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1.  Samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
Het doel van het bestemmingsplan 'Hoofddorp Hoofdweg 793-795' is het bieden van een 
juridisch en planologisch kader voor de bouw van 9 woningen in het plangebied. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Door de vaststelling van dit bestemmingsplan ontstaat het juridische en planologische kader 
voor het plangebied. 

Wat mag het kosten? 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is gegarandeerd kostenverhaal vereist voor 
bestemmingsplannen die een bouwplan mogelijk maken (afdeling 6.4 Wro). Daarom moet er 
naast het bestemmingsplan een exploitatieplan (artikel 6.12 Wro) worden vastgesteld, tenzij 
verhaal van kosten op andere wijze is verzekerd. Met de ontwikkelaar is een anterieure 
overeenkomst gesloten over het kostenverhaal voor de ontwikkelingen. Het kostenverhaal is 
daarmee op andere wijze verzekerd en er is geen exploitatieplan noodzakelijk. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 
De wethouder ruimtelijke ordening is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
bestemmingsplan. Door ons college te machtigen het verder noodzakelijke te verrichten, zijn 
wij bevoegd op te treden in een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de 
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. De raad zal in kennis worden gesteld 
van de uitspraak van de Raad van State in een eventuele beroepsprocedure. 
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2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
1. de zienswijze van M.A.J. Wagemans en F.S.S. Leijten, Elisa van Calcarstraat 40, 

2135 LP Hoofddorp en C.M. van den Brink-Hofman, Elisa van Calcarstraat 42, 2135 
LP Hoofddorp ontvankelijk te verklaren; 

2. niet in te stemmen met de zienswijzen van reclamanten; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat het 

kostenverhaal op andere wijze is verzekerd en er geen noodzaak is tot het vastleggen 
van een fasering, dan wel het stellen van nadere eisen; 

4. het bestemmingsplan 'Hoofddorp Hoofdweg 793-795' met planidentificatie 
'NL.IMR0.0394.BPGhfdhoofdweg793-C001' bestaande uit een verbeelding en 
bijbehorende regels, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische 
vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij 
dit besluit gevoegde bescheiden en op de gronden genoemd in het voorstel van 
Burgemeester en Wethouders; 

5. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te 
verrichten. 

3. Uitwerking 

Wat willen we bereiken? 
Het doel van het bestemmingsplan 'Hoofddorp Hoofdweg 793-795' is het bieden van een 
actueel juridisch en planologisch kader om de bouw en het gebruik van negen woningen c.a. 
aan de Hoofdweg 793-795 in Hoofddorp mogelijk te maken. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Inleiding 
In 201 1 is een bouwplan ingediend voor bouw van woningen aan de Hoofdweg 793-795 in 
Hoofddorp. Voorheen was daar een agrarisch bedrijf gevestigd. Met de ontwikkeling van de 
woonwijk Toolenburg is de agrarische functie verloren gegaan. In het bestemmingsplan 
Hoofddorp Toolenburg 2007 is de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing bestemd als 
"Bedrijven" en de rest van de bij dit bouwplan betrokken percelen als "Wonen", "Tuin-en 
"Erf'. Om het bouwplan te kunnen realiseren is een procedure gestart voor een nieuw 
bestemmingsplan voor de projectlocatie. Het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied 
vervangt een deel van het bestemmingsplan Hoofddorp Toolenburg 2007. 

Inhoud bestemmingsplan 
Het plan heeft betrekking op een voormalig boerenerf met agrarische bedrijfsbebouwing aan 
de westzijde van de Hoofdweg in de wijk Toolenburg. Het plan is geprojecteerd op circa 300 
meter ten zuidwesten van de van Heuven Goedhartlaan. In het nieuwe bestemmingsplan 
worden ten behoeve van het bouwplan de bestemmingen "Wonen", "Tuin" en "Verkeer" 
opgenomen. Drie van de geprojecteerde woningen worden ontsloten op de Hoofdweg; de 
andere zes twee-onder-één-kapwoningen worden ontsloten door de Elisa van Calcarstraat 
aan de noordoostzijde door te trekken. 
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Plangebied, rood ornlilnd 

(Mi1ieu)onderzoeken 
Voor de aspecten bodem en geluid zijn onderzoeken uitgevoerd, waaruit naar voren is 
gekomen dat die aspecten geen belemmering geven voor de gewenste ontwikkeling. 
Wel was een procedure nodig tot vaststelling van een hogere waarde in verband met geluid 
van wegverkeer voor de drie woningen aan de Hoofdweg. Die procedure is gestart tegeluk 
met de tewisielegging van het ontwerpbestemmingsplan en is afgerond. Ten aanzien van de 
flora en fauna, de externe veiligheid en het water zijn geen onderzoeken vereist: op grond 
van de regelgeving is geconcludeerd dat die aspecten evenmin belemmeringen opleveren. 

Resultaten wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
Over het voorontwerpbestemmingsplan heeft buitengemeentelijk vooroverleg 
plaatsgevonden als bedoeld in artikel 3.1 .l van het 'Besluit ruimtelijke ordening'. 
Omdat er geen rijks- enlof provinciale belangen in het geding zijn, is het voorontwerp- 
bestemmingsplan niet toegezonden aan de provincie. Het plan voldoet aan de criteria als 
genoemd in de brief van 19 oktober 2010, kenmerk 2010-48396 van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland en is daarom niet aan de provincie toegezonden. 
Bij brief IENMIBSK-2011l168837 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu te kennen 
gegeven dat geen plannen voor vooroverleg meer naar de ILT hoeven worden opgestuurd. 
Het plan is daarom evenmin naar de rijksoverheid verzonden. 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een positief wateradvies gegeven; een 
redactionele aanpassing is verwerkt in de toelichting op dit bestemmingsplan. 

Middelen 
Artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelgke ordening (Wro) bepaalt dat de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bv algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bouwplan is voorgenomen. De bouw van woningen is een aangewezen 
bouwplan. Het verhaal van kosten is echter al op andere wijze verzekerd via een anterieure 
overeenkomst die met de ontwikkelaar is gesloten. 
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Procedure 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling heeft met daarop betrekking hebbende stukken vanaf 
1 juni 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode konden zienswijzen 
op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad worden ingediend. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad wordt het vastgestelde plan ter 
inzage gelegd. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt, dat een gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan pas na 6 weken mag worden gepubliceerd. In deze 6 weken krijgen de 
provincie en het rijk de gelegenheid om een reactieve aanwijzing te geven in het geval de 
gewijzigde vaststelling een provinciaal of rijksbelang schaadt. 

Na de terinzageligging is het plan van kracht, tenzij beroep wordt ingesteld. Als tegen het 
plan wel beroep wordt ingesteld, maar niet binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Raad van State is gedaan, dan treedt het plan direct na de 
beroepstermijn in werking. 

Beoordeling zienswijze 
Tijdens de periode van tewisielegging is één zienswijze ingediend door M.A.J. Wagemans 
en F.S.S. Leijten, Elisa van Calcarstraat 40, 2135 LP Hoofddorp, welke mede door C.M. van 
den Brink-Hofman, Elisa van Calcarstraat 42, 2135 LP Hoofddorp is ondertekend. 
De zienswijze is tijdig ingediend en is daarmee ontvankelijk. De zienswijze gaat als bijlage bij 
dit voorstel en onderstaand is de zienswijze samengevat en voorzien van een reactie. 

a - 
Reclamanten zijn verontrust over de asbest die in de grond zit, wat een risico kan opleveren 
voor de gezondheid en waarvan gevolgen pas over vele jaren merkbaar zijn. Men wil weten 
wie er toezicht houdt op het gecertificeerde bedrijf, dat het asbest gaat venuijderen. 
Reclamanten willen dat ook controles in de directe omgeving uitgevoerd worden door 
metingen te verrichten voor en na de sanering, zoals onlangs ook elders in Hoofddorp bij 
een basisschool is gebeurd. 
Daarnaast wil men weten wie er voor een eventuele gevolgschade aansprakelijk is, wie gaat 
vergoeden als men over 20 jaar toch asbestose blijkt te hebben ontwikkeld en of daargeld 
voor wordt gereserveerd bij de notaris, want de projectontwikkelaar zal tegen die tijd niet 
meer actief zijn. Men wil daarover duidelijkheid hebben voor aanvang van de sanering. 

Reactie: 
Sanering van met asbest verontreinigde grond moet uitgevoerd worden door een bedrijf dat 
een erkenning voor de BRL 7000, protocol 7001 heeft. Voor deze bodemverontreiniging is 
de provincie het bevoegd gezag; daarmee kunnen betrokkenen bij twijfel over mogelijke 
risico's contact opnemen. Tijdens het verwijderen van de asbest uit de bodem moet er voor 
worden gezorgd dat er geen stof ontstaat, wat kan door de grond zonodig vochtig te maken, 
waardoor er geen asbestdeeltjes in de lucht kunnen komen. 
De GGD heeft mogelijke risico's op de locatie op een rijtje gezet. Uit een nader onderzoek 
naar asbest in de bodem van Hoofdweg 793-795 bleek dat er in de ruimtelijke eenheden 
RE02, RE03 en RE05 sprake is van een bodemverontreiniging met hechtgebonden 
chrysotiel (resp. 620, 5900 en 2800 mglkg ds), wat vermoedelijk afkomstig is van het 
asbesthoudend golfplaten dak dat in 1976 van een schuur is gewaaid, waarbij 
asbesthoudend materiaal op de bodem terecht is gekomen. 
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Voor vaststelling van de locatiespecifieke risico's wordt gebruik gemaakt van het 
'milieuhygi6nisch saneringcriterium bodem, protocol asbest, VROM'. Bij een concentratie 
groter dan 1000 mglkg droge stof moet volgens dat protocol de concentratie respirabele 
vezels in de bodem worden bepaald. Dit protocol geldt alleen als er niet op basis van de - 
zorgplicht gesaneerd dient te worden. Uit praktijkmetingen blijkt dat voor hechtgebonden 
asbest zelfs bij het graven, storten en zeven onder velddroge omstandigheden de 
asbestconcentratie vrijwel altijd onder het verwaarloosbaar risiconiveau blijft. Alleen onder 
extreme omstandigheden als puinbreken kan bij zeer hoge concentraties (groter dan 10.000 
mglkg asbest) een verhoogde asbestvezelconcentratie in de lucht worden vastgesteld. 
[RIVM rapport 71 1701034]. De preventieve maatregelen om verspreiding van asbestvezels 
te voorkomen zijn gelijk aan de maatregelen om stof te voorkomen, d.w.z. beperking van 
verkeersbewegingen op het saneringsterrein, het vochtig houden van het te saneren terrein 
en de vrijkomende grond, het achterwege laten van opslag van grond op dat terrein en het 
achterwege laten van bewerking van grond, zoals het zeven van grond of puin op het terrein. 

De firma Terrascan, die de sanering gaat begeleiden heeft aangegeven dat die vier door de 
GGD genoemde maatregelen onderdeel uitmaken van de sanering en ook zo uitgevoerd 
worden. Als deze maatregelen in acht genomen worden bij de sanering is het door de GGD 
genoemde meetprogramma en omgevingsplan niet nodig. Dat is slechts het geval wanneer 
er verhoogd risico is, zoals bij het breken van puin op locatie, wat bij deze sanering niet zal 
gebeuren. Een meetprogramma naar verspreiding van asbestvezels bij een sanering vindt 
slechts bij uitzondering plaats, als ondanks alle mogelijke preventieve maatregelen toch 
verdenking bestaat op verspreiding van asbestvezels naar de omgeving. Zulke maatregelen 
en een eventueel meetprogramma kunnen het beste worden uitgewerkt en vastgelegd in 
een zogenaamd omgevingsplan: GGD richtlijn bodemsanering, oktober 2004. Een formele 
beoordeling ten behoeve van de omgevingsvergunning is alleen in concept gemaakt omdat 
de vergunning waarschijnlijk in oktober verleend zal worden en dan kan de actuele situatie 
worden beschreven. De 'handpicking' van asbest kan dan zijn uitgevoerd en in het 
evaluatierapport worden meegenomen 

Er is sprake van asbestfragmenten in en op de bodem, die vooral uit kleihoudende grond 
bestaat. Omdat de asbestfragmenten zich daar aan hechten, wordt de bodem afgegraven en 
wordt de grond afgevoerd met vrachtwagens, waarbij risico op verspreiding van 
asbestvezels wordt geminimaliseerd. Daarnaast vindt de sanering in de openlucht plaats, 
waardoor het risico dat er in belendende woningen asbestdeeltjes zullen worden 
aangetroffen te verwaarlozen is. Wat betrefl gevolgschade zal, wanneer het geval zich 
voordoet, aangetoond moeten worden dat er een causaal verband is tussen deze sanering 
en eventuele ziekte. De ontwikkelaar heefl laten weten dat daarvoor geen bedrag op een - - .  

derden gelden rekening van de notaris wordt gereserveerd, maar wel heefl de ontwikkelaar 
laten weten een onderzoek naar het voorkomen van asbestdeeltjes in de woningen van 
reclamanten zowel voor als na de sanering uit te laten voeren. 
De sanering wordt door Terrascan begeleid en wordt voorgelegd aan de provincie als het 
bevoegde gezag voor deze sanering. Bij brief van 15 augustus 2012, kenmerk 70990174942, 
heeft de provincie aangegeven dat de melding in het kader van het Besluit Uniforme 
sanering is overeenstemming is met de algemene regels en dat vijf weken na ontvangst op 
24 juli 2012 door de provincie van de melding mag worden begonnen met de sanering. 

Wij zijn van oordeel dat de wijze van uitvoering van de met de beoogde ontwikkeling 
samenhangende asbestsanering hiermee voldoende is onderzocht. 
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b - 
Reclamanten hebben het huidige bestemmingsplan, dat ter plaatse ook lichte industrie 
toelaat, nooit aangevochten en zien voor de gemeente geen reden om het nu te wijzigen. 
De vraag is waarom niet bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2007 een 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor de gronden en waarom de gemeente, nu er een 
andere eigenaar is met een ander belang, meent dat wel een andere bestemming nodig is. 
Daarnaast wil één van de reclamanten opheldering over de informatie die zij bij een bezoek 
in 2008 aan het gemeenteloket kreeg, waarbij te kennen is gegeven dat er niet meer dan 
één huis gebouwd mocht worden, dat dit zeker de komende 15 jaar zo zou blijven en 
waarom de gemeente nu op dit besluit is terug gekomen. Aangegeven is dat men het niet 
nodig vindt dat een bestemmingsplan een 'levend' iets moet zijn. Bij een aanvraag voor een 
aanbouw aan een huis moet men zich wel aan het bestemmingsplan houden. De vraag is 
wat het verschil is tussen een gewone inwoner van de gemeente en een projectontwikkelaar. 

Reactie: 
De vorige eigenaar was niet voornemens iets anders te doen met de boerderij en schuur. 
De nieuwe eigenaar heeft een alternatieve invulling voor de locatie bedacht en besproken 
met de gemeente. De gemeente acht de plannen in overeenstemming met een goede 
ruimtelijke ordening. 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening kan aan bouwplannen die in strijd 
zijn met de bestemming medewerking worden verleend door bij omgevingsvergunning af te 
wijken van het bestemmingsplan, of door voor een project een nieuw bestemmingsplan op te 
stellen. Er is geen regel die bepaalt dat niet binnen de door reclamant genoemde 15 jaar niet 
een wijziging of herziening van een bestemmingsplan zou mogen plaatsvinden. 
Voor dit project is gekozen voor een nieuw bestemmingsplan om daarmee een 
toekomstbestendige situatie te creëren. - 
Er is geen verschil tussen de behandeling van een burger en een projectontwikkelaar. 
Bestemmingsplannen worden door de gemeente gemaakt om kaders te scheppen voor een 
ieder, burgers en bedrijven. Als de gemeente van mening is dat afwijken van het 
bestemmingsplan toelaatbaar is, dan geldt dat zowel voor burgers als bedrijven. 
Voor de toekomstige bewoners van de woningen zal het nieuwe bestemmingsplan ditzelfde 
kader scheppen. 

C - 
De toegang tot de huizen is gepland aan de Elisa van Calcarstraat langs nummer 38. 
De gemeente meent blijkbaar dat dit de meest efficiente aanrijroute is. 
Reclamanten zijn het daar niet mee eens en wijzen op een situatieschets, waaruit blijkt dat 
de aanrijroute via de Etta Palmstraat de kortste is. Men stelt dat het verkeerstechnisch veel 
efficienter is de ingang van dit huizenblok aan de zijde van de Etta Palmstraat te leggen, 
waardoor er veel minder verkeersbewegingen door de wijk plaats zullen vinden. 
Er is geen enkel voordeel om dat vanaf de Elisa van Calcarstraat te laten gebeuren. Daar zit 
geen logica achter en het woongenot wordt er alleen sterk door verminderd. 

Reactie: 
Niet alleen de kortste afstand is bepalend voor de keuze hoe het project wordt ontsloten. 
De Etta Palmstraat is een stedenbouwkundige eenheid opgebouwd met eengezinswoningen 
in de rij. De langere bouwblokken zijn voorzien van een knik om het stratenpatroon te 
begeleiden. Kenmerkend voor de Elisa van Calcarstraat daarentegen zijn de vrijstaande en 
twee aaneén geschakelde woningen. Ruimtelijk en stedenbouwkundig ligt het meer voor de 
hand de zes nieuwe twee-onder-één-kappers aansluiting te doen vinden bij de sfeer van de 
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Elisa van Calcarstraat dan toe te voegen aan de Etta Palmstraat. Ook verkeerskundig ligt 
het verlengen van de Elisa van Calcarstraat meer in de rede dan het maken van een extra 
aansluiting op de Etta Palmstraat net voorbij een haakse bocht en vlak voor het fietspad 
naar de Hoofdweg. De situatie ter plaatse van Elisa van Calcarstraat 38 en 40 is reeds 
geschikt om de ontsluiting van de 6 twee-onder-een-kap woningen te realiseren. 
Het argument ten aanzien van minder verkeersbewegingen geldt slechts voor de Elisa van 
Calcarstraat. Als het verkeer via de Etta Palmstraat wordt ontsloten, blijft het totale aantal 
verkeersbewegingen gelijk. Van de negen woningen worden er zes ontsloten via de Elisa 
van Calcarstraat en die woningen geven circa 50 verkeersbewegingen per dag. Dat is een 
zeer bescheiden toevoeging en is nauwelijks een extra belasting. 

d 
Reclamanten menen dat via de Etta Palmstraat-aanrijroute er ook geen problemen ontstaan 
met extra parkeeroverlast in de Elisa van Calcarstraat door bezoekers van de nieuwe 
huizen. Er is al een grote parkeeroverlast in de huidige setting, door personeel en bezoekers 
van de Geestgronden. Veel mensen moeten hierdoor al op de stoep parkeren, wat de 
veiligheid niet ten goede komt. Dat de bewoners van de Elisa van Calcarstraat geen extra 
parkeeroverlast zullen ondervinden, wordt bestreden door reclamanten. 

Reactie: 
Ten behoeve van zes van de negen nieuwe woningen worden meer parkeerplaatsen 
aangelegd dan het aantal dat volgens de geldende normen nodig is. 
Het plan omvat de aanleg van 14 parkeerplaatsen op terrein dat gezamenlijk eigendom 
wordt van de nieuwe bewoners en bij iedere twee-onder-een-kap woning nog een 
parkeerplaats op eigen terrein. Bij elkaar 20 parkeerplaatsen op 6 woningen wat een 
parkeernorm inhoudt van 3,3. Hiermee voldoet het plan ruim aan de in de regelgeving 
CROW gestelde normen voor dit type woning en het type wijklgebied. 
Aan de parkeersituatie in de Elisa van Calcarstraat zal niets veranderen door de ontsluiting 
via de Etta Palmstraat te laten verlopen. Overigens parkeren de bezoekers en personeel van 
de Geestgronden op dit moment eveneens in de Etta Palmstraat en is daar sprake van 
dezelfde parkeeroverlast die is geschetst in de Elisa van Calcarstraat. 
Door het gebiedsmanagement is een aantal keren de gemelde parkeeroverlast als gevolg 
van bezoekers van de Geestgronden bekeken; de conclusie op basis van de bevindingen 
was dat er geen aanleiding is voor nader onderzoek. 
Van extra parkeeroverlast ten gevolge van dit plan is geen sprake. 

e - 
Reclamanten zijn het er niet mee eens dat er volgens het bestemmingsplan de gebouwen 
bedoeld zijn om te wonen en voor beroep en praktijk aan huis. Beroep en praktijk aan huis 
kan nog meer verkeeroverlast en met name parkeeroverlast gaan geven, waar de straat op 
dit moment al veel last van heeft. Hiervoor is in het ontwerp ook geen extra 
parkeervoorziening gemaakt. 

Reactie: 
Zoals vermeld in de reactie op het gestelde onder d voorziet het project in meer dan 
voldoende parkeerplaatsen. Het bestemmingsplan voor de hele wijk Toolenburg laat toe dat 
in alle woningen beroep aan huis wordt uitgeoefend, ook in de woningen van reclamanten 
zelf. Er is geen reden dat voor deze woningen niet toe te staan, vooral nu voor dit project per 
woning veel meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan in de hele wijk is gebeurd. 
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f 
Reclamanten stellen dat het voor zich spreekt, dat er geen doorgaand verkeer mogelijk moet 
zijn van de Elisa van Calcarstraat naar de Etfa Palmstraat en vice versa. Dit stond niet in het 
oude bestemmingsplan, dit is in de huidige situatie niet zo en dit wil men in de nieuwe 
situatie ook niet. 

