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Inleiding
Op 22 november zijn de gebiedspaspoorten door B&W vrijgegeven voor participatie. De paspoorten
zijn positief ontvangen op één onderdeel na. Zowel tijdens de participatie als tijdens de raadsavond
bleek dat met name het onderdeel hoogteaccenten niet op steun kon rekenen en dat er bezwaren
waren. In de paspoorten was het mogelijk om binnen een bepaalde lijn hoogteaccenten toe te staan
tot maximaal 30 meter, maar lieten we de plek, de aantallen en vorm vrij en ter beoordeling voor
supervisie. Dat was geregeld middels een afwijking van de regel. Ook waren er plekken waar
hoogteaccenten mogelijk was dicht bij huidige woonbebouwing. Het ging dan met name over de
onzekerheid over hoogteaccenten, het uitgangspunt over hoogteaccenten blijft staan, namelijk dat bij
een vast omlijnd programma, met een maximaal aantal woningen en m2’s kantooroppervlak, deze
hoogteaccenten een mogelijkheid bieden om de dichtheid op het maaiveld te verlagen.
Naar aanleiding van deze discussie is voorgesteld om de gebiedspaspoorten op dit onderdeel aan te
passen en meer onderzoek te doen naar de plek en de positie van eventuele hoogte- accenten.
Proces
Om dit zorgvuldig te kunnen doen hebben we als eerste een gesprek gehad met de adviesgroep en
de bewoners in het kader van de participatie. Hier kwam veel informatie uit naar voren, wat wenselijk
is met betrekking tot hoogte-accenten en wat niet. Ook zijn hier goede ideeën opgehaald over
hoogtes, plekken en vorm. Daarnaast hebben we drie experts gevraagd om ons te adviseren in twee
sessies. Dit zijn:
- Floris Alkemade – Rijksbouwmeester
- Paul Meurs – opsteller van de gebiedspaspoorten
- Frits Palmboom – supervisor Zaan IJ.
In de eerste sessie zijn we met deze experts, Bas Boeker van het Rijksvastgoedbedrijf en onze eigen
vakspecialisten van de gemeente gaan praten aan de hand van de maquette en afbeeldingen van het
Hembrug en foto’s van de omgeving. Uit deze sessie is een duidelijke richting gekomen. Vervolgens is
er vanuit de gemeente gewerkt aan een aantal zonnestudies, verkaveling en aanzichten van het
terrein inclusief hoogteaccenten. Met deze input is er in een tweede sessie met de experts een
uiteindelijke richting gekozen. Hier zijn voorwaarden genoemd waar de hoogteaccenten aan moet
voldoen in de toekomst. Daarnaast is er ook geadviseerd om een maximum aantal hoogteaccenten te
benoemen per deelgebied.

We volgen het advies van de experts in grote lijnen op. Waar we afwijken is dat we voorstellen niet
voor elk deelgebied een maximum aantal hoogteaccenten op te nemen. Waar we tegen aan lopen is
dat we ervoor gekozen hebben duidelijke kaders te maken, en geen stedenbouwkundige visie of plan.
Het noemen van aantallen is wat ons betreft meer richting een stedenbouwkundige plan. Het voelt
heel gek om te zeggen, nou, in dit deelgebied willen we twee hoogte-accenten terwijl we nog geen
idee hebben hoe het deelgebied er precies uit gaat zien. Wat we wel weten is waar de eventuele
accenten aan moeten voldoen. Omdat we geen maximum aantal benoemen is het voorstel om de
voorwaarden voor hoogteaccenten vast te leggen via een wijzigingsbevoegdheid. Wat we daarin
opnemen zijn voorwaarden. We kiezen er ook voor, op basis van afstand-studies zoals een voorbeeld
hieronder, om de afstand van de hoogteaccenten tot de bestaande woningen te vergroten op alle
plekken.
Concreet: we nemen een wijzigingsbevoegdheid op in het omgevingsplan voor alle
hoogteaccenten. Aan deze wijzigingsbevoegdheid hangen we een aantal voorwaarden. Deze
voorwaarden zijn per deelgebied specifiek omschreven en worden in het omgevingsplan opgenomen.
Uiteindelijk kan na een ontwerptraject het supervisieteam adviseren aan het College van B&W om
deze wijzigingsbevoegdheid voor een deelgebied toe te staan. Met deze methode maken we
hoogteaccenten mogelijk maar houden we als gemeente wél de regie over de feitelijke uitwerking van
de accenten.

