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Toelichting 
 
1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

De gemeenteraad van Alkmaar heeft op 31 januari 2005 voor het stationsgebied een structuurplan 
vastgesteld. In dat structuurplan wordt op hoofdlijnen de gewenste toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van het betreffende gebied aangegeven.  

Voor met name het gedeelte tussen het spoor en de huidige Kruseman van Eltenweg is het wenselijk 
om die gewenste ruimtelijke ontwikkeling op korte termijn verder uit te werken en in het juridisch 
kader van bestemmingsplanvoorschriften vast te leggen. Zodra het juridisch kader is vastgesteld kan 
immers medewerking worden verleend aan de daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied, maar 
kunnen ook onwenselijke ontwikkelingen welke nu nog wel middels het geldende bestemmingsplan 
mogelijk zijn, worden voorkomen. 

Voor de centrumzijde (zuidzijde) is er nog een groot aantal vragen dat moet worden beantwoord 
voordat het mogelijk is ook daarvoor een juridisch-planologische regeling op te stellen. 

Om die reden is er op dit moment voor gekozen het noordelijk deel van het plangebied van het 
structuurplan uit te werken in een apart bestemmingsplan, te weten: "Stationsgebied, ontwikkeling 
noordzijde".  

1.2  Het plangebied 

Het plangebied is redelijk centraal in Alkmaar gelegen, ten noordwesten van de oude binnenstad van 
Alkmaar, en grenzend aan het Noordhollands kanaal (zie figuur 1). 
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Figuur 1: ligging plangebied 

 

Het plangebied wordt globaal begrensd door aan de oostzijde het Noordhollands kanaal, aan de 
noordzijde door de huidige Kruseman van Eltenweg, westelijk door de Wognumsebuurt en aan de 
zuidkant door het emplacement (voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar figuur 2).  
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Figuur 2: begrenzing plangebied 

 

Voor het grootste gedeelte van het plangebied is van toepassing het bestemmingsplan 
Heldersebuurt. De zuidelijke strook evenwijdig aan het spoor valt onder bestemmingsplan 
Wognumsebuurt.  

 

1.3  Opgave bestemmingsplan 

Doel van het voorliggend bestemmingsplan is voor het deel ten noorden van het spoor uitvoering te 
geven aan het structuurplan Stationsgebied. Concreet gaat het daarbij op hoofdlijnen om het mogelijk 
maken van kantoorontwikkeling, het verleggen van de Kruseman van Eltenweg als doorgaande route 
naar het spoor en het realiseren van een aantal woningen langs het bestaande tracé van de 
Kruseman van Eltenweg. 

Het bestemmingsplan “Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde” is een zogenaamd ontwikkelingsplan. 
Weliswaar is overeenkomstig het bestemmingsplan Heldersebuurt, dat tot aan onherroepelijk worden 
van voorliggend bestemmingsplan het geldend juridisch kader is, reeds kantoorontwikkeling mogelijk, 
daadwerkelijke ontwikkeling heeft echter nooit plaatsgevonden. Inmiddels is duidelijk geworden dat 
de behoefte aan kantoorruimte in Alkmaar groot is, en bovendien dat de vraag zich voor het 
stationsgebied met name richt op grote zelfstandige kantoorgebouwen. Om daarin te voorzien is het 
voorliggend ontwikkelingsplan opgesteld.  

Naast de ontwikkeling van kantoorruimte voorziet het plan tevens in woningbouw.    
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Bovendien wordt voorzien in een gewijzigde infrastructuur. Het betreft de verkeerskundige verbinding 
tussen de Helderseweg en de Bergerweg. De bestaande Kruseman van Eltenweg zal weliswaar de 
ontsluitingsfunctie van de Bergerhof en aangrenzende woonwijken vanaf de Helderseweg behouden, 
voor de verbindingsfunctie tussen de Helderseweg naar de Bergerweg zal een nieuw tracé worden 
aangelegd, tegen het spoor aan.  

Voor het plangebied zal tevens een beeldkwaliteitplan worden opgesteld.  

In het beeldkwaliteitplan is aan de hand van verschillende ruimtelijke aspecten de gewenste 
ruimtelijke en visuele kwaliteit en het ambitieniveau van het gebied in woord en beeld beschreven. De 
beeldkwaliteit van het gebied is datgene wat men visueel kan waarnemen, de verschijningsvorm van 
het gebied. Naast een heldere en samenhangende ruimtelijke structuur zijn identiteit en 
belevingswaarden van groot belang voor een goede beeldkwaliteit in de wijk. Belevingswaarde heeft 
te maken met de visuele herkenbaarheid en kwaliteit van de architectuur, de vorm en inrichting van 
de openbare ruimte, een goede vormgeving van de overgang van openbaar naar privé-gebied en met 
variatie in straatbeelden en plekken. Het beeldkwaliteitplan is naast toetsingkader een document 
waarmee betrokken partijen worden gestimuleerd om een gewenste beeldkwaliteit na te streven. 
 
Het beeldkwaliteitplan is een instrument voor het kwaliteitsbeheer van het ruimtelijk beeld. Het biedt 
een aanvulling op plannen volgens de Wet ruimtelijke ordening en kan uitspraken doen over de 
gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur van (een gedeelte) van een stad 
of dorp. Maar ook over de visuele kwaliteiten van de openbare ruimte en van de architectuur. De 
welstandscriteria dienen twee doelen. Ten eerste de toetsing van de bouwplannen en ten tweede de 
toetsing van eventuele aanpassingen en uitbreidingen binnen het plan na realisatie. 

  

1.4  Leeswijzer 

In de toelichting van het bestemmingsplan worden de aan het bestemmingsplan ten grondslag 
liggende uitgangspunten van het gemeentelijk beleid weergegeven en wordt de regeling van het plan 
gemotiveerd. Ieder bestemmingsplan gaat volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening vergezeld van 
een dergelijke toelichting op de voorschriften en de plankaart.  

De toelichting van het plan bestaat uit een onderzoeksgedeelte en een beschrijving van het juridisch 
deel van het plan. Het eerst genoemde onderdeel bevat een beschrijving van de huidige situatie en 
van de gewenste situatie. Daarbij wordt tevens ingegaan op de te stellen randvoorwaarden, de 
aanwezige belemmeringen en op de wijze waarop daarmee rekening is gehouden. Het tweede deel 
omvat de verantwoording van het juridische deel van het plan, bestaande uit de voorschriften en de 
plankaart.  

Na dit inleidend eerste hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het door rijk, provincie en gemeente 
vastgestelde beleid samengevat weergegeven. Uiteraard voor zover relevant voor de 
planontwikkeling. In hoofdstuk 3 worden de bestaande en gewenste situatie beschreven. In hoofdstuk 
4 wordt ingegaan op de verschillende onderzoeken die naar de haalbaarheid zijn gedaan, op het 
gebied van onder andere luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. In hoofdstuk 5 wordt uitleg 
gegeven van de juridische regeling (plankaart en voorschriften). In hoofdstuk 6 van de toelichting 
wordt ingegaan op de inspraak en het overleg ex artikel 10 BRO. 
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2  Beleidskader 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het geldend beleid waarmee in het kader van de ontwikkeling 
rekening moet worden gehouden. Het gaat daarbij om rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk 
beleid. Het betreft een korte, min of meer samenvattende opsomming van die aspecten welke voor 
het plangebied en de daarbinnen beoogde ontwikkeling relevant zijn. Het gaat daarbij met name om 
het ruimtelijk beleid, beleid op het gebied van verkeer en vervoer en op het gebied van 
waterhuishouding. Aan de middels diverse wetten van toepassing zijnde juridische kaders (zoals 
wetgeving op het gebied van geluid en luchtkwaliteit) wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid aandacht 
besteed. Overigens is reeds in het kader van het structuurplan op een groot aantal zaken ingegaan, 
waar nodig zullen die onderwerpen worden herhaald en aangevuld. 

2.1  Rijksbeleid 

2.1.1  Nota Ruimte 

In de loop van 2004 is de Nota Ruimte uitgebracht. De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op 
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, 
een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het schept ruimte voor ontwikkeling 
uitgaande van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en verschuift het accent van het 
stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De nota 
ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling. 

De Nota Ruimte heeft als hoofddoel het op efficiënte en duurzame wijze ruimte scheppen voor de 
verschillende functies. Het beleid richt zich op: 

� het versterken van de internationale concurrentiepositie; 
� het bevorderen van krachtiger steden en een vitaal platteland; 
� het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
� het borgen van de veiligheid. 
 

Op het niveau van bestemmingsplannen zal aan deze beleidsdoelstellingen zoveel mogelijk een 
bijdrage geleverd moeten worden. Het ruimtelijke beleid zal meer dan in het verleden worden 
overgelaten aan provincies en gemeenten. Dit is in lijn met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, die op 
1 juli 2008 van kracht is geworden.  

Het beleid van de Nota Ruimte is verder uitgekristalliseerd in het streekplan van de provincie Noord-
Holland. 

2.1.2  Nota Mobiliteit 

In de Nota Mobiliteit wordt het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte, verder uitgewerkt 
en wordt het overige verkeers- en vervoersbeleid tot 2020 beschreven. De Nota Mobiliteit is in 
september 2004 door de Ministerraad vastgesteld en op 20 december 2005 na het doorlopen van de 
procedure van een planologische kernbeslissing (PKB) in de zin van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO) goedgekeurd. De Nota heeft een geldigheidsduur van vijftien jaar vanaf het moment 
dat de nota in werking treedt.  

 
Belangrijke doelen uit de Nota Mobiliteit zijn onder meer: 

� versterking van de economie door verbetering van de bereikbaarheid; 
� het mogelijk maken van groei van verkeer en vervoer binnen wettelijke en beleidsmatige kaders 

voor milieu, veiligheid en leefomgeving; 
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� een integrale netwerkbenadering om de betrouwbaarheid van zowel particulier als openbaar 
vervoer te verbeteren; 

� een meer decentrale aanpak met een belangrijke rol voor provincies; 
� het versneld inhalen van onderhoudsachterstanden; 
� invoering van een systeem van betalen voor het gebruik van de weg; 
� structureel onderhoud aan hoofdverbindingsassen voor openbaar vervoer; 
� het terugdringen van emissies van vooral CO2.  
 
In de omgeving van Alkmaar streeft de rijksoverheid naar reservering van ruimte voor verbreding van 
de A9 en de (al eerder voorgenomen) ombouw van de N9 tot autoweg. Zonder ingrijpende 
investeringen zal de A9 zich (verder) ontwikkelen als knelpunt. 

2.1.3  Vierde Nota Waterhuishouding 

In de Vierde Nota Waterhuishouding heeft de regering het beleid ten aanzien van de 
waterhuishouding voor de periode 1998-2006 vastgelegd. Voor het plangebied van dit 
bestemmingsplan is met name paragraaf 3.1 van die nota van belang, waar wordt ingegaan op “Het 
water in de Stad”.  

Een van de uitgangspunten van het beleid is dat er een betere samenwerking moet komen bij de 
planvorming tussen gemeenten en de waterbeheerder. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de 
watertoets. 

Inhoudelijk is het doel om door een optimalisatie van het omgaan met water in de stad te komen tot 
een betere water(bodem)kwaliteit en tot minder kosten voor de riolering.  

Verder is gesteld dat door duurzaam bouwen (via bijvoorbeeld toepassing van minder 
milieubelastende materialen of afkoppeling) minder belasting voor het milieu zou moeten ontstaan. In 
het Nationaal Pakket Woningbouw (Duurzaam Bouwen) is hiertoe een aantal maatregelen 
opgenomen. 

In september 2007 heeft het kabinet de Watervisie 'Nederland veroveren op de toekomst' vastgesteld. 
De Watervisie is een eerste stap in het proces dat toewerkt naar het eerste nationale waterplan, zoals 
de ontwerp Waterwet voorschrijft.  

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt 
alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het 
wetsvoorstel Waterwet. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale 
waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de 
ruimtelijke aspecten de status van een structuurvisie. Het ontwerp van het Nationaal Waterplan, de 
plan-MER en de bijpassende beoordeling hebben vanaf 11 mei 2009 gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. Het is de verwachting dat het Nationaal Waterplan eind 2009 wordt vastgesteld. 

2.2  Provinciaal en regionaal beleid 

2.2.1  Ontwikkelingsbeeld (Streekplan) Noord-Holland Noord 2004 

In het planologisch beleidskader 2004-2014 worden contouren aangegeven waarbinnen functies 
mogen voorkomen. Het plangebied van het onderhavige plan is gelegen in een gebied dat is 
aangegeven als 'Bestaand stedelijk gebied'. Het beleid voor stedelijk gebied is met name gericht op 
verstedelijking als optelsom van stedelijke functies, maar ook andere niet-stedelijke functies met 
aanzienlijke ruimtelijke effecten.  

Tot stedelijke functies behoren onder andere: 

� woonbebouwing; 
� individuele bedrijven en kantoren; 
� specifieke bedrijven of kantoorlocaties; 
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� voorzieningen, zoals winkels, maatschappelijke voorzieningen (kerken, sportcomplexen, 
stadions), tuincentra; 

� infrastructurele voorzieningen, met uitzondering van agrarische wegen. 
 

Bij de inrichting van het bestaand stedelijk gebied hanteert de provincie de volgende, voor het 
plangebied relevante, voorwaarden: 

� niet alle open ruimten binnen het stedelijk gebied mogen worden bebouwd; wettelijk beschermde 
structuren moeten behouden blijven. Ook open of blauw-groene ruimten die een belangrijke 
bijdrage leveren aan de stedenbouwkundige of cultuurhistorisch bepaalde structuur van het 
stedelijk gebied moeten bij de inpassing van nieuwe functies worden gerespecteerd. Zo dient ook 
het karakter van villagebieden behouden te blijven. De provinciale cultuurhistorische 
waardenkaart (CHW-kaart) is als inspiratiebron hierbij een hulpmiddel; 

� plannen en initiatieven gericht op verandering van bestaande stedelijke functies in andere 
stedelijke functies binnen bestaande bebouwing of door toevoeging van nieuwe bebouwing 
worden beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke situatie ter plaatse. Behoud of versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied is daarbij uitgangspunt. Een Beeldkwaliteitplan wordt 
aanbevolen, in ieder geval bij projecten groter dan 100 woningen; 

� binnen het bestaand stedelijk gebied geldt het provinciaal locatiebeleid; 
� gemeenten moeten rekening houden met de ecologische verbindingszones die in het stedelijk 

gebied lopen; 
� bij de (her-)inrichting van het stedelijk gebied moeten gemeenten streven naar het beperken van 

negatieve invloeden op het oppervlaktewater- en het grondwatersysteem, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Een functieverandering of herinrichting mag niet leiden tot een grotere aan- en afvoer 
van water; 

� de bouwhoogte van bebouwing is niet vastgelegd. Wel moet bij nieuwbouw rekening worden 
gehouden met de afstand tot de contour in verband met de visuele effecten op het landelijk 
gebied; 

� de regelgeving voor veiligheid, geluid, stank en luchtverontreiniging wordt in acht genomen. 
 

De conclusie is dat de invulling die aan het gebied wordt gegeven niet in strijd is met de 
uitgangspunten van het provinciaal ontwikkelingsbeeld (het Streekplan). 

Het Streekplan wordt op korte termijn vervangen door de Provinciale Structuurvisie. Het ontwerp 
daarvan ligt in de herfst van 2009 ter inzage en zal in 2010 worden vastgesteld. De Provinciale 
Structuurvisie is beleidsneutraal, zodat onderhavige ontwikkeling daarmee in overeenstemming is. 

2.2.2  Provinciaal locatiebeleid 

De kern van het (nieuwe) locatiebeleid is samen te vatten als "het bieden van een geschikte 
vestigingsplaats voor iedere activiteit met economische gevolgen, te weten bedrijvigheid (in ruime zin) 
en grootschalige voorzieningen". Daarbij gaat het niet meer louter om mobiliteitsaspecten die 
dergelijke activiteiten oproepen, maar wordt het locatiebeleid verbreed tot: 

� economische ontwikkelingsmogelijkheden (en daarmee de versterking van de regionale 
economie) in de vorm van het bieden van voldoende geschikte vestigingsplaatsen voor de 
activiteiten waarop het locatiebeleid van toepassing is; 

� bereikbaarheidsaspecten (regionaal niveau) in de vorm van een doelmatig gebruik van alle voor 
personen en goederen over weg, spoor en water beschikbare vervoersmogelijkheden;  

� het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid in de vorm van efficiënt 
ruimtegebruik, van kwaliteit en variatie in vestigingsmilieus (op de vraag afgestemd) met 
voldoende aandacht voor functiemenging, van kwaliteit van de leefomgeving en het voorzien in 
op de locatie afgestemde parkeerfaciliteiten; 

� bedrijven en voorzieningen, die uit een oogpunt van veiligheid, hinder en verkeersaantrekkende 
werking niet inpasbaar zijn, ruimte te bieden op daarvoor te bestemmen (bedrijven)terreinen; 
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� het bieden van ruimte aan bedrijven en voorzieningen, die omvangrijke goederenstromen 
oproepen en/of  een sterke verkeersaantrekkende werking hebben, op locaties met een goede 
aansluiting op (verschillende) verkeers- en vervoersverbindingen.  

 
Het voordeel van het locatiebeleid is dat bedrijven en voorzieningen in het voor hun geschikte 
vestigingsmilieu zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit het oogpunt van bereikbaarheid 
optimaal kunnen functioneren. Daardoor draagt het locatiebeleid bij aan de ruimtelijke kwaliteit van 
Noord-Holland als geheel en brengt het de beginselen van een goede ruimtelijke ordening in de 
praktijk. 

Uitgangspunten die van belang zijn voor het plannen en ontwikkelen van locaties en 
vestigingsplaatsen zijn: selectiviteit, bundeling en differentiatie. 

Vestiging van de beoogde functies in dit plangebied en de schaal waarin dit gebeurt, past volledig 
binnen de uitgangspunten van het provinciaal locatiebeleid.   

2.2.3  Provinciaal/Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 

In dit plan staat het provinciale/regionale verkeers- en vervoersbeleid verwoord. Door in de HAL-regio 
de groei van wonen, werken en voorzieningen te bundelen wordt de mobiliteit beperkt. De provincie 
streeft naar het garanderen van de volledige bereikbaarheid van de vervoerregio middels alle 
vervoerswijzen.  

De provincie wil de groei van de automobiliteit beheersen, de deelname aan het openbaar vervoer 
verhogen en de bereikbaarheid van centra en stations per fiets verbeteren. Verder streeft de provincie 
naar een adequate herinrichting van knooppunten van openbaar vervoer met aandacht voor een 
goede doorstroming en een hoogwaardig verblijfsklimaat. 

Concentreren van wonen en werken bij de stations (Alkmaar Centraal en Alkmaar Noord) en 
verhoging van de capaciteit van de spoorlijnen, maakt deel uit van de provinciale wensen om 
alternatieve vervoerswijzen voor de auto te bieden. Het spoor is én blijft één van de de belangrijkste 
dragers van nieuwe ontwikkelingen. 

De ontwikkeling van dit gebied levert een grote bijdrage aan het bereiken van de bovengenoemde 
provinciale doelstellingen. 

2.2.4  Waterhuishoudingsplan 

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling hebben steeds meer invloed op het 
waterbeheer. In het Provinciaal Waterplan 2006 – 2010 ‘Bewust omgaan met Water’ staat globaal 
beschreven wat de provincie samen met haar partners de komende vier jaar doet om ervoor te 
zorgen dat we veilig achter de dijken kunnen wonen, geen natte voeten krijgen bij hevige regenbuien 
en dat de kwaliteit van het water voldoet aan de eisen die we hieraan stellen. 

Het waterplan is op 30 januari 2006 vastgesteld door Provinciale Staten. Het beschrijft de kaders voor 
waterbeheer in Noord-Holland. Binnen deze kaders gaan waterschappen en gemeenten maatregelen 
treffen om ons te beschermen tegen wateroverlast en om de waterkwaliteit te verbeteren. Het 
opstellen van een waterplan is een wettelijke taak van de provincie. 

Met de beleidsuitgangspunten van dit Waterhuishoudingsplan zal bij de verdere uitwerking binnen het 
plangebied rekening worden gehouden. De gemeente heeft een meer concreet op de stad van 
toepassing zijnd beleid ten aanzien van water en waterhuishouding. Bij de planuitwerking is met de 
daarin verwoorde uitgangspunten rekening gehouden. Bovendien is en wordt lopende het 
planvormingsproces overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap en is een watertoets voorhanden.  
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2.2.5  Veiligheidszones wegen/vaarwegen/spoorwegen 

Ten aanzien van de veiligheidszones langs transportroutes, zoals langs spoor-, weg- en waterwegen, 
volgt de provincie het rijksbeleid, zoals dat is neergelegd in de 'Nota risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen'.  

De breedte van de veiligheidszones wordt herleid uit 2 normen: 

� het individueel risico (10-6 contour);  
� het groepsrisico. 
 
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op 
een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het 
vervoer van gevaarlijke stoffen.  
  
Het groepsrisico is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer 
personen in de omgeving van de transportroute in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een 
ongeval op die transportroute. 
 
Met deze instrumenten kan van grof naar fijn het risiconiveau worden bepaald langs elke 
transportroute. Bij wijzigen van de vervoersstromen, de omgeving van de weg of in de route zelf (op 
basis van het verkeers- en vervoersbeleid; zie ook het toekomstige PVVP) moeten de 
veiligheidszones opnieuw worden vastgesteld. 

Met name door middel van een ruimtelijke scheiding van gevoelige bestemmingen en risicodragende 
activiteiten (zoals transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoorweg, water of door buisleidingen) 
kan worden gezorgd voor een aanvaardbaar risiconiveau. Daar waar op historische gronden deze 
scheiding niet goed mogelijk is, geeft de circulaire in ieder geval als grenswaarde een 
plaatsgebonden risiconiveau van  10-5 jaar voor bestaande of geplande gevoelige bestemmingen 
hanteren.  

Oriëntatiewaarden voor groepsrisico bij vervoer gevaarlijke stoffen zijn: 

� 10-4 per jaar voor 10 doden  
� 10-6 per jaar voor 100 doden  
� 10-8 per jaar voor 1000 doden enzovoort.  
 
Enige nuancering blijft mogelijk voor verspreide woonbebouwing of weinig intensieve dagrecreatie. 
Risicocontouren dienen op de plan- of randvoorwaardenkaart (van het bestemmingsplan) te worden 
opgenomen. 

In paragraaf 4.4 wordt nader ingegaan op het aspect externe veiligheid.  

2.2.6  Wegverkeers- en spoorweglawaai 

De gemeenten dienen bij het opstellen van hun bestemmingsplannen rekening te houden met de 
toekomstige geluidbelasting afkomstig van onder meer het wegverkeer en de spoorweg.  

De voorkeursgrenswaarde afkomstig van het wegverkeer respectievelijk de spoorweg bedraagt 48 dB 
respectievelijk 55 dB op de gevel van een woning, welke is gelegen binnen een zone van een 
auto(snel)weg of spoorweg.   

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geluidhinder in werking getreden. Een belangrijke wijziging ten 
opzichte van de oude Wet is dat de gemeente, in de meeste gevallen, bevoegd gezag is om een 
ontheffing hogere geluidwaarde te verlenen.   

In paragraaf 4.1 wordt nader ingegaan op geluidsaspecten. 
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2.2.7  Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie 

In het gebied van Alkmaar, een historische stad in het al vele eeuwen bewoonde gebied van de 
strandwallen, ligt een krachtige cultuurhistorische basis. De monumentale binnenstad is historisch 
gezien zeer waardevol. De stad kent ook cultuurhistorisch belangrijke waterlopen en oude dijken.  

De provincie bepleit om cultuurhistorische waarden in een vroeg stadium van planontwikkeling te 
inventariseren, bij het ontwerp te gebruiken en bij de vaststelling van plannen mee te wegen.  

De provinciale Cultuurhistorische waardenkaart geeft een overzicht van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden (door Gedeputeerde Staten vastgesteld 2002). In 2006 is door de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het beleidskader Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld. 
De gegevens zijn als informatie- en inspiratiebron te hanteren. Het beleidskader is echter geen 
beoordelingsmaatstaf voor Gedeputeerde Staten bij goedkeuring van bestemmingsplannen (Leidraad 
Provinciaal Ruimtelijk Beleid).  

Bij nieuwe ontwikkelingen dienen archeologische terreinen waar mogelijk behouden te blijven en te 
worden ingepast in de nieuwe structuur. Terreinen van zeer hoge waarde en van hoge waarde, 
dienen in  bestemmingsplannen te worden opgenomen en beschermd. Terreinen van zeer hoge 
waarde zijn wettelijk beschermd. Bij ontwikkeling geldt dat werkzaamheden die kunnen leiden tot 
aantasting van de aanwezige waarden, vergunningplichtig zijn, aldus de provincie. 

Archeologische overblijfselen moeten door een archeologisch vooronderzoek in een zo vroeg 
mogelijk stadium worden gelokaliseerd. Waardevolle vindplaatsen, die niet behouden kunnen blijven, 
moeten voorafgaand aan de planuitvoering worden onderzocht door opgraving. 

In hoofdstuk 4.10 wordt nader ingegaan op de cultuurhistorische en archeologische aspecten. 

2.2.8  Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006, oktober 2002 

Doelstelling voor het ruimtelijk milieubeleid van de provincie, zoals aangegeven in het Provinciaal 
Milieubeleidsplan, is een duurzame verbetering van de milieukwaliteit in Noord-Holland. Daarbij wordt 
aandacht geschonken aan bodem, grondwater, oppervlaktewater, waterbodem, lucht, veiligheid en 
geluid. De provincie wil dit onder andere bereiken door: 

� vernieuwing van het handhavingsbeleid, met aandacht voor nieuwe Europese regelgeving en 
nieuwe verantwoordelijkheden van de provincie; 

� vernieuwing van het energiebeleid, onder andere door nieuwe doelstellingen ten aanzien van de 
terugdringing van de CO2-uitstoot; 

� streng toezicht en een flexibel waterpeilbeheer, waarbij natuur- en milieubelangen nadrukkelijk 
mee worden gewogen in de op te stellen stroomgebiedsvisies; 

� duurzaam afvalbeheer via de "ladder van Lansink" (preventie, nuttige toepassing en verwijdering); 
� aandacht voor externe veiligheid, onder andere via de provinciale risicokaart; 
� beperking van hinder door stof, geluid en geur via handhaving; 
� terugdringing van de milieueffecten van het autoverkeer en het aantrekkelijker maken van 

openbaar vervoer.  
De provincie zal ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen, toetsen op energieaspecten en 
doelstellingen ten aanzien van duurzaam waterbeheer. Nieuwe woon- en werkgebieden moeten een 
duurzame inrichting krijgen. 

In het gemeentelijk Milieubeleidsplan is verder geconcretiseerd milieubeleid vastgelegd. Hierop wordt 
in paragraaf 2.3.2 en paragraaf 4.5 nader ingegaan. Bij de planontwikkeling is met de daarin gestelde 
beleidsuitgangspunten rekening gehouden. 
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2.3  Gemeentelijk beleid 

2.3.1  Structuurplan Stationsgebied 

Op 31 januari 2005 heeft de gemeenteraad het structuurplan Stationsgebied voor onderhavig 
plangebied, vastgesteld. In dit structuurplan is de meest gewenste ontwikkeling van het 
stationsgebied op hoofdlijnen aangegeven en vormt het belangrijkste achterliggende kader voor dit 
bestemmingsplan. Met vaststelling van dit structuurplan heeft de raad de kaders aangegeven 
waarbinnen in voorliggend bestemmingsplan verder uitvoering moet worden gegeven. Dit zal 
uiteindelijk vertaald worden in de juridische regeling zoals die in de voorschriften van dit 
bestemmingsplan zijn opgenomen. Dit is uiteindelijk vertaald in de juridische regeling zoals die in de 
voorschriften van dit bestemmingsplan zijn opgenomen. Op hoofdlijnen zijn voor wat betreft de 
inrichting van het plangebied de aspecten van belang.  

Functionele invulling 

Het plangebied wordt met name twee hoofdfuncties toebedacht, namelijk kantoor- en woonfuncties en 
functies op het gebied van openbaar vervoer (spoorwegdoeleinden, stationsfuncties en de functie 
busstation). Naast deze hoofdfuncties wordt binnen het plangebied in nog een aantal andere functies 
voorzien. Het gaat daarbij onder andere om commerciële functies (kleinschalige horeca en 
detailhandel). 

Algemene bebouwingsrichtlijnen 

Aan de noordzijde is sprake van verschillende bouwvolumes. Aan het kanaal moet een hoogte-accent 
komen. Vanaf dat accent dient de hoogte naar het westen toe afbouwend te zijn, zowel richting 
station als richting de omliggende woonbebouwing. Uitgangspunt daarbij is dat de hoogte aansluiting 
moet vinden bij de hoogtecontouren van de Bergerhof. De nieuwe stationsingang dient door enigszins 
hogere bebouwing te worden geaccentueerd.  

De herkenbaarheid van het station wordt bepaald door de stationsbebouwing aan noord- en 
centrumzijde. 