Reactie: 
De nieuwe woningen worden ontsloten vanaf het verlengde van de Elisa van Calcarstraat. 
Er  komt voor auto's geen verbinding naar de Etta Palmstraat. 
Er  zal geen direct doorgaande weg lopen van de Elisa van Calcarstraat naar de Etta 
Palmstraat. Wel loopt er een bestaand voetpad dat gehandhaafd blijft in de nieuwe situatie. 

9 
Reclamanten menen dat 6 schakelwoningen niet passen in het beeld van de straat; voor de 
sfeer van de straat zouden er 3 vrijstaande woningen moeten komen. In de Elisa van 
Calcarstraat staan er tegenover 2 onder I kappers vnjstaande huizen. Tegenover het 
huizenblok staat het GGZ gebouw, wat doorlopend is. Dan zou daar tegenover weer een rij 
vrijstaande huizen moeten komen om het straatbeeld niet te verstoren. De zes huizen op 
een rij kunnen aan de Hoofdweg worden gebouwd, dat verandefi het straatbeeld terplekke 
niet. Dan krijgt de projectontwikkelaar toch zijn negen huizen en anders worden het er zes: 
drie aan de Etta Palmstraatzijde en zes aan de Hoofdweg. 

Reactie: 
De 6 nieuwe twee-onder-één-kapwoningen komen in het verlengde van de bestaande 
geschakelde twee-onder-één-kapwoningen aan de Elisa van Calcarstraat. Ze voegen zich 
goed in de bestaande stedenbouwkundige structuur. Aan de Hoofdvaartzijde is gekozen 
voor vrijstaande woningen. De Hoofdvaart is de belangrijkste drager van de polderstructuur. 
Oorspronkelijk werd de weg begeleid door vrijstaande boerderijen en veel open ruimte. 
Met de realisatie van de wijk Toolenburg in de jaren tachtig en negentig jaren is ter plaatse 
veel ruimte bebouwd. Het perceel van dit bouwplan is een restant van het agrarische 
verleden. Er  staat op dit moment een boerderij met schuur. Helaas is de kwaliteit van het 
vastgoed zo slecht dat herontwikkeling met behoud van bestaande bebouwing niet haalbaar 
is. Nieuwbouw in de vorm van vrijstaande woningen past het beste bij het historische 
karakter van de Hoofdweg en biedt een afwisselend beeld ten opzichte van de naastgelegen 
geschakelde woningen. Op drie relatief ruime kavels blijft ruimte voor doorzicht en aanleg 
van groen. Aan de nieuwe bewoners wordt gevraagd zo veel mogelijk bestaande 
groenvoorzieningen te behouden. De twee-onder-een-kap woningen zijn een vervolg op het 
bestaande ritme van twee-onder-een-kap woningen aan de Elisa van Calcarstraat. 
Uit stedenbouwkundig oogpunt is voor de woningen aan de Hoofdwegzijde als voorwaarde 
gesteld dat deze vrijstaand zijn. 

h 
De huizen staan niet op dezelfde hoogte als de huizen van reclamanten. Als de nieuwe 
huizen moeten aansluiten bij de bouwstijl van de huizen van reclamanten, dan moet de 
voorgevel ook niet naar voren verspringen ten opzichte van de rij woningen aan de oostkant 
van de Elisa van Calcarstraat: dat is nu wel zo in het ontwerpplan. Enerzijds moet het lijken 
op de rest van de buud, anderzijds wordt daar van af geweken. 
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Reactie: 
Voor een efficiente verkaveling is de rooilijn van de 6 nieuwbouwwoningen ongeveer 2 meter 
westelijker gelegd dan bij de bestaande geschakelde woningen. De sprong is zo gering dat 
de nieuwe twee-onder-een-kapwoningen goed aansluiten bij de bestaande geschakelde 
twee-onder-één-kappers in de Elisa van Calcarstraat. 
De keuze voor de verspringende rooilijn is door de architect gemaakt om de tuinen achter de 
twee-onder-een-kap woningen riant te houden. Door de voorgevelrooilijn te hanteren van de 
woningen aan Elisa van Calcartstraat zou de verhouding van de voortuin ten opzicht van de 
achtertuin scheef worden. 

1 
Mocht er al gebouwd gaan worden,dan willen reclamanten dat aan- en afvoer van 
bouwverkeer niet via de woonwijk met veel verkeersdrempels plaatsvindt, maar via de 
kortste route, de Hoofdweg. Daartoe moet dus ook de mogelijkheid blijven, door een stuk 
grond aan de Hoofdweg, later te verkopen. Namelijk pas als de nieuwe huizen aan de kant 
van het weiland klaar zijn met de bouw. Het stuk Elisa van Calcarstraat tot het perceel is niet 
geasfalteerd maar bestraat, wat inhoudt, dat dit kapot gereden zal gaan worden. 
Naast het feit dat je al het bouwverkeer midden door de woonwijk heen zou laten rijden, wat 
onveilige situaties op zal leveren. 

Reactie: 
Het is de wens van de ontwikkelaar en aannemer om in ieder geval de aan- en afvoer van 
het relatief zware bouwverkeer te laten geschieden via de Hoofdweg zijde, dat wil zeggen in 
ieder geval het aan en afvoeren van de heimachine. Waar mogelijk zal de aannemer 
rekening proberen te houden met aan- en afvoer via de Hoofdweg. Er  zal geen perceel uit 
de verkoop gehouden worden. 

i 
De nieuwe woningen krijgen een eigen hooe met eigen parkeerplaatsen. Reclamanten willen 
weten wie toezicht op het onderhoud van het hooe houdt. Het is niet van de gemeente, dus 
de vraag is hoe het uiterlijk van de buurt in stand blijft. Een vereniging van eigenaren biedt 
daartoe geen zekerheid: dat staat niet onder toezicht van de gemeente en de vraag is of 
zo'n VVE onder toezicht komt te staan van de gemeente. 

Reactie: 
De weg en groen ter plaatse zijn gemeenschappelijk privé-eigendom van de eigenaren van 
de woningen en zijn feitelijk de voortuinen van particulieren. Er  is een onderhoudsregeling 
opgenomen in de leveringsakte waarmee dit voor de gezamenlijkheid geregeld is. Net als bij 
andere particuliere voortuinen kan de gemeente niet eisen dat die worden onderhouden. 
Als er reden is voor de gemeente om handhavend op te treden dan zal deze beoordeling 
t.z.t. gemaakt kunnen worden. 

k - 
Reclamanten zijn erg gehecht aan groen in de wijk, wat nu lijkt te gaan verdwijnen. De vraag 
is of de bomen behouden blijven op dit stuk grond. Er schijnt geen kapvergunning nodig te 
zijn en alle groen zal verdwijnen. Gevraagd wordt of inderdaad geen omgevingsvergunning 
nodig is, hoe het beetje groen in de wijk kan worden behouden en of een tuiniersbednlf een 
inspectie heeft verricht welke boomsoorten er staan 
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Reactie: 
Van het door reclamanten genoemde groen in de wijk is hier geen sprake. Het betreft hier 
een particuliere tuin; de gemeente heeft hier anders dan het vigerend kapbeleid geen 
invloed op. Nabij de parkeerplaatsen wordt groen aangelegd en de ontwikkelaar heeft na 
overleg met de stedenbouwkundige aan de nieuwe bewoners wordt gevraagd bestaande 
bomen en struiken zo veel mogelijk te behouden. 
Een kapvergunning is slechts nodig als bomen een stamdiameter hebben van meer dan 40 
centimeter. Voor zeven boomsoorten is ook een kapvergunning nodig als die een diameter 
van 20 centimeter (of meer) hebben gemeten op 1.30 meter hoog vanaf het maaiveld) en 
voor zowel gemeentelijke als particuliere monumentale- en waardevolle toekomstbomen. 
Door de cluster Beheer & onderoud is gemeld dat de bomen niet voorkomen op de lijst van 
waardevolle, monumentale bomen en niet kapvergunningsplichtig zijn. 

Bij onderzoek door de gemeentelijke ecoloog is gebleken dat er geen beschermde flora of 
fauna voorkomt op de locatie Hoofdweg 793-795 in Hoofddorp. Op grond van het onderzoek 
is geconstateerd dat er geen belemmeringen zijn voor sloop en nieuwbouw op deze locatie. 

1 
Reclamanten vragen of de gemeente met de projectontwikkelaar een overeenkomst met de 
aanvrager van het bouwplan heen afgesloten voor eventuele planschade 

Reactie 
In opdracht van Van Luling Vastgoed heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV een risico- 
analyse planschade opgesteld voor het project. De gemeente heeft met de ontwikkelaar een 
anterieure overeenkomst gesloten waarin ondermeer het planschadeaspect is opgenomen. 

Conclusie: 
De zienswijze geeft ons geen aanleiding uw raad voor te stellen tot het aanpassen van het 
plan en wij stellen u voor hiermee niet in te stemmen. 

Wat mag het kosten? 
Met het plan wordt de bouw van negen woningen mogelijk gemaakt. De toevoeging van 
woningen is een plan in de zin van artikel 6.12 Wro in samenhang met artikel 6.2.1 Bro, op 
grond waarvan verplicht kostenverhaal dient plaats te vinden. 
Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst gesloten over het kostenverhaal voor 
de ontwikkelingen. Het kostenverhaal is daarmee op andere wijze verzekerd. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 
De wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid is verantwoordelijk voor het 
opstellen van het bestemmingsplan. Door ons college te machtigen het verder noodzakelijke 
te verrichten, zijn wij bevoegd op te treden in een eventuele beroepsprocedure bij de Raad 
van State. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de 
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. Uw raad zal in kennis worden gesteld 
van de uitspraak van de Raad van State in een eventuele beroepsprocedure. 
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Overige relevante informatie 
Na vaststelling van het bestemmingsplan door uw Raad wordt het vastgestelde plan ter 
inzage gelegd. Na die terinzagelegging is het plan van kracht, tenzij beroep wordt ingesteld. 
Als tegen het plan wel beroep wordt ingesteld maar niet binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is gedaan, dan treedt het plan in 
werking direct na de beroepstermijn. 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Voor het perceel aan de Hoofdweg 793-795 te Hoofddorp is een plan ontwikkeld voor het 
realiseren van drie vrijstaande woningen en drie twee-onder-een-kapwoningen. Op het 
betreffende perceel is in de bestaande situatie een boerderij aanwezig. De ontwikkeling van 
woningbouw is binnen het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk. De gemeente 
Haarlemmermeer is met de initiatiefnemer overeengekomen dat zij voor de beoogde 
ontwikkelingen een bestemmingsplan in procedure brengt dat de beoogde ontwikkelingen 
juridisch-planologisch mogelijk maakt. 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de rand van Hoofddorp ten zuiden van de Van Heuven 
Goedhartlaan en aan de westkant van de Hoofdweg. Het plangebied is een onderdeel van de 
wijk Hoofddorp Toolenburg. Ten zuidoosten wordt het plangebied begrensd door een van de 
oudste structuren van de gemeente Haarlemmermeer, de Hoofdvaart met aan weerszijden de 
Hoofdweg Westzijde en Hoofdweg Oostzijde. Het plangebied is verder omringd door 
woningbouw van de wijk Toolenburg. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied 
weergegeven.  
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Figuur 1.1  Ligging plangebied                             Bron: 
(Google, 2011) 

1.3  Geldende bestemmingsplannen en regelingen 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Hoofddorp Toolenburg 2007' vastgesteld 
door de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 14 februari 2008 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 oktober 2008. Voor het plangebied geldt een 
viertal bestemmingen Wonen (W), Erf (E), Bedrijven 1 (B1) en Tuin (T). 
 

 
Figuur 1.2  Uitsnede van het vigerend bestemmingsplan Hoofddorp Toolenburg 2007 
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1.4  Doel en planvorm 

Het nieuwe bestemmingsplan heeft als doel het geven van een eenduidige en samenhangende 
juridisch-planologische regeling om de beoogde ontwikkelingen mogelijk te maken. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. Er is gekozen voor 
een gedetailleerde regeling op basis van de Standaardregels bestemmingsplannen van de 
gemeente Haarlemmermeer. Het bestemmingsplan stelt een gedetailleerd eindbeeld vast.  

1.5  Planproces 

Een bestemmingsplan doorloopt de procedure zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro). Het voorontwerpbestemmingsplan wordt ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) voor advies voorgelegd aan Rijk, provincie en waterschap. Door de gemeente 
Haarlemmermeer wordt in dit stadium van planvorming ook de betreffende dorps- of wijkraad 
in kennis gesteld op het voorontwerpbestemmingsplan te reageren. Binnengekomen reacties 
uit het wettelijk vooroverleg worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder schriftelijk of 
mondeling een zienswijze kenbaar maken. De gemeenteraad neemt een beslissing over 
eventuele ingediende zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Gedurende deze terinzagelegging 
kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend door belanghebbenden 
die ook een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, of door eenieder 
voor zover het onderdelen betreft die door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld.  

1.6  Leeswijzer 

Deze toelichting vormt het kader waarbinnen de bestemmingsregeling van het 
bestemmingsplan tot stand is gekomen. Het beoogt de lezer tekst en uitleg te geven van 
redenen, achtergrond, visies en onderzoeken waarop het bestemmingsplan is gebaseerd. De 
toelichting is als volgt opgebouwd: 
 hoofdstuk 2 gaat in op de gebiedsbeschrijving van de bestaande situatie. Hierin wordt de 

bestaande situatie zowel ruimtelijk als functioneel beschreven; 
 in hoofdstuk 3 wordt het voor het plan relevante beleidskader beschreven. Hierbij wordt 

ingegaan op het gemeentelijk beleid. Het ruimtelijke beleid dat niet relevant is, wordt 
derhalve niet besproken; 

 in hoofdstuk 4 zijn de beoogde ontwikkelingen in het plangebied beschreven. Hierbij wordt 
ingegaan op zowel de toekomstige ruimtelijke als functionele structuur; 

 in hoofdstuk 5 wordt het planvoornemen getoetst aan de sectorale aspecten om aan te 
tonen dat deze aspecten geen belemmeringen vormen voor de beoogde ontwikkeling; 

 hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoerbaarheid van het plan. Hierbij wordt zowel aandacht 
besteed aan de economische als de maatschappelijke uitvoerbaarheid; 

 hoofdstuk 7 betreft de juridische planbeschrijving. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op 
welke manier het planvoornemen juridisch is vertaald in dit bestemmingsplan. Er wordt een 
toelichting gegeven op de gekozen planvorm en de gedachten die ten grondslag liggen aan 
de juridische regeling, zoals deze op de verbeelding wordt weergegeven en in de regels is 
opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Bestaande situatie 

2.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de bestaande situatie van het plangebied. Hierin wordt de bestaande 
situatie zowel ruimtelijk als functioneel beschreven. Daarnaast zal de bestaande situatie van de 
omgeving worden beschreven.  
 

 
Figuur 2.1  Bestaande situatie           Bron: (Bing maps, 
2011) 
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2.2  Ruimtelijke structuur 

Ontstaansgeschiedenis 
Het plangebied ligt noordwestelijk van de Hoofdvaart. De Hoofdvaart heeft een breed profiel, 
bestaande uit de vaart zelf, aan weerszijden begeleid door bomen in een smalle groenstrook. 
Aan twee zijden van de vaart ligt een doorgaande weg, de Hoofdweg Oostzijde en Hoofdweg 
Westzijde. Aan deze wegen is de eerste agrarische bebouwing van de Haarlemmermeerpolder 
gerealiseerd. De oorspronkelijke agrarische verkaveling kenmerkt zich door de lange percelen, 
loodrecht op de Hoofdvaart. 
 
Huidige situatie plangebied 
Het plangebied betreft de locatie van de voormalige boerderij genaamd 'De Zegenwerp'. De 
bebouwing van deze boerderij, die behoort tot de eerste generatie boerderijen, bestaat uit een 
woonhuis, een voormalige landbouwschuur, die op dit moment door de huidige eigenaar wordt 
verhuurd voor bedrijfsdoeleinden, en een tweede schuur, waar zich in het verleden de stallen 
bevonden. Achterop het terrein is nog een hooiberg aanwezig en een agrarisch bedrijfsgebouw 
voor de opslag van hooi en granen.  
 
De bebouwing en de nokrichting lopen evenwijdig met de perceelsverkaveling en staan 
loodrecht op de Hoofdvaart. Hiermee wordt een front gemaakt naar de vaart en komt de 
bebouwing minder massaal over. Het erf tussen de bebouwing is nagenoeg geheel verhard. De 
achterzijde van het perceel is onverhard. Het totaal bebouwd oppervlak in het plangebied 
bedraagt op dit moment circa 1.300 m². In figuur 2.1 is de bestaande situatie vanuit de 
voorkant weergegeven. 
 

 
Figuur 2.2  Omgeving plangebied rond 1900         Bron: (Kich, 
2011)  
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Ruimtelijke structuur van directe omgeving 
In het verleden was de omgeving van het plangebied nagenoeg geheel onbebouwd, op de 
andere boerderijen aan de Hoofdvaart na. In de loop der tijd is de omgeving echter steeds meer 
bebouwd geraakt. Ten zuidoosten van de Hoofdvaart is het bedrijventerrein Graan voor 
Visch-Zuid gerealiseerd. Aan de noordwestzijde, direct aansluitend aan het plangebied, is 
tussen 1980 en 2000 de wijk Toolenburg gebouwd.  
 
De bebouwing in de omgeving van het plangebied dateert uit de jaren tachtig. Aan de zijde van 
de Hoofdvaart grenst het plangebied aan twee-onder-een-kapwoningen. De nokrichting van 
deze woningen staan, evenals die van de bebouwing in het plangebied, dwars op de vaart. 
 
De woningen in de wijk Toolenburg zijn veelal geschakeld in stroken, waarvan de nokrichting 
evenwijdig aan het stratenpatroon loopt. Het gebied rondom de Etta Palmstraat, direct ten 
noorden van het plangebied, heeft hiermee een geordend karakter, wat wordt doorbroken door 
het speelse stratenpatroon. De bebouwing aan de Elisa van Calcarstraat, zuidwestelijk van de 
locatie, heeft een afwisselender karakter. De bebouwing bestaat hier uit 
twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen met verschillende nokrichtingen, 
waardoor de bebouwing hier een speelser en individueler karakter heeft. 
 
Een bijzonder element ten noordwesten van het plangebied is een klein 
appartementengebouw, eigendom van 'De Geestgronden'. Dit gebouw bestaat uit twee 
bouwlagen en is plat afgedekt. Het gebouw staat redelijk vrij in de ruimte. 

2.3  Functionele structuur 

Functionele structuur van directe omgeving 
Het plangebied maakt fysiek onderdeel uit van de wijk Hoofddorp Toolenburg. De 
woonomgeving van Toolenburg wordt door de bewoners als een van de meest positieve van alle 
woongebieden in Haarlemmermeer beoordeeld. Zoals hierboven beschreven, komen in de 
directe omgeving van het plangebied diverse woning typologieën voor: geschakeld, 
twee-onder-een-kap en vrijstaand. 
 
De Hoofdvaart heeft een belangrijke functie in het drooghouden van de 
Haarlemmermeerpolder. De Hoofdvaart heeft geen functie meer voor de scheepvaart. De 
Hoofdweg vormt een belangrijke ontsluitingsroute voor de kern Hoofddorp. De Hoofdweg 
Westzijde, waaraan het plangebied is gelegen, heeft met name een lokale verkeersfunctie en is 
verkeersluw. De Hoofdweg Oostzijde maakt deel uit van de hoofdinfrastructuur van Hoofddorp 
en vormt tevens een belangrijke verbinding met de kern Nieuw-Vennep. De weg is ook 
ingericht voor deze verbindingsfunctie. Aan de zijde van het plangebied ligt een vrijliggend 
fietspad. 
 
Rondom het plangebied zijn diverse voorzieningen aanwezig. Op zo'n 400 m van het 
plangebied liggen diverse scholen. Op zo'n 600 m, voorbij de Calatravabrug 'Luit', ligt een 
sportpark. Centraal in Toolenburg, op zo'n 1.200 m, ligt het overdekte winkelcentrum 
Toolenburg. De afstand tot het centrum van Hoofddorp, waar zich winkels, restaurants en 
culturele voorzieningen bevinden, bedraagt zo'n 1.500 m. 
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Hoofdstuk 3  Beleid en regelgeving 

3.1  Inleiding 

De beleidscontext voor de visie op het plangebied wordt gevormd door landelijke, provinciale 
en gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het relevante ruimtelijk beleid 
samengevat en wordt geconcludeerd in hoeverre de ontwikkeling past binnen het beleid. Het 
onderstaande beleidskader is niet uitputtend. 
 
Voor het sectorale (milieu)beleid wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

3.2  Rijksbeleid 

Op rijksniveau zijn op ruimtelijk gebied de Nota Ruimte, de AMvB Ruimte en de 
Ontwerpstructuurvisie Infrastructuur en Milieu de meest bepalende beleidsdocumenten. Deze 
documenten richten zich op een dusdanig schaalniveau en zijn als gevolg daarvan ook van een 
zeker (hoog) abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders voortkomen voor de 
betreffende ontwikkeling. 
 
