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1. Inleiding

1.1 Het omgevingsplan voor het Hembrugterrein
HET HEMBRUGTERREIN is als voormalig militair terrein eigendom van de rijksoverheid. Nadat dit gebied ruim 100 jaar afgesloten is geweest willen het Rijk,
Provincie en Zaanstad dit monumentale gebied open stellen voor publiek en ondernemers. Dit vraagt naast een visie op wat je met het gebied wilt, ook om
een juridisch kader over welke functies er op het terrein wel en niet kunnen. Normaal gesproken wordt dit vastgelegd in een bestemmingsplan.
Gesteund door de mogelijkheden uit de 7e tranche van de Crisis- en herstelwet (en daarmee vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet) wordt voor het
Hembrugterrein een omgevingsplan opgesteld. Dit betekent dat het Hembrugterrein op een flexibele en organische manier wordt ontwikkeld, beginnend bij de
verhuur van de bestaande monumenten en de openstelling van het terrein voor publiek. Flexibele ontwikkeling betekent ook geen vaste planning, maar het
aansluiten bij de vraag vanuit de markt, de wensen van de gebruikers en de kansen die zich hier voordoen. Met het omgevingsplan leggen we de ruimtelijke
kaders voor de invulling van het terrein vast voor de komende twintig jaar. Het omgevingsplan wordt door de gemeente Zaanstad in overleg met
belanghebbenden van het gebied opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. In formele zin gaat het nog steeds om een bestemmingsplan maar gelet
op het feit dat op een aantal onderdelen wordt geanticipeerd op aanstaande wetgeving wordt in het vervolg gesproken over “omgevingsplan”.
In opbouw en terminologie wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht met de nieuwe concept Omgevingswet. Naast de inhoudelijke uitgangspunten worden
een aantal procesmatige uitgangspunten voorgelegd die in de bestuurlijke besluitvorming om aandacht en expliciete keuzes vragen.
Karakter van dit document

Dit document bevat de nota van uitgangspunten inclusief kaarten met een aantal indicatieve uitwerkingen. Deze documenten vormen de aanzet voor de
organische gebiedsontwikkeling van het Hembrugterrein die uiteindelijk in het omgevingsplan Hembrug planologisch juridisch moeten worden geborgd. De
nota van uitgangspunten inclusief kaarten wordt ter besluitvorming aangeboden aan de stuurgroep Hembrugterrein (provincie Noord-Holland, RVB, gemeente
Zaanstad) onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van B&W. De nota van uitgangspunten wordt aan de gemeenteraad aangeboden.
Inhoudelijke uitgangspunten

De nota van uitgangspunten geeft richting aan de inhoudelijke keuzes voor de gebiedsontwikkeling van het Hembrugterrein en legt de basis voor de
uitvoering in het voorontwerp omgevingsplan. De nota van uitgangspunten is gebaseerd op vakinhoudelijke analyses, onderzoeken en expertmeetings over
de huidige en toekomstige ruimtelijke en functionele situatie. De resultaten van de voor het omgevingsplan benodigde onderzoeken worden eveneens
opgenomen in het voorontwerp omgevingsplan. Voor zover relevant wordt verwezen naar gemaakte afspraken of beleidskaders (zoals de cultuurhistorische
analyse van het gebied).
Kaarten

In paragraaf 2.1 worden de plangrenzen van het omgevingsplan aangegeven. Vervolgens is in paragraaf 2.2 een globale verbeelding opgenomen, die
grofweg een richting geeft aan de uitwerking zoals die er in het voorontwerp omgevingsplan uit kan komen te zien. Deze verbeelding is een visuele
weergave van de inhoudelijke standpunten, zoals deze verder in de nota van uitgangspunten zijn verwoord. De uiteindelijke verbeelding van het
omgevingsplan zal hier grotendeels op aansluiten, maar kan op basis van de onderzoeken die nodig zijn voor het omgevingsplan, leiden tot aanpassingen.
In het omgevingsplan zal uiteindelijk gewerkt worden met gemengde bestemmingen en maximale kaders (bouwvolumes). Er wordt op die manier bewust
flexibiliteit gecreëerd in verschillende functies, om organische ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken.
De flexibiliteit van de verbeelding wordt in de paragraven 2.3 en 2.4 in twee uitwerkingsvarianten weergegeven:
1. één met een maximale bedrijfsmatige invulling;
2. één met een maximale invulling van het woningbouwprogramma .
Al naar gelang het accent als gevolg van marktwerking meer op de ene of de andere variant komt te liggen, kan na 20 jaar een geheel verschillende inrichting
van het gebied ontstaan. Een nadere uitleg over deze invulling is in paragraaf 3.5 uitgewerkt.
In paragraaf 2.5 wordt vervolgens visueel aangegeven in hoeverre de nota van uitgangspunten aansluit bij het advies van de adviesgroep en wordt in de
paragrafen 2.6 en 2.7 ingegaan op de groenstructuur. Paragraaf 2.6 geeft de huidige groenstructuur aan en paragraaf 2.7 geeft een impressie van het
toekomstbeeld voor het Hembrugterrein weer.
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1.2 Scenario-ontwikkeling en kennisbijeenkomsten als hulpmiddel in het proces
Om te komen tot een omgevingsplan voor het Hembrugterrein is een procesmatig aanvalsplan opgesteld dat is geaccordeerd door de stuurgroep
Hembrugterrein, bestuurlijk vastgesteld door B&W en ter kennisname aangeboden aan de raad. Op grond van het aanvalsplan is een aantal scenario’s
uitgewerkt. De scenario’s zijn theoretisch van aard en hebben tot doel om de programmatische bandbreedte van het omgevingsplan te verkennen. De
scenario’s markeren de inhoudelijke buitengrenzen van het omgevingsplan. Daarnaast wordt er gekeken vanuit verschillende invalshoeken vanuit
milieuwetgeving: van conserverend tot progressief om ook vanuit dat perspectief de planologische (on-)mogelijkheden te verkennen. De verschillende
theoretische scenario’s zijn kwalitatief door gemeentelijke vakexperts beoordeeld. De adviesgroep Hembrugterrein (bestaande uit bewoners en bedrijven uit
de omgeving) is om schriftelijk advies verzocht. Op basis van de integrale beoordeling van de verschillende scenario’s is voor de nota van uitgangspunten
een globale verbeelding uitgewerkt die organische gebiedsontwikkeling mogelijk maakt.
Functies van de scenario’s
- Scenario’s zijn geen (bouw-)plannen, maar theoretische denkrichtingen.
- Hulpmiddel om een omgevingsplan te maken.
- Instrument om de mogelijkheden van organische ontwikkeling te omschrijven en te visualiseren op een kaart om zo de effecten te kunnen
beoordelen.
- Verkenning van bandbreedtes van bouwprogramma en mogelijke functies.
- Sterke punten uit de verschillende scenario’s geven input voor het uiteindelijk te kiezen voorkeursscenario/ omgevingsplan.
(zie bijlage 1: Handout scenario’s)
Expertmeetings en kennisbijeenkomsten:
Het proces om te komen tot een nota van uitgangspunten was een interactief proces, waarin de gemeente Zaanstad samen met de grondeigenaar RVB heeft
gezocht naar overeenstemming. Hierbij is gebruik gemaakt van theoretische scenario’s om de bandbreedte en grenzen van het programma te verkennen.
Om informatie in te winnen en inhoudelijke dilemma’s op te lossen zijn diverse bijeenkomsten en expertmeetings georganiseerd:
 Expertmeeting milieu op Hembrug: 8 juli 2014
 Atelier workshop verkenning scenario’s bureau Palmbout: 10 juli 2014
 Expertmeeting 3D omgevingsplan met gemeente Den Haag
 Expertmeeting SER-ladder Ministerie I&M: 8 september 2014
 Expertmeeting Gezondheidsadvies met GGD: 25 augustus 2014 (momenteel in de maak)
 Kennisuitwisseling pilot met gemeente Den Haag; 11 september 2014
 Toelichting scenario’s aan Adviesgroep Hembrug; 8 en 15 september 2014
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1.3 Nota van uitgangspunten en kaarten om organische gebiedsontwikkeling vorm te geven
De nota van uitgangspunten bestaat uit kaarten en tekst. Op basis van de beoordeling van de verschillende scenario’s is een globale verbeelding met twee
uitwerkingsvarianten gemaakt (variant wonen en variant bedrijvigheid). Deze globale verbeelding is een fundamenteel uitgangspunt voor het op te stellen
omgevingsplan. De planologische mogelijkheden worden door deze twee uitwerkingsvarianten inzichtelijk gemaakt, waarbij de grenzen en de bandbreedten
van de theoretische planologische mogelijkheden volledig worden benut. Beide varianten geven voor ieder van de desbetreffende functies (wonen en
bedrijvigheid) de maximale invulling aan. De eerste uitwerking gaat dus uit van een maximale invulling met woningbouw, en de tweede uitwerking gaat uit
van een maximale invulling met bedrijfsmatige functies.
De voordelen van deze aanpak zijn:
- inzichtelijk maken van de ruimtelijke kwaliteiten (omgevingswaarden) en inhoudelijke dragers van het plan;
- visualiseren van de maximale programmatische mogelijkheden vanuit verschillende marktomstandigheden;
- de mogelijkheid om de effecten van het programma, bijvoorbeeld op de omliggende en binnenplanse verkeersinfrastructuur;
- de globale uitvoerbaarheid van het beoogde programma kan gebaseerd op de uitwerking in voorkeursscenario’s voldoende aannemelijk worden
gemaakt;
- de tekstuele uitwerking in inhoudelijke uitgangspunten, proces en aanpak geeft richting en vormt de basis voor het voorontwerp omgevingsplan.