Algemene richtlijnen parkeren 

In het kader van de transferiumgedachte moet er voldoende parkeergelegenheid zijn in het gebied. 
Niet alleen voor bewoners, werknemers en bezoekers, maar ook voor gebruikers van het station. 
Uitgangspunt is dat er in het gehele stationsgebied, inclusief de centrumzijde, rekening houdend met 
de leefbaarheid en veiligheid van het gebied en de omgeving, tenminste een aantal van 400 
parkeerplaatsen wordt gerealiseerd ten behoeve van treinreizigers, de zogenaamde P&R 
parkeerplaatsen. Deze dienen (half)verdiept te worden aangelegd. Aan de centrumzijde zal het 
bestaande P&R-terrein worden heringericht ten behoeve van tenminste 130 P&R parkeerplaatsen. 
Deze parkeerplaatsen mogen overeenkomstig de bestaande situatie bovengronds worden aangelegd; 
de voorkeur gaat in de toekomst uit naar het verdiept brengen ervan. Het overige deel van de 400 
P&R parkeerplaatsen dient bij voorkeur aan de noordzijde van het spoor te komen. Het parkeren ten 
behoeve van reizigers staat daarnaast in verband met de P&R parkeerplaatsen bij station Alkmaar 
noord. Ook de ten behoeve van de te vestigen functies te realiseren parkeerruimten dienen verdiept 
te worden gerealiseerd. Buiten werktijden zullen de parkeervoorzieningen ter beschikking van de 
omwonenden worden gesteld.  

Infrastructurele wijzigingen 

Een van de stedenbouwkundig gezien belangrijkste wijzigingen in het plangebied betreft de 
Kruseman van Eltenweg. Middels een bypass zal deze voor zover het de doorgaande verkeersfunctie 
betreft worden verlegd richting spoor. Daarmee zal een grote verkeerskundige verlichting voor de 
Bergerhof ontstaan. 

In het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat een doorgaande weg wordt aangelegd langs het 
spoor. Voor wat betreft deze locatie gelden de volgende uitgangspunten:  
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� De afbuiging naar het spoor toe dient te worden gerealiseerd voor de hoofd- en fietsentree van 
het Horizon College; deze dienen op het bestaande, als 30 km/u in te richten gedeelte van de 
Kruseman van Eltenweg uit te komen;  

� De toegang tot het parkeerterrein van het Horizon College en de rechtbank mag wel op het 50km-
deel uitkomen (dus voor de afbuiging naar het spoor toe, gezien vanaf de Helderseweg); 

� Hoeken van de afbuiging van 45 graden zijn optimaal; flauwer is verkeerskundig gezien geen 
probleem, scherper kan tot maximaal 50 graden. 

 
De infrastructurele wijziging is noodzakelijk om de verkeersdruk van de Stationsweg en het huidige 
tracé langs de Bergerhof weg te nemen. De Stationsweg zal in de toekomst kunnen worden geknipt, 
terwijl de huidige Kruseman van Eltenweg als 30 km/u-weg dient te worden ingericht. Het is niet 
wenselijk dat deze twee wegen, direct gelegen aan woonbebouwing langer als verbindingsroute 
tussen Helderseweg en Bergerweg fungeren. Dit komt ten goede aan de bestaande woonbebouwing. 
De ontsluiting van de nieuwe functies aan de noordzijde zal via het nieuwe tracé plaatsvinden. 

 

Afwijkingen ten opzichte van het structuurplan  

Er wordt in voorliggend bestemmingsplan op een aantal punten afgeweken van het structuurplan. De 
afwijking van het structuurplan is ingegeven vanuit een doelmatige stedenbouwkundige opzet aan de 
noordzijde en vaststelling van nieuwe beleidsnota's door de gemeente Alkmaar. Van de hoofdopzet 
van het structuurplan wordt niet afgeweken. Hierna volgt een globale uiteenzetting van de wijzigingen 
in onderhavig bestemmingsplan: 

1. Parkeernorm/parkeren 

Na het vaststellen van het structuurplan zijn er door de gemeenteraad nieuwe algemeen geldende 
parkeernormen vastgesteld. Aangezien ook omwonenden en de ontwikkelende partij een ruimere 
norm wensen, is de parkeernorm van toepassing zoals aangegeven in dit parkeernormenbeleid.  

Zoals hierboven aangegeven is de parkeernorm voor P&R bijgesteld van 270 naar 400 voor het 
gehele stationsgebied. De realisatie van 400 P&R parkeerplaatsen is bij realisatie van de plannen het 
uitgangspunt. Thans is in een overeenkomst al opgenomen dat er 250 P&R parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd (waarvan 120 aan de noordzijde). Gestreefd wordt naar een totaal van 400 P&R 
parkeerplaatsen in de omgeving van het station.  

Onder de kantorenvoorziening aan de kop van het plangebied (SNS Reaal en een andere 
toekomstige gebruiker) wordt onder de gebouwen voorzien in een één-laagse parkeervoorziening. In 
eerdere plannen is de mogelijkheid tot het (half)verdiept parkeren opgenomen (een gedeelte in het 
gebouw en een gedeelte op het niveau van het "nieuwe" maaiveld). De ontsluiting voor deze 
parkeervoorziening is verschoven en bevindt zich aan de spoorzijde, aan de zijde van de 
Helderseweg. Onder het westelijke deel van het bestemmingsplan is een parkeervoorziening mogelijk 
gemaakt van één laag parkeren. Hiermee wordt voorzien in parkeermogelijkheden voor zowel de daar 
te realiseren kantoren als woningen.  

2. Bouwhoogte bestemming kantoren 

Er is geen sprake meer van een groot kantoorbedrijf (SNS Reaal) voor het meest oostelijke deel, 
hoek Helderseweg / Kruseman van Eltenweg, van het plangebied, maar een tweedeling. De in het 
structuurplan vastgelegde bouwhoogte van 7 lagen voor het gebied als totaal is gewijzigd. Voor het 
overgrote deel wordt de bouwhoogte teruggebracht naar 22 m, hetgeen overeenkomt met 6 
bouwlagen.  

Nabij de hoek Helderseweg / Kruseman van Eltenweg wordt de bouwhoogte voor een klein deel 
gewijzigd van 7 naar 8 bouwlagen (29 m). Het stedenbouwkundig accent, aan de zijde van de 
Helderseweg langs het spoor, blijft gelijk aan het structuurplan (30-35 m).  

Voor het meest westelijke deel van het plangebied (tussen stationsplein en bypass) is de 
bebouwingsstrook, welke parallel is gelegen aan het spoor, enigszins aangepast. In het structuurplan 
is bepaald dat 4 bouwlagen mogelijk zijn en nabij de bypass 5 bouwlagen. Ten behoeve van de 
stijgpunten (entrees kantoren) wordt voorzien in een extra laag (max. 18 m). Hieronder wordt 
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verstaan liftkokers / luchtbehandeling. Dit betekent overigens geen extra kantoorlaag. De in het 
structuurplan aangegeven 5e bouwlaag is wat verruimd naar westelijke richting. 

3. Functie wonen 

In het meest oostelijke deel van het plangebied is in het structuurplan voorzien in de functie wonen. In 
het bestemmingsplan is dit gedeelte van de functie wonen vervallen (de gecombineerde functie 
kantoren-wonen). Woningen zijn nu in het plan opgenomen aan de Kruseman van Eltenweg.  

2.3.2  Milieubeleidsplan 2001 - 2005 

Het voor de gemeente geldende milieubeleidsplan 2001-2005 is geëvalueerd en verlengd tot en met 
2007. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw milieubeleidsplan. In het milieubeleidsplan zijn 
voor wonen, werken, publieke instellingen, openbare ruimte en verkeer, naar aanleiding van het 
energie en CO2-beleid, apart doelstellingen geformuleerd. 

Wonen: Voor bestaande bouw ligt er een energiebesparingsdoelstelling van 5% in 2010 ten opzichte 
van 2000. Tevens wordt er aandacht geschonken aan het gebruik van duurzame energie. Minimaal 
25% van het potentieel aan duurzame energie zou voor 2005 via bestaande woningbouw moeten 
worden gerealiseerd. Zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw zijn er doelstellingen voor 
aanscherping van energieprestatie-eisen. 

Werken: Hier wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven. Voor 
bestaande bedrijven wordt bij vergunningverlening de energiebesparing als specifiek onderdeel 
meegenomen. Voor nieuwe bedrijven moet niet alleen aandacht geschonken worden aan 
energiebesparing, maar ook aan een lagere energieprestatie in het algemeen. Bij duurzame energie 
kan gedacht worden aan actieve wind en zonne-energielocaties op bedrijventerreinen.  

Openbare ruimte: Hierbij kan gedacht worden aan een energiebesparing bij verlichting en 
signaalgevers (bijna 50%). Maar ook wordt gedacht aan het aanbesteden van de inkoop van 
elektriciteit, gezamenlijk met meerdere regiogemeenten. 

Verkeer: In het Verkeer- en Vervoersplan zijn maatregelen te vinden als gevolg van het beperkt 
aanbieden van parkeerplaatsen nabij de werkplek, zoals het aanschaffen van een bedrijfsfiets of een 
OV-abonnement. 

Intensief ruimtegebruik: In het Milieubeleidsplan wordt aangegeven dat de doelstellingen voor 
intensief ruimtegebruik per bestemmingsplan moeten worden ingevuld waarbij behoud van de 
leefbaarheid het centrale uitgangspunt is.  

Energie en DuBo: In het kader van zowel de reductie van energie en CO2 als in het kader van 
duurzaam bouwen zijn de volgende concrete beleidsvoornemens aan de orde: 

� bij invullocaties/herstructureringsgebieden wordt door middel van verdichtingstudies bekeken 
hoeveel woningen en andere functies in het plangebied kunnen worden opgenomen; 

� er wordt zoveel mogelijk zongericht verkaveld (minimaal 40%, circa 10° telt volledig mee, circa 
25° voor tweederde); 

� voor nieuwbouwlocaties geldt een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), die minimaal 20% lager 
ligt dan de normering in het bouwbesluit; 

� nieuwbouwwoningen worden zoveel mogelijk voorzien van een zonneboiler en een lage 
temperatuur verwarmingssysteem; 

� de vaste en kosten neutrale maatregelen van het Nationale DUBO-pakket worden bij nieuwbouw 
uitgevoerd; 

� tenminste 30% van de niet kosten neutrale maatregelen worden bij nieuwbouw uitgevoerd; 
� voor kleinschalige bedrijven en voorzieningen wordt het Nationale Pakket Utiliteitsbouw toegepast 

en wordt uitgegaan van een EPC-waarde die 10% lager ligt dan de normering in het bouwbesluit; 
� voor het inrichten van de openbare ruimte geldt het Nationale Pakket Grond-, Weg en Waterbouw 

met daarin minimaal de standaard Alkmaarse maatregelen (zie Alkmaarse GWW-lijst); 
� bij herstructureringsplannen of andere structurele nieuwe ontwikkelingen wordt studie gedaan 

naar de verkeersprestatie op locatie (VPL-studie); 
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� bij woningbouw, winkelvoorzieningen en recreatievoorzieningen wordt de gescheiden 
afvalinzameling bevorderd door meer fracties aan te bieden dan standaard en worden 
milieustraten ondergronds dan wel inpandig aangebracht. 

 

Geluid: In het kader van geluidhinder wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving, middels het project 
Modernisering Instrumentarium Geluidsbeleid (MIG). Kern van dit project is decentralisatie van het 
geluidsbeleid en het mogelijk maken van een gebiedsgerichte aanpak. Gemeenten krijgen meer 
bevoegdheden en vrijheden en de mogelijkheid om eigen geluidsbeleid te formuleren. 

Het Milieubeleidsplan gaat mede in op het verlenen cq. handhaven van milieuvergunningen voor 
bedrijven en veiligheid voor zowel de interne als de externe omgeving. Deze beleidsvelden zijn 
voornamelijk van toepassing op de doelgroep bedrijven en winkels. 

Bodem: Sinds 1 januari 2000 is de gemeente Alkmaar rechtstreekse ISV-gemeente geworden met 
bijbehorend bodembudget. Met ingang van 1 januari 2003 heeft de gemeente alle bodemtaken van 
de provincie overgenomen met betrekking tot de Wet Bodembescherming. De gemeente probeert nu 
al op deze ontwikkeling te anticiperen en is bezig met de voorbereiding van deze nieuwe taken.  

Afval: In Nederland ligt de doelstelling van het scheidingspercentage voor 2000 op 60%. Voor 
Alkmaar geldt een percentage van 44,5%, omdat de samenstelling van het afval sterk afwijkt van het 
landelijke beeld. Alkmaar realiseerde in 2000 een scheidingspercentage van 31%, gelijk aan het 
gemiddelde bij vergelijkbare stedelijke gemeenten. Het doel is nu dan ook om jaarlijks te blijven 
streven naar een verhoging van het scheidingspercentage. 

Verkeer: Een van de milieudoelstellingen om de negatieve effecten van verkeer zoveel mogelijk te 
beperken, is beïnvloeding van de “modal split” (de keuze van het vervoermiddel) ten gunste van de 
fiets en het openbaar vervoer. Belangrijke instrumenten om de “modal split” te beïnvloeden zijn onder 
andere: 

� het parkeerbeleid; 
� het openbaar vervoerssysteem; 
� het fietspadenplan. 
 

In paragraaf 4.5 is een meer concrete uitwerking van de uitgangspunten welke in de ontwikkeling 
dienen te worden betrokken opgenomen.  

2.3.3  Een Waterplan voor Alkmaar 2002 - 2012 

De stad Alkmaar heeft van oudsher een band met water. Alkmaar staat de komende jaren voor de 
taak om de wateropgave in het stedelijk gebied op te lossen. De gemeente werkt daarom vanaf 2002 
onder de titel “Alkmaar, stad aan het water” samen met het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier aan een integrale visie. De visie vormt de leidraad voor het omgaan met water in de 
ruimtelijke ontwikkelingen en bij een goed stedelijk beheer. Veel van de karakteristieke elementen 
van Alkmaar hebben van oudsher een relatie met water, zoals de grachten in de binnenstad, de 
diverse molens in de stad, de waterrijke parken en de ligging aan het Noordhollands kanaal. Bij het 
oplossen van de wateropgave wordt aansluiting gezocht bij deze elementen. 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen om wateroverlast te voorkomen. Het stedelijk watersysteem van 
Alkmaar is aan deze afspraken getoetst in de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Hieruit blijkt dat er extra waterberging moet 
worden gerealiseerd in enkele polders in en rondom Alkmaar. Binnen de bestaande stad gelden 
maatregelen die in het Waterplan zijn overeengekomen. In deze visie zijn maatregelen beschreven 
die uitgevoerd moeten worden om een optimaal en duurzaam ingericht watersysteem te krijgen met 
aandacht voor waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie en recreatie.  Het watersysteem zal niet alleen 
aan de veiligheid in de stad bijdragen, maar ook aan de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de 
natuurwaarde voor de komende generaties. 
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De visie en de uitwerking per deelgebied zullen voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen het kader 
vormen voor de watertoets.  

Alkmaar, stad aan het water is geenszins een 'af ' plan maar vormt een leidraad voor toekomstige 
ontwikkelingen en brengt afzonderlijke projecten in onderlinge samenhang. De visie is richtinggevend 
voor stedelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat bij stedelijke ontwikkelingen uitgegaan wordt van het 
oplossen van opgaven en benutten van kansen zoals aangegeven in deze visie. Alleen dán kan 
worden gewaarborgd dat het watersysteem vóór 2015 op orde is. 

In het kader van de Watertoets is overleg gevoerd met het hoogheemraadschap over het 
bestemmingsplan Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde. De resultaten van deze watertoets en het 
beleid van het hier genoemde Waterplan zijn vertaald in de paragraaf 4.6 over water. 

2.3.4  Visie op wonen 2002 - 2006 

De nota Wonen 2002-2006 (“Visie op wonen in Alkmaar”) is op 28 februari 2002 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Alkmaar is een middelgrote stad met een regionale centrumfunctie in de 
drukke regio van Noord-Kennemerland. Door de gezellige historische binnenstad, een gevarieerd 
aanbod aan voorzieningen op stedelijk niveau en door een concentratie van werkgelegenheid heeft 
de stad aantrekkingskracht voor huishoudens die stedelijk willen wonen. De kracht van Alkmaar is dat 
er gevarieerde stedelijke woonmilieus te vinden zijn.  

Als groeiende centrumstad moet Alkmaar creatief met de schaarse ruimte omgaan. Daarom maakt 
Alkmaar zich sterk voor het stedelijk woonmilieu. Om te voorzien in de regionale woningbehoefte is 
het gemeentelijk uitgangspunt om binnen de stadsgrenzen nieuwe stedelijke woonmilieus te 
scheppen door transformatie van verouderde gebieden en door het verdichten van bestaande 
woonmilieus. Uitbreiding van het meer landelijk en binnen stedelijk wonen laat de gemeente over aan 
de omringende gemeente in het HAL-gebied.  

Hoewel deze locatie met name is bedoeld als werklocatie, zal er ter bevordering van de leefbaarheid 
tevens een aantal woningen worden gerealiseerd.  

Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen heeft de gemeenteraad op 5 februari 
2009 de gemeenteraad de nota Wonen 2008-2013 vastgesteld.  

2.3.5  Beleidsplan Verkeer en Vervoer 

Het beleidsplan verkeer en vervoer stelt voorwaarden op het gebied van verkeer en vervoer om het 
functioneren van het stedelijk verkeerssysteem te garanderen. De doelstelling van het plan luidt dan 
ook “Het versterken van Alkmaar als complete en vitale stad met een hoogwaardig woon-, werk- en 
voorzieningencentrum voor de regio in het noordelijk deel van de Randstad, waarbij aandacht is voor 
leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid”. 

In 2005 heeft er een beleidsmatige evaluatie van het Beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV) 
plaatsgevonden. De conclusie luidde dat er een nieuw beleidsplan moet worden gemaakt. Dit nieuwe 
beleid zal bestaan uit een Kadernota, genaamd Kadernota Duurzame Bereikbaarheid en enkele 
actieplannen. De kadernota geeft de globale richting tot 2020 weer, met een doorkijk naar 2030. De 
Actieplannen zullen een gedetailleerde uitwerking met maatregelen bevatten. Naast de huidige 
Actieplannen Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer en Parkeren, zal er voor de KDB ook een 
Actieplan Auto worden opgesteld. De basisprincipes van de kadernota zijn integraliteit, evalueerbaar 
en begrijpbaar. Het doel is het bereiken van duurzame bereikbaarheid door middel van een goede 
balans tussen economie, leefbaarheid en milieu. Wát die goede balans is zal bepaald worden door de 
kwaliteitseisen en de keuzes tussen conflicterende kwaliteitseisen. De eisen en de keuzes worden in 
samenwerking met de adviesgroep en de projectgroep vormgegeven in een aantal stadsconcepten. 
Een stadsconcept is een integrale brede visie over de toekomst van de stad. De keuze van een 
concept ligt bij de raad. Naar verwachting zal de nota eind 2008 het besluitvormingtraject ingaan. De 
kadernota stelt een beleidskader voor andere ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. 
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In onderhavige toelichting van het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de uitgangspunten 
omtrent verkeer en vervoer in de gemeente. Bovendien is de gemeente Alkmaar doende de 
Kadernota Duurzame Bereikbaarheid op te stellen.Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
heeft gelegen heeft de gemeenteraad de Kadernota op 10 september 2009 vastgesteld.  

2.3.6  Groenbeleidsplan Alkmaar 2004 - 2014 

Het groenbeleidsplan Alkmaar 2004-2014 bevat de hoofdlijnen van beleid voor de groenstructuur en 
het groenbeheer in deze periode. Groen (parken, groene verbindingen, bomen en plantsoenen) is 
essentieel voor de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in Alkmaar. In het Groenbeleidsplan 
Alkmaar wordt gestreefd naar het beschermen en ontwikkelen van een heldere, stabiele, groene 
structuur. 

Groene hoofdstructuur 

Alkmaar streeft naar het in stand houden, ontwikkelen en creëren van een groene hoofdstructuur. De 
hoofdgroenstructuur heeft betekenis voor iedereen in de stad, voor sfeer, herkenning en voor het 
recreatieve gebruik, zoals wandelen, fietsen en verblijven. 

De groene hoofdstructuur bestaat uit: 

� parken en/of ecologische kerngebieden; 
� groen lineair netwerk van bomen, landschappelijke lijnen en  groenstroken als bermen; 
� blauwe lijnen die bestaat uit het waternetwerk met oevers. 
 

Het groenbeleid richt zich op het in stand houden van de essentiële waarden van deze 
hoofdstructuur. Deze waarden worden gevormd door de omvang, de aaneensluiting, de verdeling en 
de samenhang van de gebieden, de leeftijd en de resultaten van (langdurige) ontwikkelingprocessen. 
Het resultaat zijn waarden ten aanzien van cultuurhistorie, ecologie, gebruiksmogelijkheden, beleving 
en structuur die zich niet laten vervangen of compenseren. Alkmaar moet zuinig zijn op het groen en 
daarom de hoofgroenstructuur beschermen om niet meer te herstellen verliezen te voorkomen.  

De hoofdgroenstructuur sluit aan op de omliggende landschappen in het buitengebied en op het 
regionale en provinciale beleid zoals de provinciale ecologische hoofdstructuur, de Groene- en 
Blauwe loper (HAL) de herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl (BES) en het Otterplan.  

De grote groengebieden en de natte oeverzones en waterlopen vormen samen een raamwerk voor 
de natuurontwikkeling in de stad: de natuur dichtbij. In het ecologisch groen richt het beheer zich op 
het begeleiden en stimuleren van natuurlijke processen en natuurontwikkeling. 

Het groen en het water is om te gebruiken en te beleven, op de fiets of wandelend, met speelplekken 
en picknickplaatsen. Spelen in het groen moet ook overal dichtbij huis kunnen, omdat de straat 
daartoe steeds minder ruimte biedt. In de grote groengebieden horen ook volkstuinen of aan de 
randen een kinderboerderij. 

Groen vormt eveneens een onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit en herkenbaarheid van de delen 
van de stad. Met groen kunnen historisch landschappelijke lijnen (dijken en wegen) worden 
geaccentueerd. 

Het gemeentelijk groenbeleid adviseert de aanleg van een volledige ruimtelijke hoofdstructuur van 
laanbomen langs ontsluitingswegen en stadsgrachten. 

Groen in de wijken 

Buiten de groene hoofdstructuur zorgt het fijnmazig groen in de woonwijken voor een directe bijdrage 
aan de leefbaarheid, omgevingskwaliteit en leefklimaat. Het groen beïnvloedt dus dagelijks de 
ervaring van de openbare ruimte en moet daarom voldoen aan de gewenste uitstraling, sfeer en 
herkenbaarheid. Het groenbeleid gaat uit van het handhaven van het areaal groen.  
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Omdat groen in elk van deze gebieden een andere functie heeft wordt onderscheid gemaakt tussen: 

� de binnenstad en centrumgebieden; 
� woonwijken; 
� bedrijventerreinen. 
 

Gebruik en functies 

Om de kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten streeft de gemeente Alkmaar naar groen dat 
betekenis geeft aan de verschillende functies. Afhankelijk van de functie(s) of gebruik wordt de 
inrichting bepaald. Een voorbeeld hiervan is bijzondere accenten zichtgroen langs bedrijventerrein. 

Met de uitgangspunten van het groenbeleidsplan van de gemeente Alkmaar wordt in onderhavig 
bestemmingsplan rekening gehouden. Zo worden de bomen langs de huidige Kruseman van 
Eltenweg behouden. In paragraaf 4.6.3 is het beleid voor het groen in het bestemmingsplan 
beschreven. 

2.3.7  Nota Werken aan huis 1997 

Naast de traditionele vrije beroepen is er een toename waar te nemen van beroepen-aan-huis. In de 
nota Werken aan huis is aangegeven dat enerzijds het beroeps- en bedrijfsmatig medegebruik van 
woningen stimulerend kan werken op de economische ontwikkeling. Anderzijds kan dit het woongenot 
van de omgeving bederven en concurrentievervalsing met zich meebrengen.  

In Alkmaar was behoefte aan algemeen beleid ten aanzien van dit medegebruik van woningen. Dit 
beleid moet zorgen voor een positief evenwicht tussen de positieve en negatieve effecten van 
werken-aan-huis. Het voorgestelde beleid geldt voor geheel Alkmaar. Bij een beroep-aan-huis dient 
de woonfunctie behouden te blijven. Daarnaast mag de activiteit geen afbreuk doen aan de kwaliteit 
van de woonomgeving. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit 
deze nota.  

2.3.8  Gemeentelijk beleid antenne-installaties 

Ruimtelijke aspecten 

Door de gemeenteraad van Alkmaar is in oktober 2002 gemeentelijk beleid vastgesteld voor het 
plaatsen van antenne-installaties in Alkmaar. Dit beleid is van toepassing op zowel GSM als  UMTS-
installaties. Het beleid staat in de “beleidsnotitie antenne-installaties in Alkmaar”. Uitgangspunt voor 
dat beleid zijn de 'ruimtelijke effecten' die dergelijke antenne-installaties op gebouwen en omgeving 
hebben. De gemeente wil niet dat er overal een mast van bijvoorbeeld dertig meter hoog kan worden 
geplaatst. Daarvoor zijn regels. Dit kan, omdat voor het plaatsen van een dergelijke mast een 
bouwvergunning nodig is. Voor installaties op gebouwen is veelal echter geen vergunning nodig. Dit 
is landelijk zo geregeld. Wel moet dan aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan. Wanneer 
aan die voorwaarden wordt voldaan is de installatie vergunningvrij. Bij het gemeentelijk beleid gaat 
het om de ruimtelijke aspecten. Het zelfde geldt in feite voor de landelijke wetgeving. Uitgangspunt is 
daarbij overigens wel dat niet is aangetoond dat er schadelijke effecten zijn voor de volksgezondheid. 
In een later stadium is het ruimtelijk beleid door de gemeenteraad verlaten, vanwege de discussie 
rond volksgezondheidsaspecten. Het gemeentelijk uitgangspunt is dat geen medewerking wordt 
verleend aan nieuwe GSM/UMTS masten op gebouwen en gronden in gemeentelijk eigendom. 

Volksgezondheid 

Onderzoek heeft niet aangetoond dat er sprake is van risico voor de volksgezondheid. Aan de andere 
kant is ook niet bewezen dat de volksgezondheid geen gevaar loopt. Een aantal inwoners is daarom 
ongerust. Hoewel niet is aangetoond dat er schadelijke effecten zijn voor de volksgezondheid, wordt 
wel rekening gehouden met de onrustgevoelens van haar inwoners. Om die reden en binnen haar 
mogelijkheden is de gemeente dan ook terughoudend als het gaat om plaatsing van deze installaties.  
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Instemmingsrecht bewoners 

Wanneer aan alle regels wordt voldaan mag een antenne-installaties geplaatst worden. Bewoners 
van het betreffende gebouw moeten het dan wel met de plaatsing eens zijn. Zij hebben een 
zogenoemd instemmingsrecht. Dit recht is vastgelegd in een convenant tussen de aanbieders van 
mobiele telefonie, het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Geregeld is dat plaatsing 
op woongebouwen niet mogelijk is wanneer meer dan de helft van de bewoners tegen plaatsing heeft 
gestemd. Uiteraard moet ook de eigenaar zelf instemmen. In het convenant is tevens een procedure 
afgesproken:  

� Bewoners kunnen op een formulier aangegeven of ze al dan niet instemmen met plaatsing van 
één of meer antenne-installaties op hun woongebouw en welke bezwaren men heeft;  

� Om alsnog instemming te krijgen na het wegnemen van bezwaren van bewoners kan een tweede 
instemmingsronde gehouden worden; 

� Per jaar kunnen er per woongebouw maximaal twee instemmingprocedures plaatsvinden, met 
uitzondering van bijzondere gevallen. 

 

Hoewel de gemeente in deze inspraakprocedure geen rol heeft, kunnen klachten uiteraard wel bij de 
gemeente bekend worden gemaakt. De gemeente kan vervolgens kijken of er een oplossing is te 
vinden, of dat maatregelen moeten worden genomen. 

2.3.9  Nota Kantoren 

Uit de beleidsnota Kantoren 2007 blijkt dat groei van kantoorontwikkeling wenselijk en mogelijk is. 

Alkmaar is aantrekkelijk voor kantoorontwikkeling. Dat perspectief heeft Alkmaar als centrumstad in 
Noord-Holland Noord. Ook de komende jaren zal Alkmaar een sterkte regionale functie kunnen 
blijven vervullen, mits gezorgd wordt voor voldoende en aantrekkelijke vestigingslocaties.  

Gekozen wordt voor kantoorontwikkeling op beide stationslocaties en bij de omgeving bypass 
Boekelermeer / Kooimeerplein. Overigens worden andere locaties hiermee niet per definitie 
uitgesloten. Van deze drie locaties wordt geconstateerd dat deze gezien de kenmerken in ieder geval 
en bij uitstek geschikt zijn voor kantoorvestiging.  

In dat kader wordt als volgt geadviseerd: 

� Gemeente Alkmaar doet er goed aan te kiezen voor concentratie en massa en versnippering te 
van kantoorlocaties te vermijden. Voorkeur gaat uit naar multifunctionelelocaties; 

� Gemeente Alkmaar moet tot 2016 zorgen voor voldoende planvoorraad via ruimtelijke plannen; 
� Gemeente en marktpartijen moeten doorgaan en (extra) investeren in de plannen voor en 

kwaliteit van Alkmaar Centraal Station; 
� Station Alkmaar-Noord biedt perspectief voor kantoorontwikkeling; 
� Gemeente Alkmaar moet naast de stationslocaties geconcentreerd inzetten op één of twee 

locaties langs de ringweg; 
� Het aanbod op beide type locaties (stations en ringweg) dient snel te worden verruimd om aan de 

grote directe vraag te kunnen voldoen.  
 

Ten aanzien van het stationsgebied bij het centrum geldt dat het een regionale toplocatie is bij een 
knooppunt van openbaar vervoer. Een sterk punt van deze locatie is dat er al kantoormassa met een 
goede uitstraling is. Vanaf de ring is dit gebied redelijk goed bereikbaar. Locatie is hiermee geschikt 
voor kantoren met en zonder balie functie. 