De ontwikkeling draagt hierdoor enerzijds niet bij aan het realiseren van het rijksbeleid, maar 
is evenmin in strijd met dit beleid. Het rijksbeleid staat de uitvoering van het plan zodoende niet 
in de weg. 

3.3  Provinciaal en regionaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 
In de structuurvisie Noord-Holland beschrijft de provincie hoe ze de veelzijdigheid van 
Noord-Holland wenst te bewaken en op welke manier ze met ontwikkelingen als globalisering, 
klimaatverandering en vergrijzing omgaat. De structuurvisie is vastgesteld door Provinciale 
Staten op 23 mei 2011 en is hiermee in de plaats gekomen van het streekplan. De 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 schets hoe de provincie er in 2040 moet komen uit te zien. 
Door de ruimtelijke ordening aan te passen waar nodig, kan met de veranderingen worden 
omgegaan. Daarnaast kan dit door de bestaande kwaliteiten verder te ontwikkelen. De 
aspecten waarop de structuurvisie zich daarom richt zijn de volgende: 
 klimaatbestendigheid: de provincie zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving in 

harmonie met water en gebruik van duurzame energie; 
 ruimtelijke kwaliteit: de provincie zorgt voor behoud van het Noord-Hollandse landschap 

door verdere ontwikkeling van de kwaliteit en diversiteit; 
 duurzaam ruimtegebruik: de provincie zorgt voor een regionale ruimtelijke hoofdstructuur 

waarin functies slim gecombineerd worden en goed bereikbaar zijn nu en in de toekomst. 
 
In de structuurvisie wordt aandacht besteed aan het mengen van functies om zo gemengde 
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gebieden te krijgen, waar ruimte is voor wonen en werken. Dit bestemmingsplan zorgt, door de 
ontwikkeling van woningen in een voornamelijk werk- en woongebied en de inbreiding in 
bestaand stedelijk gebied, voor een meer duurzaam ruimtegebruik. 

 
Figuur 3.1  Uitsnede kaart van structuurvisie Noord-Holland 2040 
 
Op de kaart behorend tot de structuurvisie is het plangebied aangegeven als Metropolitaan 
stedelijk gebied en regionale kernen - Bestaand Bebouwd Gebied. Hierbinnen kan inbreiding 
plaatsvinden. 
 
Provinciale ruimtelijke verordening 2009 
De Provinciale ruimtelijke verordening van de provincie Noord-Holland geeft een beschrijving 
waaraan bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. 
Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is het streekplan als 
beleidsdocument en de goedkeuringsvereiste voor gemeentelijke bestemmingsplannen komen 
te vervallen. Voor het streekplan is de structuurvisie in de plaats gekomen, echter deze is 
uitsluitend zelfbindend voor de provincie. Voor de doorwerking van het in de structuurvisie 
vastgelegde beleid naar gemeenten toe, heeft de provincie de beschikking gekregen over de 
zogenaamde provinciale verordening. 
 
Deze verordening is het aangewezen instrument als het gaat om algemene regels omtrent de 
inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen of projectbesluiten. Wel zal hierin duidelijk het 
provinciaal belang hiertoe naar voren moeten komen. Het uitgangspunt daarbij is dat de 
bevoegdheden ter doorwerking van het ruimtelijk beleid zoveel mogelijk proactief worden 
ingezet en het provinciale beleid daarbij zoveel mogelijk eenduidig wordt geregeld. 
Waar in het streekplanbeleid ruimte bestaat voor nadere afwegingen of in de bewoordingen 
beleidsruimte voor maatwerk aanwezig is, is in deze verordening gebruik gemaakt van het 
instrument ontheffing door GS of – in een enkel geval – nadere regels door GS. Hierdoor wordt 
de verordening flexibeler ten behoeve van maatwerksituaties. De verordening richt zich op de 
inhoud van het bestemmingsplan. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud in strikt juridische 
zin, maar ook om eisen aan de toelichting. In de verordening is geen gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid tot het opnemen van een voorbereidingsbescherming conform artikel 4.1 derde 
lid van de Wro. Het streekplanbeleid is van 2003/2004 en veel bestemmingsplannen zijn met 
inachtneming van dit beleid goedgekeurd. Verder heeft een verordening een relatief korte 
werkingsduur. Alle bestemmingsplannen zullen overeenkomstig de verordening aangepast 
moeten worden. Het gehele plangebied is conform de verordening aangewezen als Bestaand 
Bebouwd Gebied. Binnen bestaand bebouwd gebied kan een bestemmingsplan voorzien in 
nieuwe woningbouw. Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan woningbouw in bestaand 
bebouwd gebied. 
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3.4  Gemeentelijk beleid 

Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 
In december 1997 is de Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 vastgesteld, waarin op 
hoofdlijnen de meest wenselijke toekomstige ontwikkeling is geformuleerd. Ook is deze visie 
gericht op een maximale differentiatie van dorpse, suburbane en stedelijke milieus. Het 
resultaat is in 2015: een gemeente met een herkenbaar en eigen gezicht, waarin iedereen goed 
kan wonen, werken en recreëren. Dat betekent verdere economische groei, voldoende en 
gevarieerde woningen en voorzieningen, verbetering van het openbaar vervoer en behoud en 
versterking van natuur- en recreatiewaarden. Dat alles binnen een evenwichtige ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente.  
 
Discussienotitie, Naar een Toekomstvisie Haarlemmermeer 2030 
In de Discussienotitie, Naar een Toekomstvisie Haarlemmermeer 2030, wordt het 
toekomstbeeld geschept dat wenselijk is in 2030. Er zijn 10 thema's vastgesteld, met elk een 
eigen doelstelling. Bij het thema wonen is het doel om 19.000 woningen te bouwen. Deze 
woningen worden onder andere gerealiseerd door te verdichten in de wijken in de vorm van 
bijvoorbeeld hoogwaardige hoogbouw. De beoogde woningbouw wordt gerealiseerd in 
bestaand stedelijk gebied, waarin zowel bedrijven als woningen staan. Dit bestemmingsplan 
realiseert verdere verdichting in de wijk Toolenburg door 9 woningen mogelijk te maken op een 
momenteel relatief mager bebouwd plangebied.  
 
Ontwerp Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 
In deze visie staat hoe de gemeente de toekomst voor Hoofddorp ziet. Deze deelstructuurvisie 
is een uitwerking van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030. Hierin wordt een nieuwe weg 
voor Hoofddorp uitgestippeld. De gemeente wil van Hoofddorp een levendige, duurzame en 
goed bereikbare stad maken. Deze deelstructuurvisie is geen blauwdruk hoe het precies gaat 
worden, maar een inspiratiekader. Het maakt ontwikkelingen en veranderingen mogelijk en 
geeft richting en duidelijkheid aan de ruimte en in de tijd. In de visie worden 10 opgaven voor 
Hoofddorp 2030 genoemd; 
1. Bouwen van minimaal 3300 woningen voor starters, nieuwkomers en doorstromers. 
2. Voorzieningen realiseren die passen bij de veranderende behoeften. 
3. Herstructureren en transformeren van oudere bedrijven en sportgebieden. 
4. Bereikbaarheid garanderen door scheiden lokaal van regionaal verkeer. 
5. Fiets- en openbaar vervoer-infrastructuur verbeteren. 
6. Het centrum op een logische en toekomstgerichte wijze bereikbaar houden. 
7. Koppelen van het werkgebied ten oosten van het spoor aan het centrum en het woongebied 

aan de westzijde van het spoor. 
8. Versterken en combineren van groen, water en ecologie met routes. 
9. Identiteit en herkenbaarheid van Hoofddorp verbeteren. 
10. Van Hoofddorp een klimaatbestendige en –neutrale plaats maken. 
 
Het planvoornemen past binnen de opgaven zoals in deze visie beschreven, met name doordat 
woningen toegevoegd worden. 
 
Woonvisie 2008-2011 
In de Woonvisie 2008-2011, vastgesteld op januari 2008, staat beschreven dat de 
woningbouwproductie geleidelijk weer zal aantrekken. In de woonvisie wordt beschreven dat 
uit marktanalyse blijkt dat de gemeente Haarlemmermeer een binnenstedelijke woningopgave 
heeft van 5.000 woningen. Binnen de gemeente is er een grote vraag naar woningen uit het 
duurdere segment. Hierdoor stagneert de doorstroming en komen er geen woningen uit het 
middensegment vrij. Ook blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen en goedkope 
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starterswoningen onverminderd groot. Om een betere balans op de woningmarkt te krijgen, wil 
de gemeente het aantal betaalbare woningen vergroten. Om dit te bereiken wil de gemeente 
(dat) van de te bouwen woningbouw 40% goedkoop (30% sociale huur en 10% goedkope 
koop) en 60% op doorstroming gerichte woningbouw is in het middeldure segment. Er is dus 
een grote vraag naar woningen in het binnenstedelijk gebied in Hoofddorp. De drie nieuwe 
vrijstaande woningen en drie twee-onder-een-kapwoningen beantwoorden aan deze vraag. 
Doorstroming is op dit moment van levensbelang voor de woningspiraal die op dit moment 
nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het onderhavige plan voldoet aan de regionale visie 
conform het beleid. Door de bouw van deze nieuwe woningen zal er weer doorstroming plaats 
kunnen vinden. 
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Hoofdstuk 4  Nieuwe situatie 

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de beoogde ontwikkelingen in het plangebied beschreven. Hierbij wordt 
ingegaan op zowel de toekomstige ruimtelijke als functionele structuur. Daarnaast is de 
verkeersstructuur rondom het plangebied beschreven.  

4.2  Ruimtelijke structuur  

De initiatiefnemer is voornemens het perceel van de voormalige boerderij te herontwikkelen. 
Door de zeer slechte staat van onderhoud van de boerderij en de hooiberg, zal hergebruik van 
de bestaande bebouwing in de toekomstige situatie niet meer tot de mogelijkheden behoren. Er 
is daarom gekozen om de bestaande bebouwing te slopen en te vervangen door nieuwe 
woningen waarbij dezelfde stijlkenmerken van de bestaande bebouwing terugkomen. De 
identiteit en het karakter van het plangebied zullen hierdoor niet verloren gaan.  
 
Aan de Hoofdvaart zullen drie percelen worden uitgegeven, waarop drie ruime vrijstaande 
woningen kunnen worden gerealiseerd (zie figuur 4.2.). Deze woongebouwen krijgen een 
goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van 11 m. De twee zuidelijke bouwblokken zijn 
ongeveer 195 m². Het noordelijke bouwblok is circa 275 m2

 

 groot. De hoofdvolumes zullen met 
de nokrichting loodrecht op de Hoofdvaart komen te staan. Hierdoor wordt zowel een referentie 
gemaakt naar de oorspronkelijke perceelsverkaveling als naar de individuele agrarische 
bebouwing die voorheen langs de Hoofdvaart stond. Om dit karakter niet verloren te laten 
gaan, mogen aan- en bijgebouwen alleen op het achterterrein van de percelen gerealiseerd 
worden. In dit bestemmingsplan is dit planologisch geborgd. 

Deze woningen zullen in particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld worden.  
 
Aan de achterzijde van het perceel zijn drie twee-onder-een-kapwoningen (zes  woningen) 
beoogd. De woningen hebben een maximale goothoogte van 7 m en bouwhoogte 11 m. Iedere 
twee-onder-een-kapwoning wordt op een bouwvlak van ongeveer 172 m² gebouwd. Om de 
drie twee-onder-een-kapwoningen te bereiken zal er een doorlopende straat worden aangelegd 
in de noordwestelijke hoek van het plangebied. De ontsluiting van deze straat zal geschieden 
op de Elisa van Calcarstraat. Deze doodlopende straat, die in eigendom en beheer van de 
eigenaars van de twee-onder-een-kapwoningen zal blijven, zal hoogwaardig ingericht worden. 
Hier zullen ook parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
 
In onderstaande figuur wordt een impressie van de beoogde drie twee-onder-een-kapwoningen 
gegeven.  
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Figuur 4.1  Impressie plangebied 
 
In figuur 4.2 wordt een plattegrond van het ontwerp gegeven.  
 

Figuur 4.2 Plattegrond ontwerp 
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4.3  Functionele structuur 

Het plangebied was tot op heden bestemd voor een bedrijfsfunctie en een woonfunctie. Het 
initiatief is het plangebied alleen voor wonen aan te wenden. Zoals eerder aangegeven, ligt het 
plangebied in een gebied waar voornamelijk woonfuncties aanwezig zijn. Het toevoegen van de 
woonfunctie koppelt de woonfunctie met de Hoofdweg. In het plangebied zullen tevens de 
bestemmingen Verkeer en Tuin worden opgenomen. De weg dient als toegangsweg naar de 
verschillende twee-onder-een-kapwoningen. De bestemmingswijziging van Erf naar Verkeer 
verandert daarmee mede de functionele structuur van het plangebied. 

4.4  Verkeer 

In onderstaande paragraaf is de verkeersstructuur rondom het plangebied beschreven. 
Vervolgens is gekeken naar de verkeersafwikkeling en de parkeerbehoefte en is bepaald of de 
nieuwe ontwikkeling zal leiden tot problemen op deze aspecten.  
 
Verkeersstructuur 
Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer 
Het plangebied wordt in de huidige situatie ontsloten vanaf de Hoofdweg Westzijde. De nieuw 
te bouwen vrijstaande woningen zullen gebruik gaan maken van de bestaande in- en uitrit. Via 
de Hoofdweg Westzijde wordt in zuidelijke richting ontsloten naar de Calatravabrug (Luit). Het 
verkeer zal vervolgens via de Hoofdweg of Johan Enschedelaan verder afgewikkeld worden. 
 
De drie twee-onder-een-kapwoningen zullen worden ontsloten vanaf de Elisa van Calcarstraat. 
De Elisa van Calcarstraat geeft verbinding met de hoofdontsluitingsroute van de woonwijk 
Toolenburg. Toolenburg wordt ontsloten door de Hoofdweg, de Van Heuven Goedhartlaan en de 
Altenburg.  
 
De Hoofdweg Oostzijde is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde 
kom met een maximumsnelheid van 50 km/h. De overige wegen rondom het plangebied zijn 
gecategoriseerd als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid 
van 30 km/h. Conform de inrichting van deze wegen wordt het verkeer gemengd afgewikkeld. 
De verkeersveiligheid rond het plangebied is voldoende gewaarborgd. 
 
Noordoostelijk van het plangebied, aan de Van Heuven Goedhartlaan, halteert de Zuidtangent. 
Deze wordt in een hoge frequentie bediend door bussen in de richting Station Hoofddorp, 
Schiphol, Amsterdam en Haarlem. Over de Hoofdweg Oostzijde loopt een buslijn in de richting 
van Oegstgeest en Station Hoofddorp. 
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling  
Door de bouw van de nieuwe woningen zal er extra verkeer van en naar het plangebied komen. 
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie is gebruikgemaakt van een kencijfer uit publicatie 
256 (CROW). Ten gevolge van de 9 nieuwe woningen bedraagt de verkeersgeneratie circa 
50 mvt/etmaal, uitgaande van 6 mvt/etmaal per woning. In de huidige situatie is in het 
plangebied een agrarisch bedrijf aanwezig dat ook verkeer genereert. De feitelijke toename 
van verkeer ligt dus minder hoog. 
 
Parkeren 
Om de parkeerbehoefte van de nieuwe woningen te bepalen is uitgegaan van kencijfers uit 
publicatie 182 (CROW). Het kencijfer bedraagt 1,8 parkeerplaats per woning. 
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De drie twee-onder-een-kapwoningen zullen worden voorzien van een garage en een oprit ten 
behoeve van 1 auto. Conform het CROW dient er per woning 1 parkeerplaats in de openbare 
ruimte gerealiseerd te worden. Dit betekent dat nog 6 parkeerplaatsen nodig zijn. 
 
Bij de 3 bouwkavels aan de Hoofdweg worden per woning minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen 
terrein gerealiseerd. Voor de bezoekers dient dan nog 1 parkeerplaats (0,3 parkeerplaats per 
woning) in de openbare ruimte aanwezig te zijn. 
 
Conclusie 
De bereikbaarheid voor de verschillende vervoerswijzen is goed. Door de geringe hoeveelheid 
extra verkeer zullen geen problemen in de verkeersafwikkeling ontstaan. 
In totaal dienen 7 parkeerplaatsen in de openbare ruimte aanwezig te zijn. Met het aantal 
parkeerplaatsen op eigen terrein en de realisatie van 14 parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig om in de eigen parkeerbehoefte te voorzien. De 14 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden voor de twee-onder-een-kapwoningen en 
binnen het plangebied van dit bestemmingsplan gerealiseerd. In figuur 4.1 zijn deze 
parkeerplaatsen ook weergegeven. Het aspect verkeer staat de realisatie van de nieuwe 
woningen dan ook niet in de weg. 
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Hoofdstuk 5  Onderzoek en beperkingen 

5.1  Inleiding 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de 
uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan te worden aangetoond en moet worden onderbouwd 
dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten 
beschreven die voor dit bestemmingsplan relevant zijn. De conclusies zijn per aspect 
opgenomen in de betreffende paragraaf.  

5.2  Water 

Normstelling en beleid  
Waterbeheer en watertoets 
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over 
het ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in 
strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van 
Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en 
waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd 
met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder 
worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.  
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande 
de waterhuishouding, alle met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het 
beleid van het waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW). 

 
Nationaal: 
 Nationale Waterplan (NW); 
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 
 Waterwet. 

 
 

Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 2010-2015. 
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Waterbeheerplan 2010-2015 
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing 
zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en 
welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen Het nieuwe WBP legt meer dan 
voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, 
voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen 
voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk 
toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete 
watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland 
dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met 
klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer 
lokale en heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het 
waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen. 
Het Waterbeheerplan 2010-2015 van Rijnland is te vinden op de website: www.rijnland.net.  
 
Waterstructuurvisie 
In de Waterstructuurvisie Haarlemmermeerpolder heeft het Hoogheemraadschap het 
waterbeleid (een klimaatbestendig en robuust watersysteem) verder geconcretiseerd. Het 
watersysteem wordt vormgegeven volgens principes; flexibele peilen, hogere peilen, lijn/ 
vlakvormig ontwerp en optimalisatie van de inrichting. Hierbij worden de belangen van de 
bestaande en nieuwe gebruiksfuncties zoveel mogelijk ondersteunt. De eerste 3 principes zijn 
met name van toepassing bij gewijzigd gebruik.”. De gemeente neemt een en ander ook over 
in haar Structuurvisie. 
 
Gemeentelijk beleid 
Het Waterplan Haarlemmermeer vormt het dynamische contract tussen het 
Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer. In het waterplan zijn 
beleidsmatige en operationele afspraken vastgelegd over het watersysteem van de 
Haarlemmermeer. Onder het watersysteem valt het oppervlaktewater (zowel kwalitatief als 
kwantitatief), het afvalwater en het grondwater. Het doel van het waterplan is om een 
duurzaam watersysteem te hebben en te houden, rekening houdend met de ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
 
Het plangebied van het gemeentelijk waterplan omvat het gehele gebied van de gemeente 
Haarlemmermeer. Binnen de Haarlemmermeerpolder gaat het dus om zowel de stedelijke 
kernen als het buitengebied. In het waterplan geven de gemeente en het Hoogheemraadschap 
verder vorm aan de verschillende rollen en afspraken. Het waterplan kan worden gezien als een 
momentopname ofwel een dynamisch contract over die punten waarover overeenstemming is 
bereikt. De gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap kunnen nu het huidige 
plan vaststellen om op basis van bestuurlijke (inclusief financiële) afspraken tot uitvoering van 
de maatregelen over te kunnen gaan. In de toekomst, door bijvoorbeeld nieuwe inzichten, 
blijven aanpassingen aan het waterplan Haarlemmermeer mogelijk, met de daarbij behorende 
'vernieuwde' afspraken tussen beide partijen.  
 
Het waterplan bevat een strategisch en een operationeel deel (deels voor het oplossen van 
'achterstallig onderhoud') en een uitvoeringsprogramma. 
I. Het strategische deel gaat over thema's zoals piekberging, grondwater, waterboekhouding 

en de waterketen. Over deze thema's zijn afspraken te maken die de hele Haarlemmermeer 
aangaan. 

II. In het operationele deel zijn vijf stedelijke kernen en het buitengebied beschreven met de 
volgende ingrediënten: 
a. waterstructuur: peilvakken, situatie per woonwijk, kwel; 

http://www.rijnland.net/�
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b. inventarisatie van knelpunten: waterkwantiteit, waterkwaliteit en (rond)wateroverlast; 
c. projectmatige, integrale aanpak per plangebied; 
d. kaarten met structuur, knelpunten en kansen; 
e. toelichting op de kostbaarste maatregelen. 

III. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit tabellen met per knelpunt/maatregel de (verdeling 
van de) realisatie- en beheerkosten en een termijnplanning. 

 
Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen aan de Hoofdweg 793/795 in het zuiden van de kern Hoofddorp, 
gemeente Haarlemmermeer.  
 
Bodem en grondwater 
Conform de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit lichte klei. Er is sprake 
van grondwatertrap VI. Dat wil zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 
0,4 m en de 0,8 m beneden maaiveld ligt, terwijl de gemiddeld laagste grondwaterstand meer 
dan 1,2 m beneden maaiveld ligt. De maaiveldhoogte bedraagt ter plaatse circa NAP -3,8 m. 
 