7

2.1 Plangrens omgevingsplan Hembrug

2. Kaarten Hembrugterrein
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2.2 Globale verbeelding: maximaal 180.000 m2 bvo en 500 woningen
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1.3 Uitwerkingsvariant: Maximale invulling bedrijfsmatig programma
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2.4 Uitwerkingsvariant: Maximale invulling woningbouwprogramma
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2.5 Meegenomen punten Adviesgroep Hembrug
1. Behoud bos
2. Ontsluiting via Provinciale weg
3. -Geen gebiedsontsluiting
Hembrugterrein via Havenstraat
- Geen autoverkeer mogelijk van de
Hemkade naar de Havenstraat
- Recreatieve en groenverbinding
van Hembrug – Zaan.
4. Continue bomenrand langs grenzen
Hembrugterrein
5. Groenverbinding van bos naar Zaan
6. Eisen aan woontorens wat betreft
inpassing in gebied met vele
monumenten (deel tegemoet
gekomen)
7. Behoud bomen achter tuinen
woningen Havenstraat
8. Aansluiting zoveel mogelijk bij
progressieve scenario (zie scenario 3
in bijlage 1).
Algemene punten (niet op kaart
aangegeven):
9. Wonen en werken mengen
10. Welstandseisen stellen aan
hoogteaccenten (woontorens en
hotel) + aan de plek waar de spoorlijn
loopt van vroeger
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2.6 Analyse van groene elementen
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2.7 Impressie toekomstige groenstructuur

3. Nota van uitgangspunten: inhoudelijke uitgangspunten

14

3.1 Plangebied en reikwijdte van het omgevingsplan
Plangebied
Het plangebied omvat het Hembrugterrein te Zaandam, begrensd door het Noordzeekanaal, de Zaan, de Provincialeweg en de Thorbeckeweg (zie
kaarten hoofdstuk 2).
Toelichting
De bestaande woningen aan de Hemkade en de Havenstraat worden opgenomen in het omgevingsplan. Binnen de grenzen van het plangebied
vallen ook de functies (water) en de bijbehorende regelingen voor activiteiten op en nabij het water.
Reikwijdte
In het wetsvoorstel van de nieuwe Omgevingswet wordt uitgegaan van de goede en veilige fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan Hembrug wordt
hieraan uitwerking gegeven. Onder de fysieke leefomgeving vallen in het omgevingsplan Hembrugterrein: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water,
bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel, erfgoed en activiteiten in de fysieke leefomgeving. (zie wettekst concept Omgevingswet. Art. 1.2) en dit is
daarmee een ruimer begrip dan het tot dusver gangbare begrip ‘goede ruimtelijke ordening’.
Toelichting
De reikwijdte van het omgevingsplan is inhoudelijk breder dan die van het tegenwoordige bestemmingsplan.
Onderwerpen die op dit moment via aparte verordeningen worden geregeld en niet thuishoren in een bestemmingsplan kunnen worden opgenomen
in het omgevingsplan. Hierdoor is een meer integrale ruimtelijke afweging mogelijk. Deze aanpak, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, is
innovatief en experimenteel en daarmee afwijkend van de huidige praktijk. Voor de gemeente en andere partijen is het een experiment om
ervaringen op te doen met de beoogde nieuwe Omgevingswet.

3.2 Het omgevingsplan Hembrug faciliteert organische gebiedsontwikkeling
-

Het omgevingsplan Hembrugterrein maakt organische gebiedsontwikkeling binnen de reikwijdte en kaders van de 7de tranche van de Crisis- en
Herstelwet (pilot omgevingsplan) mogelijk.

-

Organische gebiedsontwikkeling van het Hembrugterrein is niet gericht op een vastomlijnd eindbeeld (blauwdrukplanologie), maar gericht op het
versterken van de aanwezige kwaliteiten en het bevorderen van een vraaggerichte programmering om het gebied te ontwikkelen. (zie definitie
organische gebiedsontwikkeling in het aanvalsplan hoofdstuk 2/3).

-

Organische ontwikkeling in de vorm van het vestigen van bedrijven die passen in het afsprakenkader Hembrugterrein en planvorming van het
omgevingsplan lopen parallel en versterken elkaar.

-

Uitgangspunten voor het omgevingsplan zijn:
o het omgevingsplan heeft een verlengde planperiode van 20 jaar om de organische ontwikkeling mogelijk te maken.
o het omgevingsplan kent een globale kaart die zo veel mogelijk is gericht op globale eindfuncties met directe bouwtitel die geen nadere
uitwerking vereisen door middel van een wijzigingsbevoegdheden- of uitwerkingsplichten.
o In het omgevingsplan worden functies aan locaties toebedeeld en regels voor de fysieke leefomgeving opgesteld (zie artikel artikel 1.2
concepttekst Omgevingswet).
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o

In het omgevingsplan (regels) wordt gewerkt met maxima (bebouwingspercentages of aantallen) die de grenzen van de planologische
mogelijkheden aangeven.

Toelichting
Gemeente en RVB delen de wens dat het omgevingsplan directe bouwtitels geeft, maar dit mag er niet toe leiden, dat alsnog de grote hoeveelheid
vooronderzoek moet worden uitgevoerd, die we met het omgevingsplan juist willen vermijden. Het voordeel is dat vergunningaanvragen sneller
verlopen.