De kantorennota, met locatiekeuzes, vormt de opmaat voor ruimtelijke plannen. Verder kan 
geconstateerd worden dat kantoorontwikkeling op deze locatie passend is binnen het provinciaal 
locatiebeleid “een goede plek voor ieder bedrijf”. 
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2.3.10  Stadsvisie Alkmaar 2000 

De gemeente Alkmaar legt in de "Stadsvisie Alkmaar sterke stad in de regio" de prioriteiten bij een 
sterk centrum, vitale wijken en een moderne economie. Als groeiende centrumstad moet Alkmaar 
creatief met de schaarse ruimte omgaan. Daarom maakt Alkmaar zich sterk voor het stedelijk 
woonmilieu. Om te voorzien in de regionale woningbehoefte, is het gemeentelijk uitgangspunt om 
binnen de stadsgrenzen nieuwe stedelijke woonmilieus te scheppen door transformatie van 
verouderde gebieden en door het verdichten van bestaande woonmilieus. Uitbreiding van het meer 
landelijk en buitenstedelijk wonen, laat de gemeente over aan de omringende gemeenten in het HAL-
gebied. Binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar zijn Vroonermeer-Noord en De Nollen voorlopig de 
laatste grote uitbreidingsgebieden.  

Naast de vernieuwing in bestaande woonmilieus vindt nieuwbouw plaats op ontwikkelingslocaties, 
met name in of nabij het centrum, zoals bij Huiswaard-Overstad en bij de Kanaaloevers. Met de 
realisatie van wonen en kantoren in onderhavig plangebied wordt ondermeer uitvoering gegeven aan 
de stadsvisie van de Gemeente Alkmaar.  

2.3.11  Visie Detailhandel 2005 

Winkels behoren tot één van de belangrijkste voorzieningen van Alkmaar. Alkmaar heeft daarmee 
een regiopositie en de gemeente wil deze graag vergroten. Tot 2005 waren de Structuurvisie 
Detailhandel HAL en de Structuurvisie perifere detailhandel HAL van kracht, welke in 1997 door de 
HAL-gemeenten zijn vastgesteld.  

In het kader van de ontwikkelingen in vraag en aanbod is het detailhandelsbeleid vernieuwd. De 
hoofdlijn uit de nieuwe detailhandelsvisie 'Uitwerking Regionaal Detailhandelsbeleid' is dat het 
wenselijk is dat winkelgebieden zich specialiseren qua bezoekmotief. Voor Alkmaar betekent dit dat 
de binnenstad en het centrale deel van Overstad zich ontwikkelen tot een (boven)regionaal 
winkelgebied voor recreatief winkelen. Het overige deel van Overstad is het (boven)regionale 
winkelgebied voor doelgericht winkelen in het thema wonen. De Mare is het gemakscentrum voor 
dagelijkse en frequent benodigde aankopen op stadsdeelniveau. Iedere wijk heeft een 
winkelvoorziening voor de dagelijkse boodschappen. Tenslotte is er een beperkt aantal (al of niet 
solitaire) vestigingen voor gerichte aankopen op bedrijventerreinen.  

Er zal terughoudend moeten worden omgegaan met nieuwe detailhandelsontwikkelingen buiten de 
beoogde winkelstructuur. Binnen de gewenste winkelstructuur is het wenselijk ruimte te bieden aan 
nieuwe marktontwikkelingen ter versterking van de winkelfunctie.  

In onderhavig plangebied wordt met dit uitgangspunt rekening gehouden. In het plan is in het uit te 
werken gebied een detailhandelsfunctie opgenomen. Dit zijn echter direct NS gelieerde voorzieningen 
(stationsgebonden functies) als kiosken, snackbar en stationsrestauratie. 

2.3.12  Horecabeleid tussen lust en last 2003 

Bij een bruisende stad hoort een groot en gevarieerd aanbod aan horeca. Het aanbod aan horeca in 
Alkmaar kan worden uitgebreid mits er geen overmatige hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt. 
In de horecabeleidsnota “Tussen lust en last” (2003) zijn de kaders voor de horeca in Alkmaar 
aangegeven. Voor de verschillende gebieden is een apart beleidskader opgesteld.  

In het centrum in de binnenstad ligt  het concentratiegebied van de horeca, hét uitgaansgebied voor 
de regio. In wijken zoals Zuid, is de horeca doorgaans buurtgebonden en meest te vinden in 
buurtwinkelcentra. Langs de belangrijke wegen, zoals de Kennemerstraatweg, is weggebonden 
horeca te vinden. Om hinder naar de omgeving te voorkomen wordt, naast de vergunningverlening, 
een planologisch regime van het bestemmingsplan ingezet. Voor horeca bij andere gelegenheden 
(sportkantines etc.) wordt het beleid en de regels vastgesteld afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden, zoals woningen in de buurt. In onderhavig plangebied wordt slechts lichte horeca, 
ondergeschikt aan de stationsfunctie, mogelijk gemaakt. 
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2.3.13  Alkmaar - Plan van aanpak luchtkwaliteit 2006-2010 

Bij de controle van de luchtkwaliteit van 2004 is geconstateerd dat de gemeente Alkmaar niet aan de 
normen van het Besluit luchtkwaliteit voldoet voor Stikstofdioxide (NO2) en Fijn stof (PM10). Op grond 
van dit resultaat heeft de gemeente Alkmaar conform het Besluit Luchtkwaliteit 2005 de verplichting 
om een plan van aanpak op te stellen. Op grond van modelberekeningen is te verwachten dat op 
diverse wegen en verkeerspunten binnen de gemeente en binnen het plangebied  niet aan de normen 
kan worden voldaan. De belangrijkste wegen binnen de gemeente die woongebieden (op korte 
afstand) doorkruisen zijn de Provinciale wegen N242, N245, N508, de Rijksweg N9 en de 
gemeentelijke Huiswaarderweg. Verder zijn nog van belang de zogenaamde “binnenring” en de 
radiaalwegen tussen de ring en de binnenring. 

Doel van dit Plan van aanpak is te komen tot een selectie van vastgestelde maatregelen waardoor in 
2010 aan de in het Besluit luchtkwaliteit gestelde luchtkwaliteitseisen wordt voldaan, waarmee de 
actuele knelpunten worden opgelost en verwachte knelpunten op de middellange termijn (2015/2020) 
worden voorkomen, waarmee in algemene zin de luchtkwaliteit verbetert in de gemeente Alkmaar en 
haar omgeving ten gunste van de leefbaarheid.  
In dit Plan van Aanpak Luchtkwaliteit zijn met name maatregelen geselecteerd die de gemeente zelf 
kan uitvoeren en/ of beïnvloeden. Door het nemen van een aantal specifiek geselecteerde 
maatregelen is het streven om per 1 januari 2010 te voldoen en te blijven voldoen aan de wettelijke 
luchtkwaliteitsnormen voor NO2 en PM10.  

De betekenis van dit plan van aanpak voor het bestemmingsplan is aangegeven in de paragraaf 4.2 
over luchtkwaliteit.  

2.3.14  Cultuurhistorische waarden 

In het structuurplan is in hoofdstuk 3 ingegaan op de cultuurhistorische waarden van het plangebied, 
historische geografische waarden, architectuurhistorische waarden en archeologsiche waarden. 
Archeologie en cultuurhistorische waarden van dit structuurplan zijn nomaals beschreven in paragraaf 
4.10.   

Voorts voert de gemeente ten behoeve van de beeldkwaliteit een welstandsbeleid (Welstandsnota 
2004). Ten behoeve van de plannen aan de noordzijde van het stationsgebied is een 
beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin de uitgangspunten van het uiterlijk van de bebouwde omgeving 
is vastgesteld. Bij de uitvoering van de plannen is rekening gehouden met dit beeldkwaliteitplan en de 
aspecten omtrent welstand.  
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3  Plangebied 

3.1  Karakteristiek en huidig gebruik  

Voor een groot aantal mensen, of dat nu forenzen zijn, dagjesmensen of toeristen, vormt het 
stationsgebied, waarbinnen het plangebied valt, de belangrijkste toegang tot Alkmaar. Het 
stationsgebied van Alkmaar, en dat geldt zeker ook voor het plangebied, heeft momenteel echter niet 
de allure die je van een belangrijke toegang tot de stad mag verwachten. Zowel aan de noord- als 
aan de centrumzijde is de openbare ruimte onoverzichtelijk, en is het station zelf moeilijk vindbaar. 
Verder heeft het station aan de noordzijde vrijwel geen uitstraling. De stationsonderdoorgang, die de 
feitelijke toegang tot de sporen vormt, is saai, kaal en niet toegankelijk voor minder validen.  

Ook het plangebied zelf oogt ongeordend; de voormalige opstallen van Van Gend en Loos zijn 
inmiddels gesloopt, maar een definitieve nieuwe functie op die locatie is er niet voor teruggekomen, 
delen van het gebied worden gebruikt als parkeergelegenheid, er is wat groen aanwezig, en zo 
ontbreekt feitelijk elke vorm van ordening. Deze karakteristiek van het plangebied draagt mede bij aan 
het gebrek aan uitstraling dat het gehele stationsgebied zo kenmerkt.  

Een herontwikkeling van het gebied is dan ook van groot belang. Hiervoor is het bieden van goede 
ontwikkelingsmogelijkheden noodzakelijk. Vestiging van hoogwaardige functies is een doelstelling die 
daarbij leidend moet zijn. Dit betekent bebouwing met uitstraling, zowel functioneel als qua 
bebouwing en samenhang met het station en de woonomgeving.  

Als eerste concrete aanzet tot de herontwikkeling van het gehele stationsgebied is na een lang 
voortraject door de raad op 31 januari 2005 een structuurplan vastgesteld. Voorliggend 
bestemmingsplan vormt voor een deel van het plangebied van het structuurplan een verdere 
uitwerking van de beleidskaders, vervat in bestemmingsvoorschriften.   

3.2  Toekomstige karakteristiek en gebruik 

Gezien de nabijheid van het station, een regionaal knooppunt van openbaar vervoer en de 
binnenstad, ligt het voor de hand om te kiezen voor vestiging van functies welke veel bezoekers 
aantrekken. Net als in het geldende bestemmingsplan is er dan ook gekozen voor een overwegende 
werkfunctie in de vorm van kantoren. Daarnaast wordt er voorzien in de realisatie van een aantal 
woningen. Deze woningen moeten met name een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het gebied 
buiten kantooruren.  

3.3  Stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit 

Voor het plangebied wordt, ten opzichte van de bestaande situatie, voorzien in een grotere 
intensivering van bebouwing en functies. De kaders daarvoor zijn op hoofdlijnen weergegeven in het 
structuurplan. In een apart beeldkwaliteitplan is een verdere uitwerking voor wat betreft de structuur 
beschreven. Tevens wordt daarin de gewenste beeldkwaliteit van het gebied beschreven. Hieronder 
volgen die aspecten welke betrekking hebben op het plangebied van voorliggend bestemmingsplan.    

3.3.1  Structuur 

Doelgroepen 

Het bestemmingsplan beoogd te voorzien in de realisatie van met name een aanzienlijke hoeveelheid 
kantoorvoorzieningen. Het betreft met name de grootschalige kantoorvestigingen.  

Daarnaast is een belangrijke gebruiker van (delen van) het gebied de (trein)reiziger. Bij de inrichting 
van het gebied is met name ook met die laatste doelgroep uitdrukkelijk rekening gehouden.   
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Hoofdopzet 

Het plangebied is onder te verdelen in drie deelgebieden, welke ook in het beeldkwaliteitplan voor het 
gehele stationsgebied worden onderscheiden: 

Plein Noordzijde e.o, waar het nieuw in te richten plein zal komen, geaccentueerd door de 
aangrenzende bebouwing, bebouwing overigens met een alzijdige en extroverte uitstraling;  

Middengedeelte Noordzijde, gelegen aan de noordzijde van de aan te leggen bypass, waar 
grootschalige bebouwing dient te komen, met een alzijdige en extroverte uitstraling, waarbij qua 
bouwhoogtes en bouwgrenzen rekening wordt gehouden met en aansluiting wordt gevonden op de 
noordelijke gelegen Bergerhof; 

Hoek Helderseweg - Kruseman van Eltenweg, waar oplopende bebouwing kan worden gerealiseerd 
eveneens weer met een alzijdige en extroverte uitstraling.  

Presentatie 

Voor de presentatie van het gebied, de daarin aanwezige openbare ruimte en bebouwing, gelden de 
uitgangspunten zoals deze zullen worden vastgelegd middels het in het vorige lid reeds genoemde 
beeldkwaliteitplan. Het beeldkwaliteitplan is tegelijk met de ter inzage legging van dit 
bestemmingsplan, vrij te geven voor inspraak.. Het beeldkwaliteitplan bevat naast de 
stedenbouwkundige uitgangspunten eveneens de welstandscriteria voor het gebied.   

Bebouwing  

Het spoor wordt begeleid door bebouwing. De zijde van de Helderseweg wordt gekenmerkt met een 
hoogteaccent (de kop).  

Plein  

Ten behoeve van de herkenbaarheid van het station komt er een duidelijke entree, in de vorm van 
een plein, welke toegang biedt tot de stationsingang/tunnel. De herkenbaarheid van het stationsplein 
wordt versterkt door de opzet van de bebouwing. De stedenbouwkundige uitgangspunten van de 
opzet van het plein en de locatie van de tunnel is nog niet exact duidelijk, zodat het plein en de tunnel 
zijn opgenomen als uitwerkingsbevoegdheid.  

Verbindende elementen met de centrumzijde 

Verbindende elementen in de structuur zijn: 

� De hoogteaccenten aan de kant van de Helderseweg; 
� De tunnel, met aan beide zijden een stationsplein; 
� Een eenheid in uitstraling van de bebouwing; 
� De Helderseweg. 
Deze verbindende elementen zullen vanwege dat verbindende karakter extra aandacht vragen.  

3.3.2  Ambitie 

Voor de planontwikkeling in het stationsgebied geldt een hoog ambitieniveau. Het stationsgebied 
geldt als entree voor de stad, voor inwoners en voor bezoekers. Daarnaast kan een locatie op een 
knooppunt van openbaar vervoer worden gezien als een unieke locatie.  

Zowel bebouwing als inrichting openbare en andere buitenruimte dient een hoogwaardige uitstraling 
te hebben. Ook de functies welke in het plangebied worden voorzien, met name kantoren, maar ook 
wonen, commercie en maatschappelijke functies, dragen bij aan dat hoogwaardig karakter.  

Bij het inrichten van het plangebied dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de directe 
omgeving. De woonbebouwing in de Bergerhof dient gerespecteerd te worden, maar ook de hogere 
bouwlijnen langs de Helderseweg en de bebouwing naast de Bergerhof worden daarbij betrokken. 
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Bebouwing en inrichting van het gebied dient een eigentijds karakter te hebben, waarbij het 
nadrukkelijk herkenbaar dient te zijn als stationsgebied van Alkmaar. Indien bebouwing op 
maaiveldniveau wordt voorzien van een plint, dan wordt deze uitgevoerd met kwaliteit naar het 
openbaar gebied dan wel de buitenruimte toe (bijvoorbeeld met een groenstrook). De stationsentree 
dient duidelijk als zodanig te worden onderscheiden.  

De bebouwing en inrichting van het gebied worden vormgegeven met als uitgangspunt dat een 
sociaal veilig gebied wordt gerealiseerd, waar het prettig is te verblijven. Het plein zal in de toekomst 
fungeren en ingericht zijn als verblijfsgebied.  

Parkeren dient verdiept (onder het peilniveau) te gebeuren. Bij de gebiedsontwikkeling geldt een 
goede bereikbaarheid voor iedereen als uitgangspunt. Bij de inrichting van het gebied en realisatie 
van bebouwing geldt duurzaamheid als uitgangspunt.  

3.3.3  Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid is een aspect dat veel aandacht verdient. In het kader van de 
structuurplanprocedure is gebleken dat veel mensen, als gevolg van de grootschalige 
kantoorontwikkeling, vrezen voor een sociaal onveilig overgangsgebied van het station naar met 
name de Bergerhof toe. Buiten kantooruren is er immers veel minder sprake van sociale controle. Om 
toch tot een sociaal veilig gebied te komen is een aantal maatregelen te nemen:  

Functionele diversiteit 

Allereerst wordt er gekozen voor functionele diversiteit. Naast kantoorontwikkeling is er tevens 
voorzien in woningbouw. Daarnaast kan er, met name rond het stationsplein, ruimte ontstaan voor 
commerciële en/of maatschappelijke functies. Naast aandacht voor de functionele invulling, zijn er 
echter meer aspecten welke een rol kunnen spelen bij de inrichting van een sociaal veilig gebied.  

Extroverte bebouwing 

De bebouwing welke wordt gerealiseerd dient een alzijdige uitstraling te hebben, waarbij kan worden 
gedacht aan de uitwerking van het gebouw, de architectuur, maar ook aan de directe relatie van 
binnen het gebouw naar buiten toe.  

Er dient sprake te zijn van extroverte bebouwing. Dat betekent bijvoorbeeld aan de noordzijde van het 
gebied dat de bebouwing niet alleen gericht is op de Bergerhof, maar ook op de spoorzijde. Deze 
relatie van binnen naar buiten toe dient te worden gegarandeerd (ook bij een plint).  

Levendig verblijfsgebied 

Levendigheid op straat moet worden gestimuleerd. Dit kan gebeuren middels een functionele 
diversiteit, maar ook door een kwalitatieve inrichting en een goede aanlichting.  

(Toe)zicht 

De tunnel en entrees worden ter bevordering van de sociale veiligheid bij voorkeur dusdanig 
uitgevoerd dat zicht naar binnen toe mogelijk is. Bebouwde parkeervoorzieningen dienen voorzien te 
worden van (camera)beveiliging, en te worden uitgevoerd met een overzichtelijke vormgeving waarbij 
donkere en onoverzichtelijke hoeken worden voorkomen.  

3.3.4  Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

Verdiept autoparkeren 

Parkeren ten behoeve van te realiseren kantoren en andere functies zal plaatsvinden in bebouwde, 
verdiepte parkeervoorzieningen, visueel niet dominant aanwezig in het straatbeeld. Dit geldt niet voor 
wat betreft de huidige parkeerplaatsen voor bewoners, kortparkeerplaatsen en K&R-plaatsen. Voorts 
wordt het P&R opgelost in een verdiepte parkeervoorziening. 
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Fietstalling  

Fietsstalling, zowel bewaakt als onbewaakt, wordt gerealiseerd als een hoogwaardige voorziening. Er 
dient een actief beleid te worden gevoerd om 'wildparkeren' van fietsen tegen te gaan. Fietsparkeren 
ten behoeve van de te realiseren functies (woningen, kantoren, etcetera) dient op eigen terrein 
mogelijk te worden gemaakt, bij voorkeur door middel van een inpandige oplossing. Wat betreft de 
fietsstalling ten behoeve van de reizigers, zal vooralsnog gebruik worden gemaakt van de huidige 
fietsparkeermogelijkheden (zowel noord als zuidzijde van het station). Bij uitwerking van de plannen 
van het westelijke gedeelte van het plangebied (uit te werken gebied) zal nader worden bekeken hoe 
aan fietsparkeren vorm wordt gegeven. 

Goede bereikbaarheid voor iedereen 

Het gehele stationsgebied dient een voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk gebied te worden. 
Dit geldt uiteraard eveneens voor de te realiseren woningen en kantoren, alsook voor de huidige en 
toekomstige reizigers. Wat betreft de P&R-reizigers wordt in de omgeving van het station voorzien in 
voldoende parkeerplaatsen. Tevens wordt in de toekomst voorzien in een nieuwe tunnel of het 
uitbreiden van de bestaande tunnel ten behoeve van voetgangers.  

Verkeerskundige ontsluiting kantoorbebouwing 

De verkeerskundige ontsluiting van de kantoorbebouwing van SNS Reaal en een toekomstige andere 
gebruiker gaat aan de spoorzijde plaatsvinden. De verkeerskundige ontsluiting van de westelijk 
gelegen kantorenstrook gaat plaatsvinden binnen de bestemming groen (aan de zijde van de 
bestaande bebouwing Bergerhof en het Horizoncollege). 

3.3.5  Uitstraling gebied 

Het gebied moet als toegangspoort tot de stad een hoogwaardige uitstraling krijgen. Het gebied zal 
een intensief gebruik gaan kennen, bebouwing wordt gerealiseerd met duurzame materialen, met een 
extroverte uitstraling. De entree van het station en het daaraan gelegen plein zal verbijzonderd 
worden.  

Infrastructuur  

Ook de binnen het gebied gelegen wegen zullen een opwaardering gaan krijgen, waarbij de uitstraling 
ervan veel aandacht krijgt. De bestaande en te handhaven Kruseman van Eltenweg kent een 
laankarakter. Dit karakter zal worden behouden, en waar mogelijk worden versterkt. Versterking van 
het laankarakter kan door het toevoegen van bebouwing, maar ook door het aanvullen van de 
bestaande boomstructuur. De weg zal, voor zover deze niet meer deel zal uitmaken van de 
hoofdverkeersroute, worden ingericht als een 30 km/u weg. De verlegde Kruseman van Eltenweg 
langs het spoor krijgt een doorstroomfunctie en wordt als zodanig ingericht.  

Bebouwing 

Gebouwen kennen een duurzaam materiaalgebruik, en hebben een extroverte, naar buiten gerichte 
uitstraling. Situering en schaal van de bebouwing zijn gerelateerd aan de omgeving, zowel de 
bebouwing van die omgeving als de openbare ruimte. De bebouwing binnen het gebied zal op elkaar 
worden afgestemd, waarbij met name de koppen aan de kant van de Helderseweg, en de pleinen 
nadrukkelijk in relatie tot elkaar zullen worden vormgegeven. 

Plein 

Het plein zal op één niveau worden ingericht, waardoor er geen hoogteverschil zal voorkomen. 
Materiaalgebruik en kleurstellingen bij de inrichting zullen duidelijk maken waar welke gebruiker 
(voetganger, fietser, auto) zich zal moeten begeven.  

Eenheid van het plein staat voorop. Het pleinkarakter zal worden versterkt door de bebouwing. Het 
plein krijgt een zekere intimiteit, met een uitgesproken verblijfskarakter. De nadere inrichting van het 
plein zal echter mogelijk worden gemaakt nadat dit gedeelte van onderhavig bestemmingsplan is 
uitgewerkt in een uitwerkingsplan. 
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3.3.6  Functies 

In zijn algemeenheid zal het stationsgebied een levendige uitstraling moeten gaan krijgen. 
Functionele diversiteit draagt daaraan bij. Rond het plein zal meer aandacht komen voor commercie 
en stationsgebonden functies, alles met een uitnodigend karakter en uiteraard goed toegankelijk voor 
iedereen.  

Het plan voorziet in woningen en kantoren. Een functie als kantoren past hier vanwege het knooppunt 
van openbaar vervoer, uitstekend. Bovendien maakt een dergelijke functie een hoogwaardige 
uitstraling van de bebouwing zeer goed mogelijk en zal daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van het gebied. Dit laatste geldt overigens ook voor de woningbouw.  

3.3.7  Duurzaamheid 

Het stationsgebied zal als toegangspoort van Alkmaar een visitekaartje worden, met een 
hoogwaardige, kwalitatieve uitstraling. Duurzaamheid hoort daar absoluut bij. Dit kan tot uiting komen 
via materiaalgebruik en de inzet van duurzame energieopwekking. 

Uit onderzoek is gebleken dat een toevoeging van water vanuit waterhuishoudkundig oogpunt gezien 
niet noodzakelijk is. Toevoeging van water in het gebied kan uiteraard wel een bijdrage leveren aan 
de uitstraling van het gebied. Daarbij hoeft niet te worden gedacht aan de aanleg van een watergang 
langs de bestaande Kruseman van Eltenweg (dit zou zelfs een negatieve invloed kunnen hebben op 
de grondwaterstand). Eerder wordt gedacht aan integratie van een waterpartij in het plein of in 
bebouwing.  

3.4  Functionele diversiteit 

Binnen het plangebied is gekozen voor een grote functionele diversiteit. Hoewel hoofdzakelijk wordt 
uitgegaan van werkfuncties, voorziet het bestemmingsplan tevens in een woonontwikkeling langs de 
bestaande Kruseman van Eltenweg.  

De werkfuncties welke worden voorzien zijn hoofdzakelijk kantoor- en dienstverlenende functies. Juist 
vanwege de ligging nabij het station leent deze locatie zich daarvoor bij uitstek. Met name rond het 
plein wordt daarnaast in de toekomst voorzien in kleinschalige commerciële functies als detailhandel 
en lichte horeca. 

3.5  Kantoorontwikkeling en woningbouw 

De belangrijkste ontwikkelingen in het gebied als het gaat om de functionele invulling betreft 
kantoorontwikkeling en woningbouw.  

Aan de spoorzijde (parallel) wordt voorzien in kantoorvoorzieningen van maximaal 4 bouwlagen. Ter 
bevordering van de functionele diversiteit is de functie wonen met de oriëntatie en ontsluiting op de 
Kruseman van Eltenweg noodzakelijk. In dit gedeelte van het plan wordt gewerkt met verschillende 
bouwvolumes. Deze bebouwingswand (kantoren) vormt een gesloten wand ter afscherming van de 
bestaande woningen als wel de te ontwikkelen woningen.  

Aan de kanaalzijde is voorzien in een hoogte accent tot maximaal 35 m, welke afbouwend is naar het 
westen tot 22 m. Dit betekent een matiging van het bouwvolume in de richting van het station en de 
omliggende woonbebouwing van de Bergerhof.  

De nieuwe stationsentree, die verbonden wordt met een nieuw te bouwen voetgangerstunnel, dient 
door enigszins hogere bebouwing geaccentueerd te worden.  
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In het verkeerscirculatieplan zal in de toekomst aanzienlijk meer autoverkeer via de noordzijde van 
het station afgewikkeld worden. Daarvoor is het noodzakelijk de bestaande Kruseman van Eltenweg 
qua functie te verleggen, op de locatie langs het spoor. Deze weg (bypass) wordt gezien als een 
binnenstedelijke radiaal. De bestaande Kruseman van Eltenweg wordt hierdoor aanzienlijk ontlast, 
ten gunste van reizigers, bewoners en schoolgebruikers van het Horizoncollege. De bestaande 
Kruseman van Eltenweg wordt ingericht tot een 30km-zone 

Parkeervoorzieningen worden in het plangebied verdiept (onder peilniveau) aangelegd. De ontsluiting 
van de kantoren wordt via de inrit- en uitrit van de parkeervoorziening gerealiseerd. 

3.6  Verkeer en vervoer 

Verkeersveiligheid 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid wordt in ieder geval rekening gehouden met de volgende 
aspecten: 

� de verkeersveiligheidseisen van de gemeente Alkmaar zoals deze zijn vastgelegd in het 
beleidsplan verkeer en vervoer. 

 

Wat de verkeersveiligheid betreft worden eisen gesteld aan: 

� de aansluiting van in- en uitritten op de openbare weg; 
� de gevolgen voor het zicht op de openbare weg c.q. fiets- en voetpaden. 
 

Ontsluitingsstructuur 

De ontsluiting vanuit het treinstation zal plaatsvinden van de tunnel op het plein, vanwaar men zowel 
per auto (taxistandplaatsen en K&R-plaatsen), fiets (vanuit de te realiseren fietsenstallingen) als te 
voet het gebied kan verlaten.  

De hoofdontsluiting voor de te realiseren kantoorvoorzieningen van SNS Reaal en van de 
toekomstige andere gebruiker, gaat plaatsvinden aan de zijde van het spoor. De hoofdontsluiting van 
de westelijk gelegen kantorenstrook wordt ontsloten binnen de bestemming groen (aan de zijde van 
de bestaande bebouwing Bergerhof en het Horizoncollege). 

De ontsluiting van de aangrenzende woonwijken zal plaats blijven vinden via de bestaande Kruseman 
van Eltenweg, welke vanaf de bypass een 30 km/u regime zal krijgen. 

Parkeren 

Parkeergelegenheid voor alle gebruikers van het gebied dient in voldoende mate te worden 
gerealiseerd. Hiertoe gelden de volgende uitgangspunten:  

� In het kader van de transferiumgedachte moet er voldoende parkeergelegenheid zijn in het 
gehele stationsgebied, inclusief de centrumzijde. Niet alleen voor bewoners, werknemers en 
bezoekers, maar ook voor gebruikers van het station; 

� Uitgangspunt is dat er in het gehele stationsgebied, inclusief de centrumzijde, rekening houdend 
met de leefbaarheid en veiligheid van het gebied en de omgeving, gestreefd wordt naar een 
maximaal aantal parkeerplaatsen ten behoeve van treinreizigers, de zogenaamde P&R plaatsen 
van 400;  

� Aan de noordzijde van het spoor moeten minimaal 120 P&R parkeerplaatsen in stand blijven. Als 
de bestaande parkeerterreinen aan de noordzijde worden bebouwd zal hiervoor ruimte moeten 
worden gevonden in de verdiepte parkeergarages. 

� Aan de centrumzijde zal het bestaande P&R terrein worden heringericht ten behoeve van ten 
minste 130 P&R parkeerplaatsen. Ruimtelijk moet het aan de centrumzijde mogelijk blijven om 
het aantal plaatsen uit te breiden tot in totaal 280 P&R parkeerplaatsen (via een gebouwde 
parkeervoorziening). 
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� Buiten werktijden zullen de parkeervoorzieningen waar mogelijk ter beschikking van de 
omwonenden worden gesteld; 

� Bij onderhavige ontwikkeling gelden de parkeernormen zoals deze zijn vastgesteld door de 
gemeenteraad op 5 juli 2007. Deze norm wijkt af van de eerder in het structuurplan vastgestelde 
normen. Voor kantoorvestiging geldt in het gebied een parkeernorm van 1,2 pp/100 m2 bvo en 
voor wonen 1,5 pp per woning.  