Waterkwantiteit 
Het plangebied is gelegen in de Haarlemmermeerpolder. Binnen het peilgebied GH-52.140.12 
wordt een vast peil van NAP -6,02 m gehanteerd. Binnen het plangebied is geen 
oppervlaktewater aanwezig. Ten oosten van het plangebied loopt de Hoofdvaart. Deze is 
aangemerkt als hoofdwatergang. De watergang ten oosten van het plangebied is aangemerkt 
als overig polderwater. De Hoofdvaart heeft een polderboezem van GH-52.140.00 met een 
zomerpeil -5,87 m NAP en winterpeil ( = schouwpeil) -6,02 m NAP. 
 

 
Figuur 5.1  Het Peilgebied                 (Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 
2011) 
 
Waterkwaliteit 
Binnen of in de directe omgeving van het plangebied zijn geen KRW-waterlichamen aanwezig. 
Het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Binnen het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig. 
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Afvalwater en riolering 
Binnen het plangebied is nog geen riolering aanwezig. Aan de rand van het plangebied is wel 
riolering aanwezig.  
 
Toekomstige situatie 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van drie vrijstaande woningen en drie 
twee-onder-een-kapwoningen mogelijk. In totaal betreft het plan negen wooneenheden.  
 
Waterkwantiteit 
Er wordt vanuit gegaan dat al aan de watercompensatie-eis is voldaan voorafgaand aan de 
bouw van de 9 wooneenheden. Omdat er uiteindelijk minder oppervlak verhard gaat worden, 
2.130 m² in plaats van 2.440 m², hoeft er geen extra compensatie plaats te vinden. Voor dit 
plan geldt vermindering van verhard oppervlak. In het onderstaande overzicht is de oude en 
nieuwe situatie van het verhardingsoppervlak weergegeven. Daarnaast verandert de structuur 
van het watersysteem niet door het plan. Er wordt geen water gedempt en er worden geen 
verbindingen aangetast. Er zullen geen ondergrondse werkzaamheden verricht worden die 
invloed kunnen hebben op het grondwatersysteem.  
 
Overzicht verharding (oude en nieuwe situatie). Het totale terrein heeft een oppervlak van 
4.910 m² 

 
. 

De huidige
bebouwing van boerderij en schuren totaal 

 verharding bestaat uit:  
circa 1.300 m²  

aanwezig terreinverharding circa 1.140 m² 

totaal circa 2.440 m²  
 

De toekomstige
maximale bebouwing 

 verharding bestaat uit: 
circa 1.180 m² 

overige verharding circa 950 m² 

totaal circa 2.130 m² 
 
Waterkwaliteit 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het 
toepassen van zink, lood, koper en PAK's-houdende bouwmaterialen, zowel gedurende de 
bouw- als de gebruiksfase. 
 
Afvalwater en riolering 
Bij de woningbouw zal volledig worden afgekoppeld conform de beslisboom aan- en afkoppeling 
van verharde oppervlakken (2003) van de Werkgroep Riolering West-Nederland. Zo wordt 
voorkomen dat schoon hemelwater bij de rioolzuiveringsinstallatie terechtkomt. Hierdoor kan 
er worden voldoen met een melding en is er geen vergunning nodig. 
  
Riolering en afkoppelen  
Overeenkomstig het rijksbeleid geeft Rijnland de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en 
afvalwater, mits het doelmatig is. De voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater houdt 
in dat het belang van de bescherming van het milieu vereist dat: 
a.  het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;  
b.  verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;  
c.  afvalwaterstromen gescheiden worden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden 
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geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater; 
d.  huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid 

betreft overeenkomt, worden ingezameld en naar een afvalwaterzuiveringsinrichting 
getransporteerd; 

e.  ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d: 
1.  zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt; 
2.  lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu wordt 

gebracht.  
 
De gemeente kan gebruikmaken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De 
uiteindelijke afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de 
oplossing centraal moet staan. 
 
Zorgplicht en preventieve maatregelen voor hemelwater 
Voor de verwerking van hemelwater wijst Rijnland op de zorgplicht en op het nemen van 
preventieve maatregelen. Het verdient aanbeveling daar waar mogelijk aandacht te besteden 
aan maatregelen bij de bron. Preventie heeft de voorkeur boven 'end-of-pipe'-maatregelen. 
Uitgangspunt is dat het te lozen hemelwater geen significante verslechtering van de kwaliteit 
van het ontvangende oppervlaktewater mag veroorzaken en emissie van vervuilende stoffen 
op het oppervlaktewater waar mogelijk wordt voorkomen door bijvoorbeeld: 
1. duurzaam bouwen; 
2. het toepassen berm- of bodempassage; 
3. toezicht en controle tijdens de aanlegfase en handhaving tijdens de beheerfase ter 

voorkoming van verkeerde aansluitingen; 
4. het regenwaterriool uit te voeren met (straat)kolken voorzien van extra zand- slibvang of 

zakputten (putten met verdiepte bodem) op tactische plekken in het stelsel; 
5. adequaat beheer van straatoppervlak, straatkolken en zakputten (straatvegen en 

kolken/putten zuigen); 
6. het toepassen van duurzaam onkruidbeheer; 
7. de bewoners, gebruikers en beheerders voor te lichten over de werking van de riolering en 

een juist gebruik hiervan; 
8. het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto's wassen en repareren en 

chemische onkruidbestrijding. 
Daar waar ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het te lozen hemelwater naar 
verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, kan in 
overleg tussen gemeente en Waterschap gekozen worden voor aanvullende voorzieningen, een 
verbeterd gescheiden stelsel of  - als laatste keus - aansluiten op het gemengde stelsel. Ook 
kan de gemeente in overleg met het Waterschap kiezen voor een generieke 
'end-of-pipe'-aanpak. Deze keuze moet dan expliciet gemaakt worden in het GRP. 
 
Beheer en onderhoud 
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsregels 
die per 16 augustus 2011 geheel geactualiseerd zijn. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de 
totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van 
het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van 
grondwater en het infiltreren van water in de bodem. De 'Keur en Beleidsregels' maken het 
mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en 
kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met 
wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 
1. waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 
2. watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken); 
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3. andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). 
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 
waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel 
te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een 
Watervergunning op grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via 
vergunningverlening en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de 
Beleidsregels, die bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt.  
 
Hiermee is de Keur een belangrijk middel om via vergunningverlening en handhaving het 
watersysteem op orde te houden of te krijgen. Het onderhoud en de toestand van de 
(hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. Er 
worden geen ingrepen in het oppervlaktewater gedaan, waardoor er geen afspraken over het 
beheer en onderhoud gemaakt hoeven worden. 
 
Conclusie 
Door dit bestemmingplan zal een afname van het verhard oppervlak worden gerealiseerd, 
doordat de locatie op dit moment grotendeels volledig verhard is. Er hoeft daarom geen 
watercompensatie te worden gerealiseerd. Er wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling geen 
negatieve invloed heeft op het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.  

5.3  Bodem 

Normstelling en beleid 
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in verband met de 
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek worden verricht naar de bodemgesteldheid in het 
plangebied. Bij functiewijzigingen moet worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 
voor de beoogde nieuwe functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone gronden 
te worden gerealiseerd. 
 
Onderzoek 
Ter plaatse van het plangebied zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Naar aanleiding van deze 
onderzoeken is in overleg met de gemeente een nader bodemonderzoek asbest in bodem 
uitgevoerd. 
 
T.10.5862 - Verkennend bodemonderzoek Zuidwestelijk deel Hoofdweg 793/795 te Hoofddorp 
In de bovengrond zijn lichte verontreinigingen aangetoond. De achtergrondwaarden worden 
niet overschreden. Bij eventuele onttrekkingen van het grondwater (bij bijvoorbeeld 
bouwactiviteiten) moet rekening gehouden worden met een lichte verontreiniging met barium, 
nikkel en xylenen. Plaatselijk is de aanwezigheid van asbest aangetoond. Conform het beleid 
van de provincie Noord Holland is het uitvoeren van een nader onderzoek asbest op basis van 
deze resultaten niet nodig. Geadviseerd wordt om in het kader van de voorgenomen 
bouwplannen onderhavig onderzoek ter beoordeling voor te leggen aan de gemeente om na te 
gaan of nader onderzoek naar asbest in bodem achterwege kan blijven. Geadviseerd wordt de 
op het maaiveld aangetroffen asbestfragmenten handmatig te laten verwijderen door een 
daartoe bevoegde instantie. 
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T.10.6036 - Verkennend bodemonderzoek Noordoostelijk deel Hoofdweg 793/795 te 
Hoofddorp 
In de bovengrond zijn ten hoogste lichte verontreinigen aangetoond. In de ondergrond 
overschrijdt geen van de onderzochte stoffen de achtergrondwaarde. Met betrekking tot het 
grondwater dient bij eventuele onttrekking (bijvoorbeeld bij eventuele bouwactiviteiten) 
rekening gehouden te worden met lichte verontreinigingen. Lokaal is asbest aangetoond. De 
aangetroffen concentraties asbest overschrijden de interventiewaarde (100 mg/kgds) niet. Op 
grond van het beleid van de provincie Noord Holland is het uitvoeren van een nader onderzoek 
asbest in bodem op basis van deze resultaten niet nodig. Geadviseerd wordt om in het kader 
van de voorgenomen bouwplannen het bodemonderzoek ter beoordeling voor te leggen aan de 
gemeente om na te gaan of nader onderzoek naar asbest noodzakelijk is. Geadviseerd wordt de 
op het maaiveld aangetroffen asbestfragmenten handmatig te laten verwijderen door een 
daartoe bevoegde instantie. 
 
F.10.1162 - Asbestinventarisatie type A. Hoofdweg 793/795 te Hoofddorp 
In het onderzochte bouwwerk (landbouwschuur) is asbesthoudend materiaal aangetroffen in 
waterkerende constructies (asbesthoudende golfplaten, nok- en kantprofielen) en als diverse 
aangetroffen materialen (fragmenten asbesthoudend golfplaat op de bodem). Er is in het 
onderzochte geen calamiteit met betrekking tot asbest gevonden. 
 
T.11.6416 - Nader onderzoek asbest in bodem Hoofdweg 793/795 te Hoofddorp 
Naar aanleiding van de twee verkennende bodemonderzoeken is in overleg met de gemeente 
besloten een nader onderzoek asbest (conform NEN 5707) uit te laten voeren op de locaties 
waar fragmenten asbest zijn gevonden. Uit het nadere bodemonderzoek blijkt dat lokaal sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging door asbest. Daarom geldt een 
saneringsnoodzaak. Hiervoor moet een melding in het kader van het Besluit Uniforme 
Saneringen (BUS) worden verricht of een saneringsplan worden opgesteld en ingediend. Beide 
moeten bij de provincie Noord-Holland worden ingediend.  
 
Ter plaatse van de overige delen van de percelen gelegen aan de Hoofdweg 793/795 wordt op 
basis van de resultaten van bovengenoemde onderzoeken geconcludeerd dat de concentraties 
asbest in de bodem de interventiewaarde niet overschrijden. Deze verschillende onderzoeken 
zijn in de bijlagen 1, 2, 3 en 4 opgenomen.  
 
Conclusie 
Uit het asbestonderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van het plangebied gesaneerd moet 
worden voordat het bestemmingsplan kan worden uitgevoerd. Uit de verkennende 
bodemonderzoeken blijkt dat, op asbest na, de bodem- en grondwaterkwaliteit geen 
belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling.  
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5.4  Flora en fauna 

In het kader van dit bestemmingsplan moet worden getoetst of er sprake is van negatieve 
effecten op de aanwezige beschermde soorten zoals de Flora- en faunawet die aangeeft. Als 
hiervan sprake is, moet ontheffing worden aangevraagd. Ook moet bekeken worden of er 
effecten zijn op beschermde natuurgebieden. 
 
Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit een voormalige boerderij, schuur en hooiberg. Op het terrein en 
grenzend aan het terrein is geen open water aanwezig. Op dit moment is het terrein bebouwd 
met een boerderij, hooiberg en een grote opslagschuur. Verder is op het terrein nog gras en een 
siertuin aanwezig.  
  
Beoogde ontwikkelingen 
In het plangebied wordt een aantal woningen gerealiseerd. Hiervoor moeten de volgende 
werkzaamheden worden uitgevoerd: 
 slopen bestaande bebouwing;  
 bouwrijp maken; 
 bouwwerkzaamheden. 
 
Resultaten onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). De Natuurbeschermingswet en het beleid van de provincie 
staan de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. 
 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of 
verlening van ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig zal zijn en of het reëel is te 
verwachten dat deze zal worden verleend.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een aantal woningen. De benodigde 
werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te 
beschermen natuurwaarden.  
 
In en nabij het plangebied kunnen jagende en migrerende vleermuizen voorkomen. Vooral de 
water- en meervleermuis zijn erg gevoelig voor lichtverstoring. Deze soorten gebruiken (brede) 
watergangen als migratieroute en/of foerageergebied. Zulke watergangen bevinden zich direct 
buiten het plangebied. In de huidige situatie ligt er geen weg parallel aan de watergang, 
waardoor verlichting vooral van bebouwing kan komen. Verlichting is daarmee beperkt. Door 
verlichting tijdens de aanleg- en gebruiksfase af te schermen van de watergangen, zijn effecten 
op migrerende en foeragerende vleermuizen uit te sluiten.  
 
De initiatiefnemer geeft aan dat er in de te slopen gebouwen geen broedvogels met vaste 
nesten of vleermuizen aanwezig zijn. Ook zijn er door de initiatiefnemer geen beschermde of 
bedreigde plantensoorten aangetroffen in het plangebied. Voor mogelijke voorkomende 
amfibieënsoorten, zoals de bruine kikker, kleine watersalamander en de gewone pad geldt een 
algemene vrijstelling uit de Flora- en faunawet waaraan geen verdere eisen zijn verbonden. 
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Doordat de locatie grotendeels is verhard dan wel aangelegd als grasveld c.q. tuin en aangezien 
er geen sloten en/of vijvers aanwezig zijn, is het niet mogelijk dat er vissen en/of reptielen op 
de locatie aanwezig zijn. Daarnaast wordt er met de sloop- en aanlegfase begonnen voordat het 
broedseizoen van de vogels van start gaat en zullen de werkzaamheden continu voortduren.  
 
In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de soorten die in het plangebied voor (kunnen) 
komen. Ook is hier aangegeven onder welk wettelijk regime deze soorten vallen.  
 
Tabel 5.1  Overzicht soorten in het plangebied 

vrijstellingsregeling 
Flora- en faunawet 

tabel 1  mol en huisspitsmuis 
 

ontheffingsregeling 
Flora- en faunawet 

tabel 2  geen 

 tabel 3 bijlage 1 AMvB geen 

  bijlage IV HR alle vleermuizen (alleen migratieroute) 

 vogels cat. 1 t/m 4 geen 

  cat. 5 geen 

 
Gezien het bovenstaande geldt voor soortbescherming het volgende: 
 Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Flora- en faunawet 

waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt. 
 De omgeving van het plangebied wordt gebruikt als migratieroute en foerageergebied voor 

vleermuizen. Deze migratieroute en foerageergebied worden echter niet aangetast door de 
ingrepen die het bestemmingsplan mogelijk maakt. In de te slopen gebouwen zijn geen 
vleermuizen of broedvogels aanwezig.  

 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het aspect flora en fauna geen belemmering vormt voor de realisatie 
van woningbouw in het plangebied.  

5.5  Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) 

Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) 
Ten noordoosten van Hoofddorp ligt Schiphol. De ligging van Schiphol brengt beperkingen met 
zich mee ten opzichte van de ruimtelijke mogelijkheden in de omgeving. Deze beperkingen zijn 
aangegeven in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol. Het plangebied valt onder het 
werkingsgebied van het LIB. 
 
Hoogtebeperkingen  
De hoogtebeperkingen zoals opgenomen in het LIB zijn wel van toepassing voor het 
plangebied, maar vormen geen belemmering voor de ontwikkeling. De beperkende hoogte 
volgens het LIB bedraagt voor het plangebied maximaal 42,5 m. De te realiseren bebouwing zal 
echter niet hoger worden dan 11 m.  
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Figuur 5.2  Uitsnede van het Luchthavenindelingsbesluit 
 
Beperkingen vogelaantrekkende bestemmingen  
Het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol geeft onder andere beperkingen voor het aantrekken 
van vogels voor omliggende gebieden rond Schiphol. Het plangebied valt binnen de grenzen 
van dit beperkinggebied. In het Luchthavenindelingsbesluit is een aantal beperkingen voor 
bestemmingen en vormen van grondgebruik opgenomen:  
a. industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag;  
b. viskwekerijen met extramurale bassins;  
c. opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking;  
d. natuurreservaten en vogelreservaten;  
e. moerasgebieden en oppervlaktewateren groter dan 3 ha.  
 
Conclusie  
Het plangebied valt buiten de LIB-zone beperkingen bebouwing. Daarnaast is de beoogde 
bebouwing lager dan de maximale bouwhoogte uit het LIB. Binnen het plangebied zullen ook 
geen van de vogelaantrekkende bestemmingen worden gerealiseerd. De beperkingen 
vogelaantrekkende bestemmingen is daarom niet van invloed op dit bestemmingsplan. 
Geconcludeerd wordt dat de ligging bij Schiphol geen belemmering oplevert voor de 
vaststelling van dit bestemmingsplan.  

5.6  Archeologie 

Regelgeving en beleid 
Wet archeologische monumentenzorg 
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. 
Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de 
bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 
'de veroorzaker betaalt'.  
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Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan 
dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer, 
voorafgaand aan bodemingrepen, archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de 
belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het 
archeologische in de bodem omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een 
goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het 
opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot 
de mogelijkheden behoort. 
 
Erfgoednota Haarlemmermeer 
De nota 'erfgoed op de kaart' is op 17 februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Speerpunten van de nota zijn archeologie, het cultureel erfgoed beter benutten bij ruimtelijke 
ontwikkelingen en herbestemming van monumenten.  In de Haarlemmermeer zijn op 
bescheiden schaal archeologische waarden aangetoond. Op een aantal plaatsen is bij nieuwe 
ontwikkelingen, vooral als deze grootschalig zijn, verkennend archeologisch onderzoek vereist. 
De gemeente voert dan ook een beleid dat in eerste instantie gericht is op behoud van 
waardevolle elementen en structuren, waarbij de omvang van de bodemverstorende activiteit 
bepalend is. In figuur 5.3 is archeologische waardenkaart Haarlemmermeer weergegeven. Uit 
de figuur blijkt dat voor het plangebied archeologisch onderzoek is vereist bij plannen van 
10.000m2 

 
en groter. 



34  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
1576600   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

 
Figuur 5.3  Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart  
 
Conclusie 
Omdat hier sprake is van beperkte ontwikkeling, is geen verkennend archeologisch onderzoek 
vereist. Het bouwplan is kleiner dan 10.000m2

5.7  Cultuurhistorie 

. 

In het plangebied zijn geen beschermde, provinciale of gemeentelijke monumenten aanwezig. 
De Monumentencommissie heeft op 24 februari 2010 besloten de boerderij niet op de 
monumentenlijst voor gemeentelijke monumenten te plaatsen. De Monumentencommissie zag 
geen aanleiding om de boerderij aan de Hoofdweg 793-795 op de monumentenlijst te plaatsen. 
Derhalve zijn bij het plan zijn er verder geen cultuurhistorische waarden in het geding. Zoals in 
hoofdstuk 4 is onderbouwd, is de herontwikkeling geïnspireerd op de cultuurhistorie van het 
plangebied. 
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5.8  Geluidshinder 

Beoogde ontwikkeling 
In het plangebied zullen nieuwe woningen gerealiseerd worden. Woningen zijn volgens de Wet 
geluidhinder geluidsgevoelige functies waarvoor akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te 
worden. In deze paragraaf wordt ingegaan op het toetsingskader, het onderzoek (Bijlage 1) dat 
ten behoeve van dit bestemmingsplan heeft plaatsgevonden en de conclusies daarvan. 
 
Toetsingskader 
Normstelling 
Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven - bevinden zich op 
grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de 
weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal 
rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van de 
geluidsbelasting te worden onderbouwd.  
De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden

 

 
(L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde 
vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  

Nieuwe situaties 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere 
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 
geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen 
onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. Voor de beoogde 
ontwikkeling met een binnenstedelijke ligging geldt een uiterste grenswaarde van 63 dB. De 
geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) dient in alle gevallen te 
voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB. Krachtens artikel 110g van de 
Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in 
verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Van 
deze aftrek conform artikel 3.6 uit het Reken- en Meetvoorschrift 2006 is gebruik gemaakt. 
 
Akoestisch onderzoek  
De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de Hoofdweg Oostzijde en de Van 
Heuven Goedhartlaan. 
 
De maximale geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Hoofdweg Oostzijde bedraagt 
53 dB. Hierbij wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Deze hoge 
geluidsbelasting komt alleen voor aan de gevels van de vrijstaande woningen langs de 
Hoofdweg. Aan de gevels van de 6 achtergelegen woningen wordt de voorkeursgrenswaarde 
niet overschreden en is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
Ten gevolge van het verkeer op de Van Heuven Goedhartlaan bedraagt de maximale 
geluidsbelasting 36 dB. Hierbij is eveneens sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
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Het Bouwbesluit gaat voor wat betreft het bepalen van de benodigde geluidswering van de 
gevels uit van de gecumuleerde geluidsbelasting van alle wegen. Om deze reden zijn ook de 
geluidsbelastingen ten gevolge van het verkeer van de Hoofdweg Westzijde, Etta Palmstraat en 
de Elisa van Calcarstraat (30 km/h-wegen) in de berekeningen van de gecumuleerde 
geluidsbelasting meegenomen. 
 