3.3 Omgevingskwaliteit en omgevingswaarden
De ligging aan het Noordzeekanaal en de Zaan wordt optimaal benut bij de invulling van het terrein
De ligging van het terrein aan het Noordzeekanaal en aan de Zaan vormen bijzondere kwaliteiten van het Hembrugterrein. Het Hembrugterrein is een
belangrijke ruimtelijke schakel in het ZaanIJ programma en in de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. ZaanIJ staat voor het aaneengesloten stedelijk
gebied langs de Zaan- en IJoevers van Zaanstad en Amsterdam. Dit gebied verandert de laatste jaren van een voornamelijk industrieel en extensief
gebruikt havengebied in een steeds gemengder stedelijker gebied. Haven en stad vloeien er als het ware samen en dat biedt kansen en nieuwe
mogelijkheden. Het ZaanIJ-gebied maakt onderdeel uit van het Noordzeekanaalgebied.
Om ook in de toekomst goed in het Noordzeekanaalgebied te kunnen wonen, werken en verblijven en daarmee de internationale concurrentiepositie van
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken, moet worden bepaald welke toekomstrichting daaraan het meeste bijdraagt. Het Rijk, provincie
Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen en Zaanstad hebben gezamenlijk een ruimtelijke visie
gemaakt voor het gehele Noordzeekanaalgebied anno 2040. De inzet van de gemeenten Zaanstad en Amsterdam is dat, net als ingezet voor Westpoort,
door bronmaatregelen uiterlijk in 2030 de 57 dB(A) contour op de noordoever wordt gelegd. Hierdoor kan in het grootste deel van het Hembrugterrein een
woonwerkmilieu worden gerealiseerd (zie ook Visie Noordzeekanaalgebied 2040).
In het omgevingsplan wordt de ligging aan het water en het pontplein als bijzondere omgevingskwaliteit gefaciliteerd. De kop (Kop van de Kaap) van het
Hembrugterrein is een verblijfsgebied en wordt vrijgehouden van bebouwing en parkeren.
Toelichting
De uitwerking vindt plaats in het voorontwerp omgevingsplan: te denken valt aan een extra steiger voor een bootverbinding, het creëren van een
verbinding van groen en water, het faciliteren van delen van de kade als verblijfsgebieden. Parkeren wordt op deze gebieden niet mogelijk gemaakt,
zodat de gebieden volledig benut kunnen worden als openbaar verblijfsgebied.
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Cultuurhistorische kwaliteiten van het Hembrugterrein behouden en ontwikkelen
De dragers van het Hembrugterrein zijn de aanwezige waarden met betrekking tot cultuurhistorie, monumenten en de aanwezige groenstructuren.
Immateriële waarde
Het Hembrugterrein is een resultaat van het strategisch concept van de Stelling van Amsterdam als Nationaal Reduit, waarin het Nederlandse leger zich in
een oorlogssituatie kon terugtrekken. Het gebied is op te vatten als het militair-industriële hart van de stelling (‘oorlogsfabriek’, ‘wapenkamer’ en ‘kruithuis’). Er
kwamen drie functies bij elkaar: - Sectorpark Zaandam: voorraden (munitie, wapens, brandstoffen) voor de forten in de noordwestflank van de Stelling van
Amsterdam. - Algemeen Verdedigingspark: werkplaatsen en voorraden voor de Stelling van Amsterdam en andere militaire linies. - Artillerie Inrichtingen:
fabrieken voor de productie van wapens, patronen en munitie. Het complex van de Artillerie Inrichtingen is een zichtbare erfenis van de sinds 1860 gevoerde
Nederlandse neutraliteitspolitiek, omdat ze het land op het gebied van wapen- en munitievoorziening onafhankelijk van het buitenland maakten. Het
Hembrugterrein was tot na de Tweede Wereldoorlog het hart van de Nederlandse militaire industrie en een van de grootste en modernste militaire complexen
van het land. De Artillerie Inrichtingen speelden een belangrijke rol voor de Nederlandse krijgsmacht bij de ontwikkeling en productie van wapens en munitie
(o.a. Hembrugkarabijn); maar ook in de civiele industrie (o.a. de beroemde Hembrugdraaibank). Het Hembrugterrein vormde een afgesloten, onbekende
wereld in Zaandam - die als werkplek van duizendenmensen van grote sociale betekenis in de regio was.
Materiele waarden: structuren
In de ruimtelijke opzet van het Hembrugterrein (42 ha) is de tweedeling van het terrein voor de Artillerie Inrichtingen en het Militair terrein (Algemeen
Verdedigingspark en Sectorpark Zaandam) opmerkelijk goed bewaard gebleven. Het gebruik van het terrein (delen voor productie, beproeving, opslag,
ondersteuning) bleef herkenbaar. Vanuit de functionele logica (bedrijfsvoering, productie, opslag en beproeving, veiligheid) ontstonden drie kenmerkende
zones in het terrein: het waterfront, het productiegebied en een bos - die zijn opgebouwd uit in het totaal negen gebiedseenheden, met elk een eigen identiteit
en karakteristieke ruimtelijke eigenschappen. Het terrein van de Artillerie Inrichtingen (productiegebied) kenmerkte zich door een hoge dynamiek vanwege de
snelle ontwikkelingen in de wapentechnologie en militaire uitrusting, waarvoor soms specifieke gebouwen nodig waren. Dat heeft geleid tot de bouw van
typologisch zeldzame en unieke bouwwerken. Het Militair terreinen (Algemeen Verdedigingspark en Sectorpark Zaandam) kenmerkt zich door een lage
dynamiek. De gebouwen en terreinen waren in gebruik voor extensieve functies, te weten opslag en schietbanen. Door het extensieve gebruik zijn de
gebouwen, waarvan de functie bovendien nooit werd gewijzigd, compleet en gaaf bewaard gebleven. Het terrein bleef gaaf en een ensemble met een grote
integriteit, ondanks sloop en enkele detonerende toevoegingen. De samenhang wordt bepaald door de inrichting van de openbare ruimte, groen, sloten,
wallen, zichtlijnen (vooral noord-zuid) en de heldere overgangen.
Materiele waarden: objecten
Het Hembrugterrein bevat 112 gebouwen, waarvan 49 een monumentenstatus hebben. De cultuurhistorische waarde is groot, vanwege de bijzondere
kwaliteiten van alle afzonderlijke monumenten. Ook de uitzonderlijke concentratie van monumenten onderstreept de kwaliteit van het ensemble als een
geheel. De waarde van het Hembrugterrein loopt door alle ruimtelijke schaalniveaus heen (landschap, stedenbouw, architectuur, detail).
Kernwaarden Hembrugterrein
 Symboolwaarde: Het Hembrugterrein is door zijn geschiedenis en functie een uniek industriegebied in Nederland en waarschijnlijk ook in internationaal
perspectief. Het is een even tastbare als goed bewaard gebleven erfenis van de Nederlandse defensiepolitiek en militaire ontwikkeling sinds 1890.
 Authenticiteit: De vele monumenten en typologisch bijzondere gebouwen geven het gebied een grote authenticiteit.
 Integriteit: Het Hembrugterrein is op te vatten als een militairindustrieel productielandgoed, met een grote samenhang en integriteit. Belangrijke
onderdelen hierbij zijn: (drie) karakteristieke zones, (negen) gebiedseenheden met een eigen identiteit, heldere overgangen, begrenzingen, zichtlijnen,
beslotenheid (zichtlijnen die vaak niet doorlopen), terreinaanleg, inrichtingselementen, etc,
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Zones in het hembrugterrein
Op het Hembrugterrein is een duidelijk onderscheid te maken tussen het industriecomplex van de Artillerie Inrichtingen en het beboste gedeelte, dat
grotendeels samenvalt met het Militair terrein (Algemeen Verdedigingspark en Sectorpark Zaandam) aan de noordzijde hiervan. Het gebied van de Artillerie
Inrichtingen is verbijzonderd aan de waterkant, dit waterfront vormt de derde kenmerkende zone van het terrein. De zones vloeien in elkaar over, maar tussen
bos en waterfront / productiegebied is een groot contrast in karakter, wat vooral te maken heeft met het dichte groen. De structuren (wegen, bovengrondse
leidingennetwerk en groen) en zichtlijnen aangegeven op de kaart hiernaast vormen de verbindende elementen tussen de zones. Naast een verbindende
functie fungeren diverse structuren echter ook als begrenzingtussen de zones. Het waterfront bestaat uit een strook representatieve gebouwen langs het
Noordzeekanaal, waarin vroeger de portiersloges, kantoren en schaftlokalen van de fabrieken waren ondergebracht. Voorbij het beeldbepalende gebouw 429
(patronen fabriek uit de jaren vijftig) verandert het waterfront in een groenzone, die de monding van Zijkanaal G in het Noordzeekanaal begeleidt. Het is een
informeel gebied, met verschillende soorten gebouwen, groenstructuren en verkavelingsrichtingen. Het productiegebied omvat de installaties van de
voormalige Artillerie Inrichtingen. De oorspronkelijke indeling, met naast elkaar de wapen-, patronen- en munitiefabrieken bleef herkenbaar in de ruimtelijke
opzet. Deze bestaat respectievelijk uit een open structuur van vrijstaande gebouwen, een aaneenschakeling van fabriekshallen uit verschillende bouwfases
en een ensemble met enkele gebouwenclusters aan de kant van het waterfront en een open opzet nabij het plofbos, waarin voorzieningen tegen de impact
van eventuele ontploffingen zijn genomen (gebouwafstand, aarden wallen, sloten, groenstructuren en bliksemafleiders). In alle delen van het
industriecomplex vond omvangrijke sloop plaats, zonder dat de herkenbaarheid van het geheel en de delen verloren ging. Het bos heeft een historisch
gedeelte, van beproeving (plofbos) en opslag (Algemeen Verdedingspark en Sectorpark Zaandam), met veel monumenten, een diverse aanleg en
uiteenlopende gebouwtypes en -vormen. Het Hembrugterrein is te zien als een militairindustrieel landgoed. De drie cultuurhistorische zones (waterfront,
productiegebied en bosgebied) zijn op grond van de ruimtelijke en functionele kenmerken verder onder te verdelen in totaal negen gebiedseenheden, met elk
een eigen identiteit.
Uitgangspunten voor het omgevingsplan
De aanwezige waarden zijn in het aanvalsplan vastgelegd en als uitgangspunt bij de scenarioverkenning gehanteerd. In het Beeldkwaliteitplan zijn 15
uitgangspunten benoemd waarmee de bestaande (cultuurhistorische) kwaliteiten worden beschermd en waarmee richting wordt gegeven aan de
herontwikkeling:
1. Versterken van het unieke groene landschap
2. Verdichten binnen het cultuurhistorische kader
3. Herstel van het monumentale Front
4. Toevoegen van een nieuwe tijdslaag in de vorm van vier hoogteaccenten
5. Monumenten zoveel mogelijk handhaven
6. Scherpere begrenzing van het landgoed
7. Versterken van de tweedeling n het landgoed
8. Meer samenhang in ontsluiting
9. Meer verbinding met de omgeving
10. Variatie van negen ontwikkeleenheden
11. Versterken van het contact met het water
12. Voortborduren op bestaande architectuur
13. Parkeren binnen de (ontwikkel)eenheden
14. Openbare ruimte als bindend middel
15. Ontwikkelen vanuit duurzaamheid
Toelichting
Op het Hembrugterrein wordt flexibiliteit en ruimte in de planologische invulling gegeven. Gaat het echter om de genoemde kwaliteiten, is het
planologische regime strak gericht op behoud, beschermen en toegankelijk maken van deze kwaliteiten. Hiervoor is een deling in het terrein beoogd
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van waterfront, productiegebied en bos waarbij negen gebiedseenheden zijn benoemd: waterfront formeel, waterfront informeel, productie munitie,
productie patronen, productie wapens, beproevingsgebied, sectorpark Zaandam en loodsen, het naoorlogse bos en het mobilisatiecomplex. De
karakteristieken van deze gebieddseenheden zijn de basis voor de uit te werken ontwikkelmogelijkheden.
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 kan
gezien worden als een korte welstandparagraaf en zal ook aan de welstandsnota van de gemeente Zaanstad worden toegevoegd.
Ruimtelijke kwaliteiten van het Hembrugterrein ontwikkelen (Palmbout)
In het Beeldkwaliteitsplan wordt het Hembrugterrein ontwikkeld met de uitstraling van een
landgoed. Naar buiten toe heeft het terrein een sterke eigen identiteit waarvan het bos en de
ligging aan het Noordzeekanaal de belangrijkste dragers zijn. Het Hembrugterrein is
ingedeeld in verschillende deelgebieden die met specifieke vestigingsvoorwaarden voor
bedrijvigheid en andere functies ontwikkeld kunnen worden. De opdeling in deelgebieden
(zie nevenstaande afbeelding) volgt de opdeling die in de geschiedenis van het gebied door
gebruik en productie zijn ontstaan. De volgende uitgangspunten vanuit het
Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein zijn onder andere van belang voor het omgevingsplan:
1. Het Hembrugterrein heeft de uitstraling van een landgoed.
2. De bestaande tweedeling met een bestaand bos aan de noordzijde en een dichter
bebouwd gebied langs het Noordzeekanaal.
3. De verschillende deelgebieden zijn duidelijk te onderscheiden; het Front, de Ladder,
de Boskavels, de Paviljoens in het bos, de Kop van de Kaap, de Enclaves, de
Campus, de Uitwisselzone en het Hembrugbos. Bij de nadere invulling van het
gebied wordt rekening gehouden met de gebiedsuitgangspunten uit het
Beeldkwaliteitsplan.
Toelichting
Met deze uitgangspunten heeft het stedenbouwkundig bureau Palmbout gezocht
naar de inpassing van woningbouw op het Hembrugterrein. Bij de beoordeling van
de scenario’s bleek dat deze uitgangspunten nog steeds van toepassing zijn en in
het voorontwerp omgevingsplan planologisch kunnen worden ingepast. Het
beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein vormt nog steeds het kwalitatieve uitgangspunt.
Delen van de uitwerking in het Beeldkwaliteitsplan zijn inmiddels aangepast door de
toevoeging van woningbouw. Het omgevingsplan zal specifiek op de
omgevingskwaliteiten in gaan in de vorm van ‘omgevingswaarden’.
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Watercompensatie als kwaliteit van het gebied ontwikkelen
In het noordelijke gedeelte (poldergebied) van het Hemburgterrein is het noodzakelijk om ruimte
te reserveren voor watercompensatie. In dit deel dient 10% van het netto toegevoegde verharde
gebied te worden gecompenseerd. In de figuur rechts is een concept programma ingetekend in
het poldergebied van het Hembrugterrein. De noodzakelijke watercompensatie bij dit
programma is in het bos geprojecteerd. Deze figuur is puur ter illustratie. Watercompensatie kan
bijdragen aan het ontwikkelen van de aanwezige omgevingswaarden. In de praktijk zullen
bestaande waterlopen verbreed worden, om voldoende water te compenseren. De voorkeur van
het Hoogheemraadschap is dat aan de westzijde van het plangebied te realiseren
Toelichting
Watercompensatie is nodig om bij nieuwbouw (nieuwe verharding) het watersysteem in
goede staat te houden. Ook voor de aanwezige bomen is dat van belang. Deze
compensatie kan in het voorontwerp via de regels worden vastgelegd. Naast de
planologische verankering is dit tevens een financieel aandachtspunt in verband met
kostenverhaal en globale uitvoerbaarheid van het plan. Tijdens het voorontwerp wordt het
Hoogheemraadschap gevraagd om te reageren op de regeling.