 

Verlegde Kruseman van Eltenweg  

De verkeersstructuur zal worden veranderd. De huidige Kruseman van Eltenweg wordt door de 
ontwikkelingen in het plangebied door middel van een bypass verplaatst. Het autoverkeer wordt via 
de nieuwe weg richting de spoorbanen verlegd.  

De verlegde Kruseman van Eltenweg (de bypass) wordt aangesloten op de weg Wognemsebuurt. 
Deze nieuwe weg wordt de toekomstige doorgaande verkeersroute. Deze nieuwe weg vervangt de 
huidige Kruseman van Eltenweg als doorgaande verkeersroute. De bestaande Kruseman van 
Eltenweg (voorbij de nieuwe aftakking) wordt als 30 km gebied ingericht. 

 

Figuur 3: toekomstige doorgaande verkeersroute; verlegde Kruseman van Eltenweg 
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4  Milieu- en overige aspecten 

4.1  Geluid 

Door Ingenieursbureau M+P is gedurende het bestemmingsplanproces meerdere geluidonderzoeken 
uitgevoerd. De laatste versie van de akoestische rapportage dateert van 12 oktober 2009 
(M+P.GALK.08.01.4). In het akoestisch onderzoek is het akoestische klimaat vanwege het 
spoorweglawaai, het verleggen van de Kruseman van Eltenweg en de geluidemissie vanwege het 
emplacement, onderzocht.  

Uit de akoestische rapportage blijkt de maximale geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer van 
de (omgelegde) Kruseman van Eltenweg, op de gevels de nieuwe woningen maximaal 51 dB 
bedraagt. Dit betekent dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 3 dB wordt overschreden. In het 
kader van de Wet geluidhinder dient het college van burgemeester en wethouders een ontheffing 
hogere geluidwaarde te verlenen. Bij het onderhavige bestemmingsplan is tevens de ontheffing 
hogere geluidwaarde gevoegd. Het is de verwachting dat het college van burgemeester en 
wethouders het besluit om hogere geluidwaarde te verlenen op 27 oktober 2009 neemt dan wel op     
3 november 2009. De ontheffing wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage gelegd.  

Verder blijkt uit de akoestische rapportage dat de geluidsbelasting vanwege de doorgaande treinen bij 
de nieuwe woningen niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde (55 dB). De hoogste 
geluidsbelasting vanwege deze treinen bedraagt maximaal 46 dB. 

Het emplacement valt niet onder de Wet geluidhinder, maar onder de Wet Milieubeheer. Het 
emplacement heeft een vigerende milieuvergunning. Bij de berekeningen is hier rekening mee 
gehouden. De equivalente en maximale geluidsbelasting vanwege het emplacement voldoet bij de 
nieuwe woningen aan de grenswaarde van 50 respectievelijk 60 dB(A). 

Met de conclusies van het onderzoek is bij vaststelling van het definitieve bestemmingsplan rekening 
gehouden. Tenslotte hebben de op te richten kantoren een afschermende werking op zowel de 
bestaande woningen buiten het plangebied als de nieuwe woningen binnen het plangebied. Het 
geluidrapport wordt gelijk met het bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

4.2  Luchtkwaliteit 

Wet luchtkwaliteit 

Bij plannen in het kader van de WRO, moet op grond van het Wet luchtkwaliteit 2007, ingegaan 
worden op gezondheidssituatie van de bewoners wat betreft luchtkwaliteit. Natuurlijk bij nieuwe 
ontwikkelingen maar ook bij conserverende plannen moet er gekeken worden wat voor situatie wordt 
bestemd en welke relatie er is tot de luchtkwaliteit. De gemeente Alkmaar heeft voor de aanpak van 
de luchtkwaliteit een plan van aanpak opgesteld. Naast het wegverkeer ondervindt de luchtkwaliteit 
ook invloed van scheepvaartverkeer op het Noordhollands kanaal, van activiteiten van inwoners en 
van industriële activiteiten.  

De luchtkwaliteit is een combinatie van de achtergrondconcentratie en de lokale bijdrage (emissies in 
en rond Alkmaar). Er zijn behoorlijke verschillen in luchtkwaliteit, die voor het overgrote deel worden 
veroorzaakt door het wegverkeer. In het plan van aanpak is vastgesteld dat de ring en ook de 
stedelijke invalswegen de Kennemerstraatweg en de Vondelstraat en de "binnenring" de 
grenswaarden worden overschreden van de belastende stoffen Stikstofdioxide en Fijn Stof.  

De aanpak van de gemeente richt zich dan ook met name op verkeersmaatregelen en op haar eigen 
wagenpark.  
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Nationale samenwerking luchtkwaliteit 

Alkmaar neemt deel aan de landelijke operatie NSL om de luchtkwaliteit te verbeteren. In het NSL 
(Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit) speelt o.a het begrip IBM (In Betekenende Mate) bij 
projecten een rol. Dit zijn projecten waarbij de bijdrage van de nieuwe ontwikkeling zodanig is dat de 
bijdrage aan de plaatselijke luchtverontreiniging 3% of meer is van de normwaarde 40 µgr/m3. 

Alle saneringsmaatregelen NSL hebben een grotere getalwaarde dan alle extra verontreinigingen 
afkomstig van de IBM projecten. Als resultante ontstaat er dan een schonere lucht en kan aan de 
normen worden voldaan. 

In eerste instantie heeft Alkmaar de projecten Huiswaard Overstad en het Stationsgebied opgegeven 
als mogelijke IBM projecten. Deze zijn ook opgenomen in de concept RSL van de Noordvleugel 
(provincie NH) van februari 2007. 

Inmiddels is per 20 novovember 2007 het  Besluit “niet in betekenende mate bijdragen” (NIBM) van 
kracht geworden. In dit besluit zijn meer uitgebreid regels gegeven welke projecten Niet IBM zijn. 

Op grond van deze regels horen ook kleinere projecten binnen een straat van 1000 meter bij het 
grotere project (wat betreft de IBM regeling) en moeten in de beschouwing meegenomen worden.  

Op grond hiervan is voor de binnenstad opnieuw een screening uitgevoerd met Huiswaard Overstad 
en het Stationsgebied als uitgangspunt. 

Als ondergrens voor mee te nemen projecten wordt in de NIBM regeling 0,1 µgr/m3 gehanteerd wat 
overeenkomt met 125 woningen en / of 8000 m2 Bvo kantoor 

De volgende projecten bevinden zich binnen 1000 meter van de grens van Overstad of het 
Stationsgebied en hebben meer dan 125 woningen of hebben een combinatie met andere doeleinden 
waardoor de 0.1 µgr/m3 grens wordt overschreden.  

 

Nummer naam Aantal 
woningen 

M2 BVO 
kantoor 

M2 
detailhandel 

Aantal 
ontsluitingswegen 

1 Overstad 2000 15000 33500 4 

2 Stationsgebied 100 35000 0 2 

3 Waterkwekerij 600 11000 0 1 

4 Paardenmarkt 100 0 1500 1 

7 Alkmaar NS 
Noord 

200 10.000 0 2 

8 DFS terrein 200 0 0 1 

9 Schelphoek 450 0 0 1,5 

10 Jaagpad 700 0 0 2 

 totalen 4350 71000 35000  

 

De ontsluitingswegen van diverse projecten komen gecombineerd voor. Voor het gehele gebied zijn 
dit de binnenring en de diverse radiaal- wegen die de binnenring van Alkmaar met de buitenring 
verbinden. 

Omdat op deze wegen (in de saneringstool) diverse overschrijdingen van de grenswaarde 
luchtkwaliteit voorkomen is het hierboven gedefinieerde projectgebied als IBM project gedefinieerd. 

De projecten moeten wel op detailniveau worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

Verwachting (en bedoeling) is dat door de sanering de overschrijdingen op de diverse wegen in 
Alkmaar zullen verdwijnen. 

Het project is bij de provincie aangemeld en opgenomen het RSL (NSL Noord Holland).In het kader 
van de goede ruimtelijke ordening is voorts onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit als gevolg van 
deze plannen. Hieruit is gebleken dat de geldende grenswaarden niet worden overschreden. 
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4.3  Bodem 

In Nederland is voor de bescherming van de bodem (grond en grondwater) de Wet op de 
bodembescherming van kracht. De doelstelling van de wet is een duurzaam schone bodemsituatie. 
Vanuit een goede ruimtelijke ordening is een duurzaam verantwoord gebruik van de gronden, zonder 
risico voor de volksgezondheid, uitgangspunt. Inzicht vooraf in de bodemsituatie maakt deel uit van 
de uitvoerbaarheid van plannen en projecten, waaronder bestemmingsplannen. Bij daadwerkelijke 
realisatie van nieuwbouw (bouwvergunning) is een “schone grond”-verklaring vereist.  

4.4  Externe Veiligheid 

Ten aanzien van externe veiligheid zijn de volgende items bekeken en beoordeeld: 

�         inrichtingen die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI); 
�         vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water en via het spoor; 
�         transport gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 
�         opslag en verkoop vuurwerk. 

 

BEVI inrichtingen 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die onder het BEVI vallen. De 
rioolwaterzuivering  ligt op meer dan 350 m afstand van de grens van het plangebied. De bedrijven in 
de omgeving zijn vooral scholen en kantoren. Ook in het plangebied zelf zijn geen BEVI inrichtingen 
geprojecteerd. Het gaat binnen het plangebied om de realisatie van kantoren en woningen. Het NS-
emplacement is eveneens geen BEVI inrichtingen, er vindt geen op- en overslag plaats van 
gevaarlijke stoffen.  

Vervoer gevaarlijke stoffen 

De route gevaarlijke stoffen over de weg is in Alkmaar vastgelegd op de ringweg. Deze route ligt op 
meer dan 200 m ( > 750 m) vanaf de grens van het plangebied. 

Via het spoor vindt geen transport plaats van gevaarlijke stoffen en dat geldt ook voor het vervoer 
over water. Sinds enige jaren vindt geen transport van gevaarlijke stoffen meer plaats op het 
Noordhollands kanaal. Het transport van aardgascondensaat van de NAM Den Helder, gaat nu via 
het IJsselmeer.  Overigens is in het ontwerp Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen over Water van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat het Noordhollands kanaal opgenomen als een groene route. Dit 
betekent dat over het Noordhollands kanaal weinig tot geen vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt. Bij ruimtelijke ontwikkelingen langs een dergelijke route spelen het plaatsgebonden- en 
groepsrisico geen rol. 

Buisleidingen 

Gekeken is naar hoge druk  (> 16 bar)  aardgastransportleidingen. Dit type leiding bevindt zich niet in 
en buiten het plangebied. Er is uitsluitend spraken van distributieleidingen met een maximale druk 
van 8 bar. 

Vuurwerk 

In de bestaande situatie zijn er in de omgeving van het plangebied geen verkooppunten van 
vuurwerk. 

Kortom het onderdeel externe veiligheid levert geen problemen op voor de ontwikkeling van het 
plangebied. Bij de verdere invulling van het gebied hoeft geen rekening te worden gehouden met het 
plaatsgebonden- en het groepsrisico ten aanzien van de hierboven genoemde EV-items. 
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4.5  Duurzaam Bouwen & energie 

Duurzame ontwikkeling 

De belangrijkste uitgangspunten en maatregelen van het plan ten aanzien van duurzaamheid zijn de 
volgende:  

Ruimtelijk ontwerp 

Voor het uitwerken van het ontwerp van het stationsgebied dienen de richtlijnen van het Nationaal 
Pakket Duurzame Stedenbouw te worden aangehouden. Daarvoor zijn voor het ruimtelijk ontwerp in 
ieder geval de onderstaande uitgangspunten van toepassing: 

� Maximale benutting efficiënt en intensief ruimtegebruik: verdiept parkeren, bouwen in meerdere 
lagen met maximaal aantal m2 vloeroppervlak, maximale bouwhoogte, hoge floorspace-index. Dit 
is aangegeven met een verdichtingsstudie; 

� Uitwerken van een energievisie: plan toetsen op energieverbruik (kan via OEI-studie Novem) en 
het potentieel aan energie dat duurzaam kan worden opgewekt. Voor de locatie geldt een Energie 
Prestatie op Locatie (EPL) van > 7.0;  

� De gebouwen ontwerpen op een lage warmte en koudevraag door rekening te houden met 
natuurlijke zoninval en natuurlijke koude (vb: lichtkoepels, warmte/ koude opslag, atrium, serre, 
overstekken, zomernachtkoeling etc); 

� Gebruik van duurzame (natuurlijke) materialen in ontwerp: mogelijke zichtbare houten constructie. 
 

Utiliteitsbouw en voorzieningen 

Ten aanzien van Utiliteitsbouw en voorzieningen zijn met name van belang de bouwtechnische 
maatregelen die het energieverbruik in de toekomst verlagen. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

� Een 15% betere Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC-waarde) van het utiliteitsgebouw ten opzichte 
van het geldende bouwbesluit; 

� Voldoen aan de maatregelen van de Standaardlijst Utiliteitsbouw Alkmaar; 
� Verhogen van de bouwschil-isolatie door vloer en gevel uit te voeren in RC = 3 tot 3,5 en dak 

RC=3,5 tot 4;toepassen van HR ++ glas, in overeenstemming met geluidseisen; 
� Toepassen van houtsoorten met FSC-keurmerk; 
� Gescheiden afvalinzameling, rekening houdend met een groot aantal fracties, o.a. papier, karton, 

kca, gft, plastics, grijs en grof grijs. 
 

Verder worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

� Voor de warmtevoorziening een centrale warmte / koudeopslag met warmtepompen aan te 
leggen in combinatie met plaatsing van zonneboilers; 

� Stroom van HVC; 
� Flexibel te bouwen om aanpassingen in de toekomst op te kunnen vangen;  
� Ventilatiesysteem met balansventilatie en hoog WTW rendement; 
� Aanwezigheidsdetectie voor verlichting in gemeenschappelijke ruimtes, wc, douche etc. 
� Energiezuinige armaturen voor verlichting, lichtafhankelijke verlichting in ruimtes; 
� Extra geluidsbeperkende maatregelen in verband met geluidseffecten railverkeer. 
 

Woningbouw 

Daarnaast ligt het voor de hand om een aantal maatregelen zowel voor de kantoren als ook voor de 
woningen te doen laten gelden. Uitgegaan wordt van: 

� Voor de woningen wordt uitgegaan van een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,8 
(20%<geldende Bouwbesluit); 

� Voldoen aan de Alkmaarse Standaardlijst (duurzaam bouwen) Woningbouw; 
� Verhogen van de bouwschil-isolatie door vloer en gevel uit te voeren in RC = 3 tot 3,5 en dak 

RC=3,5 tot 4;  
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� Toepassen van HR ++ glas, in overeenstemming met geluidseisen; 
� Toepassen van houtsoorten met FSC-keurmerk. 
� Verder worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
� Warmtevoorziening woningen koppelen aan centrale warmte/koude voorziening (centrale 

zonneboilers) voor de kantoren en andere voorzieningen; 
� Srtoom van HVC; 
� Toepassen van verdergaande waterbesparende maatregelen (WC, douche, wasbakken); 
� Gebruik van duurzame energie. 
 

Openbare ruimtes 

Ten aanzien van de openbare ruimtes tot slot geldt dat bij de inrichting daarvan dat er rekening moet 
worden gehouden met: 

� Integratie van groen in en om het complex; 
� Toepassen van energiezuinige verlichting; 
� Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor fiets en auto; 
� Aandacht voor veiligheid, vandalisme en criminaliteit; 
� Gebruik van secundaire materialen voor het bouwrijp maken zoals het gebruik van puingranulaat; 
� Voor het bouwrijp maken geldt de Alkmaarse Standaardlijst GWW (o.a. hout met FSC-keurmerk); 
� Milieustraten verdiept aan te brengen dan wel inpandig aan te brengen; 
� Afvoer hemelwater op oppervlaktewater met verbeterd gescheiden rioolsysteem; 
� Omliggend water en groen dienen er 'aantrekkelijk' uit zien, dat bijdraagt aan de kwaliteit van het 

complex. 

4.6  Water en groen 

4.6.1  Watertoets 

Op 18 februari 2003 is er overeenkomstig de watertoets in het kader van het structuurplan een 
overleg geweest tussen de gemeente en het hoogheemraadschap. In dit overleg zijn de volgende 
kanttekeningen gemaakt: 

� Indien een toename van de verharding zal plaatsvinden, elders buiten het plangebied 
compenseren. 

� Het hemelwater waar mogelijk afkoppelen van het riool. 
� De waterkering langs het kanaal respecteren. 
 

Verder heeft men de wens geuit om te bezien of er een waterloop zou kunnen worden opgenomen 
ten zuiden van de Kruseman van Eltenweg.  

Met de wensen zoals deze zijn geuit door het hoogheemraadschap zal bij de verdere planvorming 
rekening worden gehouden. Er is geen sprake van toename van verharding, zodat compensatie 
buiten het plangebied niet noodzakelijk is.  

De afkoppeling van hemelwater naar riool is geregeld in de Bouwverordening. Bij het behandelen van 
de bouwaanvraag wordt met die regels rekening gehouden.  

Ten behoeven van de waterkering zal melding worden gemaakt bij de start van de werkzaamheden. 
Indien noodzakelijk zal een ontheffing van de keur worden gevraagd.  

Uit het geohydrologisch onderzoek is gebleken dat het creëren van een waterloop langs de 
bestaande Kruseman van Eltenweg geen oplossing biedt voor de grondwaterproblematiek in de 
Bergerhof. De overige uitkomsten van die onderzoek zijn beschreven in de volgende paragraaf.  

Na overleg met Hoogheemraadschap is het plan akkoord bevonden.  
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4.6.2  Waterhuishoudkundige aspecten 

In opdracht van de gemeente Alkmaar heeft Geodelft onderzoek gedaan naar de hydrologische 
situatie in de Bergerhof, en naar de eventuele gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen in het 
stationsgebied. Het uitgevoerde onderzoek leidt tot de volgende conclusies: 

� Het bouwen van de ondergrondse parkgarages leidt niet tot wateroverlast in de Stationsbuurt of in 
de Bergerhof; 

� Het aanlegniveau van de parkeergarage heeft nauwelijks invloed op de grondwaterstroming; 
� De bouw van de parkeergarages veroorzaakt een berekende gemiddelde stijging van het 

freatische grondwaterniveau onder de sporen met circa 0,16 m; 
� Het bergen van neerslag in de Stationsbuurt is vanwege het benodigde ruimtebeslag, de 

aanlegdiepte en de effecten op de grondwaterstand gewenst; 
� Het aanleggen van een sloot nabij de Bergerhof in de Kruseman van Eltenweg zal in de wijk extra 

wateroverlast veroorzaken of de periode waarin wateroverlast wordt ondervonden verlengen; 
� De riolering in de Bergerhof is ontworpen volgens de daarvoor geldende richtlijnen; 
� De drainagevoorziening in de Bergerhof is toe aan een onderhoudsbeurt; 
� De sloten rondom de Bergerhof moeten regelmatig worden opgeschoond; 
� De ondervonden wateroverlast in de Bergerhof is toe te schrijven aan de neerslag in combinatie 

met de dunne toplaag; 
� De drainage in de Bergerhof ligt op het juiste niveau; 
� De door de bewoners getroffen maatregel zoals het plaatsen van een terugslagklep in de afvoer, 

het waterdicht maken van muurdoorvoeren, het waterdicht afsmeren van de buitenzijde van de 
muren en het aansluiten van de hemelwaterafvoeren op de gemeentelijke riolering blijken zeer 
effectief te zijn tegen optredend wateroverlast in de panden; 

� De voormalige haven heeft geen meetbare invloed op de grondwaterstanden in de Bergerhof. 
 
Verder is in het rapport een aantal aanbevelingen gedaan, mede ten aanzien van de realisatie van de 
plannen in het plangebied van voorliggend bestemmingsplan. Deze aanbevelingen, die met name 
betrekking hebben op de uitvoering, zullen bij de verdere planontwikkeling worden meegenomen.   

4.6.3  Groen 

Iepen Kruseman van Eltenweg 

De iepenbomen langs de Kruseman van Eltenweg evenwijdig aan het voormalige terrein van Van 
Gend en Loos, thans ingericht als parkeerterrein, vormen een belangrijke doorgaande boomstructuur. 
De bomen worden jaarlijks geïnjecteerd ter voorkomen van infectie door iepenziekte zodat, 
behoudens onvoorziene omstandigheden voor wat betreft stormschade, mechanische gebreken of 
andere aantastingen of gebreken, de bomen nog vele jaren kunnen doorgroeien. 

De bomen staan voor het grootste deel in een groenstrook tussen voetpad van de Kruseman van 
Eltenweg en het parkeerterrein van de NS. De bomen hebben een gemiddelde kruindoorsnede van 
14 meter.  

Uitgaande van het feit dat de boomkruin een afspiegeling is van het wortelstelsel, dienen daarbinnen 
geen ontgravingen of bebouwingen plaats te vinden. Voor de ontwikkeling van eventuele plannen aan 
de zijde van het parkeerterrein van de NS, betekent dit dat ter behoud van de bomen, binnen negen 
meter uit het hart van de boomstam, geen ontgravingen mogen plaatsvinden. 

Momenteel ligt onder een gedeelte van de boomkruinen verharding ingericht als rijweg ten behoeve 
van bijvoorbeeld de parkeerplaatsen. Het zou te ver gaan om bij nieuwe ontwikkeling te verlangen 
dat, binnen de bestaande afmetingen, hier geen verharding mag worden gehandhaafd of 
aangebracht. Het zou echter wel wenselijk zijn om de verharding te vervangen door gras of 
laagblijvende beplanting. 

Het respecteren van de kruindoorsnede van 14 meter, betekent het respecteren van een maat van 
negen meter uit het hart van de boomstam, waarbinnen geen ontgravingen mogen worden gedaan of 
bebouwing worden gerealiseerd.  
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Bij bebouwing van het terrein dient aan deze maat van zeven meter nog een extra maat van twee 
meter te worden toegevoegd, als takvrije ruimte tussen nieuwbouw en boomkruin. Deze ruimte kan 
wel worden gebruikt voor het plaatsen van steigers tijdens de bouw of glasbewassing na de bouw 
door hoogwerkers. 

4.7  Hoofdleidingen en straalpad 

Hoofdleidingen (en kabels) 

Uit de bij de gemeente beschikbare inventarisatie kabels en leiding blijkt dat zowel langs de 
Helderseweg (westzijde) als langs de Kruseman van Eltenweg (noordzijde) een distributie- en/of 
transportleiding voor drinkwater loopt. Bovendien liggen in het plangebied kabels van de het eigen net 
van NS. Bij realisatie van de plannen en de planontwikkeling zal rekening worden gehouden met de 
door het plangebied lopende kabels en leidingen.  

Straalpaden 

In of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen straalpaden waarmee bij de 
planontwikkeling rekening dient te worden gehouden.   

4.8  Ecologie 

In het kader van de flora en faunawetgeving zal worden onderzocht of er zich beschermde flora en 
fauna in het gebied bevinden. De uitkomsten en adviezen van dit onderzoek zullen in de 
besluitvorming van het bestemmingsplan worden meegenomen.   

4.9  Molenbiotoop 

In het plangebied is geen molenbiotoop aanwezig. Ten behoeve van de poldermolen "de Eendracht" 
wordt door Molenvereniging aangegeven dat vanwege aanwezige bebouwing en turbulentie geen 
ruimte is voor windrecht of het functioneren van de molen. 

4.10  Archeologie en cultuurhistorische aspecten 

Reeds in het kader van het structuurplan is door de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg en 
Archeologie een advies gegeven ten aanzien van archeologische en cultuurhistorische aspecten. 
Aangezien het structuurplan voor een groter plangebied van toepassing is, volgt hieronder een voor 
dit bestemmingsplan relevante samenvatting.  

4.10.1  Cultuurhistorische waarden plangebied 

Een deel van het stationsgebied maakt deel uit van de oude Eendrachtspolder (ook wel 
Weezenpolder genaamd) en is van oorsprong een agrarisch gebied met door rechte poldersloten 
doorsneden weilanden. Met de komst van de spoorlijn 'dwars' door het gebied en de aanleg van het 
spoorstation in 1864/1865 veranderde hier veel en ontstond er een stationsgebied met tal van 
karakteristieke, bij een dergelijk gebied behorende voorzieningen. Daarbij moet gedacht worden aan 
overstapmogelijkheden naar aansluitend openbaar en particulier personenvervoer zoals de 
paardentram en stoomtram, later het busvervoer. Maar ook aan mogelijkheden voor aansluitend 
goederenvervoer, zowel per rail (er was ooit een aansluitende railverbinding voor goederenvervoer 
langs de Kanaalkade), als per schip (er was aanvankelijk langs de noordzijde van het 
spooremplacement een spoorweghaven met aansluiting op het Noordhollands kanaal, die in 1912 
weer gedempt werd om ruimte te bieden aan de stoomtramverbindingen met Bergen en Egmond) als 
per wagen (denk aan Van Gend en Loos).  
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Bovendien vestigden zich in de nabijheid van het station diverse horecavoorzieningen waar 
treinreizigers van gebruik konden maken. 

De belangrijkste cultuurhistorische waarden in dit gebied worden gevormd door twee in hoofdaanleg 
samenhangende verkeerstracés (eerste aanleg 1864/1865), namelijk het spoortracé en het tracé van 
de Stationsweg. 

Van belang is ook een deel van de begeleidende bebouwing en groenaanleg. Bij het spoortracé 
betreft dit het stationsgebouw met het bijbehorende eerste perron (eerste aanleg 1864/1865) en 
tweede perron (overkapping ca. 1898) , het elektriciteitsonderstation (ca.1929), de (v.m.) 
dienstwoning (ca. 1925) en de gele brugpost met seinhuis (1958) bij de Helderseweg. Bij het tracé 
van de Stationsweg betreft dit de vooroorlogse bebouwing (daaronder enkele karakteristieke panden 
in het plangebied) en de bomen erlangs. 

4.10.2  Historische geografische waarden 

De wegen ten noorden van het railtracé nader bekeken. 

De verdwenen Spoorhaven aan de noordzijde 

Tegelijk met de aanleg van de spoorlijn en het station in 1864/1865, werd er ook gewerkt aan een 
bijbehorende spoorhaven. Deze strekte zich uit van het Noordhollands kanaal langs het grootste deel 
van het toenmalige spoorwegemplacement. In 1912 werd de haven gedempt. Daardoor kon o.a. 
ruimte gewonnen worden voor de aanleg van een extra perron, bestemd voor de stoomtrams naar 
Egmond en Bergen, die eerder hun vertrekpunt hadden gehad aan de voorzijde (centrumzijde) van 
het stationsgebouw.  

Kruseman van Eltenweg 

De Kruseman van Eltenweg, gelegen aan de noordzijde van het spoor, is een stuk jonger dan de 
Stationsweg en kwam tot stand in het midden van de jaren 30 van de 20ste eeuw. De weg werd 
aangelegd om een verbinding te vormen tussen de toen nieuwe Jan van Scorelkade via de toen 
nieuwe Jan van Scorelbrug met het NS-station en met de Helderseweg. De nieuwe verbindingsweg 
kreeg in 1937 zijn naam: de Kruseman van Eltenweg.  

Daarmee werd een destijds bekende schilder van rond 1900 geëerd, die in Alkmaar was geboren, 
maar die zijn grootste roem pas kreeg toen hij zich gevestigd had in New York. 

4.10.3  Architectuurhistorische waarden 

In het plangebied zelf bevinden zich geen architectuurhistorische waarden.  

4.10.4  Archeologische waarden 

Er worden in het gebied geen archeologische waarden verwacht. 

4.10.5  Conclusie 

Bij de ontwikkeling van het stationsgebied moet voor zover aanwezig met genoemde 
cultuurhistorische waarden rekening worden gehouden.  
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5  Juridische planopzet 

5.1  Algemeen 

5.1.1  Inleiding 

De gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het plangebied waarop dit bestemmingsplan 
van toepassing is, is vertaald in een juridisch kader. Het juridisch gezien belangrijkste deel van het 
bestemmingsplan bestaat uit de plankaart en de voorschriften. In de voorschriften wordt het juridisch 
kader gegeven voor het bouwen en het gebruik van gronden en bouwwerken. De plankaart heeft een 
ondersteunende rol voor toepassing van de voorschriften alsmede de functie van visualisering van de 
bestemmingen. Samen met de voorschiften vormt de plankaart het bindend onderdeel van het 
bestemmingsplan. De toelichting heeft geen bindende werking, maar heeft een belangrijke functie bij 
de onderbouwing van het plan.  

5.1.2  Planvorm en functiemogelijkheden 

Dit bestemmingsplan kent een zestal bestemmingen, te weten Gemengd - Uit te werken, Groen, 
Kantoor, Verkeer, Verkeer - Verblijf en Wonen. Dit is een nadere specificatie die mogelijk is vanwege 
de concrete planvorming ten opzichte van het concept ontwerpbestemmingsplan dat het vooroverleg 
heeft doorlopen. In dat bestemmingsplan werd nog uitgegaan van flexibele bestemmingen. Gekozen 
is voor een specifieke plankaart, met daarop een onderscheid tussen de verschillende 
bestemmingen. Ten aanzien van bebouwing zijn de maximale bouwvlakgrenzen aangegeven. Voor 
het bouwplan van SNS-Reaal zijn bovendien de maatvoeringsgrenzen, aangegeven.  

Al met al is sprake van een plan dat aangaande functies en bouwmogelijkheden voldoende concreet 
is om direct operationeel te zijn zodat het als toetsingskader voor bouwaanvragen kan dienen en 
bovendien voldoende waarborgen biedt voor wat betreft de inrichting van het plangebied. 