Conclusie 
Ten gevolge van het verkeer op de Van Heuven Goedhartlaan is sprake van een aanvaardbaar 
akoestisch klimaat aan de gevels van de nieuwe woningen. De  30 km/h-wegen zijn daarbij in 
de berekeningen van de gecumuleerde geluidsbelasting meegenomen. 
Ten gevolge van het verkeer op de Hoofdweg Oostzijde wordt de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB overschreden aan de gevels van de drie vrijstaande woningen. De uiterste grenswaarde 
van 63 dB wordt echter niet overschreden. Verdere maatregelen zijn niet gewenst en/of 
doelmatig om de geluidsbelasting hier te reduceren. Er dient dan ook een verzoek tot 
vaststelling van hogere waarden te worden gedaan. Een en ander is vastgelegd in tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2  Ontheffingswaarden  

locatie aantal woningen geluidsbelasting geluidsbron 

vrijstaande 
woningen aan 
Hoofdweg Westzijde 

3 53 dB Hoofdweg Oostzijde 

 
De verleende hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd. 

5.9  Luchtkwaliteit 

Beleid en normstelling 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer 
luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wet milieubeheer (Wm) 
bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, 
koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral 
de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) 
van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 5.3 weergegeven. De 
grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Tabel 5.3  Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

stof toetsing van grenswaarde geldig  

stikstofdioxide 
(NO2

jaargemiddelde 
concentratie ) 

60 µg/m³ 2010 tot en met 2014 

 jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg/m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10 jaargemiddelde 
concentratie 

) 40 µg/m³ vanaf 11 juni 2011 

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. meer 
dan 50 µg/m³ 

vanaf 11 juni 2011 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) 
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uitoefenen indien:  
 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden 

(lid 1 onder a);  
 de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening 

van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1); 
 bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 

uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 

 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie 
in de buitenlucht (lid 1 onder c); 

 het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat 
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).  

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening gehouden 
met de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied. Met grof stof wordt rekening gehouden 
bij de milieuzonering en wordt niet in het kader van luchtkwaliteit meegenomen. 
 
Besluit niet in betekenende mate (nibm) 
In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 

en PM10; 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 
ontsluitingsweg of niet meer dan 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen.  

 
Besluit gevoelige bestemmingen  
Op 15 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) in Staatsblad 
nr. 14 gepubliceerd, waarna het besluit op 16 januari in werking getreden is. Met deze 
algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt de bouw van zogenaamde 'gevoelige 
bestemmingen', zoals een school, in de nabijheid van (snel)wegen beperkt. Voor alle nog te 
nemen besluiten vanaf inwerkingtreding heeft de amvb direct effect. De amvb heeft geen 
betrekking op besluiten die vóór deze datum zijn genomen. 
 
Onderzoek 
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een vrijstaande woningen en drie 
twee-onder-een-kapwoningen mogelijk. Dit valt op grond van het Besluit Niet in Betekenende 
Mate in een categorie die is vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden uit de Wm. Formele 
toetsing aan deze waarden kan daarom achterwege blijven. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening is wel inzicht gegeven in de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied. 
Dit wordt gedaan aan de hand van de monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) die bij het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Uit deze tool blijkt dat ter plaatse 
van het plangebied wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wm. Daarnaast liggen er nabij 
het plangebied geen gevoelige bestemmingen.  
 
Conclusie 
Uit het bovenstaande blijkt dat ter plaatse van de beoogde ontwikkeling vanuit het oogpunt 
luchtkwaliteit sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De Wm staat de uitvoering 

http://www.nsl-monitoring.nl/�
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van het wijzigingsplan niet in de weg.  

5.10  Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door leidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, 
namelijk het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat 
een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken en 
onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met 
risicocontouren rondom een inrichting dan wel de infrastructuur. Voor het PR geldt een 
grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten op 
een niveau van 10-6 per jaar. Binnen de 10-6-contour mogen dan ook geen nieuwe kwetsbare 
functies zoals woningen mogelijk worden gemaakt. De risicocontour van 10-6

 

 is dus 
maatgevend voor nieuwe ontwikkelingen.  

Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang 
overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De 
normen voor het GR hebben een oriënterende waarde (inspanningsverplichting). Indien de 
oriënterende waarde voor het GR wordt overschreden, legt dit in het algemeen ook ruimtelijke 
beperkingen op aan een gebied buiten de 10-6-contour (PR). Voor de grens van het 
invloedsgebied wordt vaak uitgegaan van de PR 10-8-

 

contour. Het bevoegd gezag, in dit geval 
de gemeente moet de hoogte van het GR verantwoorden.  

Voor inrichtingen is het aspect externe veiligheid geregeld in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 
ligt het beleid vast in de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (circulaire 
Rnvgs). De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf een tracé in principe geen 
beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.  
 
De provincie Noord-Holland heeft een toetsingskader (stappenplan) GR opgesteld voor de 
beoordeling van ruimtelijke plannen. Om te kunnen bepalen of een Bevi-inrichting en/of het 
vervoer van gevaarlijke stoffen voldoet aan de externe veiligheidsnormen, moeten eerst het PR 
en het GR worden bepaald. 
 
Onderzoek en resultaten 
Uit de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in de omgeving van het plangebied 
geen risicovolle inrichtingen liggen. Het plangebied ligt ongeveer 5 m ten zuiden van de N520. 
Noch uit de circulaire Rnvgs, noch uit de provinciale risicokaart blijkt dat over deze weg 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het aspect vervoer gevaarlijke stoffen over de weg vormt 
daarom geen belemmering voor de uitvoering van dit plan.  

http://www.risicokaart.nl/�
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Figuur 5.4  Uitsnede van de risicokaart     Bron: (www.risicokaart.nl) 
 
Conclusie 
Er kan geconcludeerd worden dat het plangebied buiten het invloedsgebied van risicovolle 
bedrijven, transportassen en leidingen ligt. Daarom wordt geconcludeerd dat het aspect 
externe veiligheid geen belemmering oplevert voor de beoogde ontwikkeling.    

5.11  Bedrijven en milieuzonering 

Normstelling en beleid 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te 
worden gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies. 
Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden 
beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Voor de afstemming tussen functies kan gebruik worden gemaakt van de VNG-publicatie 
Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de volgende 
milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.  
 
Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, bijvoorbeeld vanwege de aanwezige 
functiemenging of de ligging nabij drukke wegen, kunnen kleinere richtafstanden worden 
aangehouden. In dat geval wordt het omgevingstype gemengd gebied gehanteerd en kunnen 
de richtafstanden uit bijlage 1 van de VNG-publicatie met één afstandstrap worden verlaagd.  
 
Beoogde ontwikkeling 
De bouwvlakken met vrijstaande woningen kunnen worden beschouwd als een milieugevoelige 
functie, maar niet als een milieubelastende functie. De bouwvlakken liggen aan de rand van een 
woonwijk. In de directe omgeving van de locatie zijn alleen woningen aanwezig. Deze functies 
vormen geen belemmering voor de realisatie van de woningen. 
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Conclusie 
De ontwikkeling van de nieuwbouw past in de omgeving. Er zijn in de nabijheid van de locatie 
wat betreft milieuzonering geen belemmeringen voor de ontwikkeling. Ook vormt de realisatie 
van de vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen geen belemmering voor 
bedrijven, aangezien in de directe omgeving van het plangebied geen bedrijven gevestigd zijn. 
Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering oplevert 
voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling.  

5.12  Planologisch relevante leidingen 

Binnen het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen gelegen. Ook zijn er geen 
hoogspanningslijnen, straalpaden of telecomverbindingen in de omgeving van het plangebied 
aanwezig. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen 
belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Financiële uitvoerbaarheid 

Alle van toepassing zijnde kosten die verband houden met de realisatie van beoogde 
ontwikkeling, zoals planschade en leges, zijn voor rekening van de initiatiefnemer(s) en zullen 
in een nader op te stellen overeenkomst (anterieure overeenkomst of exploitatieplan) worden 
vastgelegd tussen gemeente en initiatiefnemer. Hierdoor zal het vaststellen van een 
exploitatieplan zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) niet nodig zijn, omdat de 
kosten anderszins zijn verzekerd.  

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 
van het Bro toegezonden aan overheden en andere overlegpartners en is in ieder geval 
verzonden aan: 
1.  VROM-inspectie; 
2.  provincie Noord-Holland; 
3.  Hoogheemraadschap Rijnland. 
De resultaten van de overlegreacties zijn in het bestemmingsplan worden opgenomen. 
Vervolgens zal het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage liggen, waarbij 
een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen.  
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Hoofdstuk 7  Juridische aspecten 

7.1  Opzet regels en verbeelding 

Het voorliggende bestemmingsplan heeft een ontwikkelingsgericht karakter. Er is gekozen voor 
een gedetailleerde regeling waarin de eindsituatie precies is vastgesteld. Het bestemmingsplan 
biedt een directe bouwtitel voor de beoogde ontwikkelingen. De mate van flexibiliteit in het 
bestemmingsplan is gering, zodat er voldoende rechtszekerheid bestaat voor 
belanghebbenden.  
 
Wettelijke vereisten 
De Wro bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit brengt 
met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze 
gepresenteerd moeten worden. Met het oog hierop stellen de Wro en de onderliggende 
regelgeving eisen waaraan digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo bevat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) bindende afspraken waarmee bij het maken van 
bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. De SVBP kent (onder meer) 
hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en bouwaanduidingen, 
gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en het renvooi. 
 
Opbouw planregels 
De regels van het plan bestaan uit de volgende onderdelen: 
 inleidende regels; 
 bestemmingsregels; 
 algemene regels; 
 overgangs- en slotregel. 
 
Verbeelding (plankaart) 
Met de digitalisering van ruimtelijke plannen is het lezen en interpreteren van de verbeelding 
(voorheen plankaart) een nieuwe aangelegenheid. Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
kunnen bestemmingsplannen (ook in voorbereiding zijnde plannen voor zover deze ter inzage 
zijn gelegd) worden ingezien. Alhoewel de digitale verbeelding het uitgangspunt vormt, blijft 
het mogelijk het bestemmingsplan analoog in te zien. Op de verbeelding zijn alle functies 
zodanig bestemd, dat het mogelijk is om met behulp van het renvooi direct te zien welke 
bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn gegeven en welke regels daarbij 
horen. Uitgangspunt daarbij is dat de verbeelding zoveel mogelijk informatie geeft over de in 
acht te nemen maten en volumes. 
 
Bestemmingsvlak en bouwvlak 
De in het plan voorkomende bestemming bestaat uit twee vlakken: een bestemmingsvlak én 
een bouwvlak. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een bepaald gebruik is toegestaan. Het 
bouwvlak is een gebied dat op de verbeelding is aangeduid waarvoor de mogelijkheden om 
gebouwen te bouwen in de regels zijn aangegeven. Bouwvlakken worden op de verbeelding 
doorgaans voorzien van aanduidingen die betrekking hebben op de maatvoering.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/�
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Aanduidingen 
Op de verbeelding zijn alleen maatvoeringaanduidingen opgenomen. Deze aanduidingen 
hebben betrekking op afmetingen, percentages en oppervlakten, zowel ten aanzien van het 
bouwen als ten aanzien van het gebruik. Op de verbeelding is onder meer sprake van 
maatvoeringaanduidingen ten behoeve van de maximale goot- en bouwhoogte. 

7.2  Inleidende regels 

Begrippen 
Dit artikel definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Dit wordt 
gedaan om interpretatieverschillen te voorkomen. 
 
Wijze van meten 
Dit artikel maakt duidelijk hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en dergelijke 
van gronden en bouwwerken worden gemeten of berekend. Alle begrippen waarin maten en 
waarden voorkomen worden in dit artikel verklaard. Hierin is ook gesteld dat ondergeschikte 
bouwdelen voor wat betreft bouwen buiten beschouwing worden gelaten, mits de 
overschrijding van bouw- of bestemmingsgrenzen niet meer bedraagt dan 1 m. Het gaat hierbij 
dus niet om overschrijdingen van goot- en bouwhoogte in de verticale richting. 

7.3  Bestemmingsregels 

Tuin 
In tegenstelling tot de achtererven en gedeelten van zijerven bij woningen, worden de 
voortuinen en (delen van) zijtuinen grenzend aan openbaar gebied, behorende bij de woningen 
niet onder de bestemming Wonen opgenomen, maar apart bestemd als Tuin. Onder 
voorwaarden zijn op de bestemming Tuin uitbouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, toegestaan. Verder is bouwen uitgesloten. Om het gebruik binnen de bestemming Tuin 
te reguleren zijn verder specifieke gebruiksregels opgenomen.  
 
Wonen  
De woningen worden mogelijk gemaakt binnen de bestemming Wonen. Binnen de bestemming 
is geregeld dat ter plaatse de bouwaanduiding 'vrij' vrijstaande woningen zijn toegestaan. 
Tevens is geregeld dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte en bouwhoogte' 
binnen het bouwvlak de aangegeven hoogten zijn toegestaan. Aan- en uitbouwen, 
(aangebouwde) bijgebouwen en overkappingen zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak 
toegestaan. Binnen de bestemming zijn aan-huis-gebonden beroepen en praktijken toegestaan 
met een maximum van 50% van het woonvloeroppervlak met een maximum van 60 m². De 
goot- en de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer zijn dan 
respectievelijk 3 m en 4 m. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning hiervan 
afwijken mits de maximale bouw- en goothoogte met niet meer dan 1 m worden vergroot.  
 
Verkeer  
Ten behoeve van de toegang tot de drie twee-onder-een-kapwoningen (6 wooneenheden) is 
een deel van het plangebied bestemd voor Verkeer. Deze gronden zijn bestemd voor de 
ontsluiting van de zes woningen. Binnen deze bestemming zijn zowel de wegen, als de 
bijbehorende voorzieningen mogelijk, zoals onder andere nutsvoorzieningen, 
groenvoorzieningen, water en parkeervoorzieningen. 
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7.4  Algemene regels 

In dit hoofdstuk zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op het gehele plangebied en 
alle andere regels in het bestemmingsplan.  
 
Antidubbeltelregel 
Een antidubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. De formulering van de 
antidubbeltelregel wordt bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 
3.2.4 Bro).  
 
Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
Bij bestemmingsplannen bestaat de kans dat bij toetsing van bouwaanvragen sprake is van 
aanvullende werking van de bouwverordening, omdat het bestemmingsplan ter zake van de 
stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening (zoals rooilijnen) niets regelt. Deze 
aanvullende werking kan ongewenst zijn, omdat het bestemmingsplan met opzet globaal is 
gehouden ten aanzien van deze onderwerpen. Dit artikel voorkomt dat bepalingen uit de 
bouwverordening alsnog van toepassing kunnen zijn. 
 
Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarvan bij omgevingsvergunning 
kan worden afgeweken. Het gaat hierbij om de bevoegdheid om af te wijken van regels die 
gelden voor alle bestemmingen in het plan. Dit betreft bijvoorbeeld de vrijstelling ten behoeve 
van afwijking van de voorgeschreven maten en percentages. Afwijken is overigens alleen 
mogelijk wanneer hiermee geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan aspecten als de 
woon- en milieusituatie van aangrenzende percelen 
 
Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarmee door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 Wro het mogelijk is enige flexibiliteit in het plan aan te 
brengen.  
 
Algemene aanduidingsregels 
Voor grote delen van de gemeente Haarlemmermeer stelt het Luchthavenindelingsbesluit 
Schiphol (LIB) beperkingen aan bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden. Deze 
beperkingen zijn noodzakelijk vanwege de belangen van de luchthaven Schiphol, de 
geluidbelasting en de veiligheid. Het gaat daarbij met name om bouwhoogten en het toestaan 
van bepaalde functies. Met de regeling Luchthavenverkeerzone-LIB in dit plan worden de 
beperkingen volgend uit het LIB overgenomen in het plan. 
Voor de realisatie van de woningbouw heeft dit geen inhoudelijke consequenties, zoals is 
toegelicht in paragraaf 5.5. 
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7.5  Overgangsrecht en slotregels 

Overgangsrecht 
Het overgangsrecht heeft tot doel de rechtszekerheid te verzekeren ten aanzien van 
bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
gebouwd zijn of op grond van een reeds verleende of een nog te moeten afgeven 
bouwvergunning, gebouwd mogen worden en afwijken van de bebouwingsregels in dit plan. Zij 
mogen blijven staan of, als een bouwvergunning is verleend, worden gebouwd zolang de 
afwijking maar niet wordt vergroot en het bouwwerk niet (grotendeels) wordt vernieuwd of 
veranderd. Ook het gebruik van gronden en de daarop staande opstallen dat - op het tijdstip 
dat het bestemmingsplan rechtsgeldig wordt - afwijkt van de gegeven bestemming, is in het 
overgangsrecht geregeld. Het afwijkende gebruik mag worden voorgezet of gewijzigd in een 
ander gebruik, zolang de afwijking van het bestemmingsplan niet vergroot wordt. 
 
Slotregel 
In de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen 
worden aangehaald. 

7.6  Handhaafbaarheid 

Het bestemmingsplan is het juridisch instrument om te bepalen welke ruimte voor welke bouw- 
en gebruiksactiviteiten aangewend mag worden. In dit bestemmingsplan zijn regels opgesteld 
waarbij het bestaande gebruik van gebouwen en bouwwerken in principe het uitgangspunt 
vormt. Dit betekent dat de huidige situatie in regels is vastgelegd. Het handhavingsbeleid is 
erop gericht dat deze regels ook worden nageleefd. Het bestemmingsplan bindt zowel burgers 
als de gemeente en is dan ook de basis voor handhaving en handhavingsbeleid. 
 
Handhaving is van cruciaal belang om de in het plan opgenomen ruimtelijke kwaliteiten ook op 
langere termijn daadwerkelijk te kunnen 'vasthouden'. Daarnaast is de handhaving van belang 
uit een oogpunt van rechtszekerheid: alle grondeigenaren en gebruikers dienen door de 
gemeente op eenzelfde manier aan het plan gehouden te worden. 
 
Met deze oogmerken is in het bestemmingsplan allereerst gestreefd naar een zo groot 
mogelijke eenvoud van de regels. Hoe groter de eenvoud (en daarmee de toegankelijkheid en 
leesbaarheid), hoe groter de mogelijkheden om in de praktijk toe te zien op de naleving van het 
bestemmingsplan. Ook geldt, hoe minder 'knellend' de regels zijn, hoe kleiner de kans is dat het 
met de regels wat minder nauw genomen wordt. In de praktijk worden op de lange duur vaak 
alleen de regels gerespecteerd, waar betrokkenen de noodzaak en redelijkheid van inzien. 
 
Onder handhaving wordt niet alleen het repressief optreden verstaan, maar ook preventie en 
voorlichting. Repressief optreden bestaat uit toezicht en opsporing en in het verlengde daarvan 
– na afweging van belangen waaronder de effectiviteit van optreden – correctie, bestaande uit 
sancties en maatregelen. De sancties en maatregelen kunnen bestaan uit het stilleggen van 
activiteiten, aanschrijvingen, bestuursdwang, strafrechtelijk optreden en de dwangsom. 
Preventief handelen bestaat uit voorlichting en vooroverleg voor het indienen van een aanvraag 
om een vergunning en voorts het weigeren van de vergunning en eventuele afwijkingen.  
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek 
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1 INLEIDING 
 
In opdracht van Van Luling Vastgoed te Aalsmeer is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevels van 9 nieuw te bouwen woningen aan de 
Hoofdweg 793-795 te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer). 
In bijlage 1 is de situatie weergegeven. 
Op basis van de Wet geluidhinder is het, indien er sprake is van een ruimtelijke procedure op basis van de  
Wet op de ruimtelijke ordening, noodzakelijk dat een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige objecten, ten gevolge van alle 
geluidbronnen in de omgeving. Dit om te kunnen beoordelen of aan de normen van de Wet geluidhinder kan 
worden voldaan. 
De nieuw te bouwen woningen liggen binnen de zone wegverkeerslawaai van de Hoofdweg oostzijde, de 
Van Heuven Goedhartlaan rijbaan en busbaan. 
De overige direct in de omgeving liggende wegen zijn 30 km/uur wegen welke, op basis van de Wet 
geluidhinder, niet zijn gezoneerd. Deze overige wegen zijn dan ook niet in de berekening ten behoeve van de 
Wet Geluidhinder meegenomen. Alle wegen zijn wel meegenomen in kader van het Bouwbesluit. 
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2.  NORMEN EN GRENSWAARDEN   
 
2.1  Wegverkeerslawaai 
 
Ingevolge de Wet geluidhinder heeft iedere weg van rechtswege een zone. De breedte van de zones is als 
volgt: 
 
Breedte van de zones langs wegen 

stedelijk buitenstedelijk aantal meters aan weers- 
zijde van de weg aantal rijstroken 

1 of 2 
3 of meer 

 
 
 

 
 

1 of 2 
3 of 4 

5 of meer 

200 
350 
250 
400 
600 

 
Onder stedelijk gebied wordt bedoeld het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld 
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
Deze zones gelden niet indien: 
a. wegen welke zijn gelegen binnen een als een woonerf aangeduid gebied; 
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
Binnen de langs een weg gelegen zone dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te 
verwachten geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Deze 
wordt berekend als een geluidbelasting in Lden, dit is de gemiddelde geluidbelasting over de dag-, avond- en 
nacht-periode. 
De voorkeurgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Ingeval het akoestisch onderzoek uitwijst, dat de 
geluidbelasting hoger is dan 48 dB, kan ontheffing van deze voorkeurgrenswaarde worden verleend. Deze 
ontheffing kan echter niet onbeperkt worden verleend. De bovengrens varieert van 53 tot 63 dB afhankelijk 
van het type zone-gebied (buitenstedelijk, stedelijk) en de bovengenoemde verhouding tussen de woning of 
een andere geluidgevoelige bestemming en de weg. 
Bij de bepaling van de geluidbelasting wordt uitgegaan van het op de gevel van de geluid-gevoelige 
bebouwing invallende geluid. 
Bij de toetsing van de geluidbelasting aan de te hanteren grenswaarde mag, volgens artikel 110g, een aftrek 
worden toegepast. Volgens artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, bedraagt deze 
aftrek: 
‒ 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 

meer bedraagt; 
‒ 5 dB voor de overige wegen; 
‒ 0 dB bij toepassing van artkel 3.2 van het Bouwbesluit 2003 en bij toepassing van de artikelen 111, 

tweede en derde lid, 111a, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
2.2  Cumulatie van dezelfde geluidbronnen 
 
De Wet geluidhinder stelt dat bij het berekenen van de geluidbelasting, ten behoeve van het vaststellen van 
de benodigde geluidwering van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, dient te 
worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting per bronsoort. De geluidbelasting van de hoogste 
bronsoort is dan bepalend voor de benodigde geluidwering van de gevels. 
 