3.4 Randvoorwaardelijk voor de gewenste functies: Milieu en
infrastructuur
Progressieve milieubenadering
Om de ambities voor het Hembrugterrein mogelijk te maken is het uitgangspunt een
progressieve milieubenadering toe te passen.
Bij de verkenning van de theoretische scenario’s is gebleken dat woningbouw via een progressieve milieubenadering planologisch mogelijk kan worden
gemaakt. Om de ambities voor het Hembrugterrein mogelijk te maken wordt uitgegaan van de progressieve milieubenadering. Door gebruik te maken van de
mogelijkheden die de Interimwet Stad- en Milieubenadering biedt kan na het doorlopen van het stappenplan de maximale geluidsbelasting worden opgerekt
naar maximaal 65 dB(A) Voor de lange termijn dient rekening te worden gehouden met de afspraken die gedaan zijn in het kader van de Visie
Noordzeekanaalgebied. De inzet van de gemeenten Zaanstad en Amsterdam is dat door bronmaatregelen uiterlijk in 2030 de 57 dB(A) contour op de
zuidelijke kade van het Hembrugterrein wordt gelegd
Toelichting
Om te kunnen afwijken van de grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder onder de vigeur van de Interimwet Stad en Milieubenadering is een
uitgebreide integrale motivering en compensatie noodzakelijk. De huidige milieubelasting is voor het aspect geluid als basis voor de
scenarioverkenning in beeld gebracht. Voor de aspecten geur en geluid is een leefbaarheidsonderzoek over de geur- en geluidbeleving uitgezet. Met
behulp van dit onderzoek wordt in beeld gebracht waar de grootste overlast vandaan komt, zodat een prioritering voor de actualisatie van de
milieuvergunningen van de omliggende bedrijven kan worden gemaakt.
Transparantie over de bodemverontreiniging en milieubelasting
De bodemonderzoeken lopen nog, gebaseerd op de reeds beschikbare onderzoeken is een risicokaart bodem opgesteld.
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De aanwezige beperkingen met betrekking tot milieuaspecten en de bodemsituatie worden via het omgevingsplan beschikbaar gesteld voor partijen die zich
willen vestigen op het terrein. Hierdoor kunnen de onderzoekslasten voor partijen naar verwachting worden gereduceerd.
Toelichting De overeengekomen strategie van beperkt en functioneel saneren kan ernstig in de knel komen op het moment dat delen van het terrein
met een rechtstreekse woonbestemming zouden worden verkocht, aangezien dan bodemkwaliteit geleverd moet worden die correspondeert met de
toegestane functies. Dit probleem kan door gemengde functies in combinatie met regels (zoals voorwaardelijke verplichtingen worden voorkomen)
Verkeersinfrastructuur: tijdelijk en definitief
 Een robuuste, toekomstgerichte verkeersinfrastructuur vormt de basis voor de ontwikkeling van het
gemengde bouwprogramma van het Hembrugterrein. De verkeersontsluiting (op het gebied en met
de omliggende verkeersnetten) is sterk afhankelijk van het programma. Het gerealiseerde
programma heeft invloed op de bovenplanse infrastructuur en het stedelijke verkeersnetwerk. De
hoofdontsluiting vanaf de Provincialeweg naar het oosten en naar het zuiden tot aan de eerste
aftakking (Middenlaan) moeten gecategoriseerd worden als gebiedsontsluitingsweg (GOW) en heeft
daarmee een verkeersfunctie. De overige wegen kunnen wellicht ingericht worden als
erftoegangswegen (ETW), maar dit is mede afhankelijk van de programmatische invulling. Op de
afbeelding is een ter illustratie concept wegenstructuur ingetekend voor het zuiden en een deel van
het noorden. Afhankelijk van de uiteindelijke invulling van het gebied kan deze verkeersstructuur er
anders uit komen te zien.
 Wat betreft de interne verkeersstructuur heeft het verkeerskundig de voorkeur om circulatie (interne
ringweg) in het gebied mogelijk te maken. Hierbij is de ruimtelijke kwaliteit een aandachtspunt.
 Gedacht wordt aan een ontsluiting met vervoer over water. Vanaf de aanlandplaats dienen goede
fietsvoorzieningen het gebied in te gaan. De aanlandplek kan in het omgevingsplan opgenomen.
 Het Hembrugterrein is bereikbaar met het openbaar vervoer door middel van een buurtbus. De
huidige route loopt langs de rand van het Hembrugterrein (via de Hemkade en de Havenstraat). Mogelijk kan de route in de toekomst via het
Hembrugterrein op de Havenstraat uitkomen. Aandachtspunt hierbij is dat het voor auto’s niet mogelijk moet zijn om van deze ontsluiting gebruik te
maken.
Toelichting
Infrastructuuraanpassingen buiten het Hembrugterrein: De verkennende onderzoeken voor de mogelijke infrastructurele maatregelen en kosten
worden in de komende periode op basis van de nota van uitgangspunten geconcretiseerd. Partijen dienen privaatrechtelijk ook afspraken over het
kostenverhaal en uitvoeringskwesties te maken (zie punt 4.7 globale uitvoerbaarheid). Op basis van het verkeersmodel (2014) wordt bepaald welke
wegen- infrastructuur (bv. Kruising Den Uijlweg/ Provincialeweg) buiten het Hembrugterrein op termijn aangepast moet worden.
Definitieve oplossing Hembrugterrein: Voor het omgevingsplan wordt uitgegaan van de hoofdontsluiting van het gebied via de rotonde Provincialeweg
en de Hemkade als tweede ontsluiting. In de ontwikkeling zal de Havenstraat maximaal benut kunnen worden voor bestemmingsverkeer, maar niet
als gebiedsontsluiting van het Hembrugterrein. Een gebiedsontsluiting via de Havenstraat is geen optie, omdat de weg daar onder andere te smal
voor is. Toegang via de Havenstraat ligt bovendien gevoelig i.v.m. bewoners. Het heeft daarom de gemeentelijke voorkeur om de hoofdontsluiting
aan de Provincialeweg te realiseren en een extra ontsluiting (zoals thans al aanwezig) via de Hemkade. Gezien het verkeersonderzoek dat in het
kader van de rotonde op de Provincialeweg is gedaan, zou dit ook voldoende moeten zijn voor het gewenste programma. In het kader van het
voorontwerp wordt een en ander op basis van het nieuwe verkeersmodel (2014) nader onderzocht. Voor bestemmingsverkeer voor de reeds
aanwezige huizen langs de Havenstraat blijft deze verbinding echter voor de bereikbaarheid van belang.
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Tijdelijke situatie: Het Hembrugterrein wordt niet binnen een korte planperiode gerealiseerd. De ontwikkeling verloopt stapsgewijs via een organisch
proces. De plannen voor de realisatie van een mogelijke bierbrouwerij aan de Havenstraat zijn hier een voorbeeld van. Om deze ontwikkeling
financieel mogelijk te maken wordt tijdelijk gebruik gemaakt van de Havenstraat voor bezoekersverkeer, omdat nog niet alle delen van het
Hembrugterrein zijn opengesteld voor publiek. Vrachtverkeer voor de bevoorrading kan wel via de interne verkeersontsluiting worden geregeld.
In het omgevingsplan worden gronden voor de functie verkeer vrijgehouden van andere bebouwing of gebruik. De definitieve inrichting en uitvoering
van de verkeersmaatregelen is geen onderdeel van het omgevingsplan. De tijdelijke situatie is dus niet beperkt tot vaststelling van het omgevingsplan
(beoogd eind 2015).
Parkeren
1. Bij woningbouw wordt het parkeren bij de woning gerealiseerd. Dit kan zowel op het maaiveld als via een gebouwde parkeervoorziening
(ondergronds en/of op maaiveld) mogelijk worden gemaakt.
Parkeren bij bestaande gebouwen (bedrijfsruimten) vindt plaats op het maaiveld, omdat deze gebouwen geen mogelijkheid hebben voor parkeren
onder het gebouw. Een tekort aan parkeerplaatsen kan in een gebouwde (ondergrondse en/of bovengrondse) voorziening worden opgelost. Het
parkeren wordt opgelost volgens de gemeentelijke parkeernorm.
Toelichting: Om de planologische grenzen te verkennen is een indicatieve berekening gedaan van de benodigde fysieke ruimte voor parkeren:
Uitgaand van een maximale invulling met bedrijvigheid (180.000 m2 bvo) zijn er binnen het gebied circa 2895 parkeerplekken nodig. Uitgaand van
25m2 per parkeerplek, nemen de parkeerplekken ca. 72.375m2 in beslag. Uitgaande van een maximale invulling met woningbouw (124.000 m2 bvo
en 500 woningen) zijn er binnen het gebied circa 1860 parkeerplekken nodig voor bedrijven en circa 850 parkeerplekken voor de woningen. In dat
geval nemen de parkeerplekken circa 67.750 m2 in beslag.
Bij een maximale invulling van het terrein met bedrijvigheid en/of woningbouw kan dit dus alleen opgelost worden in een gebouwde (ondergrondse of
bovengrondse) voorziening. Bestaande gebouwen hebben geen mogelijkheid voor parkeren onder het gebouw. En bij nieuwe gebouwen is een
aandachtspunt dat de aanwezige bodemverontreiniging een ondergrondse voorziening zou kunnen bemoeilijken. In dat geval resteert alleen een
maaiveld oplossing, of een bovengrondse, gebouwde voorziening. Dit laatste kan gerealiseerd worden in bestaande gebouwen, maar dat heeft
gevolgen de bruikbaarheid van het gebouw. Het alternatief is dat rondom het gebouw ruimte wordt gereserveerd voor het parkeren. Hier is nu nog
geen rekening mee gehouden. In het voorontwerp omgevingsplan wordt dit nader uitgewerkt.
Het RVB heeft als uitgangspunt dat monumenten in het groen onaangetast blijven en derhalve in principe geen parkeermogelijkheden op eigen kavel
krijgen. Parkeren dient wel zo dicht mogelijk bij de functie plaats te vinden. Het bureau Palmbout werkt de mogelijkheid van een collectieve
parkeerplaats in een van de gebouwen verder uit.
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Het Hembrugterrein is eigendom van het RVB en in principe niet openbaar toegankelijk. Hierdoor is de gemeente Zaanstad (nog) niet verantwoordelijk voor
het beheer- en onderhoud. Bij ontwikkeling zal het terrein meer openbaar toegankelijk worden en het noodzakelijk worden dat het gebruik ondersteund word
met verkeersregulering en verkeersbesluiten zodat bijvoorbeeld verkeersborden geplaatst kunnen worden. Met het RVB is overeengekomen dat zij tijdens de
ontwikkeling van het Hembrugterrein de openbare ruimte beheren en onderhouden. Er worden nadere afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van
de openbare ruimte in de toekomst.
Met de RVB zullen afspraken gemaakt worden zodat verkeersbesluiten genomen kunnen worden en mogelijk overdracht van het beheer en onderhoud naar
de gemeente Zaanstad mogelijk blijft.
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3.5 Gewenste programmatische invulling en functies op het Hembrugterrein
Uitwisselbaarheid van functies: werken en wonen op het Hembrugterrein
Het Hembrugterrein wordt organisch ontwikkeld. Programmatisch wordt in het omgevingsplan ruimte geboden aan gemengde functies door flexibiliteit in
deelgebieden. In sommige gebiedsdelen wordt bedrijvigheid inclusief wonen mogelijk gemaakt en in andere gebiedsdelen worden de functies iets meer
beperkt. De planologische mogelijkheden worden op de concept verbeelding (paragraaf 2.1) duidelijk gemaakt. De mix van wonen en werken is een
belangrijke toegevoegde waarde voor het terrein. Door het bieden van verschillende planologische mogelijkheden zijn er diverse planologische
invulmogelijkheden. In de scenarioverkenning is de fysieke ruimtelijke invulling met gebruikmaking van een progressieve milieubenadering onderzocht. Hierbij
komen we uit op een programmatische bandbreedte in maxima:
- Maximaal programma met bedrijfsmatige invulling is: 180.000 BVO (zonder wonen)
- Maximaal programma met invulling woningbouw is: 500 woningen en 124.000 BVO
In de regels van het voorontwerp omgevingsplan zal een maximum van 500 woningen worden toegestaan. Op de concept verbeelding is flexibel omgegaan
met maximale woningaantallen in het noorden en in het zuiden. Hierdoor is er flexibiliteit wat betreft de toekomstige situering van woningbouw.
Toelichting
De verkenning van de maximale invulling dient als basis om de globale ruimtelijke en economische uitvoerbaarheid aan te kunnen tonen. Voorbeelden
zijn: aansluiting verkeersinfrastructuur, regionale programmatische afstemming. Deze cijfers worden ingezet om berekeningen te doen.
De programmatische grenzen zijn ruim gezet, maar nog steeds ruimtelijk aanvaardbaar en uitvoerbaar. De inschatting is echter dat deze maximale
invulling uiteindelijk in de voorkeursvariant niet daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Met de kennis van nu wordt uitgegaan van een meer marktrepresentatieve invulling van het gebied waarbij de planologische mogelijkheden in de loop der tijd worden benut. In het verlengde daarvan zullen
tevens afspraken worden gemaakt over het wettelijk verplichte kostenverhaal voor gemeentelijke kosten die zullen voortvloeien uit dergelijke
ontwikkeling. Daarbij valt ondermeer te denken kosten van toekomstige gebieds-ontsluiting en –opname in de stad.
Gewenste functies: Gemengde bedrijvigheid wordt met de functiemengingslijst gefaciliteerd.
Het Hembrugterrein biedt plaats voor (creatieve) bedrijvigheid in de maakindustrie, kleinschalige kantoorachtige bedrijven, ambachtelijke ateliers en
werkplaatsen, evenementen en recreatie, horeca. Bij de organische ontwikkeling van de eerste deelgebieden wordt ingezet op de vestiging van
uiteenlopende bedrijvigheid in de design en maakindustrie. Hieronder vallen ook ambachtelijke werkplaatsen, ateliers etc.
In deelgebieden waarin een menging van functies planologisch mogelijk wordt gemaakt, wordt gewerkt met de Zaanse functiemengingslijst. Hierbij wordt een