Voor het gedeelte uiterlijk ten westen van het plangebied is voor wat betreft de inrichting van het plein 
en de locatie van de tunnel en het kantorengebouw met een hoogteaccent een uit te werken 
bestemming Gemengd, opgenomen. Alvorens op die locatie mag worden gebouwd, zal het 
bestemmingsplan moeten worden uitgewerkt overeenkomstig de in de voorschriften opgenomen 
uitwerkingsregels.   

Gezien de grote functionele diversiteit die binnen het plangebied wordt beoogd te verkrijgen, is er 
voor gekozen voor de zestal hierboven genoemde functies. Binnen de bestemming Gemengd - Uit te 
werken is bovendien in de toekomst de vestiging van detailhandel en (lichte) horeca mogelijk. Beide 
echter geschikt aan de stationsfunctie van dat gebied. Verder is binnen de bestemming 
verkeersdoeleinden ruimte gecreëerd voor een grote infrastructurele wijziging, namelijk het verleggen 
van Kruseman van Eltenweg.  

Om aan te sluiten op de groene zones van de Bergerhof zal het beeld, voor het te ontwikkelen deel, 
langs de oude Kruseman van Eltenweg over de gehele lengte een groen karakter krijgen. Voor een 
deel bevinden zich daar ook de woningen. De aanwezige iepen maken hier onderdeel van uit. Deze 
groene strook dient ook de boven het maaiveld uitstekende verdiepte parkeervoorziening als het ware 
in te pakken. Het groen vormt ook de hoek met de Helderseweg.  

5.1.3  Bouwmogelijkheden 

Aan de hand van het bovenstaande en rekening houdend met de omgeving zijn de kaders bepaald 
waarbinnen bebouwing plaats kan vinden. Daarbij heeft tevens een aantal nadere randvoorwaarden 
meegespeeld. Hieronder volgt de argumentatie op grond waarvan het plan, zoals dit op de plankaart 
en in de voorschriften juridisch is afgebakend, tot stand is gekomen.  
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5.1.4  Bouwgrenzen 

Er is voor gekozen om binnen de bestemmingsvlakken “Gemengd - Uit te werken”, "wonen" en 
"kantoor" de maximale bouwgrenzen voor zover mogelijk vast te leggen. Bovendien is voor het 
gedeelte van SNS Reaal gekozen voor een maatvoering. In het uit te werken gedeelte van het plan is 
eveneens gekozen voor een bouwvlak wat betreft het hoogteaccent van de toekomstig aldaar te 
bouwen kantoren. Een uitwerkingsverplichting is opgenomen omdat de exacte ligging van de aan te 
leggen aftakking van de Kruseman van Eltenweg naar het spoor toe nog niet is bepaald. De ligging 
dient nader te worden bepaald.  

Aan de zijde van de Kruseman van Eltenweg geldt een afstand van negen meter vanaf de bebouwing 
tot de verharding van de bestemming verkeer (westzijde). Hiermee wordt rekening gehouden met de 
aanwezige bomenstructuur langs de Kruseman van Eltenweg. Middels deze afstand wordt voldoende 
ruimte geboden om de bomen te kunnen behouden.  

In zijn algemeenheid geldt verder dat bebouwing uitsluitend is toegestaan binnen de aangegeven 
bouwvlakken. Daarmee wordt de ruimte bij de stationsingang gevrijwaard van bebouwing, zodat ook 
daadwerkelijk sprake zal zijn van een plein.  

5.1.5  Bouwhoogten 

In het bestemmingsplan wordt ten opzichte van het structuurplan een verdere vertaling van de 
bouwhoogten gegeven. Daarbij zijn de maximale bouwhoogtes in meters aangegeven.  

Op de kantoorlocatie van SNS Reaal zijn binnen de aangegeven bouwvlakken verschillende 
bouwhoogtes opgenomen. Om de nodige flexibiliteit te verkrijgen, zijn de maatvoeringsgrenzen 
aangegeven. De hoogte van de bebouwing wordt berekend vanaf het aangrenzende maaiveld, (vanaf 
dek parkeergarage), dan wel vanaf de verlegde Kruseman van Eltenweg (zie de 
bestemmingsplanvoorschriften).   

5.1.6  Peil 

Het plangebied kenmerkt zich door een groot verschil in maaiveldniveau. Vanaf de spoorzijde loopt dit 
richting de Kruseman van Eltenweg af met circa 1,5 meter. Het peil is gesteld op het hoogst 
aangrenzende terreingeelte. Voor de woningen geldt dat de bouwhoogte wordt gemeten vanaf het 
gerealiseerde parkeerdek (bestemming V-VB). Wat betreft de kantoren is het peil in deze 
omschrijving gesteld op de verlegde Kruseman van Eltenweg.  

De verlegde Kruseman van Eltenweg wordt enigszins verhoogd aangelegd. De parkeervoorziening 
wordt  verdiept aangelegd, waardoor de plint ontstaat aan de noordzijde van de parkeerbak. 
Gestreefd wordt naar een plint van maximaal 0,8 meter. Die hoogte is vanuit sociale veiligheid en 
stedenbouwkundige kwaliteit wenselijk. In het beeldkwaliteitplan wordt opgenomen hoe wordt 
omgegaan met een eventuele plint en het uitwerken daarvan. Gedacht kan worden aan het creëren 
van een groen talud, zodat de visuele maximaal 0,8 is. De woningen kragen om de plint heen om aan 
te sluiten op het maaiveldniveau van de bestaande Kruseman van Eltenweg. 

5.2  De voorschriften 

Gekozen is voor een positieve bestemming. 

De voorschriften bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin is per bestemming 
uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mogen worden benut. Naast de 
bestemmingsomschrijving zijn in de voorschriften bouwregels en gebruiksregels opgenomen. In de 
bouwregels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld aan de hoogte, aard, 
nadere situering, diepte, aantal bouwlagen enzovoorts van gebouwen en bouwwerken.  

De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik binnen een bestemming (specifieke 
gebruiksregels) dan wel alle gebruik in strijd met de gegeven bestemming (algemene gebruiksregels).  
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5.3  Beschrijving van de bestemmingen 

In de bestemmingsvoorschriften zijn de volgende bestemmingen opgenomen: 

� Gemengd - Uit te werken 
� Groen 
� Kantoor 
� Verkeer 
� Verkeer - Verblijfsgebied 
� Wonen  
 

Voor deze bestemmingen worden de doeleinden en de bouwmogelijkheden aangegeven. Vervolgens 
wordt ingegaan op de gebruiksmogelijkheden en op de berekeningsmethodiek van het 
bebouwingspercentage. Voor wat betreft de bestemming Gemend - Uit te werken is een maximale 
bebouwingspercentage opgenomen en de maximale bouwhoogten. Met betrekking tot de 
bestemming Wonen en Kantoor zijn de maximaal bouwhoogten in de plankaart op genomen. 

 



 

  

42 Bestemmingsplan "Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde" (14 december 2009) 

  

6 Economische Uitvoerbaarheid 

Tussen de ontwikkelaar en de gemeente is een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de 
financiële afspraken zijn vastgelegd. De aanleg en de ontwikkeling van het plangebied wordt 
opgebracht uit de bouw van de kantoren en van de woningen. De gemeente neemt een deel van de 
inrichting van de openbare ruimte voor haar rekening.  
 
In de samenwerkingsovereenkomst zijn ook afspraken vastgelegd over eventuele planschade, welke 
ten gevolge van de planologische wijzigingen kunnen ontstaan. De planschade wordt afgewenteld op 
de ontwikkelaar. Op basis van de gemaakte afspraken kan worden geconcludeerd dat het plan 
financieel uitvoerbaar is.  
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7  Inspraak en vooroverleg 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Stationsgebied, kantoorontwikkeling Noordzijde is om 
commentaar voorgelegd aan de instanties als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke 
ordening. Daarnaast is het voorontwerp onderwerp geweest van inspraak en participatie. Het 
voorontwerp heeft daartoe voor een ieder ter inzage gelegen, met de mogelijkheid op het 
voorontwerp een reactie te geven. In dat kader is tevens een aantal vaste overleginstanties 
aangeschreven. Hierna wordt per ingebrachte inspraakreactie een antwoord/commentaar gegeven. 
Omdat sommige inspraakreacties gelijkenis vertonen, wordt in die gevallen verwezen naar eerdere 
antwoorden of commentaar. Veel van de inspraakonderwerpen worden bijvoorbeeld behandeld onder 
inspraakreactie A. van de Wijkvereniging Bergerhof. Naar dat commentaar wordt dan ook vaak 
verwezen. Bovendien wordt hier vast opgemerkt dat n.a.v. de inspraakreacties de naam van het 
bestemmingsplan is gewijzigd in: Stationsgebied, ontwikkeling Noordzijde. 

7.1  Inspraak 

Van de volgende instanties en personen zijn in het kader van de inspraak/participatie reacties 
binnengekomen.  

A. Wijkvereniging Bergerhof 
B. De heer K. Beentjes (Akkerhoornbloemstraat 16) 
C. Mevrouw A. Geels en de heer C. Kleiman (Leeuwenbekstraat 16)        
D. Mevrouw A.L. Dekker en de heer S. Waiboer (Leeuwenbekstraat 14)  
E. Molenstichting Alkmaar en Omstreken 
F. Nederlandse Spoorwegen, Regio Randstad Noord, namens NS Commercie, NS Vastgoed en NS 

Stations 
G. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 
H. KPN 
I. Brandweer 
J. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
K. Nuon 
L. Gasunie 
M. Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar 
N. R. Vogel (Jan van Scorelkade 50) 
O. Klankbordgroep  
 

Hieronder worden de opmerkingen in samengevatte vorm weergegeven. Tevens wordt daarbij 
aangegeven op welke wijze met de opmerkingen rekening is gehouden. In de bijlage van deze 
toelichting zijn de inspraakreacties in zijn geheel opgenomen.  

 

A. Wijkvereniging Bergerhof 

Algemene opmerkingen: 

Een bestemmingsplan voor het gehele stationsgebied zou meer samenhang kunnen brengen tussen 
de noord- en centrumzijde. 

Het geldend bestemmingsplan voor de Bergerhof dateert reeds uit 1956. Het zou nu voor de hand 
liggen de woonwijk mee te nemen in het bestemmingsplan voor het stationsgebied.  

De naam van het bestemmingsplan wekt de indruk dat de bouw van woningen, wat wel in het 
structuurplan is aangegeven, onbelangrijk is. Voorgesteld wordt het woord 'Kantoorontwikkeling' in de 
benaming te schrappen.   
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Commentaar:  

Middels het structuurplan zijn de algemene beleidsuitgangspunten voor de ontwikkeling van het 
gehele stationsgebied vastgelegd. Aan de zuidzijde worden verder op dit moment nog geen 
ontwikkelingen verwacht. Aan de noordzijde wel. Om die reden is ervoor gekozen voor de noordzijde 
reeds een bestemmingsplan op te stellen.  

Het bestemmingsplan, zoals dat voor de ontwikkeling van de noordelijke kant van het stationsgebied 
in voorbereiding is, kent een heel ander doel (namelijk ontwikkeling) dan een herziening van het 
geldende bestemmingsplan voor de Bergerhof zou hebben. De laatste zou een duidelijk 
conserverend karakter hebben (vastleggen van de bestaande situatie, zonder ontwikkelingen). Het is 
niet wenselijk om een en ander in één bestemmingsplan te regelen.  

De naam van het bestemmingsplan wordt gewijzigd in "Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde".    

 

Geen bouw voor leegstand 

Tijdens een informatieavond is bij monde van de gemeentelijke projectmanager gesteld dat niet voor 
leegstand zal worden gebouwd, en dat er de eerstkomende vier jaar niet gebouwd zal worden. Ook 
vanuit de gemeente wordt aangegeven dat woonfuncties de sociale veiligheid in het gebied ten goede 
komen. Als de behoefte aan kantoren niet zo groot is, kan beter gestart worden met woningbouw, de 
behoefte aan betaalbare woningen is groot.  

Commentaar: 

De behoefte aan een locatie waar grootschalige kantoorvestiging kan plaatsvinden is wel degelijk 
groot, het plan voorziet ondermeer in een heel concrete vraag van SNS Reaal. 

Wat betreft woonfuncties is inderdaad aangegeven dat deze kunnen bijdragen aan sociale veiligheid. 
Er is hierover overleg gevoerd met de ontwikkelaar. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een plan 
waarbij langs de Kruseman van Eltenweg (juist waar dit aspect het meest speelt) woningen in de 
vorm van appartementen worden gerealiseerd. Daarnaast wordt verwezen naar de procedure zoals 
opgenomen in de voorschriften van het ontwerp bestemmingsplan.  

 

Bouwhoogten 

De bouwhoogten worden te groot gevonden. Een woontoren bij de stationsingang is in het verleden 
reeds afgewezen. Lagere en meer compacte bouw werd als een betere oplossing gezien. De 
gemeente gaf in haar reactie (pagina 12, bijlage structuurplan) aan dat de suggestie van lagere en 
meer compacte bebouwing bij de verdere uitwerking zeker worden meegenomen. In het voorontwerp 
blijkt niets van deze toezegging.  

Commentaar: 

Aan de spoorzijde wordt voorzien in compacte bebouwing, te weten aaneengesloten kantoren, welke 
een afschermende werking hebben ten opzichte van de 3 te bouwen woontorens. De bouwhoogte 
van deze woontorens is beperkt, nl. 12 meter, zodat geen sprake is van massale bebouwing. De 
hoogte van de kantoorbebouwing aan de zijde van het spoor is maximaal 15 meter. 

De entree tot het station (het plein en de tunnel) is opgenomen als een uitwerkingsbevoegdheid. Over 
de exacte invulling daarvan zal dan ook door Burgemeester & Wethouders op een later tijdstip 
worden besloten.  

 

Schaduwwerking 

Op schaduwtekeningen valt te zien dat in november, december en januari een groot deel van de 
Bergerhof (bijna) de hele dag in de schaduw komt te liggen. Het betreft een deel van de 
Leeuwenbekstraat, alle woningen aan de Kruseman van Eltenweg tot aan de Papaverstraat. Verder 
blijkt dat de woningen in het eerste blok van vier huizen aan de Leeuwenbekstraat vrijwel het hele 
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jaar permanent in de schaduw komen. Dit is een ernstige verslechtering ten opzichte van de huidige 
situatie, en een behoorlijke verslechtering ten opzichte van de mogelijkheden van het geldende 
bestemmingsplan. Ook een deel van de Huiswaard zal bij realisatie van dit voorontwerp in de 
schaduw komen.  

Commentaar: 

Op basis van het voorontwerp bestemmingsplannen zijn schaduwdiagrammen gemaakt. In de 
maanden november, december en januari staat de zon dermate laag, dat op schaduwdiagrammen 
ongeveer de gehele stad in de schaduw ligt. Deze periode is dan ook niet representatief.  

Voor het gewijzigde stedenbouwkundig plan, dat geleid heeft tot voorliggend ontwerp 
bestenmmingsplan zijn wederom schaduwdiagrammen gemaakt. 

Het plan van OPL is uitsluitend veranderd voor de locatie SNS Reaal. Daar is de hoogte toegenomen. 
Het overige deel van het plan, uitgezonderd het nader uit te werken deel, is onveranderd gebleven 
zodat de gevolgen voor de schaduwwerking bij de bestaande niet wijzigen.  

 

De voorschriften: 

Algemeen commentaar: 

Vanwege de nieuwe regelgeving omtrent het (digitaal) vaststellen van bestemmingsplannen zijn de 
voorschriften zoals gepresenteerd in het voorontwerp bestemmingsplan inhoudelijk gewijzigd. 

Gemakshalve wordt in het commentaar verwezen naar het nieuwe artikel over het betreffende 
onderwerp, met de aanduiding (nieuw) 

Artikel 1 

Verzocht wordt overeenkomstig hetgeen staat aangegeven op pagina 26 van de toelichting in artikel 1 
van de voorschriften op te nemen dat het peil wordt gesteld op het niveau van de bestaande 
Kruseman van Eltenweg. 

Gemist worden definities van de begrippen extrovert en alzijdig. Beide begrippen worden in zowel 
artikel 3.5 van de voorschriften, als in de toelichting en het beeldkwaliteitplan gebruikt. Verzocht wordt 
een omschrijving op te nemen in artikel 1 van de voorschriften.   

Commentaar: 

Artikel 1 is artikel 1 (nieuw) gebleven. 

Het peil is gesteld op het hoogste aangrenzende terreingedeelte, dat wil zeggen het afgewerkte 
maaiveld. Zoals in de toelichting omschreven zal voor wat betreft de woningen dan gemeten worden 
vanaf het gerealiseerde parkeerdek (bestemming V-V). Overigens wordt gewezen op wijze van meten 
van de bouwhoogte als beschreven in artikel 2 (nieuw).  

Wat betreft de begrippen extrovert en alzijdig: het betreft met name welstandelijke begrippen, niet 
(meer) opgenomen in de voorschriften. In het kader van de welstandscriteria zal worden opgenomen 
wat wordt bedoeld. Het is niet gebruikelijk omschrijvingen in de voorschriften op te nemen, van 
begrippen die niet in de voorschriften voorkomen.  

Wat betreft de bouwhoogte in relatie tot het maaiveld zal eveneens rekening worden gehouden met 
het op te stellen beeldkwaliteitplan.  

 

Artikel 3.2 

Twee doelgroepen zijn vergeten, namelijk omwonenden van het plangebied, en toekomstige 
bewoners van het plangebied. 

Commentaar:   

Artikel 3.2 is geschrapt. de beschrijving in hoofdlijnen komt niet meer voor in het bestemmingsplan. In 
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het kader van het beeldkwaliteitplan zal rekening worden gehouden met de uitgangpunten zoals 
eerder opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. Overigens is het overeenkomstig de nieuwe 
wet- en regelgeving niet meer mogelijk beschrijvingen in hoofdlijnen op te nemen in een 
bestemmingsplan.  

 

Artikel 3.6 

Opgenomen zou kunnen worden dat de presentatie van het gebied dient aan te sluiten bij het unieke 
karakter van Alkmaar, ter voorkoming van een standaard stationsomgeving die zich niet onderscheidt 
van andere recent verbouwde stationsomgevingen. 

Commentaar: 

Zie commentaar bij artikel 3.2. Bovendien voegt het opnemen van een dergelijke zinsnede niets toe 
aan het bestemmingsplan. Bepalend zijn de bouw- en gebruiksvoorschriften. Bij de ontwikkeling van 
het stedenbouwkundig plan, zoals dat de basis vormt voor dit bestemmingsplan, is uiteraard wel 
uitdrukkelijk met het eigen karakter van het gebied rekening gehouden. Bovendien wordt een 
beeldkwaliteitplan opgesteld met daarin karakteristieke welstandsaspecten voor onderhavig gebied.  

 

Artikel 3.7 

Gemist wordt een bepaling dat de tunnel aan beide zijden toegankelijk blijft ten behoeve van een 
ongehinderd (voetgangers)verkeer tussen noord- en centrumzijde. De tunnel zou de functie moeten 
hebben van openbaar toegankelijk gebied.  

Commentaar: 

Zie commentaar bij artikel 3.2. Met NS zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de 
tunnel. NS zal aan omwonenden en belanghebbenden pasjes verstrekken, dan wel anderszins 
voorzien in een doorgang. Het onderwerp is besproken in de klankbordgroep station en de 
klankbordgroep heeft geconstateerd dat het probleem op basis van de toezeggingen van NS is 
opgelost. 

 

Artikel 3.8 

Voorgesteld wordt het artikel minder rommelig te formuleren. Achter het tweede streepje is sprake 
van ten minste 400 parkeerplaatsen die (half)verdiept moeten worden gerealiseerd. Bij het derde 
streepje blijkt dat daarvan ten minste 130 bovengronds mogen worden gerealiseerd. 

Bij het derde streepje op pagina 14 dient te worden toegevoegd “voor zover deze parkeerplaatsen 
niet in gebruik zijn bij de bewoners van het plangebied". De toekomstige bewoners van het 
plangebied moeten er immers desgewenst dag en nacht kunnen parkeren. 

Commentaar: 

Zie commentaar bij artikel 3.2. Parkeren is opgenomen in de toelichting.  

Voor het overige wordt met dit bestemmingsplan parkeren mogelijk gemaakt, door het opnemen van 
de bestemming. Wie op welk moment op een parkeerplaats parkeert is niet te controleren en ook niet 
op te nemen in het bestemmingsplan. Wel is er iets opgenomen in de toelichting. 

Overigens zal de verdeling van de parkeerplaatsen naar verwachting glooiend verlopen, immers 
mensen die de auto ten behoeve van P&R op deze locatie parkeren, zullen de auto naar alle 
waarschijnlijkheid niet 's avonds laten staan.  

 

Artikel 4.2 

Onder g wordt aangegeven dat de bouwhoogte is gerelateerd aan het maaiveld. Vanwege het grote 
verschil in maaiveldniveau binnen het plangebied wordt verzocht de hoogte te relateren aan het peil. 
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Dat dient dan het niveau van de Kruseman van Eltenweg te zijn. 

Onder g staat verder aangegeven dat gemeten kan worden vanaf het bovengrondse gedeelte van de 
parkeervoorziening (zie ook pag. 26 van de toelichting). Hiertegen wordt ernstig bezwaar gemaakt. 
Overal waar halfverdiepte parkeervoorzieningen komen betekent dit een extra bouwhoogte van 80 
centimeter. Dit is in strijd met de uitgangspunten van het structuurplan. De maximale bouwhoogten 
van het structuurplan zijn overgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. Deze regeling voorziet 
in een structureel grotere bouwhoogte. 

Commentaar: 

De bouwvoorschriften van artikel 4.2 zijn thans opgenomen in de artikelen 3 tot en met 8 (nieuw). 

Juist vanwege het verschil in hoogte, is voor de opgenomen constructie en stedenbouwkundige 
uitgangspunten gekozen. 

In het structuurplan is altijd uitgegaan van een bepaald aantal bouwlagen met daaronder een 
(half)verdiepte parkeervoorziening. Dit is in het bestemmingsplan verwerkt in een bepaalde maximaal 
toelaatbare bouwhoogte, gemeten vanaf aangegeven peil. Zo komen de verschillende aangegeven 
bouwhoogten niet in conflict met het hoogteverschil in het gebied. Nu is opgenomen dat een 
parkeerlagen mogen worden gebouwd van maximaal 3 meter diep.  

Ten opzichte van het structuurplan bestaat er verschil. Het verschil bevindt zich op het meest 
oostelijke deel van het gebied, tegenover de rechtbank (SNS Reaal). Daar waar het structuurplan 30 
tot 35 m aangaf gaat dit plan uit van 21, 28, 36 en 54 meter. De 54 meter is echter een betrekkelijk 
klein deel (accent) en het verst van de Bergerhof gelegen, dit is ook vastgelegd in het ontwerp 
bestemmingsplan. Langs het spoor, zijde Helderseweg is geen sprake van een wijziging. De 
genoemde bouwhoogten lopen geleidelijk in elkaar over. Het ontwerp bestemmingsplan betekent een 
nuancering en verfijning vanwege de bouwplannen ten opzichte van het voorontwerp.  

 

Artikel 4.3 

Verzocht wordt te onderhandelen met de NS ten einde de noodzakelijke toestemming te krijgen voor 
de realisatie van een traverse.  

Commentaar: 

De vrijstellingsregeling van artikel 4.3 zijn thans opgenomen in de artikelen 3 tot en met 8 (nieuw).   

De traverse wordt planologisch mogelijk gemaakt middels een aanduiding in het bestemmingsplan. 
De eventuele komst van een traverse is afhankelijk van verschillende factoren. De financiering ervan 
is een groot probleem omdat realisatie van een traverse voor het grootste deel afhankelijk is van 
financiering door derden. NS en Pro Rail hebben hun bezwaren tegen de traverse kenbaar gemaakt. 
Een traverse anders dan een toegang tot het perron is niet realistisch en derhalve niet denkbaar.  

 

Artikel 4.4 

Verzocht wordt niet alleen het leefgebied van de rugstreeppad te beschermen, maar tevens niet te 
verzuimen nadere eisen te stellen ter waarborging van een optimaal leefgebied voor de menselijke 
bewoners en omwonenden van het gebied.  

Commentaar: 

De nadere eisen van artikel 4.4 zijn thans opgenomen in de artikelen 3 tot en met 8 (nieuw).   

De verwijzing naar het leefgebied van de rugstreeppad wordt ten onrechte gemaakt. In een concept 
dat voorafgaand aan de klankbordgroep (waarin ook de wijkvereniging is vertegenwoordigd) is 
voorgelegd, was de betreffende verwijzing ten onrechte opgenomen. In het ter inzage gelegde 
exemplaar van het voorontwerp bestemmingsplan was dit niet het geval. Middels een erratum was de 
wijkvereniging hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Bovendien is in het ontwerp rekening gehouden 
met de aspecten omtrent flora en fauna. Er is onderzoek uitgevoerd naar de in de Flora- en faunawet 



 

  

48 Bestemmingsplan "Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde" (14 december 2009) 

  

beschermde dieren en planten.  

Overigens staat de waarborging van een zo optimaal mogelijk leefgebied voor bewoners, rekening 
houdend met alle overige te betrekken aspecten van algemeen belang, voorop. Het verleggen van de 
Kruseman van Eltenweg is al een belangrijke wijziging die in dat kader kan worden genoemd. 
Daarnaast heeft veelvuldig overleg met partijen plaatsgehad, wat uiteindelijk tot een gewijzigd plan 
heeft geleid.  

 

Artikel 5.2 

Onder b is de mogelijkheid opgenomen tot het plaatsen van hekken tot 2 meter hoog. Hekken dragen 
niet bij aan de kwaliteit van het plangebied.   

Commentaar: 

Artikel 5.2 is thans opgenomen in artikel 6 (nieuw).   

Ook hiervoor geldt dat de betreffende mogelijkheid in het ter inzage gelegde voorontwerp reeds was 
geschrapt. Het oprichten van bouwwerken, gerelateerd aan de bestemming Verkeer is slechts 
mogelijk. Hekken zijn niet gerelateerd aan de bestemming verkeer (zie de bestemmingsomschrijving 
bij artikel 6 (nieuw)).   

 

Artikel 10 

Onder a wordt een termijn van ter inzagelegging van slechts 2 weken geregeld. Dit is veel te kort. Dit 
frustreert de mogelijkheid van inspraak en participatie. De termijn van ter inzagelegging wordt immers 
tevens gebruikt voor onderling overleg van buurtbewoners. Voorgesteld wordt de bepaling te laten 
vervallen. 

Onder b wordt geregeld dat zienswijzen uitsluitend schriftelijk kunnen worden ingediend. Dit frustreert 
diegenen die zich beter mondeling dan schriftelijk kunnen uitdrukken. Voorgesteld wordt de bepaling 
te laten vervallen.    

Commentaar: 

Artikel 10 is thans opgenomen in artikel 14 (nieuw). 

Inspraak en participatie worden hier in een naam genoemd maar dienen los van elkaar te worden 
gezien. Participatie vindt immers plaats in het voortraject, dus vóórdat er überhaupt sprake is van ter 
inzagelegging. Inspraak is een juridisch instrument waarin in de wet de mogelijkheid is geboden. 
Participatie is gemeentelijk beleid.   

Overigens is artikel 10 a. komen te vervallen. De inspraak heeft reeds plaatsgevonden in het kader 
van dit bestemmingsplan. Bij binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zal na besluitvorming 
overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht direct de mogelijkheid van bezwaar en beroep 
openstaan. Ditzelfde geldt voor de uitwerking van het bestemmingsplan. 

 

De toelichting: 

Plein 

Op pagina 10 onder de kop 'Plein' staat dat materiaal en kleur duidelijk zullen maken waar welke 
gebruiker zich moet begeven. Deze woordkeuze komt onnodig autoritair over. Een meer neutrale 
formulering heeft de voorkeur. 

Onder hetzelfde kopje staat dat het plein een zekere intimiteit krijgt met een uitgesproken 
verblijfskarakter. Wat wordt daarmee bedoeld? 

Commentaar: 

De woordkeuze moet niet letterlijk worden genomen, wat hier wordt bedoeld is dat de pleinruimte 
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toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Middels kleurgebruik / kleurstelling kan wordt duidelijk 
gemaakt worden hoe de routing voor de verschillende gebruiker is.  

Met een zekere intimiteit wordt bedoeld dat het plein prettig en aangenaam moet overkomen. Veelal 
bevinden zich hier wachtende reizigers. Intimiteit heeft onder meer te maken met schaal van de 
gebouwen, uitwerking van het openbaar gebied , eenheid in vormgeving, materiaalgebruik, kortom 
uitstraling. Het plein is echter in het plan opgenomen als uitwerkingsverplichting, zodat over de exacte 
inrichting ervan op een later tijdstip wordt besloten. 

 

Bebouwingsrichtlijnen 

Op pagina 18 onder de kop 'Algemene bebouwingsrichtlijnen' staat dat aan het kanaal een 
hoogteaccent moet komen. Dit is onjuist. Het hoogteaccent moet niet, maar het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk. Dat is iets anders dan voorschrijven dat het moet. Het woord 'kan' is hier meer op 
zijn plaats. 

Commentaar: 

De betreffende tekst geeft samengevat de inhoud weer van het vastgestelde structuurplan. De tekst 
anders weergeven dan nu is opgenomen, kan niet. Het structuurplan is immers vastgesteld. Het is 
overigens juist dat het bestemmingsplan dit vervolgens mogelijk maakt en de hoogte niet wettelijk 
voorschrijft. In het ontwerpbestemmingsplan wordt ook nu het hoogteaccent mogelijk gemaakt.  

