurs die eerder voor Zaanstad de cultuurhistorische analyse heeft opgesteld en
veel kennis heeft van het gebied en van cultuurhistorie binnen gebiedsontwikkeling. In de
uitvoering is nauw samengewerkt met de eigenaar van het terrein het Rijksvastgoedbedrijf.
Vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en de bewoners- en ondernemersgroep hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van deze paspoorten. De paspoorten zijn vervolgens in een consultatieronde gebracht en
hebben een positief advies gekregen van het Supervisieoverleg ZaanIJ, de Welstands- en
Monumentencommissie Zaanstad, de Adviesgroep Hembrug (waarin inwoners en
ondernemers participeren) en de Rijksbouwmeester Floris van Alkemade. Vervolgens zijn de
paspoorten in de Stuurgroep Hembrug akkoord bevonden.
Aansluiting externe ontwikkelingen
Geen
Financiële consequenties
Er zijn geen (directe) financiële kosten verbonden aan dit voorstel. Het opstellen van de
gebiedspaspoorten is gedekt binnen het budget Hembrug. Het vervolg zoals het opstellen van
het Omgevingsplan is ook gedekt binnen dit budget (opgenomen in de programmabegroting
2017).
Juridische consequenties
Het Hembrug is als pilotproject onder de Crisis- en herstelwet aangewezen. Het opstellen van
het Omgevingsplan is een nieuw ontwikkeltraject, waarbij de voorbereiding een andere manier
van werken en afstemming vereist. De gebiedspaspoorten worden door het college akkoord
bevonden als kader voor de ruimtelijke kwaliteit en zijn het uitgangspunt voor het
Omgevingsplan en de daarbij behorende beleidslijn.
De gebiedspaspoorten zelf zijn juridisch niet afdwingbaar. Het Omgevingsplan Hembrug en
daarbij behorende Beleidslijn Gebiedskwaliteit Hembrug hebben na vaststelling door de
gemeenteraad wel juridische status.
Communicatie en traject
- Na instemming en vaststelling als ruimtelijke kwaliteitskader wordt het document gebruikt
om in de geest van dit document te adviseren bij welstand en supervisie;
- De gebiedspaspoorten zijn één van de bouwstenen voor het Omgevingsplan Nieuw
Hembrug e.o.. Dit Omgevingsplan wordt met de bijbehorende beleidslijnen later integraal
als besluit aangeboden aan college en gemeenteraad. In dat proces wordt ook de
inspraak (zienswijzen) geregeld;
- De gebiedspaspoorten worden ter kennis name aan de raad aangeboden;
- Op 6 december wordt er een avond voor de gemeenteraad georganiseerd waarin onder
andere de gebiedspaspoorten en het concept Omgevingsplan, gepresenteerd worden.
Gemeenteblad
Niet van toepassing
Aanbieden aan commissie en raad
Ter kennisname.
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Beslissing B&W
Gewijzigd vastgesteld
Besluit
1. Akkoord te gaan met de Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad, inhoudende:
a. dat de Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad worden gebruikt als kader
voor de ruimtelijke kwaliteit en borging van de cultuurhistorie, de natuur en het
erfgoed van het Hembrugterrein,
b. dat de Gebiedspaspoorten als uitgangspunten worden gebruikt voor het op te
stellen Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. en de daarbij behorende Beleidslijn
Gebiedskwaliteit Hembrug.
2. De Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad ter kennis name aan te bieden aan de
raad.
Bijlagen
2016/ 248850 Aanbiedingsbrief Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad
2016/ 250766 Gebiedspaspoorten Hembrugterrein Zaanstad
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