Studie naar minimale afstand hoogbouw ten opzichte van bebouwing Havenstraat

Aangezien het Rijksvastgoedbedrijf verder wilt met de verkoop en het ons nog niet gelukt is om de
uitgangspunten in een definitieve versie van de paspoorten te verwerken hieronder de
hoofduitgangspunten van het hoogteaccenten voorstel. Dit voorstel kan door het RVB worden
meegenomen als addendum aan de paspoorten voor het verkoopproces en de selectiefase.
Het voorstel hoogteaccenten
Boskavels (deelgebied 8b en 9)
Voor de boskavels geldt dat deze bepalend zijn voor het aanzicht van het terrein. De identiteit van
Hembrug wordt hoofdzakelijk bepaald door het landschappelijke karakter en de monumenten.
Hoogteaccenten zijn hier goed denkbaar, maar ze dienen niet beeldbepalend te zijn door te
domineren of een rij te vormen. Voor hoogteaccenten in de boskavels zal de toekomstige eigenaar
een stedenbouwkundig plan moeten opstellen voor de deelgebieden 8b en 9, waarin we een aantal
voorwaarden meegeven, dit zijn:
- hoogteaccenten is alle bebouwing tussen de 15 en de 30 meter;
- de groene uitstraling van het terrein blijft behouden;
- hoogbouwaccenten zijn niet dominant en leidend voor de identiteit van het Hembrugterrein;
- hoogteaccenten mogen de ingang van het terrein niet specifiek benadrukken;
- hoogteaccenten vormen niet beleefbaar een reeks;
- de verkaveling van de hoogteaccenten in de boskavels is speels geordend;
- hoogteaccenten zijn rank en slank;
- een stedenbouwkundige plan voor de boskavels moet worden goedgekeurd door supervisie.

De Campus (deelgebied 5)
Dit gebied kan meer robuustheid aan mede vanwege de vrij sterke identiteit van de monumenten en
de losse verkaveling. Een hoogteaccent kan hier maximaal 30 meter hoog zijn. De grondafmetingen
laten we vrij en over ter beoordeling van het supervisieteam. Uitgangspunt zal hier worden dat er
ruimte moet zijn voor brute en stoere architectuur. Hoogteaccenten in dit deelgebied moeten worden
goedgekeurd door supervisie. Dit deelgebied biedt geen ruimte aan veel accenten hier moet gezocht
worden naar een evenwicht tussen de monumenten en de nieuwbouw.
De Ladder (deelgebied 3a, 4a en 4b)
In de ladder zijn hoogteaccenten mogelijk. Hier bieden we de ruimte waar het kan. De
hoogteaccenten hebben een maximum van 30 meter. De ladder is een gebied waar de mogelijkheid is
om zeer dicht te bebouwen, hoogteaccenten zullen dit gebied spannender maken. We koppelen er
wel een aantal voorwaarden aan:
- de accenten zijn rank en slank, maar kunnen een bredere voet hebben;
- voorkom repeterende werking, dus niet een rij hoogteaccenten met zelfde vorm en hoogte in
een repeterende rij;
- hoogteaccenten is alle bebouwing tussen de 12 en de 30 meter;
- de hoogteaccenten mogen een contrast vormen met de rest van de bebouwing;
- voor hoogteaccenten wordt nadrukkelijk gekeken naar de balans in het gebied: voor deze plek
geldt dat het een stedelijk gebied is, maar dat er altijd een goed evenwicht moet zijn tussen
het bos en het water;
- We spreken hier altijd over enkele hoogte-accenten voor dit gebied, het is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat er stevige hoogbouw in dit gebied plaatsvindt, de basishoogte van het gebied is
ten alle tijden 12 meter met de mogelijkheid tot enkele accenten;
- een integraal stedenbouwkundige plan voor dit deelgebied is een pré, maar wellicht niet
haalbaar. In dat geval zal elk nieuw initiatief bekeken worden vanuit de dan bestaande
omgeving en in relatie met de spetterplek;
- hoogte-initiatieven moeten worden goedgekeurd door supervisie.
Spetterplek (deelgebied 2 plus puntje 3b)
Op de plek waar de twee diagonalen samenkomen op de punt en binnen de hoogbouwlinie zal een
zogeheten ‘spetterplek’ komen. Deze is in de plattegrond met een ster aangegeven. Op deze plek
laten we de regels zoveel mogelijk los en leggen we een hoog ambitieniveau neer. Hier is hoogbouw
van 30 meter mogelijk en zullen er aparte richtlijnen komen voor de uitstraling van de architectuur
zoals dat de nieuwbouw een versterking is van de openbare ruimte en dat het alzijdig is, met verder
toegevoegd stevige referenties. Een volgende plek waar de mogelijkheid in om te spetteren is op het
Tetrix gebouw. Voor het Tetrix gebouw is de hoogte nu op maximaal 20 meter gezet, en om hier een
spannende plek van te maken voegen we ook hier de mogelijkheid tot een wijzigingsbevoegdheid in
om te gaan tot 30 meter hoogte. Voorwaarde is wel dat aangetoond is dat het gebouw het aankan.
Voor deze plekken moet duidelijk zijn dat ze een dialoog aangaan met de bestaande bebouwing en
tegelijk is dit een plek waar we kunnen laten zien wat onze generatie toevoegt en hier bieden we deze
ruimte ook: spannende architectuur, verrassende architectonische kwaliteit, bruut stoer en
confronterend. Een tegenhanger van koesteren een plek om ook te knallen op een contrapunt voor
Hembrug, een dissonant versus een contrapunt.
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In de onderstaande kaart is de nieuwe voorgestelde grens voor hoogteaccenten ingetekend.