 

Planbeschrijving 

Op pagina 24 onder de kop 'Planbeschrijving' wordt slechts één zin van anderhalve regel gewijd aan 
woningbouw. Hierover dient veel meer te worden gezegd. Hierover is immers ook in de 
raadscommissie- en raadsvergaderingen rond het structuurplan uitgebreid gesproken. Voorgesteld 
wordt een groot deel van het plangebied te bestemmen voor woningbouw, ofwel een minimum aantal 
te realiseren woningen op te nemen in het bestemmingsplan. 

Commentaar: 

In het bestemmingsplan wordt woningbouw mogelijk gemaakt. De toelichting is hierop aangepast.  

 

Bouwgrenzen 

Op pagina 25 onder de kop 'Bouwgrenzen' staat dat met een afstand van 7 meter rekening wordt 
gehouden met de aanwezige bomenstructuur langs de Kruseman van Eltenweg. Dit dient minimaal 9 
meter te zijn. Die afstand staat ook in het structuurplan, pagina 47.  

Commentaar: 

In het voorontwerp bestemmingsplan wordt op pagina 25 van de toelichting aangegeven dat, voor wat 
betreft de afstand van de bebouwing tot aan de bestemmingsgrens (tussen de bestemmingen 
'gemengde doeleinden' en 'verkeersdoeleinden'), een afstand wordt gehanteerd van 7 meter. 
Daarmee, staat expliciet vermeld, wordt rekening gehouden met de aanwezige bomenstructuur langs 
de Kruseman van Eltenweg.  

Dit is dus de afstand van de bebouwing tot aan de bestemmingsgrens. Dit is niet de afstand van de 
bebouwing tot aan de bomen. Grenzend aan de bestemmingsgrens ligt, in de bestaande situatie, een 
strook groen tot aan het voetpadje langs de Kruseman van Eltenweg. De iepen staan in deze strook.  

In de toelichting is meer inhoudelijk op de randvoorwaarden voor behoud van de iepen ingegaan.  

 

De plankaart: 

Bebouwingsgrens tegenover Leeuwenbekstraat  
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Bij de Leeuwenbekstraat is ruimte voor een smalle fietsstrook tussen het geluidscherm en de nieuwe 
bebouwing. De fietsstrook ziet er hier uit als een fuik. Verwacht wordt dat dit als onveilig zal worden 
ervaren. Voorgesteld wordt meer ruimte te geven door de noordwestelijke rooilijn van de nieuwe 
bebouwing een meter of vijf op te schuiven naar het zuidoosten.  

Commentaar: 

Het gebied tegenover de Leeuwenbekstraat (het plein) is in het plan opgenomen als een 
uitwerkingsverplichting. Over de Bouwhoogte, bebouwingsgrenzen en de opzet van het plein wordt 
dan ook in een later stadium een besluit genomen. Langs de verkeersluwe Kruseman van Eltenweg 
wordt nog steeds voorzien in een fietsstrook welke zal aansluiten op de bestaande fietsstrook die nu 
in het uit te werken gebied ligt. Met de fietsstrook wordt dan ook in de huidige plannen uitdrukkelijk 
rekening gehouden. Nader verschuiven van de bebouwing is niet noodzakelijk. Voor zover deze 
zienswijze ziet op het alternatieve verkeerplan van de buurtvereniging, wordt verwezen naar de 
beantwoording onder het kopje verkeer (zie hierna). 

 

Bouwhoogte tegenover Leeuwenbekstraat 

In het structuurplan wordt op pagina 46 aangegeven dat de bebouwing naar de Leeuwenbekstraat toe 
dient af te nemen tot maximaal 3 bouwlagen. Bij het eerste blokje van vier woningen voorziet het 
bestemmingsplan echter in 5 bouwlagen. Verzocht wordt de oostelijke grens van het gebied met een 
maximale bouwhoogte van 10,5 meter minimaal 15 meter in oostelijke richting te verschuiven.  

Commentaar: 

De plannen zijn enigszins aangepast. Er wordt nu voorzien in een drietal woontorens met een 
maximale hoogte van 12 meter (wat neerkomt op maximaal 4 bouwlagen). Langs het spoor op dit 
locatie is voorzien in een kantorenstrook van maximaal 15 meter. Met onderhavige plannen kan 
worden voldaan aan de opgave in het structuurplan. 

 

Benauwd plein 

In de toelichting wordt aangegeven dat het plein een zekere intimiteit krijgt. Op de plankaart ziet het 
haakvormig terreintje grenzend aan hoge bebouwing er echter benauwd uit.  

Commentaar: 

Het plein dient nader te worden uitgewerkt (zie bestemmingsplan). De exacte inrichting is dan ook 
nog niet bekend. Bij de uitwerking van de plannen staat opnieuw inspraak en rechtsbescherming 
open.  

 

Kiss&Ride 

In het gemeentelijk commentaar op één van de inspraakreacties op het structuurplan wordt 
Kiss&Ride beschreven als plaatsen waar auto's even kunnen stoppen om passagiers af te zetten, om 
vervolgens weer te vertrekken. Er wordt dus niet gedacht aan plaatsen waar met de auto kan worden 
gewacht op passagiers. In de nabijheid van de stationsingang is daaraan wel behoefte. Verwacht 
wordt dat automobilisten het plein gaan gebruiken om reizigers op te halen. Nu staan er ook 
automobilisten te wachten op fietspaden en trottoirs van bij de Kruseman van Eltenweg. 

Commentaar: 

K&R zal vanwege de hoofdingang van het station zich concentreren aan de centrumzijde van het 
station. Bij de uiteindelijk uitwerking omtrent het plein zal rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid tot het realiseren van K&R mogelijkheden.  

 

Ruimere opzet plein tbv K&R 
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Voorgesteld wordt aan de oostzijde van het plein de van noord naar zuid lopende rooilijn te 
vervangen door een rooilijn op niveau. Indien hier pas vanaf een hoogte van 7 meter gebouwd kan 
worden krijgt het plein een ruimere opzet en kan onder de overhangende bebouwing ruimte voor K&R 
worden gecreëerd, inclusief het (beperkt) ophalen van reizigers. In de huidige opzet is het plein 
daarvoor te krap.  

Commentaar: 

Zie opmerking bij Kiss&Ride (hierboven). 

 

Ligging tunnel 

Als vlot overstappen van trein op bus en vice versa moet worden gestimuleerd zou de nieuwe tunnel 
dichter bij het busstation moeten komen, niet verder weg.  

Commentaar: 

Middels de herinrichting van het busstation zal een vlottere overstap meer dan nu het geval is, 
worden gestimuleerd. Meest optimaal zou zijn indien het busstation zou worden verplaatst. De 
gemeenteraad heeft echter uit kostenoverweging besloten hiervan af te zien. Het busstation is echter 
niet gelegen in onderhavig plangebied.  

De exacte locatie van de nieuwe tunnel is op dit moment nog niet bekend. De tunnel is in het plan 
opgenomen als een uitwerkingsverplichting, zodat de locatie van de nieuwe tunnel nader bepaald kan 
worden.  

Het verplaatsen van de tunnel is geen optie omdat alle bijbehorende functies mee verplaatst moeten 
worden. Er zijn maximale afstanden voor de fietser na stalling en typische stationsfuncties enz. Dit 
betekent een complete verschuiving van functies aan beide zijde van het station. Deze keuze is er 
niet vanwege de beperkte ruimte. Overigens heeft dit ook te maken met de algehele organisatie van 
op het perron aankomen. Verschuiven naar het busstation betekent op de kop van de perrons 
aankomen. Dit is ongewenst. Bovendien is het verplaatsen van de tunnel zoals voorgesteld zeer 
kostbaar en vanwege de kosten dan ook niet haalbaar. 

 

Verkeer 

Sinds de aanleg van het korte fietspad over de Nic. Beetskade bij de Bergerweg kunnen auto's niet 
meer op deze plaats vanuit het Blaeustraatkwartier of vanuit de Bergermeer de Bergerweg oprijden. 
Ongetwijfeld is destijds verwacht dat de Wognumsebuurt voor automobilisten zou openblijven als 
doorgaande weg. Verzocht wordt verkeersproblemen te voorkomen en in overleg met de bewoners 
van genoemde buurten en de wijkvereniging te treden om te komen tot een goede oplossing. De 
wijkvereniging brengt overigens een verkeersonderzoek in.  

Commentaar: 

De Bergermeer en de Bergerweg behoren niet tot onderhavig plangebied. Met het verleggen van de 
Kruseman van Eltenweg wordt daarnaast juist voorzien in een oplossing voor doorgaand verkeer. 
Bovendien wordt een doorgaand fietspad mogelijk gemaakt. Voor het overige zal met betrekking tot 
de bereikbaarheid van de gemeente Alkmaar in de thans op te stellen Kaderstellende nota Duurzame 
Bereikbaarheid rekening worden gehouden. 

Daarnaast wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende gevolgen van de 
verschillende ontwerpen voor verkeerssituaties. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek 
wordt bij de beantwoording van de inspraakreacties het volgende over de verschillende 
verkeerssituaties gezegd. Bij de behandeling van de zienswijzen en uiteraard bij vaststelling van het 
bestemmingsplan zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. 

Gemeente Alkmaar heeft een globaal ontwerp gemaakt van de verkeerssituatie op de Kruseman van 
Eltenweg. Globaal bestaat dit plan uit: 

� Gedeeltelijke afbuiging/verlegging van de Kruseman van Eltenweg (50 km/uur) richting het spoor. 
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� Huidige gedeelte van de Kruseman van Eltenweg (westelijk van Horizoncollege) wordt een erf-
toegangsweg (30 km/uur = oude Kruseman van Eltenweg), met een functie voor de Bergerhof en 
daarachter gelegen straten. Deze weg wordt daarmee aanzienlijk rustiger dan de Kruseman van 
Eltenweg in de huidige situatie, wat positief doorwerkt in bijvoorbeeld oversteekbaarheid en 
leefbaarheid. 

� Fietsverbinding tussen Wognumsebuurt en Helderseweg loopt via de oude Kruseman van 
Eltenweg. In de nadere uitwerking van het plan zullen keuzes worden gemaakt m.b.t. bijvoorbeeld 
wenselijkheid en vormgeving van vrijliggende fietsinfrastructuur.  

� Pleinfunctie bij uitgang spoortunnel met voorzieningen voor langzaam verkeer (voetgangers en 
fietsers). Er zijn geen autobewegingen mogelijk over het plein.  

Op basis van dit ontwerp kan de huidige verkeerscirculatie van de Bergerhof worden gehandhaafd.  

 

Wijkvereniging Bergerhof heeft een alternatief plan ingediend. Globaal wijkt dit plan op de volgende 
punten af van het plan van de gemeente: 

� Oude Kruseman van Eltenweg wordt alleen een verbinding voor langzaam verkeer (voetgangers 
en fietsers), autoverkeer wordt niet toegestaan. 

� Directe verbinding tussen Wognumsebuurt en Kruseman van Eltenweg (gedeelte richting 
Bergerhof/Bergermeer) blijft mogelijk.   

 

Het plan van de Wijkvereniging Bergerhof heeft de volgende belangrijke consequenties: 

� Pleinfunctie bij uitgang spoortunnel is niet mogelijk. Dit gaat tevens ten koste van ruimte voor 
langzaam verkeer. 

� Bereikbaarheid Bergerhof neemt af: er ontstaan doodlopende straten omdat verkeer vanuit de 
wijk niet meer de oude Kruseman van Eltenweg mag oprijden (geen autoverkeer toegestaan). 
Tevens ontstaan ongewenste situaties t.a.v. achteruitrijden. 

� Er is geen mogelijkheid om parkeervoorzieningen langs de oude Kruseman van Eltenweg te 
maken/handhaven.  

 

Door de wijkvereniging Bergermeer wordt gewaarschuwd voor sluipverkeer door de 
Bergerhof/Bergermeer. Om sluipverkeer te voorkomen zal in de verdere uitwerking van het ontwerp 
hier nadrukkelijk rekening mee worden gehouden (inrichting 30-zone). Gemeente Alkmaar is van 
mening dat hiermee sluipverkeer voldoende kan worden tegengegaan. Als blijkt dat er toch 
sluipverkeer plaatsvindt, dan worden maatregelen genomen om dit tegen te gaan. 

Op basis van bovenstaande ziet gemeente Alkmaar op dit moment geen reden het verkeersplan aan 
te passen aan de suggesties van Wijkvereniging Bergerhof.  

Momenteel wordt door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie 
Kruseman van Eltenweg, inclusief de toekomstige locatie van de in- en uitgangen van de 
parkeergarages. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal gemeente Alkmaar een definitief 
standpunt innemen over de verkeerssituatie Kruseman van Eltenweg.   

 

B. De heer K. Beentjes (Akkerhoornbloemstraat 16) 

Middels een tweetal reacties worden de volgende punten aangedragen.  

Begrenzing bestemmingsplan 

Ingestemd wordt met de keuze om alleen voor de noordzijde een bestemmingsplan op te stellen. 
Daar zal daadwerkelijk ontwikkeling plaats gaan vinden. Bovendien verschillen centrumzijde en 
noordzijde. De centrumzijde keert zich naar de stad toe en verdient allure. De noordzijde is een plek 
voor werknemers en bewoners. Dat vraagt niet om allure, maar om een praktische invulling met 
groen, die ook de functies scheidt. Echter het hele gebied begrensd door de Helderseweg, 
Bergerweg, Houtvaart en het spoor zou moeten worden meegenomen in het bestemmingsplan. 
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Commentaar: 

Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingsplanregeling voor dat deel ten noorden van het 
spoor waar concreet in een ontwikkeling wordt voorzien. Daarbij is rekening gehouden met de 
omgeving.  

 

Relatie met Horizon College 

Het Horizon College is met 4700 leerlingen, en honderden leraren de belangrijkste gebruiker van het 
stationsgebied aan de noordzijde. Het bestemmingsplan richt zich op de langere termijn, maar 
negeert de komst van het Horizon College medio 2006. Allerlei vragen omtrent het Horizon College 
zijn nog niet uitgezocht. Hier dient snel te worden gehandeld.    

Commentaar: 

Met de aanwezigheid van het Horizoncollege is wel degelijk rekening gehouden. Zo is de locatie van 
de afslag van de Kruseman van Eltenweg met name bepaald door de aanwezigheid van het 
Horizoncollege. Zo ook de ingang van de parkeergarages (niet aan die zijde). Voor wat betreft de 
overige vragen, is niet duidelijk op welke vragen precies gedoeld wordt.   

, 

Verkeer 

Het verkeersplan van de wijkvereniging Bergerhof van 2002 wordt van harte ondersteund. Het betreft 
twee wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan: 

� De ontsluiting van de wijken achter het station op de verlegde Kruseman van Eltenweg komt op 
de huidige Wognumsebuurt achter de Leeuwenbekstraat; 

� Er komt een fietspad in twee richtingen op de Wognumsebuurt, de Kruseman van Eltenweg en de 
verlegde Kruseman van Eltenweg. Dit fietspad komt aan de kant van de Houtvaart van deze 
wegen.  

 

Uit een gemaakte en als bijlage aan de inspraakreactie toegevoegde analyse blijken de voordelen 
van het plan Bergerhof ten opzichte van dat van de gemeente, zonder veel meerkosten. 

Commentaar: 

Zie hiervoor het commentaar dat betrekking heeft op de analyse omtrent het alternatieve 
verkeersplan van de wijkvereniging.  

 

Traverse en tunnel 

Een traverse tussen het busstation en het Horizon College met toegang tot de perrons biedt twee 
voordelen: 

� Er ontstaat een goede overstapmachine tussen bus en trein; 
� De leerlingen van het Horizon College hoeven niet langs de Helderseweg (met een overgang en 

de risico's daarvan) of langs de Bergerhof (met de smalle stoep langs de Kruseman van 
Eltenweg).  

 

De traverse wordt niet in het bestemmingsplan genoemd, maar wel in het beeldkwaliteitplan. Verzocht 
wordt de traverse op te nemen in het bestemmingsplan, met of zonder instemming van de NS. 
Bovendien verkort de traverse de overstaptijd, en worden reizigers en machinisten beschermd. Extra 
controlepoortjes mogen geen bezwaar vormen. De voordelen zijn te groot. Ook zonder aansluiting op 
de perrons heeft een traverse zin. Bovendien zal er van de reizigers zo veel druk komen dat de 
aansluitingen er later alsnog komen.    

Commentaar: 
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Dit onderwerp is tevens besproken in de Klankbordgroep. Daarin is aangegeven dat de toegevoegde 
waarde van een traverse zonder aanlandingen op het perron gering is en dat bovendien een realisatie 
van een traverse zonder gelden van derden niet haalbaar is (zie eveneens onder A).   

 

Wonen, kantoren en architectuur 

Voor de leefbaarheid is een evenwicht tussen de verschillende bestemmingen nodig. Mede vanwege 
de aanwezigheid van het Horizon College is het noodzaak de verdeling tussen wonen en werken 
zodanig te doen, dat langs het spoor de kantoren komen, en woningen langs de Kruseman van 
Eltenweg. Alle doorgaande verkeer gaat over de verlegde Kruseman van Eltenweg. Bureau Pro heeft 
een visie laten zien met woningen die aansluiten op de Bergerhof. De nieuwe kantoren sluiten het 
station aan de achterzijde af en staan wat op zichzelf. Dat geeft vrijheid er een eigen karakter aan te 
geven. De nieuwe bebouwing mag de bestaande Bergerhof visueel niet wegdrukken. Voldoende 
afstand en een maximale bouwhoogte van vier lagen zorgen daarvoor.      

Commentaar:  

Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan betreft één van de grootste wijzigingen dat het 
ontwerp bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een aantal woningen langs de Kruseman van 
Eltenweg. Een strook kantoren evenwijdig aan het spoor fungeert daarbij als buffer tussen het spoor 
en de woningen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de uitdrukkelijke wens vanuit de Bergerhof. 
De andere grote wijziging is uiteraard het hoogte accent van het kantoor aan de oostzijde (SNS 
Reaal). 

 

Iepen en water 

De iepen langs de Kruseman van Eltenweg zorgen voor allure. Het idee de iepenrij weer aan te vullen 
wordt onderschreven. De nieuwe bebouwing dient echter niet op 7 maar op 9 meter van de iepen te 
komen. Dit hebben Gedeputeerde Staten reeds in het kader van bestemmingsplan Heldersebuurt 
aangegeven.  

Elke mogelijkheid om water in het plan te realiseren dient serieus te worden bekeken. Een gracht 
over de Kruseman van Eltenweg is niet uit beeld. Met een kleilaag of damwand kan worden 
voorkomen dat deze gracht de waterhuishouding van de Bergerhof negatief beïnvloedt. Uitgangspunt 
van het beleid van gemeente, hoogheemraadschap en provincie is dat binnen het eigen gebied 
regenwater kan worden afgekoppeld op oppervlaktewater.    

Commentaar: 

De afstand van 7 meter die in het bestemmingsplan wordt genoemd betreft een afstand tot aan de 
bestemmingsgrens. Dit is echter niet de afstand tot aan de Iepen. Deze staan op een grotere afstand 
(9 meter). Zie bovendien bij het commentaar hierop gegeven onder A.  

Voor wat betreft de noodzakelijke uitgangspunten op het gebied van water wordt verwezen naar het 
regulier overleg met het Hoogheemraadschap zoals dat in het kader van de watertoets is en wordt 
gevoerd. Het inbrengen van een gracht is niet aan de orde.  

 

Tot slot 

Ontwikkeling van de noordzijde van het spoor biedt kansen. Daarmee moet wel zorgvuldig worden 
omgegaan. Niet wat nog kan moet leidend zijn, maar datgene wat de beste oplossing is, en dat is die 
oplossing die voor alle gebiedsgebruikers een aangenaam en veilig gebied creëert. 

Commentaar: 

Alle belangen zijn en worden in de besluitvorming meegenomen. Uiteindelijk heeft dit tot een plan 
geleid waarbij de afgelopen jaren de standpunten in grote mate naar elkaar toe zijn gegroeid. Het 
plan zoals dat nu in het ontwerp bestemmingsplan is aangegeven, voorziet naar ons oordeel zoveel 
mogelijk in het behartigen van alle (soms tegenstrijdige) belangen.   
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Aparte reactie m.b.t. inspraak en besluitvorming 

In een apart schrijven wordt ingegaan op de mogelijkheden die de raad en bewoners nog hebben, nu 
het voorontwerp bestemmingsplan een uitwerking betreft van een reeds vastgesteld structuurplan. 
Gesteld wordt dat het de raad vrij staat afwijkend van het structuurplan het bestemmingsplan vast te 
stellen, en dat inspraak dus wel degelijk zin heeft. De overeenkomst tussen gemeente en NS 
verandert dat niet.  

Commentaar: 

Zowel ten opzichte van het structuurplan, als ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn 
de nodige wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen hebben echter als doel zo veel mogelijk 
tegemoet te komen aan de verschillende belangen die in het kader van de inspraak naar voren zijn 
gekomen. Inspraak heeft dus inderdaad zin, en heeft in dit geval geleid tot een aantal wijzigingen. In 
hoeverre de overeenkomst wijziging behoeft, staat daar los van. Zaak is dat ook de ontwikkelaar zich 
in de wijzigingen kan vinden.   

 

C. Mevrouw A. Geels en de heer C. Kleiman (Leeuwenbekstraat 16)          

Algemeen 

In het structuurplan is aangegeven dat naast kantoren ook woningen en winkels in het gebied kunnen 
worden gevestigd. De naamstelling van het bestemmingsplan suggereert dat er slechts kantoren 
komen. Graag wordt minder focus gezien op kantoren en meer op andere ontwikkelingen.  

Het plan regelt alleen de noordzijde. Het stationsgebied moet integraal worden bekeken. Verzocht 
wordt een bestemmingsplan voor een groter gebied te maken, zoals ook met het structuurplan is 
gedaan.  

Commentaar: 

De naam van het bestemmingsplan wordt gewijzigd in "Bestemmingsplan Stationsgebied, 
ontwikkeling noordzijde". Middels het structuurplan is het gebied integraal bekeken, en zijn de 
algemene beleidsuitgangspunten voor de ontwikkeling van het stationsgebied vastgelegd. Aan de 
zuidzijde worden verder op dit moment nog geen ontwikkelingen verwacht. Aan de noordzijde wel. 
Om die reden is ervoor gekozen voor de noordzijde reeds een bestemmingsplan op te stellen. Zie 
voor het overige eveneens onder A.  

 

Onduidelijke termen 

De termen 'extrovert' en 'alzijdig' zijn onduidelijk.  

Op verschillende plekken wordt gesproken over een plint, een peil en over ingangen van gebouwen 
als referentie voor de bouwhoogte. Dit kan op meerdere manieren worden uitgelegd, en dat is niet 
goed. Door de wethouder is altijd aangegeven dat het huidige niveau van de Kruseman van Eltenweg 
peil is voor de bouwhoogte, en dus niet de ingang van een gebouw of een plint. Verzocht wordt dit 
duidelijk in het bestemmingsplan op te nemen.  

Commentaar: 

Voor wat betreft de termen extravert en alzijdig wordt verwezen naar het commentaar onder A. Voorts 
zal in het bestemmingsplan het te gebruiken peil duidelijk worden opgenomen. Het peil wordt 
gemeten vanaf het hoogst aangrenzende terreingedeelte, te weten het nieuwe maaiveld. Dit is niet de 
bestaande Kruseman van Eltenweg, die ligt onder dit peil. Voor dit peil is gekozen om helderheid in 
het plan en de bouwhoogten te bevorderen. De bouwhoogten zijn hierop aangepast, evenals het 
mogelijk maken van de parkeergarages.  

 

Woonbestemming 
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De focus van het bestemmingsplan lijkt te liggen in het realiseren van zo veel mogelijk 
kantooroppervlak. Er moet echter vooral een gebied worden gerealiseerd waar het prettig is om te 
verblijven, zowel voor bewoners, gebruikers als omwonenden. Het hele jaar door. Hiertoe moet er 
een duidelijke woonbestemming komen, duidelijke groenbestemming, een duidelijke 
winkelbestemming en een duidelijke kantoorbestemming. Meer winkels, groen en woningen zorgen 
voor een betere verhouding van de functies in het gebied. Bij een focus op kantoren raakt de 
verhouding zoek.  

Commentaar: 

Gezien de locatie (direct bij het station) is het logisch te kiezen om (net als in het geldende 
bestemmingsplan) voor een kantoorontwikkeling. De parkeernorm die van toepassing is op de 
bestemming kantoor, zal worden toegepast.  

Omdat woningbouw een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de sociale veiligheid van het gebied, 
is deze bestemming eveneens in het plan opgenomen, overigens is dit de wens van de politiek. 
Langs de Kruseman van Eltenweg, tegenover de Berghof zullen overeenkomstig deze opgave, 
woningen worden gerealiseerd.  

 

Kantoorbehoefte 

Tijdens een voorlichtingsavond is aangegeven dat niet voor leegstand wordt gebouwd, en dat het vier 
jaar zou kunnen duren voor daadwerkelijk gebouwd zou worden. Duidelijk is dat de behoefte aan 
kantoorruimte minder groot is dan voorzien. Het naar beneden aanpassen van het totale oppervlak is 
gewenst.    

Commentaar: 

De behoefte aan een locatie waar grootschalige kantoorvestiging kan plaatsvinden is wel degelijk 
groot, het plan voorziet in een heel concrete vraag (van SNS Reaal). Zie voor het overige de 
beantwoording onder A.  

 

Ligging tunnel 

De nieuwe tunnel komt 15 meter dichter bij de Leeuwenbekstraat te liggen. Daarmee verslechtert de 
overstap van bus naar trein en vice versa. Bovendien neemt het geluidsoverlast en rumoer van de 
tunnel dichter bij de omwonenden. Een verplaatsing meer naar het stationsgebouw toe zou een 
verbetering zijn in plaats van een verslechtering. 

Commentaar: 

Middels de herinrichting van het busstation zal een vlottere overstap meer dan nu het geval is, 
worden gestimuleerd. Meest optimaal zou zijn indien het busstation zou worden verplaatst. De 
gemeenteraad heeft echter uit kostenoverweging besloten hiervan af te zien. Zie voor wat betreft de 
tunnel het commentaar onder A.  

 

Bouwhoogte tegenover Leeuwenbekstraat 

Het voorontwerp bestemmingsplan gaat uit van een accentuering van de tunnel aan de noordzijde 
door een hoog gebouw. Dit is in strijd met het uitgangspunt van aflopende bebouwing. De 
Leeuwenbekstraat staat er pal naast en is 11 meter hoog, inclusief kap. Bebouwing van 17,5 meter 
ernaast is niet aflopend en staat niet in verhouding. De bouwhoogte dient naar beneden te worden 
bijgesteld. Een (hoogte)accent bij de ingang kan op allerlei manieren worden gerealiseerd. Dit hoeft 
niet perse door een hoog gebouw. De bestemming is dan ook niet nodig.  

De bebouwing naast de Leeuwenbekstraat wordt veel te hoog en komt veel te dicht op de 
Leeuwenbekstraat. Dit betekent een verslechtering van de privacy. De gebouwen komen verder dan 
het huidige bestemmingsplan toestaat. De schaduwwerking van deze gebouwen is niet gering. De 
Leeuwenbekstraat komt een groot deel van het jaar in de schaduw (incl. de tuinen) en gaat er flink op 



 

  

 Bestemmingsplan "Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde" (14 december 2009)  57 

 

achteruit. De gebouwen vormen tevens een visueel opstakel. Voor het leef- en woongenot betekent 
dit een enorme achteruitgang. Verzocht wordt de bebouwingsgrens verder van de Leeuwenbekstraat 
af te leggen, en deze niet hoger te maken dan 11 meter, met een goothoogte gelijk aan die van de 
Leeuwenbekstraat. Dus geen gebouwen van 11 meter hoog met een plat dak.  

Commentaar: 

Het gedeelte tegenover de Leeuwenbeekstraat is gelegen in het uit te werken gedeelte van het 
bestemmingsplan. Voor een klein deel van het plan (tpv de stationsentree) zijn 5 lagen (18 meter) 
opgenomen om het accent van de stationsentree te benadrukken. Voor het overige deel is 3 lagen 
(11 meter) opgenomen. Op dit moment is er de nodige onzekerheid ten aanzien van het benodigde 
programma. Daardoor is de stedenbouwkundige afronding (vormgeving stationsentree) niet zeker. In 
het kader van dit bestemmingsplan wordt dit opgenomen als een uitwerkingsgebied (zie pag 46 
structuurplan).  

Zie voor een antwoord eveneens het commentaar onder A.  

 

Kwaliteit plein 

Het plein aan de noordzijde wordt afschuwelijk. Er is het hele jaar schaduw, het is alleen te zien als je 
erop staat, en het neemt elk gevoel voor ruimte weg. Lagere bebouwing eromheen zou een 
verbetering zijn. Het leidt tot meer openheid en zonneschijn. Kiss&Ride moet aan het plein komen. 
Het zou beter zijn als het plein via de Wognumsebuurt is te zien en te bereiken. 

Het plein wordt niet sociaal veilig. Door alle gebouwen eromheen wordt het erg afgesloten, met weinig 
sociale controle. Een minder benauwd meer open plein dat ook op ooghoogte beter zichtbaar is, is 
beter.     

Commentaar: 

Het plein is opgenomen als uitwerkingsgebied, Overigens is het streven naar grote kwaliteit voor de 
openbare buitenruimte. 

Zie voor een antwoord eveneens onder A.  