Deze geluidbelasting dient te worden berekend als een Lden in dB voor wegverkeerslawaai. 
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3 UITGANGSPUNTEN 
 
3.1 Algemeen 
 
De ligging van de woningen en overige bebouwing, de wegen en de overige relevante informatie is 
aangeleverd in de vorm van digitale tekeningen. Met behulp van een interactief invoerprogramma is hiervan 
een digitale invoerfile gemaakt ten behoeve van het geluid berekeningsprogramma. 
Een dergelijke invoerfile bevat alle akoestisch relevante informatie (ligging en hoogte van gebouwen, wegen, 
hard-zacht overgangen van de bodem, hoogteligging van de verschillende objecten (wegen, gebouwen, 
wallen en/of schermen, e.d.), verkeersgegevens, waarneempunten, enz.). 
In de bijlagen is een overzichtsplot van het rekenmodel weergegeven. 
 
3.2 Wegverkeerslawaai 
 
Voor het berekenen van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai is uitgegaan van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006. Vanwege de complexe situatie zijn de geluidberekeningen uitgevoerd 
overeenkomstig de Standaardrekenmethode II van Bijlage III, behorende bij hoofdstuk 3 Weg van het Reken- 
en meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
 
De verkeersgegevens van alle wegen zijn aangeleverd door de Gemeente Haarlemmermeer met als prognose 
jaar 2020. Voor ophoging naar 2022 is uitgegaan van 1,5% autonome groei.   
Een volledig overzicht van de verkeersintensiteiten per wegvak is opgenomen in bijlage 2.  
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4 RESULTATEN 
 
4.1 Wegverkeerslawaai (Wet geluidhinder) 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de berekende geluidbelasting, in Lden, vanwege 
wegverkeerslawaai, op de akoestisch meest relevante punten en beoordelingshoogtes van de gevels van de te 
bouwen woningen. 
De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode. 
De Wet geluidhinder gaat voor wat betreft de beoordeling van de geluidbelasting uit van de berekende 
geluidbelasting per weg en niet van de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen gezamenlijk, dus ook de 
Hoofdweg westzijde, de Etta Palmstraat en de Elise van Calcarstraat (in de laatste kolom). 
Op de berekende geluidbelasting wordt een aftrek toegepast voor het in de toekomst stiller worden van het 
verkeer volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
De waarde van het door berekeningen verkregen geluidniveau, wordt afgerond naar het dichtst 
bijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal. De geluidbelasting op 
niet berekende punten kan worden afgeleid van de berekende beoordelingspunten. 
 
Geluidbelasting Lden  
 

Beoordelings-
punt 

Waarneem-
hoogte 

Hoofdweg oostzijde 
Van Heuven 
Goedhartlaan 

(rijbaan) 

Van Heuven 
Goedhartlaan 

(busbaan) 
Gecumuleerd 

Geluid-
belasting 

(dB) 

Toetsings- 
waarde (1) 

(dB) 

Geluid-
belasting 

(dB) 

Toetsings- 
waarde (1) 

(dB) 

Geluid-
belasting 

(dB) 

Toetsings- 
waarde (1) 

(dB) 

Geluid- 
belasting 

(2) (dB) 

Isoleren 
voor 
(dB) 

1 
1,5 56,7 51,7 39,7 34,7 33,5 28,5 58,6 26 
4,5 57,7 52,7 40,5 35,5 34,6 29,6 59,4 26 

2 
1,5 52,8 47,8 39,4 34,4 33,3 28,3 54,2 21 
4,5 54,1 49,1 40,3 35,3 34,6 29,6 55,3 22 

3 
1,5 51,3 46,3 23,9 18,9 19,3 14,3 52,7 20 
4,5 52,6 47,6 26,7 21,7 22,2 17,2 53,8 21 

4 
1,5 42,7 37,7 29,7 24,7 24,1 19,1 43,5 20 
4,5 40,9 35,9 31,1 26,1 25,7 20,7 42,0 20 

5 
1,5 56,5 51,5 38,2 33,2 32,0 27,0 58,4 25 
4,5 57,5 52,5 39,0 34,0 33,1 28,1 59,2 26 

6 
1,5 50,7 45,7 22,4 17,4 17,9 12,9 52,0 20 
4,5 52,1 47,1 25,4 20,4 20,9 15,9 53,2 20 

7 
1,5 41,7 36,7 24,1 19,1 19,4 14,4 52,9 20 
4,5 53,0 48,0 27,0 22,0 22,4 17,4 54,0 21 

8 
1,5 41,1 36,1 28,9 23,9 23,2 18,2 42,0 20 
4,5 38,6 33,6 29,8 24,8 24,2 19,2 39,8 20 

9 
1,5 56,4 51,4 38,0 33,0 31,9 26,9 58,3 25 
4,5 57,4 52,4 38,7 33,7 32,9 27,9 59,1 26 

10 
1,5 51,7 46,7 20,5 15,5 16,0 11,0 52,9 20 
4,5 52,9 47,9 23,5 18,5 18,9 13,9 54,0 21 

11 
1,5 40,7 35,7 28,5 23,5 22,9 17,9 41,6 20 
4,5 40,3 35,3 29,1 24,1 23,4 18,4 41,2 20 

12 
1,5 51,0 46,0 23,7 18,7 18,9 13,9 52,2 20 
4,5 52,3 47,3 25,8 20,8 21,5 16,5 53,4 20 
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Beoordelings-
punt 

Waarneem-
hoogte 

Hoofdweg oostzijde 
Van Heuven 
Goedhartlaan 

(rijbaan) 

Van Heuven 
Goedhartlaan 

(busbaan) 
Gecumuleerd 

Geluid-
belasting 

(dB) 

Toetsings- 
waarde (1) 

(dB) 

Geluid-
belasting 

(dB) 

Toetsings- 
waarde (1) 

(dB) 

Geluid-
belasting 

(dB) 

Toetsings- 
waarde (1) 

(dB) 

Geluid- 
belasting 

(2) (dB) 

Isoleren 
voor 
(dB) 

13 1,5 44,4 39,4 28,2 23,2 22,7 17,7 45,2 20 
14 4,5 46,2 41,2 30,8 25,8 25,5 20,5 47,2 20 
15 1,5 41,5 36,5 22,9 17,9 18,4 13,4 42,2 20 
16 4,5 44,9 39,9 26,1 21,1 21,3 16,3 45,8 20 

17 
1,5 30,8 25,8 23,6 18,6 18,9 13,9 34,4 20 
4,5 32,8 27,8 24,9 19,9 20,1 15,1 36,2 20 

18 1,5 40,0 35,0 24,6 19,6 20,0 15,0 40,8 20 
19 4,5 44,0 39,0 27,9 22,9 23,4 18,4 44,8 20 
20 1,5 45,7 40,7 25,6 20,6 20,1 15,1 46,5 20 
21 4,5 47,3 42,3 32,3 27,3 26,5 21,5 48,3 20 
22 1,5 43,4 38,4 25,5 20,5 20,9 15,9 44,2 20 
23 4,5 44,1 39,1 23,3 18,3 18,7 13,7 44,9 20 

24 
1,5 30,7 25,7 20,9 15,9 15,5 10,5 34,9 20 
4,5 33,8 28,8 22,4 17,4 16,9 11,9 37,2 20 

25 1,5 39,0 34,0 25,3 20,3 20,8 15,8 39,9 20 
26 4,5 44,9 39,9 28,8 23,8 24,4 19,4 45,8 20 
27 1,5 47,1 42,1 30,5 25,5 24,9 19,9 47,9 20 
28 4,5 48,4 43,4 32,1 27,1 26,7 21,7 49,3 20 
29 1,5 43,7 38,7 26,4 21,4 21,7 16,7 44,5 20 
30 4,5 44,4 39,4 28,5 23,5 22,6 17,6 45,4 20 

31 
1,5 30,8 25,8 21,8 16,8 17,3 12,3 37,9 20 
4,5 35,9 30,9 23,9 18,9 19,1 14,1 40,1 20 

32 1,5 45,5 40,5 25,8 20,8 21,2 16,2 46,6 20 
33 4,5 47,4 42,4 29,1 24,1 24,4 19,4 48,4 20 

 

 

(1) Toetsingswaarde is de geluidbelasting in Lden inclusief de 5 dB aftrek volgens art. 110g Wgh. 
(2) Geluidbelasting in Lden alle wegen te samen 
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4.2 Wegverkeerslawaai (Bouwbesluit) 
 
In de voorgaande tabel wordt een overzicht gegeven van de etmaalwaarde van de berekende geluidbelasting, 
in Leq, vanwege wegverkeerslawaai, op de akoestisch meest relevante punten en beoordelingshoogtes op de 
gevels van de te bouwen woningen. 
De etmaalwaarde is het equivalente geluidniveau in Leq over de dag- en nachtperiode voor wat betreft 
wegverkeer. Het Bouwbesluit gaat voor wat betreft het bepalen van de benodigde geluidwering van de gevels 
uit van de berekende gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen gezamenlijk, dus ook de Hoofdweg 
westzijde, de Etta Palmstraat en de Elise van Calcarstraat zijn hier in meegenomen. 
 
 
5 CONCLUSIE 
 
De voorkeurgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde bedraagt bij nieuwbouw respectievelijk 48 dB en 
63 dB. Volgens de geluidberekeningen bedraagt de toetsingswaarde vanwege de Hoofdweg oostzijde, Van 
Heuven Goedhartlaan rijbaan en busbaan respectievelijk maximaal 53, 36 en 30 dB. De 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt alleen door de Hoofdweg oostzijde overschreden. 
Voor deze weg dient een hogere waarde te worden aangevraagd voor de drie woningen welke het 
dichtsgelegen zijn aan de Hoofdweg oostzijde met 53 dB op 4,5 meter hoogte. 
Voor de achterliggende dubbele woonhuizen behoeft geen hogere grenswaarde te worden gevoerd. 
 
De geluidbelasting op de gevels t.g.v. alle wegen gezamenlijk bedraagt maximaal 59 dB (Lden).  
De gevels van de woningen, waarachter zich een geluidgevoelig vertrek bevindt, welke aan een 
geluidbelasting van meer dan 53 dB (Lden) worden blootgesteld dienen een zodanige geluidwering te bezitten 
dat aan een binnenniveau van 33 dB kan worden voldaan, met een minimale geluidwering van 20 dB. 
Hetgeen betekend dat er extra geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn voor de drie woningen welke 
dichtbij de Hoofdweg oostzijde zijn gelegen. 
Voor de achterliggende dubbele woonhuizen hoeven geen extra geluidwerende voorzieningen te worden 
getroffen. 
 
 

 



 

 

BIJLAGE 1: Situatie 
 
 



 

 

BIJLAGE 2: Verkeersgegevens 
 
De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Haarlemmermeer, het betreft prognosecijfers voor het jaar 2020.  
Voor ophoging naar 2022 is uitgegaan van 1,5% autonome groei.   
Op basis van de verstrekte cijfers blijkt dat slechts de zone vanwege de Hoofdweg oostzijde en de Van Heuven 
Goedhartlaan (rij- en busbaan) over het plan-gebied zijn gelegen.  
De overige wegen in de directe omgeving van het plangebied zijn niet gezoneerd (30 km/uur wegen). 
In de berekeningen is wel rekening gehouden met de verkeersintensiteit vanwege de Hoofdweg westzijde, Etta 
Palmstraat en Elisa van Calcarstraat in verband met de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot de geluidwering 
van de gevels. 
In overleg met de Gemeente Haarlemmermeer  is voor de Hoofdweg westzijde een intensiteit van 2200 mvt/etmaal 
aangehouden i.v.m. overgang autoweg naar fietspad. 
 
Gegevens Gemeente: 
 
Verkeersintensiteiten Hoofdweg ten hoogte van de van Heuven Goedhartlaan  
 
Etmaalintensiteiten huidige situatie per werkdag 
Op basis van het verkeersmodel voor 2008 komen wij tot de volgende verkeersintensiteiten voor de gemiddelde 
werkdag in de huidige situatie. 
 
Wegvak Intensiteit 2008 gemiddelde werkdag 
Van Heuven Goedhartlaan, tpv kruispunt 17.500 
Hoofdweg, oostzijde van bouwplan 7.900 
Hoofdweg, westzijde van bouwplan 7.700 
 
Etmaalintensiteiten toekomstige situatie per werkdag 
De groei van het verkeer tot 2020 is bepaald op basis van de (absolute) verkeersgroei in het verkeersprognosemodel. 
 
Wegvak Intensiteit 2020 gemiddelde werkdag 
Van Heuven Goedhartlaan 20.500 
Hoofdweg, oostzijde van bouwplan 9.700 
Hoofdweg, westzijde van bouwplan 9.400 
 
Verdeling verkeer over de maatgevende perioden 
 
Wegvak 7-19 h 19-23 h  23-7 h 
Van Heuven 
Goedhartlaan 

78% 14% 8% 

Hoofdweg, oostzijde van 
bouwplan 

78% 16% 6% 

Hoofdweg, westzijde van 
bouwplan 

78% 16% 6% 

 
Aandeel vrachtverkeer over de maatgevende perioden 
 
Wegvak 7-19 h 19-23 h  23-7 h Verhouding 

middelzwaar-
zwaar 

Van Heuven 
Goedhartlaan 

6% 6% 6% 70/30 

Hoofdweg, oostzijde 
van bouwplan 

10% 9% 8% 85/15 

Hoofdweg, westzijde 
van bouwplan 

10% 9% 8% 85/15 

 
 
 
 



 

 

Uitkomsten voertuigen verdeling: 
 
Hoofdweg oostzijde 
intensiteit 9.993 mvt/etmaal 

verdeling (voertuigen/uur) dag avond nacht 

lichte motorvoertuigen 877 364 69 

middelzware motorvoertuigen 83 30.6 5.1 

zware motorvoertuigen 14.6 5.4 0.9 

 
aantal rijstroken 2 

snelheid 50 km/uur 

type wegdek SMA 

 
Van Heuven Goedhartlaan (rijbaan) 
intensiteit 21.120 mvt/etmaal 

verdeling (voertuigen/uur) dag avond nacht 

lichte motorvoertuigen 1290 695 199 

middelzware motorvoertuigen 57.7 31 8.9 

zware motorvoertuigen 24.7 13 3.8 

 
aantal rijstroken twee 

snelheid 50 km/uur 

type wegdek Glad asfalt 

 
Van Heuven Goedhartlaan (busbaan) 
intensiteit  

verdeling (voertuigen/uur) dag avond nacht 

lichte motorvoertuigen - - - 

middelzware motorvoertuigen 31.9 21.6 11.1 

zware motorvoertuigen - - - 

 
aantal rijstroken twee 

snelheid 50 km/uur 

type wegdek Beton 

 



 

 

Hoofdweg westzijde 
intensiteit 2200 mvt/etmaal 

verdeling (voertuigen/uur) dag avond nacht 

lichte motorvoertuigen 135 70 10.12 

middelzware motorvoertuigen 12.8 5.95 0.75 

zware motorvoertuigen 2.2 1.05 0.13 

 
aantal rijstroken 2 

snelheid 30 km/uur 

type wegdek Glad asfalt 

 
Etta Palmstraat 
intensiteit 100 mvt/etmaal 

verdeling (voertuigen/uur) dag avond nacht 

lichte motorvoertuigen 6.58 2.5 0.67 

middelzware motorvoertuigen 0.36 0.09 0.02 

zware motorvoertuigen 0.06 0.02 0 

 
aantal rijstroken 2 

snelheid 30 km/uur 

type wegdek Glad asfalt 

 
Elisa van Calcarstraat 
intensiteit 100 mvt/etmaal 

verdeling (voertuigen/uur) dag avond nacht 

lichte motorvoertuigen 6.58 2.5 0.67 

middelzware motorvoertuigen 0.36 0.09 0.02 

zware motorvoertuigen 0.06 0.02 0 

 
aantal rijstroken 2 

snelheid 30 km/uur 

type wegdek Glad asfalt 

 
 



 

 

BIJLAGE 3: Overzicht beoordelingspunten 



 

 

BIJLAGE 4: Plot Hoofdweg oostzijde (excl. aftrek artikel 110 g Wet geluidhinder) 
  
Beganegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdieping 



 

 

BIJLAGE 5: Plot Van Heuven Goedhartlaan busbaan (excl. aftrek artikel 110 g Wet geluidhinder) 
  
Beganegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdieping 
 



 

 

BIJLAGE 6: Plot Van Heuven Goedhartlaan rijbaan (excl. aftrek artikel 110 g Wet geluidhinder) 
  
Beganegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdieping 
 



 

 

BIJLAGE 7: Plot Gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen (Bouwbesluit) (excl. aftrek artikel 110 g 
Wet geluidhinder) 
 
Beganegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdieping 



 

 

BIJLAGE 8: In- en uitvoergegevens rekenmodel 
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Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek 
Zuidwestelijk deel Hoofdweg 793 - 
795  
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Bijlage 3  Verkennend bodemonderzoek 
Noordoostelijk deel Hoofdweg 793 - 
795  
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Bijlage 4  Asbestinventarisatie Type A 
(landbouwschuur) 
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Bijlage 5  Asbestinventarisatie Type A 
(boerderij, kapberg en tuinhuis) 
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Bijlage 6  Nader onderzoek asbest in bodem 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan Hoofddorp Hoofdweg 793-795 van de gemeente Haarlemmermeer. 
 
1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0394.BPGhfdhoofdweg793-B001 met de bijbehorende regels.  
 
1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 
 
1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
1.5  aan- en uitbouw 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 
directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat 
in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
 
1.6  aan-huis-gebonden beroep 
een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de 
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze beroepen een 
ruimtelijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is. 
 
1.7  achtererf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het 
hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 
 
1.8  bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.9  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde 
bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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1.10  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 
1.11  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 
1.12  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
1.13  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats. 
 
1.14  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 
 
1.15  bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw en zolder. 
 
1.16  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
 
1.17  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 
 
1.18  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
 
1.19  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
 
1.20  bijgebouw 
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 
 
1.21  dakkapel 
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een 
dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de 
constructie in het dakvlak is geplaatst. 
 
1.22  dakopbouw 
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij 
deze constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de 
constructie in één of beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst. 
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1.23  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.24  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitgeoefend, 
voor zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) waarbij de woning in overwegende mate 
zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past. 
 
1.25  maaiveld 
de bovenkant van het oorspronkelijke dan wel (verhoogd of verlaagd) aangelegd terrein waar 
een gebouw zal worden opgericht.  
 
1.26  nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur 
voor telecommunicatie. 
 
1.27  ondergronds bouwen 
het bouwen en in gebruik nemen van de ruimte onder het maaiveld (zoals kelders en 
parkeergarages). 
 
1.28  overkapping  
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 
 
1.29  peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 
 
1.30  uitbouw 
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 
welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
 
1.31  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

A. Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen 
worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 
 
2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.3  breedte, lengte en diepte van een gebouw 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidingsmuren. 
 
2.4  dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
 
2.5  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel; de goothoogte van dakkapellen, topgevels, trappenhuizen, 
liftkokers, schoorstenen en andere gelijksoortige ondergeschikte bouwdelen worden buiten 
beschouwing gelaten. 
 
2.6  inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 
2.7  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk.  
 
2.8  peil 
 voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 

weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
 voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:de hoogte van 

het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 
 indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander 

plaatselijk aan te houden waterpeil);  
 voor een bouwwerk op een viaduct of brug : de hoogte van de kruin van het viaduct of de 

brug ter plaatse van het bouwwerk. 
 
2.9  vloeroppervlakte 
de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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B. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 
gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing 
gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen (dus niet goot- en 
bouwhoogten) niet meer dan 1 meter bedraagt. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 
 
Artikel 3  Tuin 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de 
aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen met (de) daarbij behorende: 
a. opritten, terreinverhardingen en paden; 
b. bouwwerken, met uitzondering van carports. 
 
