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Beknopt voorstel
Het bestemmingsplan Heerhugowaard - Oost conform voorstel gewijzigd vaststellen.

Toelichting
Het plangebied
Het plangebied waarop het bestemmingsplan Heerhugowaard - Oost betrekking heeft ligt aan de
oostzijde van Heerhugowaard en wordt begrensd door: de Middenweg, de Van Veenweg, de
Oostertocht en de waterpartij tussen de Rivierenwijk en Zuidwijk. Binnen het plangebied de Recreatiewijk, de Bomenwijk I en li, de Molenwijk en de Rivierenwijk.
Waarom een herziening van het plan?
Op grond van artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Wro stelt de gemeenteraad één maal in de tien jaar
voor het hele grondgebied een bestemmingsplan vast. Het bestemmingsplan Heerhugowaard
Oost vervangt 16 planologische regelingen die allen ouder zijn dan 10 jaar.
Het bestemmingsplan is in hoofdzaak een conserverend plan, waarin de bestaande rechten,
vastgelegd in de nu vigerende bestemmingsplannen en de aanvullingen daarop op grond van
beleid, zijn overgenomen.
Het beleid dat nu omgezet is in een recht heeft o.a. betrekking op verruiming van de bouwmoge
lijkheden in de achtertuin, de mogelijkheid om aan de voorzijde van de woning een erker of een
entree te realiseren en dakopbouwen. Afwijken met een omgevingsvergunning voor deze bouw
plannen is dan niet meer nodig.
Bij deze bestemmingsplanherziening is de eigendomssituatie in overeenstemming gebracht met
de planologische situatie en zijn de reeds verleende vrijstellingen I ontheffingen in het bestem
mingsplan opgenomen. Uitwerkingsverplichtingen ex artikel 11 W R O komen in de voor dit gebied
geldende bestemmingsplannen niet voor. In de bestemmingsplannen Oud - Centrum en Molen
wijk I zijn wijzigingsbevoegdheden ex artikel 11 W R O opgenomen. Van deze wijzigingsbevoegd
heden is geen gebruik gemaakt. Voor de lijst van bestemmingsplannen die met dit bestemmings
plan worden vervangen (16 in getal) zie paragraaf 1. 4 van de toelichting.
Externe veiligheid
Binnen het plangebied ligt 1 BEVI - inrichting, het L P G tankstation Sijs (Facory Beheer) aan de
Rustenburgerweg 38 en 1 hogedrukaardgasleiding van de NV Nederlandse Gasunie. Deze gas
leiding ligt langs de Beukenlaan. Binnen het plangebied zijn geen transportroutes voor het ver
voer van gevaarlijke stoffen voor het wegverkeer aangewezen. Wei wordt het eerder genoemde
tankstation via het zuiden bevoorraad. Hiervoor wordt jaarlijks een ontheffing aan de firma BKgas verleend.
Sinds het van kracht worden van het Bevi zijn de veiligheidseisen, die worden gesteld aan onder
andere L P G - tankstations, verscherpt. Het basisbeschermingsniveau rond LPG-tankstations
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voor de burger als individu is wettelijk verankerd. Hiervoor is het plaatsgebonden risico als
grenswaardenorm in het Bevi opgenomen. Voor het risico van een ramp (10 of meer doden tege
lijk en een niet nader bepaald aantal gewonden en materiële schade) is welbewust geen norm in
het Bevi opgenomen. Dit risico moet worden vastgesteld en wordt aangeduid als het groepsrisico. Het vastgestelde groepsrisico moet expliciet worden verantwoord waarbij de kans van het
groepsrisico vergeleken moet worden met een zogenoemde oriëntatiewaarde.
In de toelichting op het bestemmingsplan is uitgebreid uitleg gegeven aan en ingegaan op de
risico's met betrekking tot externe veiligheid. Het L P G tankstation voldoet aan de norm voor het
plaatsgebonden risico en voor de gasleiding geldt geen plaatsgebonden risico. Het groepsrisico
voor het L P G station ligt onder de oriëntatiewaarde en voor de gasleiding ver onder de oriënta
tiewaarde. In beide gevallen gaat het om een bestaande situatie, waarin fysiek niets wijzigt. Gelet
hierop is het verantwoord om de verkoop van L P G en het gebruik van de gasleiding voort te zet
ten.
Financiële Haalbaarheid van het plan
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De financiële uitvoerbaarheid
van het plan is dan ook niet aan de orde. Voor het plan is dan ook geen exploitatieplan opge
steld. Het plan brengt geen financiële risico's voor gemeente met zich mee.
Overleg artikel 3.1.1. Bro
De uitkomsten van het overleg artikel 3.1.1 Bro zijn in hoofdstuk 8 van de toelichting opgenomen.
De veiligheidsregio heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben en heeft daarmee ingestemd
met de verantwoording voor de externe veiligheid. Op ondergeschikte punten is het plan aange
past naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen.
Inspraak
Het bestemmingsplan Heerhugowaard - Oost heeft met ingang van donderdag 22 december
2011 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kon iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen bij het college van burgemeester en
wethouders indienen. Ook de uitkomsten van de inspraak zijn in hoofdstuk 8 van de toelichting
opgenomen. Naar aanleiding van de inspraak is het bestemmingsplan op diverse punten aange
past.
Vaststellingsprocedure
Voor de vaststelling heeft bestemmingplan met ingang van donderdag 11 oktober gedurende 6
weken ter visie gelegen. Gedurende de termijn van tervisielegging kon iedereen schriftelijke of
mondelinge zienswijzen bij de gemeenteraad indienen. Van de gelegenheid om zienswijzen in te
dienen is gebruik gemaakt door de heer J.W. Bruins, Drecht 38, de heer E. Jonkman, Middenweg
138 en de Protestantse gemeente van Heerhugowaard. Alle zienswijzen zijn tijdig ingebracht en
derhalve ontvankelijk.
De zienswijze van de heer J. W Bruins luidt:
"Na raadpleging van het ontwerpbestemmingsplan Heerhugowaard Oost wil ik u verzoeken om
wijziging van de bouw- en goothoogte van mijn woning op mijn perceel Drecht 38. Momenteel
staat vermeld bouwhoogte 9 meter en goothoogte 5 meter. Mijn woning is echter hoger. De op de
verbeelding aangegeven hoogten dienen te worden gewijzigd in bouwhoogte 11 meter en goot
hoogte 8 meter, zoals bij de andere hoekwoning van hetzelfde huizenblok Drecht 28.
Ten slotte wil ik u graag wijzen op het feit dat ik bovenstaande in januari van dit jaar als inspraak
reactie heb ingediend bij het college. Het college reageerde daar bij brief van 27 september jl. op
en stelde daarin: "De goot- en bouwhoogten van alle hoekwoningen aan de Drecht zijn opgetrok
ken naar 8 en 11 meter". Voor de zekerheid heb ik hierna de digitale verbeelding van het ont
werpbestemmingsplan bekeken en tot mijn verbazing stonden nog steeds de verkeerde hoogten
vermeld (9m en 5m). Dit noodzaakt mij tot het indienen van deze zienswijze".