 

Ligging plein 

Het plein komt te dicht bij de Leeuwenbekstraat. Opschuiven richting het kanaal is beter. Dan kan het 
ruimer worden en komt het beter bij de bestaande aansluiting van Wognumsebuurt en Kruseman van 
Eltenweg te liggen. Het biedt meer mogelijkheden voor een ontwikkeling als volwaardig plein. 
Verplaatsing van de nieuwe tunnel meer naar het kanaal toe sluit daar ook beter bij aan. Behoud van 
een aansluiting naar de Wognumsebuurt voor auto's, zodat mensen makkelijker kunnen worden 
afgezet en opgehaald, maakt het plein echt af.  

Commentaar: 

Het verschuiven van de tunnel is niet realistisch. 

Zie voor een antwoord eveneens onder A.  

 

Specifieke woonbestemming 

Ten behoeve van de sociale veiligheid zou het goed zijn niet slechts een gemengde bestemming op 
te nemen, maar ook woonbestemmingen. De stationsomgeving wordt er niet veiliger op als 's avonds 
en in de weekeinden gebouwen leeg en donker zijn. Hoe meer woningen hoe beter. Vanuit de 
gemeente is altijd aangegeven dat er woningen gaan komen, maar niet waar en hoeveel. Dit moet 
duidelijk in het bestemmingsplan worden aangegeven.  

Commentaar: 

Langs de bestaande Kruseman van Eltenweg wordt specifiek in woningbouw voorzien. Het 
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bestemmingsplan is daarop aangepast. Zie voor een antwoord eveneens het commentaar onder A.  

 

Bouwhoogtes langs kanaal 

De voorziene hoogteaccenten bij het kanaal zijn misplaatst in het gebied. Het voegt niets toe. Het 
heeft geen relatie met de omgeving. Bebouwing rond het station moet bij Alkmaar passen en niet 
leiden tot een gebied dat lijkt op den Haag LOI of Utrecht.  

Commentaar: 

De voorgestelde bouwhoogte aan de zijde van het Noordhollands kanaal heeft tot doel de 
herkenbaarheid van het station te vergroten en een goede aansluiting te vormen met de aanwezige 
en toekomstige bebouwing langs de Helderseweg. Ook heeft dit hoogteaccent een belangrijke functie 
als landmark van het gebied. Zie voor een antwoord eveneens het commentaar onder A.  

 

D. Mevrouw A.L. Dekker en de heer S. Waiboer (Leeuwenbekstraat 14)  

Het woongenot komt met dit bestemmingsplan ernstig in gedrang.  

Zoals is aangegeven in het voorontwerp is de afstand van de toekomstige bebouwing tot het 
geluidscherm en de bestaande bebouwing aan de Leeuwenbekstraat 14 en 15 fors vermindert, 
namelijk van ruim 36 meter naar 22 meter. In de toekomst kan er op 3 meter afstand van het 
geluidscherm ruim 11 meter hoog worden gebouwd.  

Indien de bebouwing zal worden uitgevoerd met dakvensters aan de zijde van de Leeuwenbekstraat 
betekent dit een behoorlijke aantasting van de privacy. Daarbij genomen de schaduwwerking, 
ontstaat er een grote vermindering van het woongenot.  

Dringend wordt verzocht het plan aan te passen door de maximale bouwhoogte te verlagen naar 8 
meter of de afstand van de bebouwing te vergroten naar 17 meter vanaf het geluidsscherm.  

Wijziging voorkomt dat een vermindering van het woongenot zal ontstaan, zodat geen 
planschadeprocedures hoeven worden gevoerd.   

Commentaar: 

Wat betreft planschade kan op voorhand niet worden uitgesloten dat planschade ontstaat. Een ieder 
die van mening is dat hij of zij planschade heeft geleden kan overeenkomstig de gemeentelijke 
planschaderegeling een verzoek om tegemoetkoming indienen. Bovendien zijn de bouwhoogte en de 
afstanden gewijzigd, zie hiervoor de plankaart en de beantwoording onder A.  

 

E. Molenstichting Alkmaar en Omstreken 

De voorgestelde bouwhoogten leiden tot een verslechterde molenbiotoop voor poldermolen De 
Eendracht. Vooral het voorgestelde bouwblok met een hoogte van 17,5 meter, ter hoogte van de 
splitsing Kruseman van Eltenweg / Wognumsebuurt vormt een afsluiting van een min of meer open 
gebied dat tot nu toe nog enigszins bruikbare wind voor de molen oplevert.  

Opvulling van dit gebied met een dergelijk hoog bouwblok resulteert in een afname van ca. 40% van 
de nog resterende vrije ruimte rond de molen. Als de molen ter plaatse worden gehandhaafd is het 
noodzakelijk voor het behoud als werkend monument deze resterende vrije ruimte niet verder aan te 
tasten.  

Verzocht wordt de maximale hoogte te beperken tot 10,5 meter (3 bouwlagen).  

Een hoogte van 17,5 meter heeft ten opzichte van maximaal 10,5 meter de volgende extra nadelige 
gevolgen: 

� extra turbulentie, met bijbehorende risico's voor de molen; 
� elke toekomstige verbetering van de molenbiotoop heeft een lager rendement; 
� een verdere afname van het aantal dagen waarop de molen kan functioneren.   
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Hoewel de Molenstichting zich bewust is van de economische belangen, wordt gewezen op de nog 
verdere aantasting van de molenbiotoop. Verplaatsing van de molen naar een meer geschikte locatie 
waar De Eendracht als levend en functionerend monument beter tot zijn recht zou komen strekt tot 
aanbeveling. Voorgesteld wordt verplaatsing van de molen tot onderdeel van de plannen voor de 
stationsontwikkeling aan de noordzijde te maken. De kosten van verplaatsing afzettend tegen de 
totale bouwsom van het project lijkt dit redelijk en mogelijk. Voordeel is tweeërlei: de molen blijft 
gevrijwaard van een verdere verslechtering van de biotoop, en de bouwprojecten ondervinden geen 
hinder van de beperkingen die een molen volgens de algemeen aanvaarde biotooprichtlijnen aan zijn 
omgeving oplegt.  

Tot slot wordt er op gewezen dat recent nog zeer veel geld in de molen is geïnvesteerd.    

Commentaar: 

De reactie gaat uit van het feit dat de Eendracht draait. Dit is echter niet het geval. In 2006 heeft de 
molen 17 dagen gedraaid of een poging daartoe gedaan.  

Het betreft een molen die eigendom is van de Gemeente. In het molenbeleidsplan van de Alkmaarse 
molenvereniging staat vermeld dat de molen al lang geen enkele functie meer heeft en zal die functie 
ook waarschijnlijk niet meer krijgen. De functie is verloren gegaan door de stedelijke bebouwing. 

In de molenbiotoop van de provincie Noord-Holland wordt de molen omschreven al zijnde in een 
hopeloze situatie. Gelet op deze situatie kan met de molen redelijkerwijs geen rekening worden 
gehouden.  

 

F. Nederlandse Spoorwegen, Regio Randstad Noord, namens NS Commercie, NS  
  Vastgoed en NS Stations 

 

De volgende algemene opmerkingen worden gegeven: 

Betreurd wordt dat de NS, als grondeigenaar een belangrijke partij in het gebied, niet betrokken is 
geweest bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan. Verzocht wordt meer direct bij het 
planvormingsproces te worden betrokken. 

De plantekening wijkt op veel punten af van de tekening behorende bij het akkoord op hoofdlijnen en 
de Samenwerkingsovereenkomst stationsgebied Alkmaar, en van het structuurplan Stationsgebied. 
Door het terugleggen van de bouwlijnen wordt het te bebouwen oppervlak aanzienlijk verkleind 
waardoor het bouwprogramma aan kantoren en parkeerplaatsen niet past. Het bouwprogramma kan 
hierdoor niet op basis van marktconforme uitgangspunten worden ontwikkeld. De gevraagde 
flexibiliteit om te kunnen aansluiten bij de markt wordt onmogelijk gemaakt. Dit zet de gemaakte 
afspraken onder druk.  

De aangegeven ruimte voor de bypass van de Kruseman van Eltenweg conflicteert met de aanwezige 
spoorinfrastructuur, het nog aan te leggen inzetspoor en de plandelen ten oosten en westen van de 
doorsteek. Langzaam verkeer zou primair gebruik moeten maken van de huidige Kruseman van 
Eltenweg, en niet van de bypass.  

De op de plankaart aangegeven bouwlijnen en het tracé van de bypass maken het plein aanzienlijk 
kleiner dan aangegeven op de bij het akkoord behorende tekening. Hierdoor ontstaat onvoldoende 
ruimte voor voor- en natransport. De eis dat het plein één niveau krijgt is niet realistisch, gezien het 
hoogteverschil tussen de nieuwe perrontunnel, de huidige Kruseman van Eltenweg. De bypass en de 
aangrenzende bebouwing, waarin de entree van de nieuwe tunnel is opgenomen. 

Dat een duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd wordt onderschreven. De voorgeschreven 
bovenwettelijke eisen t.a.v. EPC en EPL-normen veroorzaken echter een zodanige stijging van 
bouwkosten dat een marktconform huurniveau niet haalbaar is. Bovendien horen dergelijke eisen niet 
thuis in een bestemmingsplan.  
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Commentaar: 

Wat betreft duurzaamheid wordt opgemerkt dat de gemeente Alkmaar beleid op het gebied van 
duurzaamheid en energie heeft vastgesteld dat aan alle ontwikkelaars wordt opgelegd. De ervaring 
leert dat aan dit beleid prima is te voldoen, zonder dat daarbij de haalbaarheid van plannen in het 
geding komt. Voor concrete maatregelen in het kader van de uitvoering wordt geadviseerd contact op 
te nemen met de gemeentelijke coördinator Duurzaam Bouwen. Voor de overige opmerkingen wordt 
verwezen naar de aangepaste voorschriften en plankaart en de beantwoording van de overige 
zienswijzen.   

 

Met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan (toelichting, voorschriften en plankaart) 
worden de volgende opmerkingen gemaakt. 

De plankaart:  

De plantekening is op veel punten niet in overeenstemming met de tekening die hoort bij het akkoord 
op hoofdlijnen en de Samenwerkingsovereenkomst Stationsgebied Alkmaar. Het gevolg is dat het 
vastgestelde programma hierin niet past en bovendien niet marktconform kan worden ontwikkeld. Een 
opeenhoping van gebouwen komt de kwaliteit niet te goede en is niet gewenst.  

Door het terugleggen van de bouwlijnen wordt het te bebouwen oppervlak aanzienlijk verkleind 
waardoor een grote achteruitgang in de flexibiliteit van de ontwikkeling aan de noordzijde ontstaat. 
Waarom ligt de rooilijn aan de Kruseman van Eltenweg verder terug dan in het oude 
bestemmingsplan dat NS Vastgoed steeds heeft gevolgd en waarover tot op heden geen discussie 
was? 

De bebouwingscontour aan het plein heeft tot gevolg dat het plein aanzienlijk kleiner wordt. Door het 
terug leggen van de bouwgrens in oostelijke richting wordt de parkeergarage ook kleiner met als 
gevolg minder parkeerplaatsen.  

De breedte van de bypass heeft een veel te groot ruimtebeslag in het plan. De weg is primair 
bestemd voor doorgaand snelverkeer. Langzaam verkeer zou primair via de huidige Kruseman van 
Eltenweg moeten gaan. De maatvoering van de weg staat in geen verhouding tot de maatvoering van 
de ontwikkeling. Daarnaast is het aanwezige spoor van NedTrain met werkkuil niet op de plankaart 
aangegeven en is er geen rekening gehouden met het nog aan te leggen railinzetspoor en de 
toegankelijkheid daarvan.  

De bouwbreedte ter hoogte van de perrontunnel is 15 meter. NS Vastgoed gaat standaard echter uit 
van 16 meter breed, met inwendig 14,40 meter vrije overspanning.  

Ter plaatse van de bouwvlek aan de westzijde van de perrontunnel wil ProRail de vrije rijwielstalling 
situeren.  De op de plankaart aangegeven beschikbare ruimte voor het voorplein en te situeren van 
de voor- en natransportfuncties conflicteren.  

De bebouwingsafstand van 28 meter van de 'doorsteek' verlegde Kruseman van Eltenweg tussen het 
westelijk en oostelijk plandeel is veel te groot en gaat ten koste van veel bouwvolume. De 
bouwbreedte van het oostelijk plandeel moet minimaal 48 meter zijn voor een halfverdiepte 
parkeergarage. 

De geringe hoekverdraaiing van de doorsteek heeft een groot gevolg voor het aansluitende 
bouwvolume aan de oost- en westzijde. 

Commentaar: 

In het huidige ontwerp bestemmingsplan is tegemoet gekomen aan alle door NS ingediende 
inspraakpunten. Verwezen wordt naar de plankaart en de planvoorschriften, alsmede de toelichting bij 
onderhavig plan. 

 

De toelichting: 

Paragraaf 2.3.4:  
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De in paragraaf 2.3.4. aangegeven verkeerskundige ontsluiting van de kantoorgebouwen zou voor 
het westelijk plandeel vanaf de verlegde Kruseman van Eltenweg en het oostelijk plandeel vanaf het 
niet verlegde deel bij het gerechtsgebouw moeten gebeuren. De gebouwen krijgen één ontsluiting 
naar de gebiedsparkeergarage. 

Commentaar: 

In het plan is thans overeenkomstig de ontwerpen voorzien in een ontsluiting van de parkeergarages 
op de volgende wijze:  

- oostelijke deel (SNS Reaal): aan de zijde Helderseweg-spoor; 

- westelijk deel (overigen kantoren): via de doorgang vanaf de bestemming verkeersareaal.  

Hiermee komt de inspraakreactie vervallen.  

Paragraaf 2.3.5: 

Met betrekking tot de uitgangspunten zoals genoemd in paragraaf 2.3.5. wordt het volgende 
opgemerkt:  

� Voorgesteld wordt onder 'infrastructuur' nadrukkelijk te omschrijven dat de 
langzaamverkeersroute via de huidige Kruseman van Eltenweg loopt en de snelverkeersroute via 
de verlegde Kruseman van Eltenweg; 

 

� Onder 'bebouwing' is niet duidelijk wat bedoeld wordt met de laatste zin en de rol van de pleinen? 
 

� Onder 'plein' wordt gesteld dat het plein op één niveau wordt aangelegd. Gezien het grote 
hoogteverschil tussen de Kruseman van Eltenweg, de uitgang van de perrontunnel, de bypass en 
de aansluitende bebouwing lijkt dit een uiterst moeilijke opgave. Voorgesteld wordt om dit na te 
streven maar niet dwingend voor te schrijven. De aansluitende bebouwing komt anders op een te 
hoge plint te staan hetgeen ongewenst is; 

 

Commentaar: 

De bestaande Kruseman van Eltenweg wordt in de toelichting expliciet omschreven als 30km-zone. In 
paragraaf 2.3.5 is het algemene verkeers- en vervoersplan van de gemeente omschreven. De 
verlegde Kruseman van Eltenweg komt verder aan de orde in paragraaf 3.6. 

Wat betreft het plein: de inrichting ervan in opgenomen als een uitwerkingsverplichting (zie eerder 
commentaar m.b.t. het plein). De hoogte van de plint is niet meer opgenomen in de 
bebouwingsvoorschriften maar zal nader worden uitgewerkt in het beeldkwaliteitplan, gestreefd wordt 
nog steeds naar een plint van maximaal 0,8 meter. 

Paragraaf 6.4.1: 

De in paragraaf 6.4.1. genoemde rooilijn van 5 meter wijkt af van hetgeen in het Beeldkwaliteitplan 
staat en wordt erg ruim gevonden. Het zelfde geldt voor de 7 meter vanaf de Kruseman van 
Eltenweg. Deze maat is in het Beeldkwaliteitplan nog groter en wijkt sterk af van het vigerend 
bestemmingsplan. Voorgesteld wordt de maat van het vigerend bestemmingsplan te volgen conform 
de eerder genoemde tekening behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst en akkoord op 
hoofdlijnen en het akkoord op hoofdlijnen. Dat maar 40 % van de bebouwing in die rooilijn mag staan 
is niet acceptabel. Het nog verder met 10 meter  terugleggen van de bouwlijn maakt dat het gewenste 
bouwvolume niet meer in te passen is; 

Commentaar: 

Het toelichting is op dit onderdeel aangepast, zodat de inspraak reactie geen doel meer treft. 

Paragraaf 6.4.2: 

De ligging van de in paragraaf 6.4.2. genoemde hoogtescheiding moet meer flexibiliteit krijgen dan 
genoemde 5 meter. Voorgesteld wordt deze maat vergroten dan wel in overleg met de supervisor 
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vast te stellen. 

Commentaar: 

Het toelichting is op dit onderdeel aangepast, zodat de inspraak reactie geen doel meer treft. 

 

De voorschriften:  

Artikel 3: 

Artikel 3.3: 

Tot op heden werden dergelijke uitgangspunten en voorschriften niet in een bestemmingsplan 
vastgelegd. Is dat nieuw beleid? De Energie Prestatie op Locatie (EPL) van > 7,0 is bovenwettelijk en 
vergt hoge investeringen. Tot op heden is in de totale exploitatie hiermee geen rekening gehouden. 
Kan de gemeente deze boven wettelijke eis stellen? 

Het zelfde geldt voor de 15% betere EPC-waarde voor de utiliteitsbouw boven het geldende 
bouwbesluit. Dit veroorzaakt een aanzienlijke stijging van de investeringskosten. Kan de gemeente 
deze bovenwettelijke eis stellen? Indien ja, dan is het aan de ontwikkelaar hoe aan deze eis is te 
voldoen. 

De EPC waarde voor een woning is inmiddels wettelijk gesteld op 0,8. Hierover is veel discussie, en 
ook hiervoor geldt dat er aanzienlijk extra geïnvesteerd moet worden om aan deze eis te kunnen 
voldoen. 

Artikel 3.4: 

Verzocht wordt aan te geven wanneer de onderzoeken ten aanzien van geluid en lucht beschikbaar 
zijn.   

Artikel 3.5: 

Extrovert moet extravert zijn. 

Artikel 3.8: 

Buiten de werktijden worden de parkeervoorzieningen tegen betaling beschikbaar gesteld. 

Commentaar: 

De voorschriften zijn naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving omtrent het vaststellen van 
(digitale) bestemmingsplannen, aanzienlijk gewijzigd. Dit heeft een wijziging van de voorschriften tot 
gevolg gehad. Artikel 3 is in zijn geheel komen te vervallen (het opnemen van een beschrijving van 
hoofdlijnen in een bestemmingsplan is niet meer mogelijk). De uitgangspunten zullen worden 
opgenomen in het vast te stellen beeldkwaliteitplan. Een deel van dit artikel is bovendien al 
opgenomen in de toelichting. Bij ander ontwikkelingslocaties hebben de duurzaamheidseisen de 
planrealisatie niet belemmerd. In overleg met de ontwikkelaar zal dit gestalte krijgen.  

Artikel 4: 

Artikel 4.1:  

Verzocht wordt onder f. toe te voegen horecavoorzieningen in de categorie II voor bijvoorbeeld een 
grand café. 

Artikel 4.2: 

De onder b. genoemde 8 meter is extreem veel en onnodig. 

Uitgegaan is van een halfverdiepte parkeergarage die boven het niveau van het grondwater begint. 
De onder c. genoemde restrictie van 0,8 meter boven peil (Kruseman van Eltenweg) kan hiermee 
conflicteren en zal tot een aanzienlijk kostenverhoging leiden van de parkeervoorziening. Het voor 
een deel voor rekening van de gemeente komende deficit zal aanzienlijk oplopen. 

Met de onder e. aangegeven voorschriften met betrekking tot bouwlijnen kan, zoals hierboven reeds 
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aangegeven, niet worden ingestemd. 

Commentaar:  

De in artikel 4.1 opgenomen doeleindenomschrijving wat betreft de horecavoorzieningen is in de 
nieuwe voorschriften opgenomen in artikel 3 (nieuw) "Gemengd Uit te werken". De inrichting van het 
plein en daarmee eventueel op te richten horeca moet daarmee door Burgemeester en Wethouders 
nader worden uitgewerkt. Overigens is het de bedoeling dat lichte horecafuncties, ondergeschikt aan 
de stationsfunctie, mogelijk worden gemaakt.  

Artikel 4.2 is aanzienlijk gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet immers in specifieke 
bestemmingen. De afstand van 8 meter gaat uit van een rooilijn, die nu niet meer is opgenomen. De 
afstand zag op de afstand tussen de bebouwing en het verkeersareaal. Hiervoor wordt verwezen naar 
de toelichting en het commentaar op de andere inspraakreacties over deze afstand tot de bebouwing, 
die mede te maken heeft met de bestaande bomen. 

De wijze van meten is afhankelijk van het peil, de omschrijving van het peil is gewijzigd opgenomen in 
de voorschriften. Zie hiervoor de planvoorschriften. De voorschriften met betrekking tot de bouwlijnen 
zijn ten voordele gewijzigd. Naar de nieuwe voorschriften wordt verwezen. Het bouwen van de 
parkeervoorziening is nu eveneens gekoppeld aan het peil, waarbij een maximale diepte is 
opgenomen. Zie hiervoor de planvoorschriften.   

 

Nagekomen is tot slot de volgende reactie, met name met betrekking tot het erratum: 

In het bestemmingsplan wordt gesproken van een minimaal aantal P&R parkeerplaatsen van 400. Dit 
is een ander aantal dan overeengekomen, namelijk een minimum van 250 plaatsen. Hoewel het de 
gemeente uiteraard vrij staat voor eigen risico en rekening een groter aantal parkeerplaatsen te 
(laten) realiseren, gaat de NS vooralsnog uit van de aantallen zoals genoemd in de overeenkomst.  

De NS wil verder de mogelijkheid openhouden aan de centrumzijde een parkeerdek te realiseren, 
mits financieel haalbaar en er een tekort aan parkeerplaatsen is aangetoond. Dit zou uit een jaarlijkse 
monitoring moeten blijken.       

Commentaar:  

In het definitieve plan is rekening gehouden met ingediende inspraakreacties. In de toelichting van het 
bestemmingsplan is opgenomen dat gestreefd wordt naar een maximaal aantal P&R parkeerplaatsen 
van 400. Aan de noordzijde worden nu 120 P&R parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit is ook opgenomen 
in de overeenkomst met NS. Aan de centrumzijde zijn nu 130 P&R parkeerplaatsen gepland. De 
overige P&R parkeerplaatsen worden ofwel in dit plan, ofwel in de nabije omgeving van het station, 
dan wel in de omgeving van stations Alkmaar Noord, gerealiseerd. 

 

G. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 

Algemeen 

De ontwikkeling van het stationsgebied van Alkmaar is essentieel om Alkmaar´s centrumfunctie voor 
Noord-Holland Noord te behouden en verder te versterken. Om hiertoe te komen moet in twee 
behoeften worden voorzien. Ten eerste de herinrichting of upgrading van de stationslocatie en ten 
tweede het voorzien in de behoefte aan kantoorlocaties. De eerste behoefte komt voort uit de 
ervaring van knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, parkeren en fysieke inrichting van de 
stationslocatie. De tweede behoefte vloeit voort uit het feit dat er ruimte moet worden gegeven aan 
verdere kantoorontwikkeling om de centrumfunctie te versterken. Deze behoeften kunnen niet los van 
elkaar worden gezien en daarom wordt deze reactie geschreven met het oog op de gehele 
ontwikkeling van het stationsgebied. 

Commentaar: 

De behoeften worden onderkend, de plannen houden hiermee rekening.  
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Bereikbaarheid van Alkmaar en omgeving 

Een goede bereikbaarheid van Alkmaar en omgeving hangt nauw samen met de kantoorontwikkeling 
aan de noordzijde van het stationsgebied. Het stationsgebied Alkmaar is de centrumlocatie van 
Noord-Holland Noord. Consequentie is echter wel dat zowel qua ov-bereikbaarheid als 
autobereikbaarheid gestreefd moet worden naar hoogwaardige, duurzame oplossingen. Bij de OV-
bereikbaarheid heeft herontwikkeling van het busstation de hoogste prioriteit. Dit wordt 
onderschreven, mits gekozen wordt voor een duurzame oplossing. Op het gebied van 
autobereikbaarheid wordt er gekozen voor een aangepast tracé voor de Kruseman van Eltenweg 
langs het spoor en een knip in de Stationsweg. Dit wordt nog steeds onderschreven mits de 
doorstroming op alternatieve routes gewaarborgd blijft. Aangedrongen wordt op een onderzoek naar 
effecten hiervan en een verwerking hiervan in het nieuw op te stellen Beleidsplan Verkeer en Vervoer. 

Commentaar: 

Het belang van een goede bereikbaarheid, zowel per auto, maar vooral per openbaar vervoer, wordt 
onderschreven. Wat dat laatste betreft kan worden opgemerkt dat momenteel gewerkt wordt aan een 
upgrading van het busstation. Bovendien wordt door de aanleg van een nieuwe tunnel of het 
uitbreiden van de bestaande tunnel voorzien in een betere doorstroming vanuit het station naar de 
omgeving toe.  

Voorts is de gemeente doende met het opstellen van de Kadernota Duurzame bereikbaarheid, waarin 
de bereikbaarheid van onder andere het stationsgebied is omschreven. Een goede bereikbaarheid is 
een belangrijk onderwerp binnen de gemeente.  

 

De ontwikkeling van kantoorlocaties 

In het structuurplan is opgenomen 41.000 m2 bvo kantooroppervlak en/of woningen en circa 800 m2 
bvo voor commercie aan de noordzijde te realiseren. Het is verheugend dat de gemeente inziet dat 
het creëren van deze kantoorlocaties duurzame voordelen gaat opleveren. Uit het voorontwerp 
bestemmingsplan wordt echter niet duidelijk hoeveel vierkante meter bvo nu daadwerkelijk voor 
kantoorontwikkeling is bestemd. Gepleit wordt voor een beperkte woningbouwontwikkeling van 
maximaal 70 woningen. Een grotere hoeveelheid woningen zal alleen maar ten koste gaan van de 
kantoorontwikkeling.  

Met de ontwikkeling van de kantoorlocaties moet worden meegegaan met de nieuwste trends op dit 
gebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan parkmanagement en de ontwikkeling van de Zuidas in 
Amsterdam. Hier worden kantoor- en woonfunctie ook gemengd. Voor kantoorlocaties zijn 
bereikbaarheid en parkeervoorzieningen uiterst belangrijke vestigingsvoorwaarden. Zo moeten de 
drie onderwerpen; hoogwaardige utiliteitsbouw, soepel parkeerbeleid en een ruime 
kantoorontwikkeling de belangrijkste uitgangspunten vormen van Stationsgebied Noordzijde. 

Commentaar: 

Ten opzichte van de kantoorontwikkeling is de woningbouw beperkt. Vanuit de bewoonde omgeving 
is gepleit voor woningbouw ten behoeve van de sociale veiligheid. Door middel van het realiseren van 
woningen langs de Kruseman van Eltenweg wordt hieraan tegemoet gekomen.  

Het plan voorziet zoals gezegd in een goede combinatie van kantoorontwikkeling met andere 
functies. Door een ruimere parkeernorm dan tot nu toe het geval was, zal voor voldoende 
parkeergelegenheid worden gezorgd. Daarnaast blijft de locatie goed ontsloten door het openbaar 
vervoer.  

  

Parkeerbeleid 

Er wordt gekozen voor kwaliteit (opwaarderen) van parkeergelegenheid en niet voor het vergroten 
van parkeeraanbod. Betreurd wordt dat de signalen die vanuit de klankbordgroep Stationsgebied 
kwamen inzake versoepeling van de parkeernormering niet zijn overgenomen. Gepleit wordt voor een 
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versoepeling van de parkeernormen van 0,6 per 100 m2 bvo naar 1,0 per 100 m2 bvo. Het opleggen 
van een statische parkeernorm is niet een juiste uitwerking en zeker ook niet het doel wat beoogd 
wordt met het nieuwe locatiebeleid. Tevens dient opgenomen te worden dat er bij de 
kantoorontwikkeling moet kunnen worden afgeweken van het uitgangspunt van (half)verdiept 
parkeren als dit financieel niet haalbaar blijkt te zijn. 

Te strak wordt vastgehouden aan de parkeernormen van het locatiebeleid. Er geldt nieuw 
locatiebeleid, met meer mogelijkheden. 

Commentaar:  

Conform de op 5 juli 2007 vastgestelde parkeernomen moet ten behoeve van kantoren worden 
voorzien in 1,2 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. In het plan wordt hiermee rekening gehouden. Het 
uitgangspunt blijft verdiept parkeren onder de kantoorlocatie, onder het Verkeer-Verblijf areaal en 
gedeeltelijk onder de woningen (zie plankaart en planvoorschriften).   

 

Verkeer 

De bypass komt te weinig in het plan aan bod. In het structuurplan was al richting gegeven aan deze 
weg. Er wordt alleen gemeld dat deze een 30 km /u regime krijgt. Wat zijn de effecten voor de 
doorstroming op nabijgelegen wegen?  

Commentaar:  

De bestaande Kruseman van Eltenweg krijgt een 30Km-zone status. De "nieuwe" verlegde Kruseman 
van Eltenweg zal een de functie hebben ten behoeve van het doorgaande verkeer. Uit de 
verkeersonderzoeken blijkt dat geen gevolgen zijn voor de doorstroming, bovendien zullen waar 
nodig verkeersaanpassingen plaatsvinden. In het kader van de Kaderstellende nota Duurzame 
Bereikbaarheid zal ook met de doorstroming rekening worden gehouden.  

 

Horeca 

De gereserveerde houding ten aanzien van het toelaten van horecavoorzieningen (alleen cat. III en 
IV) staat het hoge ambitieniveau in de weg. Het gebied moet ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek 
worden. Categorie II past daarin, bijvoorbeeld in een bredere traverse over het spoor.  