3.2  Bouwregels 
3.2.1  Uitbouwen 
Voor het bouwen van uitbouwen gelden de volgende bepalingen:  
a. uitbouwen mogen worden geplaatst voor de naar de weg toegekeerde gevel van een 

hoofdgebouw, waarbij de diepte niet meer mag zijn dan 1 m, mits de afstand tussen de 
uitbouw en de voorste bestemmingsgrens minimaal 1 m is; 

b. de uitbouw mag niet meer dan 65% van de voorgevelbreedte van het betreffende 
hoofdgebouw beslaan; 

c. de goothoogte mag niet meer zijn dan 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van 
het hoofdgebouw waar tegenaan gebouwd wordt. 

 
3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 1 m; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 m. 
 
3.3  Specifieke gebruiksregels  
3.3.1  Gebruik van uitbouwen 
Het gebruik van uitbouwen ten dienste van een beroep en praktijk aan huis is toegestaan tot 
niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en uitbouwen, met een 
maximum van 50 m², zulks met inbegrip van de oppervlakte gebouwd op gronden met de 
bestemming 'Wonen'. 
 
3.3.2  Verbodsbepalingen 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal 

tuinonderhoud; 
b. het gebruik van gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.  
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Artikel 4  Verkeer 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen, woonstraten, fiets- en voetpaden; 
b. parkeren; 
c. groen; 
d. speelvoorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
met (de) daarbij behorende: 
f. verhardingen; 
g. paden; 
h. bermen; 
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
met daaraan ondergeschikt: 
j. uitingen van beeldende kunst. 
 
4.2  Bouwregels 
4.2.1  Bouwen  
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van speelvoorzieningen, 

verkeersafwikkeling en nutsvoorzieningen; 
b. de hoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 4 m; 
c. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer zijn dan 10 m². 
 
4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte van 
bouwwerken niet meer mag zijn dan 10 m. 
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Artikel 5  Wonen  

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. beroep en praktijk aan huis;  
met (de) daarbij behorende: 
c. terreinverhardingen; 
d. erven. 
 
5.2  Bouwregels 
5.2.1  Algemeen 
Op de gronden binnen deze bestemming zijn uitsluitend hoofdgebouwen in de vorm van 
woningen en bij de woning behorende andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, toegestaan, die ten dienste staan van deze bestemming. 
 
5.2.2  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. per bouwperceel is één woning toegestaan;  
b. een hoofdgebouw mag uitsluitend worden gesitueerd binnen (de aanduiding) het 

bouwvlak; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de goot- en 

bouwhoogte maximaal de waarde bedragen die is aangegeven; 
e. aan- en uitbouwen, (aangebouwde) bijgebouwen en overkappingen zijn zowel binnen als 

buiten (de aanduiding) bouwvlak toegestaan; 
f. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer zijn dan 3 m; 
g. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer zijn dan 4 m;   
h. op de gronden buiten het bouwvlak, mag de gezamenlijke oppervlakte van bouwwerken 

niet meer zijn dan 50% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden met een maximum 
van 60 m². 

 
5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 m; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 m; 
c. op of onder de gronden buiten het bouwvlak, mag de gezamenlijke oppervlakte van 

bouwwerken genoemd in de leden 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 niet meer zijn dan 50% van de 
buiten het bouwvlak gelegen gronden met een maximum van 60 m². 

 
5.2.4  Afwijking ten behoeve van tijdstip vergunningaanvraag 
In afwijking van het voorgaande geldt voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
die zijn of kunnen worden gebouwd krachtens een voor het tijdstip van ter visie leggen van het 
ontwerp van het bestemmingsplan aangevraagde omgevingsvergunning ingevolge artikel 
Artikel 2.1 Wabo of krachtens een voor dat tijdstip gedaan verzoek om instemming met een 
melding ingevolge (het inmiddels vervallen) artikel 42 Woningwet het volgende: 
a. indien en voorzover de bestaande maatvoering, afstanden en/of oppervlaktes van 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de voorgeschreven maxima 
overschrijden, geldt de bestaande maatvoering als maximum; 

b. indien de bestaande situering afwijkt van deze regels, is ook de bestaande situering 
toegestaan. 
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5.2.5  Ondergrondse gebouwen 
Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag met een maximale 

diepte van 3 m; 
b. voor de ondergrondse gebouwen is voor het overige dezelfde maximale maatvoering 

toegestaan als voor de bovengrondse gebouwen, met dien verstande dat de ondergrondse 
gebouwen ook mogen worden gebouwd zonder een daarboven aanwezig bovengronds 
gebouw; 

c. op of onder de gronden buiten het bouwvlak, mag de gezamenlijke oppervlakte van 
bouwwerken genoemd in de leden 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 niet meer zijn dan 50% van de 
buiten het bouwvlak gelegen gronden met een maximum van 60 m². 

 
5.3  Afwijken van de bouwregels 
Bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.2 onder 
f en g van dit artikel en toestaan dat de maximale bouw- en goothoogte met niet meer dan 1 m 
worden vergroot.  
  
5.4  Specifieke gebruiksregels 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van de 
gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en 
afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft vrijstaande bijgebouwen. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
 

Artikel 7  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de 
Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 
a. de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;  
f. en de ruimte tussen bouwwerken. 
 

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

Bevoegd gezag, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan bij 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde op de verbeelding en in deze regels voor:  
a. het afwijken met niet meer dan 10% van de in dit bestemmingsplan aangegeven 

percentages, maten en oppervlakten; 
b. het in geringe mate aanpassen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding 
geven;  

c. het in geringe mate afwijken tot ten hoogste 2 m van een bouwgrens, mits dit nodig is om 
het plan aan te passen vanwege een blijkbaar meetverschil tussen werkelijke toestand van 
het terrein en de verbeelding;  

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 
vergroot tot niet meer dan 10 m;  

e.  het verhogen van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen met maximaal 25% ten 
behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, mits de totale oppervlakte van vergrotingen op dat gebouw niet meer is dan 
50% van de oppervlakte van de bovenste verdiepingsvloer;  
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f. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van civiele kunstwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m. 

 

Artikel 9  Algemene wijzigingsregels 

9.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 
 

Artikel 10  Algemene aanduidingsregels 

10.1  Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.2 
Voor zover de gronden, met de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone', zijn gelegen binnen de 
luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2, zoals aangegeven in bijlage 1 , gelden de beperkingen 
met betrekking tot de hoogte van gebouwen, andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde en 
objecten, gesteld in artikel 2.2.2 van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol. 
 
10.2  Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.3 
Voor zover de gronden, met de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone', zijn gelegen binnen de 
luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.3, zoals aangegeven in bijlage 2, gelden beperkingen 
met betrekking tot de vogelaantrekkende werking gesteld in artikel 2.2.3 van het 
Luchthavenindelingbesluit Schiphol. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a 
met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
11.2  Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 
 
Artikel 12  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Hoofddorp Hoofdweg 
793-795'. 
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Bijlage 1  Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.2 
hoogtebeperkingen 
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LUCHTVAARTVERKEERZONE  -  LIB  ART. 2.2.2  HOOGTEBEPERKINGEN

HOOGTELIJNEN  DIE  T.O.V.  ELKAAR  IN  EEN  HELLEND  VLAK  LIGGEN

VAN  DE  LUCHTHAVEN:  -4.00 M  N.A.P.

ALLE  HOOGTEMATEN  WORDEN  GERELATEERD  AAN  DE REFERENTIEHOOGTE

GRENS  HOOGTEVLAKKEN

Bijlage bij regels: LIB 222

HORIZONTAAL  VLAK  45 M
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noordpijl

GRENS  BP HOOFDDORP  HOOFDWEG  793-795                        
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Bijlage 2  Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.3 
vogelaantrekkende werking  
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LUCHTVAARTVERKEERZONE  -  LIB  ART.  2.2.3  BEPERKING  AANTREKKEN  VOGELS

BEPERKING  AANTREKKEN  VOGELS

Bijlage bij regels: LIB 223

noordpijl

GRENS  BP HOOFDDORP  HOOFDWEG  793-795                        







Hoofddorp, 21 juni 2012 

Aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer 
postbus 250 
2130 AG Hoofddorp 

Betreft zienswijze : over het ontwerpbestemmingsplan 'Hoofddorp Hoofdweg ySÏTSB^met de 
planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdhoofdweg793-C001 

Geachte leden van de Gemeenteraad van Haarlemmermeer, 

Hierbij willen wij een aantal zienswijzen indienen over het bovengenoemde bestemmingsplan. 

Zienswijze 1) 

We zijn verontrust over de mededeling dat er asbest in de grond aanwezig is. Zoals bekend levert 
asbest een risico op voor onze gezondheid . Maar de gevolgen daarvan merk je pas over vele jaren. 
Deze asbest zal verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Wie houdt daar toezicht op? 
Volgens de zienswijze van de gemeente hoeven er geen controles in de directe omgeving te worden 
uitgevoerd. Onze zienswijze is een andere. BK Certijn vastgoedbeheer heeft onlangs in een 
basisschool in Hoofddorp ook proeven afgenomen in omliggende ruimten. Aangezien het bij ons een 
open ruimte betreft zouden wij ook graag controle willen hebben van eventueel verspreide 
asbestdeeltjes. Door metingen te verrichten. Voor en na de sanering. 
Wie is er voor een eventuele gevolgschade aansprakelijk? Wie gaat het vergoeden als wij over 20 
jaar toch een asbestose blijken te hebben ontwikkeld? Wordt daar een potje voor gereserveerd bij 
de notaris (want de projectontwikkelaar zal tegen die tijd niet meer actief zijn). Wij willen daarover 
duidelijkheid hebben voor aanvang van de sanering. 

Zienswijze 2) 
Allereerst: het huidige bestemminRsplan (inclusief lichte industrie) is nooit door ons als buren 
aangevochten, dus waarom zou dat voor de gemeente een reden moeten zijn om het 
bestemmingsplan te wijzigen? Wij, evenals andere omwonenden, hebben geen bezwaar ingediend 
tegen die lichte industrie. 
Waarom heeft de gemeente niet zelf bij de wijziging van het bestemmingsplan in 2007 een 
wilzigingsbevoegdheid aangevraagd en waarom is ze dan nu opeens van mening (nu er een andere 
eigenaar is met een ander belang) dat dit wel nodig is? 
Waarom is mij (M. Wagemans) destijds (in 2008), toen ik bij het gemeenteloket ben geweest ivm een 
mogelijke aankoop van die grond, verteld dat er zeker niet meer dan 1 huis op gebouwd mocht 
worden en dat dit zeker de komende 15 jaar zo zou blijven? Op grond waarvan is de gemeente op dit 
besluit terug menen te moeten komen? 
De zienswijze van de gemeente dat een bestemmingsplan een 'levend' iets moet zijn, delen wij niet. 
Waarom heb je anders een bestemmingsplan? 
Bij de aanvraag voor een aanbouw aan een huis moet je je wel aan het bestaande bestemmingsplan 
houden. Wat is het verschil tussen een gewone inwoner van deze gemeente en een 
projectontwikkelaar? 



Zienswijze 3) 
De toegang tot de huizen is nu gesitueerd aan de Elisa van Calcarstraat ter hoogte van nummer 38. 
De zienswijze van de gemeente is blijkbaar dat dit de meest efficiënte aanrijroute is. Wij zijn het met 
deze zienswijze niet eens. Zie situatie schets. 

g 
- -o 

SITUATIE SCHETS 

Mark Appek 
Msnagement & 
Cor^Miflirvi BV 

ONX 
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^ Kinderdagve 
m Twmkd 

Opl8idinj»be<fci)f 
A EOUBOOW 

(aanrijroute rijrichting met kortste rij afstand tot huizenblok 
doodlopende weg 



Onze zienswijze is dat het verkeerstechnisch veel effecienter is de ingang van dit huizenblok aan de 
zijde van de Etta Palmstraat te leggen. Hierdoor vinden er veel minder verkeersbewegingen door de 
wijk plaats. 
Er is geen enkel voordeel om dat vanaf de Elisa van Calcarstraat te laten gebeuren. Daar zit geen 
logica achter. Ons woongenot wordt er alleen sterk door verminderd. 

Zienswijze 4) 
Via de Etta Palmstraat aanrijroute (zie zienswijze 3) krijg je ook geen problemen met extra 
parkeeroverlast in de Elisa van Calcarstraat door bezoekers van de nieuwe huizen. Er is al een grote 
parkeeroverlast in de huidige setting, door personeel en bezoekers van de Geestgronden. Veel 
mensen moeten hierdoor al op de stoep parkeren, hetgeen de veiligheid niet ten goede komt. De 
zienswijze dat de bewoners van de Elisa van Calcarstraat geen extra parkeeroverlast zullen 
ondervinden, delen wij derhalve zeker niet. 

ZienswijzeS) 
Er staat in het bestemmingsplan omschreven S.l.b dat de gebouwen bedoeld zijn om te wonen "en 
voor beroep en praktijk aan huis". Wij zijn het met deze zienswijze niet eens. 
De bestemming beroep en praktijk aan huis zou nog meer verkeeroverlast en met name 
parkeeroverlast kunnen gaan geven, waar onze straat op dit moment al veel last van heeft (zie 
zienswijze 4). Hiervoor is in het ontwerp ook geen extra parkeervoorziening gemaakt. 

Zienswijze 6) 
Het spreekt voor zich, dat er geen doorgaand verkeer mogelijk moet zijn van de Elisa van Calcarstraat 
naar de Etta Palmstraat (en vice versa). Dit stond niet in het oude bestemmingsplan. Dit is in de 
huidige setting niet zo. En dit willen wij in de nieuwe setting ook niet. 

We willen dat hierbij nogmaals benadrukken. Hopelijk is onze zienswijze ook die van de gemeente. 

Zienswijze 7) 

De zienswijze van de gemeente dat 6 schakelwoningen passen in het beeld van de straat delen wij 
niet. Voor de sfeer van de straat zou je 3 vrijstaande woningen moeten bouwen. 
In de Elisa van Calcarstraat staan er tegenover 2 onder 1 kappers vrijstaande huizen. Tegenover het 
huizenblok staat het GGZ gebouw, wat doorlopend is.j Dan zou daar tegenover weer een rijtje 
vrijstaande huizen moet komen om het straatbeeld niet te verstoren. De 6 huizen op een rij kunnen 
aan de hpofdvaart worden gebouwd, dat verandert het straatbeeld ter plekke zeker niet. Dan houdt 
de projectontwikkelaar toch zijn 9 huizen (en anders worden het er 6, 3 aan de Etta Palm zijde en 3 
aan de hoofdvaartzijde). 
Zienswijze 8) 
De huizen staan niet op dezelfde hoogte als onze huizen. Als je zonodig mee wilt doen met "onze" 
bouwstijl, dan moet je de voorgevel ook niet meer naar voren laten springen. Dat is nu wel zo. Dus 
ook deze zienswijze van de gemeente delen wij niet. Van de ene kant moet het lijken op de rest van 
de buurt, van de andere kant wordt daar weer vanaf geweken. 



Zienswijze 9) 
Mocht er al gebouwd gaan worden, dan moet aan en afvoer door het bouwverkeer niet binnendoor 
via de woonwijk met velerlei verkeersdrempels plaatsvinden, maar via de kortste route, namelijk via 
de hoofdvaart. Daartoe moet dus ook de mogelijkheid blijven, door 1 stuk grond aan de hoofdvaart 
gelegen, later te verkopen. Namelijk pas als de nieuwe huizen aan deze kant van het weiland klaar 
zijn met de bouw! De weg voor ons huis is niet geasfalteerd maar bestraat, wat inhoudt, dat dit 
anders helemaal kapot gereden zou gaan worden. Naast het feit dat je al het bouwverkeer midden 
door de woonwijk heen zou laten rijden, wat onveilige situaties op zal leveren. 

Zienswijze 10) 
De nieuw te bouwen woningen krijgen een eigen hofje met eigen parkeerplaatsen. 
Wie houdt toezicht op het onderhoud van het eigen hofje? Het is niet van de gemeente, dus hoe hou 
je je het uiterlijk van de buurt in stand? Een vereniging van eigenaren biedt daartoe geen enkele 
zekerheid, dat staat niet onder toezicht van de gemeente. Komt zo'n WE onder toezicht te staan van 
de gemeente? De zienswijze van de gemeente "dat dit vanzelf wel goed zal komen" delen wij niet. 

Zienswijze 11) 
Wij zijn erg gehecht aan groen in de wijk. Dat lijkt nu te gaan verdwijnen. Blijven de bomen 
behouden op dit stuk grond? Volgens de projectontwikkelaar is er geen 
kapvergunning/omgevingsvergunnig nodig en zal alles verdwijnen. Wij het met deze zienswijze niet 
eens. Is er daadwerkelijk geen omgevingsvergunning nodig? Hoe behouden we het beetje groen in 
de wijk? Heeft er een tuiniersbedrijf een inspectie verricht welke boomsoorten er staan? 
Er is een vergunning noodzakelijk wanneer: bomen een stamdiameter, groter dan 40 centimeter hebben. Voor 
zeven boomsoorten is ook een kapvergunning nodig wanneer bomen een stamdiameter van 20 centimeter 
("diameter borsthoogte", gemeten op 1.30 meter hoogte vanaf het maaiveld) of meer hebben. Het gaal om de 
volgende boomsoorten: 

• paar denkastanje (Aesculus), 
• beuk (Fagus), 
• hulst (Ilex), 
• eik (Quercus), 
• valse acacia (Robinia), 
• linde (Tilia) 
• venijnboom (Taxus) 

Zienswijze 12) 
Heeft de gemeente met de projectontwikkelaar afgesproken wie de verantwoordelijkheid voor de 
planschade draagt? Dit moet naar onze zienswijze ook in de aanvraag voor een 
bestemmingsplanwijziging worden meegenomen. Met andere woorden is er op basis van de Wet 
Ruimtelijke Ordening een planschadeovereenkomst met de aanvrager van het bouwplan opgesteld? 

Hoogachtend, 

MAJ Wagemans 
Elisa van Calcarstraat 40 
2135 LP Hoofddorp 

FSS Leijten 
Elisa van Calcarstraat • 

CM. van den Brink-Hofman 
Elisa van Calcarstraat 42 
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1 Opdracht 
Opdrachtgever heeft op 2 april 2012 aan Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud de opdracht 
verleend om een risicoanalyse planschade op te stellen in verband met de ontwikkeling van een 
woningbouwlocatie aan de Hoofdweg 793-795 in Hoofddorp. Het betreft een locatie midden in een 
bestaande woonwijk. Omdat de uitbreiding niet past binnen de vigerende bestemming wordt een nieuw 
bestemmingsplan "Hoofdweg 793-795" opgesteld.  
 

2 Deskundige 
Als deskundige is opgetreden de heer mr. J.A. Zijlstra, adviseur op het gebied van planschade en 
werkzaam binnen het team Vastgoed van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

 

3 Overgelegde documenten 
Ten behoeve van het opstellen van de risicoanalyse planschade zijn de navolgende stukken als 
uitgangspunt opgenomen: 

• kopie vigerend bestemmingsplan "Hoofddorp Toolenburg 2007"; 
• ontwerpbestemmingsplan "Hoofdweg 793-795" van april 2012; 
• situatieschets en ruimtelijke impressies nieuwbouw; 
• kadastrale informatie. 
 

4 Achtergrond van Afdeling 6.1 Wro: tegemoetkoming in schade 
Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening luidt als volgt: 
1. Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een 

vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in 
het tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade 
redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de 
tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. 

2. Een oorzaak als bedoeld in het eerste lid is: 
a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling als 

bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of van een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38; 
b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een 

ontheffing of een nadere eis, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a tot en met d; 
c. een krachtens een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 verleende ontheffing; 
d. een besluit als bedoeld in artikel 3.10, 3.22, 3.23, 3.27, 3.29, 3.40, 3.41 of 3.42; 
e. de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een bouw-, sloop- of 

aanlegvergunning ingevolge artikel 50, eerste lid, van de Woningwet, onderscheidenlijk 
artikel 3.18, tweede lid, en artikel 3.20, vijfde lid; 

f. een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of van 
een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voorzover die 
bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in de artikelen 3.16, eerste lid, onder c, of 
3.20, derde lid, onder b, dan wel artikel 44, eerste lid, onder f of g van de Woningwet; 

g. een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4. 
 
Voor een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade dient een 
vergelijking te worden gemaakt tussen de twee opeenvolgende planologische regimes, waarbij volgens 
bestendige jurisprudentie dient te worden uitgegaan van de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden 
van het oude planologische regime, ongeacht of de realisering daarvan heeft, of zou hebben 
plaatsgevonden. 
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Onder de Wet ruimtelijke ordening vormen - anders dan onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening 
- uitwerkingsplannen en binnenplanse ontheffingen/afwijkingen (voorheen vrijstellingen) een 
zelfstandige grondslag voor schade. In het oude, onder de WRO tot stand gekomen, regime opgenomen 
uitwerkings-, vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheden dienen echter wel bij de maximale 
mogelijkheden van het oude regime te worden betrokken.  
 
Indien een aanvrager door het nieuwe planologische regime in een planologisch nadeliger positie is 
gebracht, zal moeten worden bezien in hoeverre dit planologisch nadeel zich ook heeft vertaald in 
schade. Daarvoor zal het desbetreffende object dienen te worden gewaardeerd onder vigeur van de 
beide opeenvolgende planologische regimes. Daarbij geldt als peildatum het moment waarop de 
planologische mutatie in werking is getreden.  
 
