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Beknopt voorstel
ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren
De zienswijzen ongegrond te verklaren
Het bestemmingsplan Westpoort vast te stellen
Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen
Toelichting
Op 24 mei 2011 heeft de gemeenteraad besloten de gemeentelijke coördinatieregeling ex. artikel
3.30 Wro toe te passen op de besluitvorming en bekendmaking van het bestemmingsplan, ver
gunningen (waaronder de omgevingsvergunning), toestemmingen en andere besluiten die nodig
zijn om de realisatie mogelijk te maken een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC) in
het plangebied Westpoort. De volgende (ontwerp)besluiten zijn gecoördineerd voorbereid:
- ontwerpbestemmingsplan Westpoort;
ontwerpomgevingsvergunning RTIC;
ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder.
De coördinatieprocedure voorziet in een samenvoeging van de benodigde kennisgevingen, toe
zendingen en andere procedurele elementen die nodig zijn voor een gestroomlijnde procedure.
Bij een eventueel beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het verlenen
van een omgevingsvergunning of de overige besluiten die in die gecoördineerde procedure zijn
genomen, worden die besluiten als één besluit aangemerkt. Wel blijven de bevoegde bestuursor
ganen bij toepassing van de coördinatieregeling het aangewezen bevoegd gezag om de vereiste
(ontwerp)besluiten te nemen. Voor het bestemmingsplan blijft derhalve de gemeenteraad het
bevoegde gezag tot vaststelling, voor de omgevingsvergunning en het besluit Hogere Waarden is
het college het bevoegde gezag, met dien verstande dat de omgevingsvergunning pas kan wor
den verleend nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld.
Het plangebied

Het plangebied van bestemmingsplan 'Westpoort' wordt globaal begrensd door de spoorlijn Am
sterdam - Den Helder in het noorden, de N242 in het westen, de Westtangent in het zuiden en
de Abe Bonnemaweg in het oosten.
Aanleiding en doel van het bestemmingsplan

Bestemmingsplan Westpoort maakt de ontwikkeling van o.a. het RTIC (Regionaal Topklinisch
Interventie Centrum), het RTDB (Regionaal Topklinisch Dagbehandelcentrum) en bijbehorende
voorzieningen mogelijk als onderdeel van de nieuwbouw van de M G G (MCA-Gemini Groep) in
Heerhugowaard. Binnen het plangebied wordt voorzien in de bouw van een medisch centrum
met daarbij behorende cyclotrons, radiotherapiebunkers en diverse functies die ondersteunend
zijn aan het medisch centrum (tot max. 200.000 m2 bvo).
Er is sprake van een gefaseerde realisatie (fase 1 en 2). Fase 1 ziet specifiek op de bouw van
het RTIC, fase 2 ziet op de overige functies. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van beide
fasen mogelijk. Stedenbouwkundig gezien wordt het terrein opgedeeld in drie zones. Zone 1 ligt
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aan de Westtangent en hierin zijn het RTIC en het toekomstige RTDB gepositioneerd. Zone 2 is
de parkeerzone. In deze zone zijn ook functies als een zorghotel voorzien. Aan de westzijde hier
van is de helihaven geprojecteerd. In zone 3, de spoorzone, zijn meer kleinschalige functies
voorzien. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 2 zienswijzen ingediend.
Aanmeldingsnotitie (m.e.r.beoordelingsnotitie)
Binnen de context van het Besluit m.e.r. is voor de ontwikkelingen die bestemmingsplan Westpoort mogelijk maakt sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject ais genoemd in onderdeel D,
categorie 11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Het bestemmingsplan is daarmee een m.e.r.
beoordelingsplichtig besluit. De m.e.r. beoordeling is geregeld in de Wet milieubeheer in de arti
kelen 7.2 lid 1b (m.e.r. beoordelingsplicht), artikel 7.16 lid 2 (aanmeldingsnotitie) en artikel 7.17
(m.e.r. beoordeling door bevoegd gezag).
Ten behoeve van het bestemmingsplan is in opdracht van de M G G een zogenaamde aanmel
dingsnotitie opgesteld. Doel van de aanmeldingsnotitie (opgesteld door Grontmij) is om op een
objectieve wijze informatie te geven over alle mogelijke, relevante milieugevolgen als gevolg van
ontwikkelingen die bestemmingsplan Westpoort mogelijk maakt. Uit de aanmeldingsnotitie is ge
bleken dat het niet noodzakelijk is een m.e.r.procedure te doorlopen, aangezien de realisatie van
Westpoort geen 'belangrijke nadelige gevolgen' voor het milieu met zich mee brengt. Het college
dient een oordeel te geven over het al dan niet volgen van een m.e.r.procedure voor dit bestem
mingsplan, aangezien deze bevoegdheid op 23 april 2013 door de raad aan het college is gede
legeerd. Op 28 mei 2013 (BW13-0323) heeft het college besloten dat een m.e.r.procedure ten
behoeve van bestemmingsplan Westpoort niet noodzakelijk is. Het m.e.r.beoordelingsbesluit is
een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht, waarbij geen
zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te
bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. De verant
woording over het al dan niet volgen van een m.e.r. is daarmee gekoppeld aan het bestem
mingsplan, dat zoals hiervoor is aangegeven ex. artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening gecoördi
neerd is voorbereid met de omgevingsvergunning en het besluit Hogere Waarden Wet geluidhin
der. Aangezien het de gemeenteraad is die het bestemmingsplan vaststelt, zal hij zich bij de
vaststelling ook een oordeel kunnen vormen over de verrichte toetsing aan het Besluit m.e.r. De
m.e.r.beoordelingsnotitie is als bijlage bij het bestemmingsplan Westpoort opgenomen. Ten aan
zien van het m.e.r.beoordelingsbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Omgevingsvergunning RTIC
Door de M C A - Gemini Groep is de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een
Regionaal Topklinisch Interventie Centrum I ziekenhuis met behandel- en verblijfsgebouw en
bijbehorende voorzieningen ingediend. De aanvraag, die alleen ziet op fase 1, is getoetst aan de
diverse toetsingscriteria uit de Wabo en akkoord bevonden door de afdeling Omgevingsvergun
ning. De aanvraag omgevingsvergunning ziet op de activiteiten bouwen en oprichten en inwer
king hebben van een inrichting. Tegen de ontwerpomgevingsvergunning zijn geen zienswijzen
ingediend. De omgevingsvergunning kan pas na het vaststellen van het bestemmingsplan door
de gemeenteraad door het college verleend worden (3:30 lid 3 Wro).
Besluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder
Door de gemeente Heerhugowaard is akoestisch onderzoek gedaan ten behoeve van de ontwik
kelingen die bestemmingsplan Westpoort mogelijk maakt, zie bijlage (bij het bestemmingsplan)
'Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Bestemmingsplan RTIC, BK96-932BSP-V1.3, 1 mei
2013'. Uit dit onderzoek blijkt dat voor een aantal locaties de grenswaarden zoals voorgeschre
ven in de Wet geluidhinder worden overschreden. Voor die locaties blijft de berekende geluidsbe
lasting echter wel onder de maximale ontheffingswaarde en kunnen daarvoor hogere waarden
worden aangevraagd. Het gaat om de volgende locaties:
Voor het wegverkeerslawaai:
als gevolg van de:
N242-Westerweg
Westtangent
Abe Bonnemaweg

een hogere waarde van:
58 dB
60 dB
58 dB