verschil gemaakt tussen bedrijven en hun inpasbaarheid in een gemengd gebied. In het kader van het voorontwerp omgevingsplan Hembrug wordt nader
onderzocht of deze lijst voldoet aan de gewenste functies en ambities voor het Hemburgterrein.
Hierbij wordt expliciet gekeken naar de grootte van de aanwezige gebouwen en een mogelijke verbreding van de Zaanse methodiek in de context van
organische gebiedsontwikkeling. Het omgevingsplan dient een faciliterende uitwerking te hebben op bedrijven die vanuit het Afsprakenkader gewenst zijn op
het terrein.
Toelichting
- Om bedrijven planologisch in te passen zijn er in principe twee mogelijkheden: 1. het werken met milieucategorieën volgens het VNG boekje
‘Bedrijven en milieuzonering. Dit wordt bij industrie- en bedrijventerreinen toegepast. 2. De functiemengingssystematiek maakt ook bedrijvigheid
mogelijk, maar is vooral gericht op gemengde gebieden. In de regels bestaan binnenplanse afwijkingen waarbij omstandigheden per specifiek geval
beoordeeld worden zodat bedrijven met diverse functies mogelijk gemaakt worden. Ook als een bedrijf niet binnen de functiemengingslijst valt en
dus qua milieu in theorie een te zware belasting zou hebben op het gebied, kan het bedrijf met innovatieve maatregelen (bijvoorbeeld extra isolatie)
zich toch vestigen op het terrein. Op die manier kan maatwerk voor nieuwe gevallen worden geleverd.
- Om de voorgestelde regeling van de functiemengingslijst te toe te passen, wordt in de fase van het planproces de bestaande en nieuwe functies en
bedrijven als casus getoetst aan de functiemengingsregeling. Op die manier wordt de conceptplanregeling direct getoetst aan de nu al aanwezige en
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in de toekomst wenselijke bedrijven. Dit is organische ontwikkeling in de praktijk waarbij gebiedsontwikkeling en planvorming naast en door elkaar
gaan lopen.
Gewenste functies: wonen en bijbehorende voorzieningen
Het Hembrugterrein is milieubelast, maar is door de aanwezige kwaliteiten en de uitstekende ligging in de metropoolregio een interessante
woningbouwlocatie. De woningbouwopgave in de metropoolregio is tot 2040 hoog, waarbij de druk het hoogst is de eerstkomende tien jaar. Direct gevolg van
de sterke economische positie van de metropoolregio zijn er tot 2040 circa 300.000 nieuwe woningen nodig. De woningvraag wordt veroorzaakt door de
natuurlijke aanwas van de bevolking, verkleining van huishoudens en binnen- en buitenlandse migratie. Zaanstad heeft een significante bijdrage aan de
realisatie van de woningopgave. Met het vaststellen van de ambitie voor de realisatie van 7.000 woningen draagt het Zaanse deel van het ZaanIJ programma
bij aan het realiseren van deze regionale én lokale opgave. In het ontwikkelingsprogramma ZaanIJ zijn de locaties opgenomen waar de 7000 woningen
gerealiseerd moeten worden. Er is op dit moment echter nog veel onzekerheid of die groei van 7.000 woningen haalbaar is. Die onzekerheid ontstaat doordat
het risico hoog is of de ZaanIJ ontwikkellocaties te transformeren zijn naar woningbouw. Twee factoren zijn cruciaal in de haalbaarheid naar transformatie,
namelijk is de beoogde ruimte in fysieke zin te transformeren naar de functie van woningbouw (vaak de vraag of en wanneer de huidige bedrijfsfunctie
eindigt) en de factor of de beschikbare ruimte qua milieuvoorwaarden te transformeren is naar woningbouw. Het Hembrugterrein is een van de
ontwikkellocaties waarbij woningbouw mogelijk is via de voorgestelde progressieve milieubenadering en zelfs als speerpunt kan fungeren in de transformatie
van het Noordzeekanaalgebied, namelijk het creëren van aantrekkelijke woon/werkmilieus.
Uitgangspunt voor het omgevingsplan is om maximaal 500 woningen planologisch mogelijk te maken aansluitend bij de regionale woningbehoefte. Het aantal
van 500 woningen is maximaal. Hierbij wordt rekening gehouden met de grote behoefte, maar ook met de maximaal beschikbare fysieke ruimte, de effecten
op verkeer, milieu, waterhuishouding. In de situering van woningen op het gebied wordt rekening gehouden met de aanwezige kwaliteiten, de
stedenbouwkundige situering en de milieusituatie. De ligging aan de Zaan en het Noordzeekanaalgebied worden hierbij onder andere als kwaliteit gezien.
Maar ook de groene uitstraling met het monumentale bos, maken deze omgeving uniek. In het kader van de expertmeeting heeft ook een
doelgroepenverkenning plaatsgevonden, die de aantrekkelijkheid van de locatie voor bepaalde doelgroepen onderschrijft.
Bij de ontwikkeling van woningbouw wordt aandacht besteed aan ruimte die bestemd is voor ontmoeting, sport- en speelvoorzieningen, sociale voorzieningen
(onderwijs, zorg, welzijn, kunst en cultuur) en accommodaties. De noodzakelijke voorzieningen worden afgestemd op het type woningen.
Over wonen op hoogte:
Wonen op hoogte wordt mogelijk gemaakt op het zuidelijk deel van het Hembrugterrein, via een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. Hoogteaccenten voor
wonen worden op dit moment zonder concrete ontwikkeling niet direct bestemd, zodat een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden op welke plek een
hoogteaccent wordt toegevoegd. In deze binnenplanse afwijking worden voorwaarden opgenomen, waardoor bestaande bewoners van het gebied onder
andere vanwege bezonning geen hinder ondervinden van deze hoogteaccenten. Om tegemoet te komen aan het advies van de adviesgroep worden
welstandseisen aan mogelijke hoogteaccenten gesteld, zodat ze in het monumentale karakter van het gebied passen. In de afwijkingsregels wordt een
maximale hoogte vastgelegd.
In het noordelijke gedeelte, aansluitend bij de bestaande laagbouw is vanuit de scenarioverkenning gebleken dat gebouwen (appartementencomplexen) met
maximaal 4 verdiepingen (5 bouwlagen, maximaal 15 meter) aansluit bij de boomgrens van het bos, die eveneens circa 15 meter is.
Toelichting
Om maximaal 500 woningen op het terrein te kunnen realiseren is een progressieve benadering van de milieuwetgeving vereist waarbij de maximale
grenswaarden gemotiveerd mogen worden overschreden, mits deze overschrijding elders in het gebied gecompenseerd wordt (zie bijlage 2:
milieusporen). Compensatie kan onder andere plaatsvinden door:
- de huidige kwaliteiten van het gebied, zoals het bos, de Zaan, het Noordzeekanaal, cultuurhistorie;
- toevoeging sociale voorzieningen;
- bouwkundige aanpassingen.
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Een ander aandachtspunt in verband met wonen is de aanwezige bodemverontreiniging. In de uitwerking is rekening gehouden met een
woonprogramma, waarbij vooral appartementen worden gerealiseerd. Dit staat niet op gespannen voet met het functioneel saneren. In het
omgevingsplan wordt expliciet ingegaan op de mogelijkheden om woningbouw te realiseren. Vanuit de situatie blijkt wel dat eengezinswoningen met
tuin, op veel plekken geen geschikt woningtype is.
Gewenste functies: Kantoren en detailhandel
In het omgevingsplan worden de afspraken in regionale context over de kantoor en detailhandelsfuncties gerespecteerd.
Kantoren
Zaanstad heeft de keuze gemaakt om kantoorontwikkeling op een aantal locaties mogelijk te maken: Inverdan, Oostzijderveld en Poort Clam Dijcke. Door
focus aan te brengen in kantoorontwikkeling wordt beoogd op deze plekken voldoende kritische massa te bereiken. Hierdoor worden kansen op een
succesvolle ontwikkeling van deze locaties vergroot. Omdat de kantorenmarkt geen groeimarkt meer is (onder andere door het ‘Nieuwe Werken’) is er geen
sprake van (grootschalige) kantoorontwikkeling op Hembrugterrein. Voorbeeld: Wat betreft kantoren kan gedacht worden aan een bepaling dat een
zelfstandige kantoorruimte niet groter mag zijn dan 500m 2, waardoor verzamelgebouwen mogelijk blijven. Ook is het mogelijk bij kantoorruimtes boven 500
m2 een bepaling op te nemen dat alleen kantoorruimte is toegestaan wanneer deze een ondersteunende functie heeft, conform de 50% clausule in het
Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka).
Detailhandel
Het Hembrugterrein is geen detailhandelslocatie. Maar waar kleinschalige, ondergeschikte of tijdelijke detailhandel in combinatie met een andere functie het
karakter van dit gebied kan versterken en de vestiging geen negatieve invloed heeft op de hoofdwinkelstructuur, bieden we gepaste ruimte voor detailhandel.
In het Ontwikkelkader Hembrugterrein (2011) is over detailhandel afgesproken: voor kleinschalige detailhandel zal op het Hembrugterrein geen restrictie
worden aangebracht zolang dit bijdraagt aan de levendigheid en leefbaarheid van het Hembrugterrein en aan een andere functie gekoppeld is, bijvoorbeeld
ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid.Deze lijn wordt in de nota van uitgangspunten omgevingsplan Hembrug voortgezet. Detailhandel is toegestaan mits
het de profilering van het gebied ondersteunt, van ondergeschikt belang is, onlosmakelijk verbonden is met andere functies, de hoofdstructuur niet schaadt
en past binnen de regionale detailhandelskaders.
Zaanstad streeft naar een winkelstructuur met een goede spreiding van boodschappencentra. Bovendien worden Zuiderhout en Inverdan versterkt. Zij
hebben regionale aantrekkingskracht. Inzet is bestaande, goed functionerende, centra verder te versterken. De winkelmarkt staat onder druk.
Internetverkopen nemen een hoge vlucht. Hierdoor neemt de behoefte aan fysieke meters af. Bovendien is er in Zaanstad al een overschot aan meters. Net
als bij kantoren geldt hier ook dat het mogelijk maken van detailhandel op het Hembrugterrein consequenties zal hebben voor andere detailhandelslocaties,
zoals Zuiderhout en Inverdan.
Toelichting
In het omgevingsplan willen wij ruimte bieden voor kleinschalige kantoorontwikkeling. Hiermee faciliteren wij de dynamiek die een bijzondere locatie als
het Hembrugterrein te weeg brengt. Dit moet passen in de regionale afspraken die binnen Plabeka gemaakt zijn. Ook moet er aandacht zijn voor
eventuele consequenties voor andere kantoorlocaties in Zaanstad (met name Inverdan)
Ook op het gebied van detailhandel is er sprake van regionale afstemming. Dit gebeurt in de Regionale Commissie Winkelplanning. Zij adviseren het
Dagelijks Bestuur Stadsregio Amsterdam (SRA) en Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland over de wenselijkheid van detailhandelsinitiatieven.
Provincie en SRA zijn, gezien het overaanbod aan winkelmeters, zeer kritisch over het toevoegen van extra meters ten behoeve van kantoor- en
detailhandelsontwikkeling.
Wel is het mogelijk kantoren en detailhandel toe te staan wanneer er sprake is van ondergeschikt belang. Voor kantoren is hier sprake van wanneer
het kantoordeel minder dan de helft is van het totaaloppervlakte van het bedrijfspand. Conform de afspraken in het Ontwikkelkader is detailhandel tot
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500m onder voorwaarden mogelijk op het Hembrugterrein. Voor detailhandel worden voor ondergeschikte detailhandel regels opgesteld in de nieuw
vast te stellen Detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2025 (vaststelling raad naar verwachting 2015). In de nog vast te stellen detailhandelsvisie zal
2
daarnaast worden ingegaan op detailhandelsontwikkelingen boven de 500m die wel aansluiten bij het profiel van Hembrug. De gemeente is echter
zeer terughoudend met het faciliteren van nieuwe detailhandelsmogelijkheden buiten de gewenste detailhandelscentra. Het uitgangspunt voor
detailhandel boven de 500 m2 is nee, tenzij de gemeenteraad na integrale belangenafweging besluit om hiervan af te wijken.
Gewenste functies: Entertainment, horeca en evenementen, hotel, congres, film en studio’s
Horeca en evenementen dragen bij aan de openstelling van het terrein voor publiek. In het omgevingsplan wordt er gebiedsgericht gekeken naar de aard en
omvang van de functies. In het omgevingsplan zal de mogelijkheid worden geboden om met een hoogteaccent een hotel aan het gebied toe te voegen.
Hiervoor geldt hetzelfde als bij een hoogteaccent voor woningbouw: het wordt onder voorwaarden mogelijk gemaakt via een binnenplanse afwijking in het
zuidelijk deel van het terrein. Ook hier worden welstandseisen aan een mogelijk hoogteaccenten gesteld, zodat ze in het monumentale karakter van het
gebied passen. Een denkbare locatie hiervoor is de kop van het gebied met de publieke oever. Met name ambachtelijke bedrijvigheid past bij dit gebied, maar
ook andere lichte bedrijvigheid is denkbaar.
Bestaand vastgoed in het kleibos
In het monumentale kleibos zijn een aantal bestaande gebouwen aanwezig. In het omgevingsplan wordt dit gebied gezien als groene kwaliteit. Bestaande
gebouwen worden gevuld met passende functies om de karakteristiek gebouwen te behouden. Hiertoe kan soms beperkte verharding en bijgebouwen
worden toegestaan. Nieuwbouw is geen optie. Het gebruik van de gebouwen moet passen bij de omgeving en te denken valt aan gemengde functies. Het
uitgangspunt is dat het gebruik van de gebouwen niet gaat leiden tot een aantasting van de groene kwaliteiten. Aandachtspunten zijn hierbij dan ook het
realiseren van voldoende parkeerplekken buiten het “groene gebied” en het beperken van aan- en bijgebouwen.
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4. Nota van uitgangspunten: Aanpak en proces