Omdat bij een risicoanalyse planschade de peildatum nog niet vaststaat, gaan wij uit van de datum van 
opname. Bij planschade in de vermogenssfeer dient deze geobjectiveerd te worden vastgesteld. Dit wil 
zeggen dat dient te worden geabstraheerd van de persoonlijke perceptie van aanvrager. Het gaat erom 
hoe de markt voor onroerende zaken reageert op het geconstateerde planologisch nadeel. Voor de 
vaststelling van de omvang van inkomensschade wordt veelal aangesloten bij berekeningsmethoden die 
in het onteigeningsrecht gebruikelijk zijn. 
 
Ingevolge artikel 6.3 van de Wro dient vervolgens te worden onderzocht in hoeverre sprake kan zijn van 
omstandigheden op grond waarvan de schade deels of geheel voor rekening van aanvrager dient te 
blijven. Daarbij dient in ieder geval de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak te worden betrokken, 
maar ook de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken. Ingevolge 
artikel 6.1 Wro dient daarnaast beoordeeld te worden of de schade anderszins is verzekerd (wat 
bijvoorbeeld kan blijken uit een grondtransactie). In het kader van een risicoanalyse planschade worden 
de zojuist genoemde omstandigheden niet nader onderzocht, omdat de beoordeling daarvan een 
afzonderlijke toetsing vergt van ieder mogelijk getroffen object en de daarvoor benodigde informatie 
bovendien in de regel ontbreekt. 
 
De Wro regelt verder dat schade, die binnen het normale maatschappelijke risico valt, voor rekening van 
de aanvrager blijft. Bepaald is dat in ieder geval 2% van zogenoemde indirecte schade voor rekening van 
de aanvrager blijft. Dit betekent dat eigenaren van onroerende zaken en exploitanten van bedrijven die 
schade lijden door ontwikkelingen die plaatsvinden op onroerende zaken die in de nabijheid van hun 
percelen gelegen zijn, de schade slechts vergoed krijgen als (en voor zover) de schade meer bedraagt 
dan 2% van de waarde van hun onroerende zaak c.q. hun inkomen voorafgaand aan de planologische 
wijziging. In gevallen dat het schadeveroorzakende besluit betrekking heeft op het eigen perceel, kan 
wel sprake zijn van volledige schadevergoeding. In deze rapportage zullen wij het 2% forfait reeds 
doorberekenen in onze indicatie van de tegemoetkoming planschade. 
 
Hoewel deze rapportage een duidelijke indicatie geeft van de te verwachten gevolgen van een 
voorgenomen ontwikkeling op de nabije omgeving en deze indicatie tot uitdrukking wordt gebracht in 
een specifiek bedrag, is het niet uitgesloten dat de ingeschakelde adviseur die over concrete aanvragen 
om tegemoetkoming in planschade advies uit zal brengen, te zijner tijd tot een ander oordeel kan 
komen. Op dit moment staat de peildatum (moment waarop de planologische maatregel in werking 
treedt) immers nog niet vast en is de situatie beoordeeld naar de ons thans bekende jurisprudentie, 
welke in de toekomst zal kunnen wijzigen. Voorts zijn de objecten bezichtigd vanaf de openbare weg en 
is niet gesproken met eventuele belanghebbenden, waardoor het kan voorkomen dat relevante 
informatie niet mede is betrokken bij de beoordeling. Ten slotte is het rechterlijk oordeel uiteindelijk 
beslissend voor de definitieve beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade.  
 

5 De locatie 
Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Hoofddorp in de wijk Toolenburg. De locatie grenst aan 
de zuidoostzijde direct aan de Hoofdweg Westzijde met daarachter de westelijke oever van de 
Hoofdvaart. Ten zuidwesten van de locatie bevinden zich twee blokken met geschakelde woningen aan 
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de Hoofdweg (nrs 797 ev) en de Elisa van Calcarstraat (nrs 38 ev). Aan de noordwestzijde grenst de 
locatie aan een woonblok van twee bouwlagen met plat dak aan de Elisa van Calcarstraat. De noordzijde 
tenslotte grenst aan de Etta Palmstraat. 
 
In het plangebied bevinden zich momenteel nog een woning in één bouwlaag met een kap, een schuur 
en een hooiberg. 
 
De ligging en globale begrenzing van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.  
  

 
Afbeelding 1: ligging plangebied. 

 

6 Het vigerende planologische regime 
Voor de gronden van het plangebied vigeert momenteel het bestemmingsplan "Hoofddorp Toolenburg 
2007". Het bestemmingsplan  is door de gemeenteraad van Haarlemmermeer vastgesteld op 14 februari 
2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland op 14 oktober 2008. 
 
Het bestemmingsplan "Hoofddorp Toolenburg 2007" kent vier bestemmingen toe aan het plangebied 
namelijk 'Wonen', 'Bedrijven 1', 'Erf' en 'Tuin'.  
 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor hoofdgebouwen in de vorm van woningen 
met bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen, erven, tuinen etc. Per bouwperceel is één 
zelfstandig hoofdgebouw toegestaan. De maximale goothoogte bedraagt ter plaatse 4 m en de 
maximale bouwhoogte 9 m. Het maximale bebouwingspercentage is 100%.  De uitoefening van aan huis  
verbonden beroepen is toegestaan. 
 
De schuur is bestemd als  'Bedrijven 1'. Binnen de bestemming zijn gebouwen toegestaan bestemd voor 
bedrijfsactiviteiten die vallen in ten hoogste categorie 2 van de Lijst van bedrijfstypen behorende bij het 
bestemmingsplan met uitzondering van detailhandel, horeca, garagebedrijven en 
geluidzoneringsplichtige bedrijven. Ook zijn verhardingen, tuinen, erven etc toegestaan. Voor de 
bebouwing geldt op deze locatie een maximale goothoogte van 4 m en een maximale bouwhoogte van 7 
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m. De bebouwing dient binnen de begrenzing van het bouwvlak te blijven. Van dit laatste voorschrift 
kan vrijstelling verleend worden. 
 
Het 'Erf' is bestemd voor tuinen en erven behorende bij de aangrenzende hoofdbebouwing en tevens 
voor de aan-, uit- en bijgebouwen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen 
hoofdgebouwen. Niet meer dan 50% van de gronden mag worden bebouwd tot een maximum van 60 
m2. Er kan vrijstelling verleend worden to 150 m2. De ongetwijfeld ruimere bebouwingsmogelijkheden 
van het voorheen bestaande agrarische bedrijf zijn derhalve met dit bestemmingsplan al gereduceerd. 
Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen maximaal 4 m hoog zijn. Vrijstelling is mogelijk tot 6 m. Erf- 
en terreinafscheidingen mogen maximaal 2 m hoog worden. 
 
De bestemming 'Tuin' lijkt sterk op de bestemming 'Erf' met dien verstande dat alleen aanbouwen van 
bescheiden afmetingen aan de hoofdbebouwing zijn toegestaan. Erf- en terreinafscheidingen mogen 
maximaal 1 m hoog worden. 
 
Het bestemmingsplan heeft een algemene vrijstellingsmogelijkheid tot maximaal 10% van de in het plan 
opgenomen percentages, maten en oppervlakten.  
 

 
Afbeelding 2: uitsnede van de plankaart van bestemmingsplan "Hoofddorp Toolenburg 2007". Het 
plangebied is rood omkaderd. De kaart is niet (volledig) noordgericht. 
 

7 Het nieuwe planologische regime 
Voor het plangebied is bestemmingsplan "Hoofdweg 793-795" in voorbereiding. Het plan verkeert op 
moment van schrijven in de fase van voorontwerp.  
 
Voor de woningen zelf gaat de bestemming 'Wonen' gelden. Op de gronden binnen deze bestemming 
zijn uitsluitend hoofdgebouwen in de vorm van woningen en bij de woning behorende andere 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan, die ten dienste staan van deze 
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bestemming. Per bouwperceel is één woning toegestaan welke binnen het bouwvlak gesitueerd dient te 
worden. Binnen de bestemming is geregeld dat ter plaatse van de bouwaanduiding "vrij" uitsluitend 
vrijstaande woningen zijn toegestaan. Tevens is geregeld dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum 
goothoogte en bouwhoogte' binnen het bouwvlak de aangegeven hoogten zijn toegestaan. Voor de drie 
woningen aan de Hoofdvaart geldt een maximale goothoogte van 4 m en een maximale bouwhoogte 
van 10 m. Achter op het perceel zijn zes twee-onder-één-kap woningen beoogd. Deze woningen hebben 
een maximale goothoogte van 7 m en een maximale bouwhoogte van 11 m. Iedere twee-onder-één-kap 
woning wordt op een bouwvlak van ongeveer 172 m² gebouwd. 
 
Aan- en uitbouwen, (aangebouwde) bijgebouwen en overkappingen zijn zowel binnen als buiten het 
bouwvlak toegestaan. De goot- en de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet 
meer zijn respectievelijk 3 m en 4 meter.  
 
Binnen de bestemming zijn aan-huis-gebonden beroepen en praktijken toegestaan met een maximum 
van 40% van het woonvloeroppervlak met een maximum van 50 m2. 
 
Een deel van het plangebied is bestemd voor 'Verkeer'. De gronden zijn bestemd voor wegen met een 
lokale functie en ten behoeve van ontsluiting van de zes woningen achter op het perceel. Binnen deze 
bestemming zijn zowel wegen als bijbehorende voorzieningen mogelijk, zoals bijvoorbeeld 
nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, water en parkeervoorzieningen. 

 

 
Afbeelding 3: een impressie van het project. In plaats van twee vrijstaande woningen komen er drie. 
 

8 Planologische vergelijking 
Van belang voor de beoordeling of er sprake is van een planologische verslechtering, is te bezien in 
hoeverre de voorgenomen ontwikkeling afwijkt van het vigerende planologische regime. Daarvoor is 
niet de feitelijke situatie van belang, maar hetgeen op basis van het vigerende planologische regime 
maximaal is toegestaan. In het hiernavolgende zal worden bezien of en zo ja, in hoeverre, deze 
afwijkingen de planologische positie van omliggende objecten kunnen beïnvloeden. 
Volgens bestendige jurisprudentie kunnen de als gevolg van een planologische ontwikkeling optredende 
voordelen, de nadelen geheel of gedeeltelijk compenseren. Aldus zal bezien moeten worden in hoeverre 
omliggende objecten per saldo in een planologisch nadeliger positie zullen worden gebracht. Een en 
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ander hangt uiteraard sterk samen met de manier waarop de op te richten bebouwing ter plaatse zal 
worden uitgevoerd en voorts met de ligging van de nieuwbouw ten opzichte van de omliggende 
objecten.  
 
Wanneer de conclusie luidt dat in beginsel sprake is van een planologische verslechtering, zal voor de 
verschillende objecten die binnen de invloedssfeer van de voorgenomen ontwikkeling zijn gesitueerd 
worden aangeven wat de te verwachten planschade zou kunnen zijn. 
 
De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de nog vigerende bestemming. In het navolgende zullen 
wij onderzoeken in hoeverre het nieuwe bestemmingsplan "Hoofdweg 793-795" een planologisch 
nadelige ontwikkeling inhoudt voor woningen in de omgeving. 
 
Bouwmogelijkheden 
De bouwmogelijkheden in het plangebied als geheel nemen toe. Zowel de maximale goothoogte, de 
bouwhoogte, het bebouwde oppervlak als het bouwvolume nemen toe. Voor de meeste omliggende 
panden komt ook de locatie van de hoofdbebouwing dichterbij de erfgrens te staan. De toename van de 
bebouwing heeft tot gevolg dat er verstening van de omgeving en uitzichtvermindering optreedt. 
Plaatselijk kan zich ook extra schaduwwerking voordoen. 
 
Gebruiksmogelijkheden 
Als gevolg van de nieuwe woningen verandert ook het gebruik van de gronden. De woonfunctie is in 
haar aard een intensieve functie omdat wonen 24 uur per dag, 7 dagen in de week doorgaat. Ook in de 
bestaande situatie is een woning aanwezig maar het betreft nu maar één woning terwijl het bouwplan 
een achttal woningen omvat. De intensiteit van de woonfunctie neemt derhalve flink toe. Tegenover 
deze intensivering van het gebruik staat het wegvallen van de bedrijfsfunctie. Dit betreft natuurlijk een 
planologisch voordeel omdat een bedrijf ernstige hinder met zich mee kan brengen. Te denken valt aan 
geluid-, geur- en stofhinder. Ook het aan- en afrijden van zwaar verkeer behoort tot de risico's. Voor 
deze vormen van hinder komen de met de woonfunctie gepaard gaande hindervormen zoals 
geluidsoverlast, verkeersoverlast, privacyvermindering etc in de plaats.  
 
Voor de naastgelegen woningen aan de Elisa van Calcarstraat is van belang dat de ontsluiting van de zes 
twee-onder-één-kap woningen plaats vindt via hun straat. Dit levert extra verkeersbewegingen op. 
 
De mate van hinder is lastig te vergelijken. Privacyverlies of bijvoorbeeld geluidhinder afkomstig van 
buurtbewoners kunnen zeer belastend zijn maar anderzijds kunnen geluid- of geurhinder afkomstig van 
een bedrijf ook zeer hinderlijk zijn. Samenvattend stellen we vast dat er sprake kan zijn van planologisch 
nadeel zowel vanwege de toename van bouwmogelijkheden als van de gewijzigde 
gebruiksmogelijkheden. 
 
In het hiernavolgende zullen we de planologische gevolgen voor de omliggende objecten in logische 
clusters beoordelen. Tevens zullen we bezien in hoeverre de planologische gevolgen voor voornoemde 
objecten schade tot gevolg hebben. Voor alle niet beschreven objecten geldt dat de ruimtelijke invloed 
van de voorgenomen ontwikkeling, onder andere vanwege de afstand tot het plangebied, 
verwaarloosbaar klein kan worden geacht.  
 
Hoofdweg 797 ev 
Deze woningen, uitgevoerd in twee bouwlagen met een kap, zijn zijdelings op het plangebied 
georiënteerd. Het bouwblok van de meest nabij gelegen woning aan de Hoofdweg komt op circa 8 m te 
liggen terwijl het bouwvlak van de bestaande woning op circa 15 m is gelegen. De bebouwing komt 
derhalve dichterbij. De goothoogte van deze woning blijft gelijk, de maximale bouwhoogte neemt met 1 
m toe van 9 naar 10 m. Hier is sprake van een beperkt planologisch nadeel. 
 
Een tweede nadeel van het nieuwbouwproject is gelegen in de twee-onder-één-kap woningen achter op 
het perceel. Het geldende bestemmingsplan bestemt dit deel van het perceel voor 'Erf'. Na vrijstelling is 
hier bebouwing van maximaal 150 m2 en maximaal 6 m hoog toegestaan. Hier voor in de plaats komen 
volwaardige woningen in twee bouwlagen met een kap. Qua bouwmassa is het verschil niet heel groot, 
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alleen de kap tot 11 m komt er extra bij. Wel betreft het in de nieuwe situatie woningen waaruit 
privacyverlies kan ontstaan terwijl uit bijgebouwen (op het erf) dit risico verwaarloosbaar klein is. Van 
belang is wel dat vanuit de direct achter de woningen gelegen woningen aan de Elisa van Calcarstraat al 
direct zich bestaat op genoemd woningen. De privacy was in die zin dus al beperkt.  
 
Als planologisch voordeel benoemen wij het wegvallen van de bedrijfsbestemming met alle mogelijke 
hinder van dien. De nieuwe woonbestemming past bovendien beter in de bestaande woonomgeving 
dan de huidige functie en bestemming. 
 
Naar ons oordeel is er per saldo sprake van een beperkt planologisch nadeel voor de woning Hoofdweg 
797. Wij verwachten echter dat de (eventuele) waardedaling als gevolg van dit planologisch nadeel niet 
boven de 2% van het normaal maatschappelijke risico uitkomt, wat iedere eigenaar zelf draagt.  De 
volgende objecten aan de Hoofdweg ondervinden naar ons oordeel geen planologisch nadeel.  
 
Elisa van Calcarstraat 38 t/m 44 
De woning nummer 38 grenst momenteel aan de bestemming 'Erf'. Zoals hierboven beschreven zijn de 
bestaande bouwmogelijkheden (na vrijstelling) vrij ruim te noemen. De toename van de 
bouwmogelijkheden zit vooral in de toegestane kap tot 11 m hoogte. Van belang is ook dat de 
nieuwbouw dicht op de erfgrens komt te staan. Het effect op de woning nummer 38 neemt als gevolg 
daarvan toe. In combinatie met het feit dat de nieuwe woningen ontsloten gaan worden via de  Elisa van 
Calcarstraat maakt dat nummer 38 naar ons oordeel in een zodanige mate planologisch nadeel 
ondervindt dat daar planschade uit voortvloeit. De hogere huisnummers ondervinden aanzienlijk minder 
nadeel met als gevolg dat eventuele schade beneden de 2% (normaal maatschappelijk risico) blijft.  
 
De waardevermindering van de woning Elisa van Calcarstraat 38 schatten wij op een bedrag van : 

€ 5.000,-- 
 
Etta Palmstraat 272 
Dit bouwblok achter de twee-onder-één-kap woningen huisvest een speciale woonvorm voor mensen 
met psychische problemen. Het pand is in eigendom van GGZ inGeest, een partner van VUmc. Deze 
instelling wordt als gevolg van dit woningbouwproject op geen enkele manier in haar 'bedrijfsvoering' 
gehinderd. Van schade is dit geval daarom geen sprake.  
 
Etta Palmstraat 151 t/m 157 
Deze woningen zijn met de voorgevel op het plangebied georiënteerd. De kortste afstand tussen deze 
woningen en de nieuwe woningen bedraagt circa 16 m. De nieuwbouw komt daarmee vanuit deze 
woningen bezien min of meer op de plaats te staan van de schuur met bedrijfsbestemming. De 
woningen worden met een goot op 7 en een nok op 11 m hoogte wel wat hoger dan de schuur (goot 4, 
nok 7 m). De bebouwing neemt daarmee in massa iets toe. Hier tegenover staat dat woningen beter in 
deze omgeving passen dan een bedrijf en dat ook de mogelijke hinder afneemt. Gecombineerd tenslotte 
met het feit dat er een redelijke onderlinge afstand bestaat en er een openbare weg tussen is gelegen 
maakt dat de eventuele schade niet uitstijgt boven de 2% normaal maatschappelijk risico. 
 
Etta Palmstraat 234 
Deze woning is met de zijgevel gericht op de nieuwbouw. In de zijgevel bevindt zich één klein raam. De 
situatie verandert voor deze bewoners in die zin dat een vrij massieve achtergevel van de bestaande 
schuur wordt ingeruild voor zicht op de zij- en/of achtergevels van twee woningen. De hoogte van de 
bebouwing neemt zoals gezegd iets toe maar de aanblik als geheel wordt vanaf deze zijde aanzienlijk 
ruimtelijker. De hinder afkomstig van de nieuwe bewoners komt in de plaats van bedrijfsmatige hinder.  
 
Naar ons oordeel gaan deze bewoners er in planologisch opzicht niet op achteruit. Van belang is 
bovendien dat het hier huurwoningen betreft. De verhuurder zal zich als gevolg van het 
nieuwbouwproject niet genoodzaakt zien om de huren te verlagen. Van economisch nadeel 
(planschade) is dan geen sprake. 
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Hoofdweg 791a, 791, 789a en 789 
Voor deze woningen geldt grotendeels hetzelfde als voor de hierboven beschreven woning. Wel komt 
het bouwblok van de nieuwe woning iets verder naar de zijde van Hoofdweg Westzijde te liggen dan het 
bestaande bouwblok van de schuur. De zuidelijke zichtlijn wordt daarmee onderbroken. Het voordeel 
van het wegvallen van de bedrijfsbestemming en de het minder grote bouwblok betekent echter dat 
zich per saldo geen planologisch nadeel voordoet.  
 

9 Vergoedbaarheid 
Wanneer wordt geoordeeld dat sprake is van schade, zal door de schadebeoordelingscommissie te 
zijner tijd tevens dienen te worden onderzocht of, en zo ja in hoeverre, sprake zou kunnen zijn van 
feiten en/of omstandigheden op grond waarvan de schade geheel of gedeeltelijk voor rekening van 
belanghebbenden dient te blijven. Daarbij denken wij in dit geval aan de vraag of omwonenden kan 
worden tegengeworpen dat de ontwikkeling voorzienbaar was op het moment dat zij hun woning 
kochten. Een onderzoek naar voorzienbaarheid wordt in het kader van een risico-inventarisatie 
planschade in de regel niet uitgevoerd. Een snelle inventarisatie heeft bovendien geen documenten, 
publicaties of gemeentelijke besluiten opgeleverd welke aanleiding geven om voorzienbaarheid te 
vermoeden. 
 

10 Eindoordeel 
Wij verwachten dat de voorgenomen ontwikkeling zal leiden tot schade, welke op basis van afdeling 6.1 
Wro voor vergoeding in aanmerking dient te komen. De waardevermindering van de in deze 
risicoanalyse planschade betrokken objecten schatten wij, rekening houdend met het 2% 
maatschappelijk risico, gezamenlijk op: 

€ 5.000,-- 
 
 
 
Deventer, 26 april 2012 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud BV 
Adviesgroep Vastgoed 
 
 
 
 
mr. J.A. Zijlstra 
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