Naast de inhoudelijke uitgangspunten (hoofdstuk 3) worden een aantal procesmatige uitgangspunten voorgelegd die in de bestuurlijke besluitvorming
aandacht en een expliciete keuze vragen.

4.1 Gebiedsgericht beleid voor het Hembrugterrein
In het omgevingsplan Hembrug wordt uitgegaan van de aanwezige gebiedskwaliteiten en omgevingswaarden. Om deze waarden en kwaliteiten als onderdeel
van de organische ontwikkeling te ontwikkelen wordt er voor het Hembrugterrein uitgegaan van een gebiedsgerichte invulling van bestaande beleidskaders.
In veel gemeentelijke visies, beleidsnota’s en regels is al rekening gehouden met het bijzondere karakter van het terrein. In het omgevingsplan Hembrug
worden, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, gemeentelijke regelingen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving gebiedsgericht
geïntegreerd. Gemeentelijke verordeningen kunnen rechtstreeks in het omgevingsplan worden opgenomen. Voor andere gemeentelijke regelingen kan via de
planregels van het omgevingsplan een opdracht tot wijziging worden opgenomen. De wijziging van deze regelingen vindt apart plaats. Daar waar een
regeling niet aansluit bij de ambities van het Hembrugterrein, kan deze regeling in het omgevingsplan gebiedsgericht worden aangepast.
Specifieke gebiedsgerichte regeling voor evenementen
Op het Hembrugterrein bestaan (in de huidige en toekomstige situatie) veelvuldige mogelijkheden om het terrein publiek toegankelijk te maken. Horeca en
evenementen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het openstellen van het terrein. De huidige regeling met betrekking tot evenementen (APV) sluit
niet aan op de specifieke situatie van het Hembrugterrein. Om een goede fysieke leefomgeving voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein te bevorderen,
wordt een gebiedsgerichte regeling voor dit terrein uitgewerkt. Hierbij valt te denken aan een aanpassing van de APV die vervolgens verwerkt wordt in de
gebruiksregels van het omgevingsplan.
Toelichting
Bij de organische ontwikkeling van het Hembrugterrein wordt het terrein geleidelijk aan gevuld met steeds meer inrichtingen. Stuk voor stuk mogen zij op
grond van de APV 9 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren waarbij de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit mogen worden overschreden.
Gezien de omvang van het terrein (43 ha) en de ruime opzet ervan is juist het Hembrugterrein bij uitstek, en beter dan veel andere delen van de gemeente,
geschikt om er grote incidentele feesten te houden. Verwacht mag worden dat de animo hiervoor dan ook groot zal zijn. Voor evenementen worden alleen die
panden gebruikt waarvan bekend is dat deze brandveilig genoeg zijn voor een bepaald aantal personen of structureel verbouwd worden conform de eisen.
Het blijkt dat de incidentele festiviteiten veel klachten opleveren uit de omgeving. Bijkomende klacht is dat de bewoners slechts kort de tijd hebben (twee
weken) om op het geplande feest een reactie te geven. Vanuit het advies van de adviesgroep is duidelijk geworden dat de overgrote meerderheid van de
bewoners niet negatief staat tegenover het organiseren van evenementen op het Hembrugterrein. Wel wordt door omwonenden en ondernemers met klem
verzocht om het evenementenbeleid naar aanleiding van de huidige situatie af te stemmen op het gebied. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
belangen van de bewoners betreffende rechtszekerheid, voorspelbaarheid en geluidsoverlast. De aanpassing van het evenementenbeleid zal in ieder geval
met Taets (organisator van festiviteiten die de geluidsnormen overschrijden) worden afgestemd.
Andere gebiedsgerichte regelingen:
Welstandsnota Zaanstad 2013
De Welstandsnota Zaanstad 2013 (hierna: welstandsnota) werkt aan een gebiedsgericht welstandsbeleid. Welstandstoezicht levert een belangrijke bijdrage
aan de ruimtelijke kwaliteit en daarmee aan de leefbaarheid in de stad. De welstandsnota bevat verschillende beoordelingskaders met criteria die de
gemeente hanteert bij de beoordeling van bouwplannen. In het kader van het omgevingsplan Hembrug worden welstandscriteria uitgewerkt die vervolgens
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zullen gelden als aanvullend beleid. Deze criteria zullen onder andere betrekking hebben op nieuwbouw, maar ook op de openbare ruimte, zoals het
spoorlichaam aan de westkant, dat als herkenbaar open element in het gebied behouden moet blijven.
Beleidsnotitie creatieve bedrijvigheid Zaanstad
De ontwikkeling van het Hembrugterrein is onder andere gericht op huisvesting van creatieve bedrijven. De beleidsvorming creatieve bedrijvigheid is vanaf
het najaar van 2008 binnen het beleidsveld economie getrokken. De definitie van creatieve bedrijvigheid volgens de Creative Cities Amsterdam Area
(CCAA):
“een specifieke vorm van bedrijvigheid die producten en diensten voortbrengt die het resultaat zijn van individuele of collectieve creatieve arbeid en
ondernemerschap. Inhoud en symboliek zijn de belangrijkste elementen van deze producten en diensten.”
Binnen de creatieve bedrijvigheid onderscheidt CCAA drie deelgebieden. Alleen in Zaanstad is het deelgebied ambachten toegevoegd vanwege het belang
van de ambacht sector in de Zaanstreek. De sector wordt overigens gekenmerkt door kleinschaligheid. De volgende deelgebieden worden onderscheiden:
 kunsten (podiumkunsten, musea, galeries);
 media en entertainment (uitgeverijen, radio en televisie);
 creatieve zakelijke dienstverlening (reclame, vormgeving en mode);
 ambachten.
Dit beleid zal worden vertaald en in dien nodig worden aangevuld in het omgevingsplan Hembrug.
Erfgoedvisie 'Erfgoed in ontwikkeling' 2011
In deze erfgoedvisie worden de hoofdlijnen uitgezet voor een gemeentelijke visie voor erfgoed. Mede door de grote cultuurhistorische waarde van het
Hembrugterrein, speelt deze visie een belangrijke rol voor het gebied. Indien noodzakelijk, zal deze visie samen met de Cultuurhistorische analyse voor het
Hembrugterrein worden uitgewerkt in gebiedsgericht beleid voor het Hembrugterrein.
Bomenbeleidsplan
Het doel van het Bomenbeleidsplan is de bescherming en instandhouding van potentieel waardevolle en monumentale bomen in Zaanstad.
Aan de hand van dit beleid kan er op het Hembrugterrein rekening worden gehouden met het behoud van het bos terwijl toekomstige ontwikkelaars een kans
krijgen te ontwikkelen. Dit beleid zal worden vertaald en indien nodig worden aangevuld in het omgevingsplan Hembrug.
Bovenstaande lijst is niet bedoeld als een limitatieve lijst. Indien het in het kader van het voorontwerp omgevingsplan noodzakelijk wordt geacht, worden
andere gemeentelijke regelingen ook gebiedsgerichte aangevuld
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4.2 Milieu: Interimwet- Stad en Milieubenadering
Om de gewenste programmatische invulling op het Hembrugterrein te realiseren is een progressieve benadering van de milieuwetgeving vereist. Als basis
voor de scenarioverkenning zijn er verschillende milieusporen (bijlage 3) verkend en tijdens de landelijke expertmeeting besproken en verkend. Als
uitgangspunt voor het voorontwerp omgevingsplan Hembrug wordt het stappenplan Interimwet Stad en milieubenadering gehanteerd. De toepassing van de
Interimwet Stad en milieubenadering wordt als apart besluitpunt aan B&W/Raad voorgelegd.
Toelichting
stappenplan
Stap 1

Interimwet Stad en milieubenadering
Milieubelangen worden in een zo vroeg mogelijke stadium van ruimtelijke
planvorming meegenomen. Ook worden zoveel mogelijk brongerichte
maatregelen getroffen.

Stap 2

De ruimte binnen bestaande regelgeving wordt optimaal benut.

Stap 3

Als met de eerste twee stappen geen doelmatige ruimtegebruik en optimale
kwaliteit van de leefomgeving worden bereikt worden bereikt, is het mogelijk
onder bepaalde voorwaarde af te wijken van bestaande wettelijke
milieunormen voor bodem, geluid, lucht, stank en ammoniak.
Stap 3 besluit wordt samen met het omgevingsplan ter vaststelling aan de
Raad aangeboden.
Stap 3 besluit: goedkeuring GS

Stand van zaken
Milieuonderzoek als basis voor
scenarioverkenning.
Brongerichte maatregelen:
- Afspraken NZKG visie, 57 d(B)A op de
zuidelijke kade van het Hembrugterrein
- Omgevingsdienst wordt bij akkoord Nota
van Uitgangspunten verzocht om
verouderde milieuvergunningen te
actualiseren.
In de scenarioverkenning en bij de keuze van het
voorkeursscenario is hier expliciet rekening mee
gehouden door expertmeeting.
In het voorontwerp bestemmingsplan wordt hier
expliciet aandacht aan besteedt.
Afwijkingen beperken zich op basis van reeds
verricht onderzoek op de aspecten geluid en
mogelijk stank. Een leefbaarheidsonderzoek over
geur en andere aspecten is/wordt uitgezet om
voor een deugdelijke analyse te zorgen.
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4.3 Milieuruimteverdeelplan
Het Hembrugterrein is een milieubelast gebied vanwege de omliggende bedrijventerreinen Westerspoor, Achtersluispolder en Westpoort. Maar ook vanwege
de militaire geschiedenis en de ligging langs het water en de weg waar vanuit externe veiligheid maatregelen dienen te worden getroffen voordat het terrein
publiek toegankelijk wordt. De ruimte die het omgevingsplan Hembrug zal geven heeft echter geen nadelige milieugevolgen, waardoor een
milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.) niet noodzakelijk is. Voor het omgevingsplan wordt wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling gedaan. Als onderdeel van de
vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt een afweging gemaakt van risico's en kansen van de voorgenomen activiteiten.
Voor het Hembrugterrein wordt gekeken naar de mogelijkheid om een milieuruimteverdeelplan op te stellen. Hierdoor ontstaat meer voorspelbaarheid voor
bedrijven en woningen in verband met toekomstige ontwikkelingen en rechtszekerheid. Met een dergelijke plan wordt het gebied in verschillend deelgebieden
gecategoriseerd. Elk deelgebied krijgt vervolgens een eigen milieuwaarde, waar aan voldaan moet worden. Het ene gebied zal daardoor als meer
milieubelast worden gecategoriseerd dan het andere gebied. In de fase van het voorontwerp wordt hiervoor een concreet voorstel uitgewerkt.

4.4 Gezondheidsonderzoek
In samenwerking met de GGD wordt een gezondheidsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek worden de randvoorwaarden vastgelegd waarbij ondanks de
hoge milieubelasting toch een goede fysieke leefomgeving kan worden gecreëerd. Het gezondheidsonderzoek richt zich enerzijds op de positieve kwaliteiten
die nu al in het gebied aanwezig zijn en anderzijds op toekomstige maatregelen ter verbetering van de fysieke leefomgeving. In dit advies wordt onder andere
aandacht besteed aan de gewenste sociale voorzieningen bij de ontwikkeling van woningbouw op het terrein. Het gezondheidsadvies vormt onderdeel van
het voorontwerp omgevingsplan.
Toelichting
In de Omgevingswet wordt veel nadruk besteed aan de gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Het aspect gezondheid is een belangrijk aandachtspunt bij
de ontwikkeling van het gebied. De samenwerking met de GGD is een pilot voor Zaanstad.

4.5 Ladder voor duurzame verstedelijking
Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren moeten overheden bij ruimtelijke besluiten die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken, de in artikel 3.1.6
lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) opgenomen ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de ladder) doorlopen en deze motiveren. Ook in de
nieuwe Omgevingswet wordt gebruik gemaakt van de ladder. Doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting
van de ruimte in stedelijke gebieden. Ook het voorkomen van leegstand is een belangrijke doelstelling, zoals het mogelijk maken van ontwikkeling die elders
tot leegstand kunnen leiden.
Toelichting
Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten
nagestreefd. Er moet onder andere beoordeeld worden of de ontwikkeling van het Hembrugterrein voorziet in een actuele regionale behoefte. Bij het bepalen
van de actuele regionale behoefte moet het bevoegd gezag uitgaan van de maximale planologische mogelijkheden van een
bestemmingsplan/omgevingsplan. Voor de uitwerking van de ladder zal worden uitgegaan van een representatieve invulling van het terrein.
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4.6 Luchthavenindelingsbesluit Schiphol
Inleidend
Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (hierna: LIB) is een besluit op basis van de Luchtvaartwet. Het LIB regelt welk gebied bestemd is voor gebruik als
luchthaven en voor welk gebied daaromheen beperkingen gelden ten behoeve van de veiligheid en geluidsbelasting. Het LIB geeft regels voor gebruik en
bestemming van de grond in deze gebieden. Op basis van het LIB kan de rijksoverheid beperkingen opleggen aan bouwinitiatieven in zones rondom de
luchthaven Schiphol. De minister van Infrastructuur en Milieu kan een verklaring van geen bezwaar geven, zodat nieuwe bebouwing of functiewijziging toch
mogelijk is.
In aanvulling op het LIB is in de Nota Ruimte aangegeven dat voldoende ruimte moet worden gelaten voor de verdere ontwikkeling van Schiphol. Het
rijksbeleid is gericht op het versterken van de internationale concurrentiepositie. Schiphol speelt daarin een belangrijke rol. Daarvoor is een ruimtelijk
vrijwaringsgebied afgebakend die gelijk loopt met de zogenaamde 20 Ke-contour. Dit vrijwaringsgebied moet grootschalige woningbouw onder aan- en
uitvliegroutes voorkomen. Herstructurering en intensivering in bestaand bebouwd gebied zijn binnen de 20 Ke-contour nu en in de toekomst wel mogelijk.
De Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol en Haarlemmermeer (hierna: SMASH) borduurt hierop voort. Met SMASH wil het rijk met alle regionale
partners het gezamenlijke toekomstbeeld verder invullen voor de leefbaarheid en wonen, bereikbaarheid en ruimtelijke economie en veiligheid. De stuurgroep
SMASH adviseert aan de rijksopdrachtgever die adviseert aan de minister/staatssecretaris.
Aanpak
Het is onduidelijk wanneer de 20 Ke-contour in het LIB geformaliseerd zal worden. Het rijk heeft de juridische bevoegdheid om via een rijksinpassingsplan de
realisatie van woningen binnen de 20 Ke-contour te voorkomen. Het omgevingsplan doorloopt een eigen planning en zal naar verwachting in 2015 worden
vastgesteld. Afhankelijk van wanneer de 20 Ke-contour in het LIB wordt opgenomen, dient voor de woningbouwplannen op het Hembrugterrein al dan niet
een verklaring van geen bezwaar te worden aangevraagd.
Toelichting
Het zuidelijk deel van het Hembrugterrein valt onder de 20 Ke-contour. Het LIB zal worden geactualiseerd, waarbij ook het 20 Ke beleid uit de Nota Ruimte
wordt opgenomen. Dit is op het moment van schrijven echter nog niet het geval. Hierdoor is er (nog) geen wettelijke basis om beperkingen op te leggen aan
bouwinitiatieven op het zuidelijke deel van het Hembrugterrein. In het SMASH overleg wordt de stuurgroep continu op de hoogte gebracht over de stand van
zaken met betrekking tot het omgevingsplan Hembrug. Risico: verklaring van geen bezwaar wordt niet afgegeven en de woningen binnen de 20 Ke mogen
niet worden gerealiseerd.
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4.7 Globale uitvoerbaarheid
Planschade
Gezien de huidige ruime planologische mogelijkheden is het risico beperkt. Er wordt voorgesteld om op basis van het voorontwerp een planschade quickscan of expert advies uit te voeren om een definitieve risicoinschatting te maken.
Kostenverhaal
In het kader van de ter beschikking gestelde regelgeving vanuit de 7e tranche van de Crisis- en herstelwet kan in het op te stellen omgevingsplan worden
afgeweken van de eis om het kostenverhaal van te voren vast te leggen. Het RVB en de gemeente hebben echter de intentie om afspraken over het
kostenverhaal van te voren vast te leggen. Inzet is daarbij dat deze afspraken uiterlijk bij vaststelling van het ontwerp Omgevingsplan zijn gemaakt. Het is
daarbij denkbaar dat dit voor een deel tevens afspraken zullen zijn in relatie tot de (organische) ontwikkeling van het terrein. In het kader van het wettelijke
kostenverhaal bieden de in deze nota genoemde binnenplanse afwijkingsmogelijkheden eventuele extra momenten in de toekomst om tot (aanvullend)
kostenverhaal te komen als daarvoor zou worden gekozen. Nauw verwant aan te maken afspraken over kostenverhaal zijn alle overige afspraken die met
RVB gemaakt zullen worden ter “afhechting” van het bestaande Afsprakenkader en in verband met de door RVB voorgenomen vervreemding van het terrein.
Business case
In het omgevingsplan zijn de eisen met betrekking tot de economische haalbaarheid minder streng. De economische uitvoerbaarheid dient globaal
aangetoond te worden. In het omgevingsplan met een looptijd van 20 jaar wordt bij de economische uitvoerbaarheid gedacht aan een businesscase met
bandbreedtes van programma, waarbij ruimte ontstaat om in te spelen op verschillende ontwikkelingen.
Tussentijdse afspraken tussen RVB en Gemeente (tussentijds vanaf nu tot vaststelling van het omgevingsplan Hembrugterrein)
Op het Hembrugterrein is op dit moment de bouwverordening van toepassing met ruime mogelijkheden voor de vestiging van verschillende bedrijven en
functies in het gebied. De samenwerkende partijen hebben ervoor gekozen om het gebied niet tussentijds te bevriezen door middel van een
voorbereidingsbesluit. Op basis van de gemaakte afspraken in het afsprakenkader en het beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein worden nieuwe initiatieven op
de planologische inpassing beoordeeld. De regionale programmatische afspraken worden hierbij gerespecteerd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan
de aspecten verkeer en evenementen, zodat de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk wordt beperkt. Er worden huurcontracten afgesloten en er
vindt geen grondverkoop plaats. De ontwikkeling van het gebied beginnend bij de aanwezige monumenten en de planontwikkeling van het omgevingsplan
lopen parallel. Dit is kenmerkend van de organische gebiedsontwikkeling op het Hembrugterrein.
Casuïstiek Gebouw 8:
Gebouw 8 is een van de meeste bijzondere rijksmonumenten in het gebied, maar ook in ontzettend slechte bouwkundige staat. De samenwerkende
partijen zijn op zoek naar een goede herbestemming van dit gebouw. Casco herstel is zeer kostbaar en de business case is moeilijk sluitend te krijgen.
Er is een serieuze ontwikkelaar met ervaring op het gebied van monumentenherstel met interesse voor het gebied, Stadsherstel Amsterdam. De
ontwikkelaar ziet kansen voor dit gebouw, om daar mogelijk ateliers in combinatie met wonen in te maken. Dat zijn dan werkateliers, met een soort
vide waar ondergeschikt aan het atelier in gewoond kan worden. Door te wachten op een onherroepelijk omgevingsplan in 2016 kan dit gebouw
dusdanig schade oplopen, dat het niet meer kan worden gered.
Er wordt voorgesteld om vooruitlopend op het Omgevingsplan gemeentelijke medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid van het initiatief.
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