Commentaar:  

Het bouwen van den traverse is pas mogelijk, indien de centrumzijde ontwikkeld wordt. De traverse is 
in onderhavig plan wel opgenomen als aanduiding. Verder is het niet de bedoeling dat er (grand)cafés 
aan de noordzijde komen. Het betreffende gebied waar reizigers-gerelateerde functies beoogd zijn, 
zijn nu opgenomen als een uitwerkingsverplichting. Over de exacte inrichting wordt dan ook bij de 
uitwerking van deze locatie, beslist.   

 

Duurzaamheid 

In paragraaf 3.3 is niet gespecificeerd waarvoor de energie-uitgangspunten gelden. Is bijvoorbeeld de 
EPL van groter dan 7,0 slechts voor woningbouw? 

Er moet een EPC-waarde worden gegeven voor utiliteitsgebouwen. Een betere EPC van 15% zegt op 
zich niet zo veel. Verder heeft dit uitgangspunt weinig zin als de investering niet opweegt tegen de 
daling van het energieverbruik, omdat er bijvoorbeeld al weinig energie wordt verbruikt. De 
uitzondering op het uitgangspunt moet worden opgenomen in het bestemmingsplan.  

Commentaar: 

De gemeente Alkmaar heeft in haar beleid vastgesteld wat de gewenste maatregelen met betrekking 
tot duurzaamheid zijn. Met deze beleidsregels en de regels omtrent bijvoorbeeld energiebesparing, 
zal rekening worden gehouden bij verlening van de bouwvergunningen. Dit aspect wordt in dit 
bestemmingsplan niet nader omschreven.  
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Samenhang 

Het idee van twee bestemmingsplannen komt niet ten goede van de samenhang in het gehele 
stationsgebied (tussen noord- en centrumzijde). Illustratief is de traverse. Een traverse is niet 
gewenst, verwaarlozing is een reëel gevaar, en het werkt sociale onveiligheid, verloedering en verval 
in de hand. Een mogelijke oplossing zou zijn een brede traverse met horecavoorzieningen (cat. II t/m 
IV) of realisatie van een woningen-/appartementengebouw als brug over het spoor.  

Commentaar: 

Het is onjuist te veronderstellen dat samenhang slechts te verkrijgen is door één bestemmingsplan te 
maken. Het structuurplan biedt voldoende waarborgen. Niet duidelijk is hoe de keuze voor meerdere 
bestemmingsplannen verwaarlozing en dergelijke zou bewerkstelligen. Het voorstel wordt niet 
overgenomen.  

 

H. KPN 

Verzocht wordt bij de verdere uitwerking rekening te houden met de belangen van KPN. In hoofdlijnen 
gaat het daarbij om de volgende aspecten: 

� het handhaven van de bestaande tracés, waarbij bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de 
huidige kabel- en leidingtracés langs de Kruseman van Eltenweg – Wognumsebuurt; 

� het vrijhouden van de toegewezen tracés van bomen en beplanting; 
� bij uitbreiding / nieuwbouw creëren van nieuwe tracés aan beide zijden van straten in openbare 

grond, in bermen en open verhardingen; 
� het in overleg beschikbaar stellen van ruimten voor het plaatsen van mogelijke 

kabelverdeelkasten van KPN; 
� het vrijhouden van straalverbindingspaden van KPN van hoge objecten.  
 

Commentaar: 

Bij de verdere planuitwerking zal zoals gebruikelijk met de belangen van KPN en vergelijkbare andere 
instanties worden rekening gehouden.  

 

I. Brandweer 

Mits voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden bestaat er tegen het plan geen bezwaar: 

� de inrichting van 30 mk/u wegen dient te gebeuren in overleg met de brandweer; 
� voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten dienen de volgende waarden minimaal te worden 

aangehouden: 
� de vrije doorrijhoogte moet minimaal 4,2 meter bedragen; 
� de gebouwen moeten bereikbaar zijn voor een blusvoertuig door middel van een rijstrook met een 

breedte van ten minste 3,5 meter. Wanneer een rijstrook langs gevels of andere obstakels ligt 
(zoals parkeervakken, paaltjes etc.) dient dit ten minste 4 meter te zijn; 

� de afstand tussen een opstelvlak van een blusvoertuig en een eengezinswoning mag niet meer 
bedragen dan 40 meter. Voor andere gebouwen mag dit niet groter zijn dan 25 meter; 

� rijstroken en opstelvlakken moeten zodanig zijn aangelegd dat deze geschikt zijn voor voortuigen 
met een as-belasting van 10 ton.  

 

In het hele gebied moeten voldoende primaire bluswatervoorzieningen aanwezig zijn die voldoen aan 
de volgende eisen: 

� een capaciteit van minimaal 60 m3 per uur; 
� een onderlinge afstand van maximaal 80 meter; 
� tussen bluswatervoorzieningen en de toegang van een ge bouw een afstand van maximaal 40 
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meter.   
 

Commentaar: 

Bij de verdere planuitwerking zal zoals gebruikelijk met de adviezen van de brandweer rekening 
worden gehouden.  

 

J. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

Verzocht wordt rekening te houden met de voorwaarden die openbare nutsbedrijven dienen te stellen 
om hun taak in het algemeen belang te kunnen uitoefenen.  

Een zeer belangrijke voorwaarde daarbij is die van het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in 
de openbare grond voor het ondergronds verkeer, welke vrij dient te zijn van bomen en stekelige 
beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat het leidingennet te allen tijde 
goed bereikbaar blijft. Verzocht wordt dit uitgangspunt toe te voegen in paragraaf 5.2, bladzijde 23, 
onder 'kabels en leidingen'.  

Verzocht wordt in de planvorming rekening te houden met de ter plaatse aanwezige hoofdleidingen. 
Eventuele noodzakelijke verwijdering zal door PWN in rekening worden gebracht. Eventuele 
verharding dient 'open' te zijn. Het tracé dient vrij te zijn van opslag.  

Verzocht wordt voorafgaand aan effectuering in overleg te treden met PWN. 

Het PWN-distributienet van de te realiseren nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. In 
overleg met de brandweer wordt bestudeerd of het verzoek om bluswater in het ontwerp kan worden 
ingepast. Als dit niet kan, dient de brandweer naar een alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. 
Geadviseerd wordt alternatieven in een zeer vroeg stadium te ontwikkelen zodat financiële middelen 
kunnen worden vrijgemaakt.    

Gewezen wordt op het standaarddocument VANN, opgesteld ten behoeve van de aanleg van 
voorzieningen in nieuwbouwgebieden.  

In het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen 
bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater kunnen komen. Zonder tegenbericht wordt er van uit 
gegaan dat er zich geen vervuilde gronden in het gebied bevinden.    

Commentaar: 

Bij de verdere planuitwerking zal zoals gebruikelijk met de belangen van PWN Waterleidingbedrijf en 
andere nutsbedrijven rekening worden gehouden. Bovendien heeft onderzoek plaatsgehad. 

 

K. Nuon 

Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

Commentaar: 

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

L. Gasunie 

Meegedeeld wordt dat er in het plangebied geen leidingen of stations aanwezig zijn.  

Commentaar: 

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
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M. Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar 

 

Opmerkingen klankbordgroep 

Aangegeven wordt (brf. 5 febr. 2006) dat vanuit de door het college van burgemeester en wethouders 
ingediende klankbordgroep een aantal opmerkingen op het concept-voorontwerp bestemmingsplan is 
gegeven. Hoewel anders werd gedacht, zijn deze niet door het college meegenomen in het 
voorontwerp bestemmingsplan. Betwijfeld wordt of de opmerkingen wel bekend zijn gemaakt bij het 
college. Verzocht wordt de opmerkingen nu alsnog te betrekken bij de behandeling van het 
voorontwerp bestemmingsplan.  

Commentaar: 

De betreffende opmerkingen zijn aan het college kenbaar gemaakt, en hebben in het 
afwegingsproces meegespeeld. In een later stadium zijn de argumenten van het college aan de 
klankbordgroep teruggekoppeld.   

 

Verder worden aanvullend op de reactie van de klankbordgroep per brief van 2 februari 2006 
de volgende opmerkingen gemaakt: 

 

Onvoldoende capaciteit infrastructuur 

De aansluiting van de Wognumsebuurt op de Bergerweg zal bij een verdere verkeerstoename een 
ongelooflijk groot conflictpunt worden. Aan alle kanten ontbreekt voldoende opstelruimte, er is 
onvoldoende ruimte om een aansluiting goed te dimensioneren. Deze zeer zwaar te belasten 
aansluiting buiten het bestemmingsplan laten duidt op struisvogelpolitiek. 

Een belangrijk deel van het verkeer zal afvloeien via de Jan van Scorelkade. De aansluiting daarvan 
op de Oude Hoeverweg zal uitgroeien tot een conflictpunt. Ook dit is buiten beeld gebleven.  

Het afsluiten van de Jan van Scorelkade (gedeeltelijk reeds 30 km/u) door (nog) een gebied met een 
30 km/u regime ter hoogte van de Bergerhof kan niet. Daarvoor kent de Jan van Scorelkade nu reeds 
een te grote verkeersdruk. Verkeerskundig heeft het niet het karakter van een woonbuurt. Ook op 
formele gronden kan de verkeersafwikkeling niet door een 30 km/u gebied plaatsvinden.  

Ambtelijk is toegezegd dat de verkeersdruk op de Jan van Scorelkade zal worden gemeten en dat de 
uitkomst zal worden meegenomen in het te ontwerpen verkeersplan. Er wordt aan gehecht dat deze 
meting op een juiste wijze wordt uitgevoerd en dat de resultaten op adequate wijze worden 
meegenomen in het bestemmingsplan.   

Commentaar: 

Naar aanleiding van de opmerkingen is door een medewerker van de afdeling Verkeer en vervoer van 
de gemeente aan de klankbordgroep een uiteenzetting gegeven ten aanzien van de capaciteit van de 
infrastructuur. Hiernaar wordt verwezen. 

 

Parkeren 

Bekend is dat het parkeerprobleem in het gebied erg groot is. Vooral door de kantoorbevolking. De 
druk vanuit de Rogier van der Weijdestraat waardoor grote delen van de dag normaal 
tweerichtingsverkeer onmogelijk is, wordt dan niet eens meegenomen. Het aanhouden van een 
algemeen gestelde parkeernorm is te kort door de bocht. Aan de hand van de modal split van de 
reeds aanwezige kantoren kan gemotiveerd de parkeerbehoefte worden berekend. Daarbij kan 
tevens een inhaalslag voor de reeds aanwezige kantoren worden gemaakt.  

Commentaar: 

Zie hiervoor de eerder beantwoorde zienswijzen. 
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P&R 

Voor reizigers komen 400 parkeerplaatsen beschikbaar. Dit zou een oplossing zijn. In de bestaande 
situatie zijn er echter reeds 370 plaatsen aan de noordzijde aanwezig. Er is geen sprake van een 
oplossing. De prognose van het toekomstig aantal reizigers en het toenemend aantal inwoners doet 
verwachten dat ook voor de reizigers spoedig een te kort zal ontstaan.  

Commentaar: 

Zie hiervoor de eerder beantwoorde zienswijzen. 

 

Vmlg. RWZI-terrein 

In verband met de verkeerssituatie is tijdens de klankbordgroepvergadering ook het RWZI-terrein ter 
sprake gebracht. Verwacht wordt dat die ontwikkeling zal worden kortgesloten via de Bergermeer. De 
aanleg van slechts één brug brengt voorzieningen en scholen binnen bereik van de nieuwe wijk. De 
ambtelijke mededeling dat de wijk slechts zal worden ontsloten op de Helderseweg is 
ongeloofwaardig. Als dit al zo begint, zal dit niet zo blijven. ook dat betekent weer een te grote extra 
belasting op de Oude Hoeverweg / Beethovensingel met de Jan van Scorelkade en de Rogier van der 
Weijdestraat.          

Commentaar: 

Het RWZI terrein wordt ontsloten op de Helderseweg. Voor langzaam verkeer zullen er  ontsluitingen 
op de Jan van Scorelkade en naar de Bergermeer komen. 

 

N. R. Vogel (Jan van Scorelkade 50) 

Verkeer 

Uitvoering van het bestemmingsplan maakt het niet langer mogelijk om vanuit de Bergerhof, 
Bergermeer of het Blaeustraatkwartier rechtsaf de Wognumsebuurt in te rijden. Men moet nu eerst 
naar het Horizon College, dan naar het spoor en langs het spoor weer terug naar de Wognumsebuurt. 
Een omweg van bijna een kilometer.  

In het verleden is de verbinding van de Nicolaas Beetskade / Bergerweg aan de kant van het 
Blaeustraatkwartier afgesloten voor verkeer. Autoverkeer kon gebruik maken van de 
Wognumsebuurt. Bergermeer, Bergerhof en Blaeustraatkwartier waren direct bereikbaar via de 
Wognumsebuurt. Dit betekende wel meer verkeer door de Wognumsebuurt en over de Jan van 
Scorelkade als verdelingsweg naar de genoemde wijken.  

De verkeerslichten van de kruising Bergerweg / Oude Hoeverweg zijn vervangen door een rotonde 
wat ook meer verkeer aantrekt van uit de wijken, dus over de Jan van Scorelkade.  

Het effect van het bestemmingsplan zou zijn dat door de omleiding van de Kruseman van Eltenweg er 
nog meer verkeer vanuit de Bergerhof, Bergermeer en het Blaeustraatkwartier via de westzijde van 
de Jan van Scorelkade naar de stad gaat.  

Na de rioolsanering van de Jan van Scorelkade is het het streven het autoverkeer hier te beperken. 
Nu ontstaat een situatie waarbij maatregelen bij het herbestraten worden genomen die het moeilijker 
maken voor het verkeer van deze weg gebruik te maken, terwijl het bestemmingsplan voor een 
verkeerstoename zal zorgen. Een vervelende situatie voor de omwonenden.  

Omdat de herbestrating van de Jan van Scorelkade medio 2006 wordt uitgevoerd, en realisatie van 
het bestemmingsplan nog geruime tijd gaat duren, ontstaan er grote problemen voor het 
Blaeustraatkwartier.  

Er zijn drie oplossingen: 

� Het alsnog mogelijk maken rechtsaf te gaan naar de Wognumsebuurt; 
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� Het weer toelaten van auto's op de kruising Nicolaas Beetskade / Bergerweg and de zijde van het 
Blaeustraatkwartier; 

� De Jan van Scorelkade zo inrichten dat het extra verkeer kan worden verwerkt.  
 

Commentaar: 

Voor bestemmingsverkeer van en naar de Bergerweg ontstaat in het plangebeid een iets andere 
routering omdat de route via de Wognumsebuurt minder aantrekkelijk wordt. Het zal echter gaan om 
een beperkte wijziging binnen de wijk. Verkeer vanuit de wijk zal minder snel gebruikmaken van de 
Wognumsebuurt, echter het is de vraag of de druk op de westzijde van de Jan van Scorelkade zal 
toenemen aangezien men ook via de Helderseweg het gebied kan verlaten. Daarnaast ontstaat een 
minder directe route door de wijk richting het station, waardoor een deel van dit verkeer juist eerder 
de Bergerweg of Helderseweg zal kiezen. 

 

O. Klankbordgroep  

De klankbordgroep heeft het door de raad vastgestelde structuurplan als uitgangspunt genomen. Dit 
neemt niet weg dat bijvoorbeeld de wijkvereniging Bergerhof zich niet kan vinden in onderdelen van 
het structuurplan, zoals het bouwvlak ter hoogte van de Leeuwenbekstraat. 

Commentaar: 

De werkwijze van de klankbordgroep wordt onderschreven. De bezwaren van de wijkvereniging 
Bergerhof zijn bekend. Zie eveneens de beantwoording onder A. 

 

Met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan stationsgebied noordzijde worden concreet de 
volgende aanbevelingen gedaan.  

 

Met betrekking tot het autoverkeer wordt het volgende opgemerkt: 

De effecten van het verkeer strekken zich uit buiten het plangebied. Onder andere de bestaande 
kruispunten Bergerweg/Wognumse Buurt en Helderseweg/Kruseman van Eltenweg zullen in de 
toekomst zwaar worden belast. 

Nieuwe woningbouw op het rioolwaterzuiveringsterrein mag zeker niet tot extra verkeersbelasting 
leiden.  

Met name de kruising in de overgang van de Kruseman van Eltenweg ter hoogte van het Horizon 
College, daar waar 50 km overgaat in 30 km, wordt als erg onveilig gevoeld als gevolg van de vele 
verkeersbewegingen en veel diverse verkeersstromen.  

Voorgesteld wordt de Kruseman van Eltenweg op dit punt volledig voor autoverkeer af te sluiten 
(alleen langzaam verkeer toe te staan) en de ontsluiting van de Bergerhof via de bypass naar de 
bestaande aansluiting bij de brug naar de Jan van Scorelkade te behouden.  

Commentaar: 

De bereikbaarheid van het stationsgebied en de woonwijken wordt beschreven in de Kadernota 
Duurzame Bereikbaarheid van de gemeente Alkmaar, welke op korte termijn zal worden vastgesteld. 
Voor wat betreft het afsluit van de Kruseman van Eltenweg voor autoverkeer, wordt verwezen naar de 
beantwoording van de zienswijze die ziet op het alternatieve verkeerplan. Gehele afsluiting van deze 
weg is verkeerstechnisch onwenselijk vanwege de ontsluiting van de wijk Bergerhof en bovendien 
zeer ongunstig voor de bereikbaarheid van deze wijk en dus voor haar bewoners.  

 

Met betrekking tot het langzaam verkeer wordt het volgende opgemerkt: 

De normeringen in het beeldkwaliteitplan en het ontwerpbestemmingsplan met betrekking tot de 
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afstanden voor het bewaakt en onbewaakt stallen van fietsen dienen aangepast te worden aan de 
met het rijk hieromtrent gemaakte afspraken.  

De tunnel dient ten alle tijden een publieke interwijkfunctie te behouden. Tevens wordt aandacht 
gevraagd voor de geluidhinder vanuit de nieuw aan te leggen tunnel.  

De wenselijkheid van een traverse wordt nog steeds onderschreven mits er ook aansluitingen met de 
perrons tot stand worden gebracht. Voldoende gegevens omtrent het langzame verkeer ontbreken op 
dit moment.  

De wettelijke verplichting is er om per 1 januari 2006 voldoende toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking te garanderen. Met betrekking tot de tunnel wordt voorgesteld: ook aan de noordzijde 
van de tunnel een roltrap aanbrengen alsmede de garantie van behoud van de publieke 
interwijkfunctie middels de tunnel. 

Commentaar: 

De interwijkfunktie wordt door NS en Pro Rail gegarandeerd (zie eerdere opmerkingen). De 
klankbordgroep heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de door NS voorgestelde oplossingen.  

De toegankelijkheid voor mensen met een handicap wordt gegarandeerd conform de daarvoor 
geldende eisen. 

 

Met betrekking tot parkeren zijn er de volgende opmerkingen: 

De invloed van de bebouwing van het noordelijk stationsgebied heeft ook verderstrekkende gevolgen. 
De parkeerdruk zal worden afgewenteld op de naastliggende buurten (Blaeustraatkwartier en 
Bergermeer). Een heroverweging van nut en noodzaak tot belanghebbenden-parkeren in die wijken 
zal zeker noodzakelijk zijn. De huidige ervaring met de parkeerdruk bij het gerechtsgebouw (die een 
norm kent van 0,8), toont aan dat 0,6 wel erg mager is. Het nieuwe provinciale locatiebeleid geeft de 
gemeente voldoende vrijheid hier zelf invulling aan te geven. Voorgesteld wordt een parkeernorm van 
1,0 te hanteren.  

De getallen voor het P&R dienen als minimum te worden opgenomen voor zowel de noord- als de 
zuidzijde. Voor de noordzijde betekent dit minimaal 270, voor de zuidzijde 130. 

Voor kort parkeren (< 2 uur) zou de parkeerstrook in de Kruseman van Eltenweg kunnen worden 
aangewend.  

Commentaar: 

Zie hiervoor de hierboven eerder beantwoorde zienswijzen 
 

Ten aanzien van woningbouw wordt het volgende opgemerkt:  

Nogmaals wordt de wenselijkheid van woningbouw in het plangebied benadrukt. Niet alleen omdat 
dat de sociale veiligheid ten goede komt, maar omdat het sowieso gewenst is.  

Het voorontwerpbestemmingsplan lijkt niet actief genoeg gericht te zijn op daadwerkelijk doen 
realiseren van woningbouw.  

De ontbrekende onderzoeken en resultaten op het gebied van milieu (geluid- en luchtkwaliteit) dienen 
tijdig beschikbaar te zijn voor de volgende fase van de bestemmingsplanprocedure. 

 

Commentaar: 

De wens om naast kantoorontwikkeling ook woningbouw in het plangebied te realiseren is uitvoerig 
met de ontwikkelaar besproken. Uiteindelijk is deze gekomen met een plan waarbij woningbouw langs 
de Kruseman van Eltenweg wordt voorzien, waarbij een strook kantoren langs het spoor fungeert als 
buffer. Hiermee wordt optimaal tegemoet gekomen aan de geuite wens.  

In het bestemmingsplan zijn die locaties waar overeenkomstig het voorstel van de ontwikkelaar 
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woningbouw zal komen uitsluitend bestemd voor woondoeleinden. 

Met het ontwerp bestemmingsplan zullen alle het bestemmingsplan ondersteunende onderzoeken 
mede in procedure worden gebracht. Zie voor beantwoording eveneens onder A. 

 

7.2  Vooroverleg 

Van de volgende instanties en personen zijn in het kader van het bestuurlijk vooroverleg ex artikel 10 
Bro reacties binnengekomen.  

A. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
B. Rijksdienst voor Oudheidkundig bodemonderzoek 
C. Provincie Noord Holland 
D. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
E. VROM-inspectie 

 

A. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
 

De Rijksdienst merkt ten aanzien van de aanmerkelijke bouwhoogten op hier op zich niets tegen te 
hebben, maar verzoekt om in beeld duidelijk te maken of dit gevolgen heeft cq zichtbaar is vanuit 
verschillende (relevante) plekken in het beschermde stadsgezicht van de binnenstad.  

Commentaar: 

Het inzichtelijk maken van de zichtvelden op deze locatie vanuit de relevante plekken in het 
beschermde stadsgezicht van de binnenstand is ondoenlijk en bovendien geen vereiste. Aan de 
zienswijze zal geen gehoor worden gegeven. 

 

B. Rijksdienst voor Oudheidkundig bodemonderzoek 
 

De Rijksdienst merkt op dat er geen rijksbelang speelt op het gebied van archeologie.  

Commentaar: 

Opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

C. Provincie Noord Holland 
 

De stationslocatie laat zich goed voegen in het provinciaal locatiebeleid: uitstekende ontsluiting per 
openbaar vervoer en particulier vervoer van voldoende niveau.  

Onderzoeken 

Een aantal onderzoeken dient nog te worden uitgevoerd. Het gaat om geluid, luchtkwaliteit, flora en 
fauna, externe veiligheid en veiligheidsrisico's, en ook de watertoets dient nadere invulling te krijgen.  

Vanwege het ontbreken van het bovenstaande kan nog niet worden beoordeeld of sprake is van een 
verantwoorde invulling van het gebied. Het doet zich voorkomen als aan de relevante onderzoeken 
pas na vaststelling van het plan invulling wordt gegeven.  

Commentaar: 

De gemeente is zich er van bewust dat genoemde onderzoeken nog dienen te worden uitgevoerd. Op 
hoofdlijnen is wel reeds gekeken of er op voorhand bezwaren zouden zijn te verwachten. Dit bleek 
niet het geval. Een wettelijke noodzaak voor deze onderzoeken is er in het kader van het ontwerp 
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bestemmingsplan.  

Er kan dus geen sprake zijn van de geuite veronderstelling. De gemeente zal uiteraard aan de 
wettelijke verplichtingen voldoen.   

 

Parkeernorm 

Niet onderbouwd is waarom een van het rijksbeleid afwijkende parkeernorm geldt van 0,6 pp/100 m2.  

Commentaar: 

Het is de provincie zelf die in het verleden deze afwijkende norm heeft aangegeven. Gezien het 
gewijzigd rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van parkeernormen is dit niet langer relevant. Het 
opstellen van parkeernormen is een bevoegdheid van de gemeente geworden.    

 

D. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 

Het Hoogheemraadschap geeft aan niet bekend te zijn met het geohydrologisch onderzoek dat door 
Geodelft is uitgevoerd, en waarnaar in het bestemmingsplan wordt verwezen. Verzocht wordt hierover 
nader overleg te plegen met het Hoogheemraadschap.  

 

Commentaar: 

Met hoogheemraadschap heeft nader overleg plaatsgehad. Met de uitkomsten hiervan is rekening 
gehouden. Zie hiervoor de toelichting.  

 

E. VROM-inspectie 
 

Het ministerie wijst erop dat er in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit een 
luchtkwaliteitsonderzoek aan het bestemmingsplan ten grondslag moet liggen. Dit ontbreekt 
vooralsnog. Verzocht wordt aan deze eis te voldoen.  

Niet duidelijk is in hoeverre de plannen zijn getoetst aan de risiconormering ten aanzien van vervoer 
gevaarlijke stoffen. Geadviseerd wordt deze toetsing en eventueel daaruit voortvloeiende 
verplichtingen in het bestemmingsplan op te nemen.  

Commentaar: 

Het is de gemeente bekend dat aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Hetzelfde geldt 
overigens ook voor bijvoorbeeld geluidwetgeving. Het toegezonden exemplaar betreft een 
voorontwerp bestemmingsplan. In het kader van een ontwerp bestemmingsplan zullen deze wettelijke 
verplichtingen gaan gelden. Het ontwerp zal op alle wettelijke voorgeschreven aspecten onderbouwd 
worden.  
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Voorschriften 
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Inleidende bepalingen 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1.  aan huis verbonden beroep: 
een praktijkruimte, kantoor, atelier, kapsalon, schoonheidssalon of hondentrimsalon en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen functies welke in een woning worden uitgeoefend, waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 
met de woonfunctie in overeenstemming is; 

2.  aanduidingsgrens 
een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn die de grens vormt van een op de plankaart 
aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding; 

3.  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

4.  bebouwingspercentage: 
een op de plankaart of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van 
een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;  

5.  bedrijfswoning/dienstwoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is; 

6.  bestaand: 
a. bestaand bouwwerk: een bouwwerk, dat ten tijde van ter inzagelegging van het ontwerp van dit 

plan bestaat, wordt gebouwd, dan wel nadien krachtens een melding of bouwvergunning, 
waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend, kan worden gebouwd; 

b. bestaand gebruik: het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het betreffende 
gebruiksverbod;   

7.  bestemmingsgrens: 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak:      

8.  bestemmingsvlak: 
een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming;       

9.  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;      

10.  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;     

11.  bouwperceelsgrens: 
een grens van een bouwperceel;     
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12.  bouwvlakgrens:                                                                                                                                 
een op de plankaart door bouwgrenzen omsloten vlak, aangegeven met een lijn; waarmee de 
gronden zijn aangeduid waarop gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;       

13.  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, hetzij direct hetzij 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;         

14.  café: 
een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing dat tot hoofddoel heeft het verstrekken 
van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het 
verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid (categorie II); 

15.  de plankaart: 
de kaart met bijbehorende verklaring, bestaande uit 1 blad, waarop de bestemmingen van de in het 
plan begrepen gronden zijn aangewezen;              

16.  detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde opslag en 
verkoop van vuurwerk.   

17.  detailhandel in volumineuze goederen: 
detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlakt nodig heeft 
voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove 
bouwmaterialen, keukens en sanitair en naar de aard daarmee gelijk te stellen artikelen;  

18.  dienstverlening: 
commerciële activiteiten met een baliefunctie voor de verrichting van diensten aan of ten gerieve van 
het publiek, niet zijnde detailhandel. Dienstverlening omvat zowel persoonlijke als zakelijke 
dienstverlening.    

19.  discotheek/bar-dancing: 
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse, 
waarbij het doen beluisteren van muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk 
onderdeel vormen (categorie I); 

20.  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;              

21.  groothandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter 
aanwending in een andere bedrijfsactiviteit;    

22.  het plan: 
het bestemmingsplan Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde van de gemeente Alkmaar;                     

23.  hoofdgebouw: 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de 
bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen;         
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24.  horecabedrijf: 
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt. Ingedeeld in 4 categorieën:  
Categorie I: discotheek, nachtclub, bar/dancing; 
Categorie II: café, grand-café; 
Categorie III: restaurant, lunchroom; 
Categorie IV: cafetaria, snackbar.  

25.  hotel: 
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als 
nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse;   

26.  kampeermiddel 
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor 

zover geen bouwwerk zijnde,  
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele 
blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf. 

27.  kantoor: 
ruimte of complex van ruimten, dat door indeling en inrichting is gebouwd en/of geschikt is voor niet of 
slechts in ondergeschikte mate op het publiek gerichte administratieve, zakelijke of maatschappelijke 
dienstverlening, waaronder congres- en vergaderaccommodatie.        

28.  maatschappelijk: 
het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, medische en educatieve 
dienstverlening;            

29.  maatvoeringsgrens: 
een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn ten behoeve van het indelen van een bouwvlak of 
bestemmingsvlak met het oog op een verschil in maatvoering en/of gebruik;                   

30.  peil: 
voor gebouwen en bouwwerken geldt het peil van het hoogst aangrenzende maaiveld.   

31.  pension: 
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies voor langere tijd met als 
nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan logerende gasten;   

32.  productiegebonden detailhandel: 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;       

33.  restaurant: 
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, 
met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken (categorie III);  
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34.  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een vorm alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen 
een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

35.  brug: 
een overbouwde verbinding tussen verschillende zijden van het station.   

36.  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.                  
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  Meetwijze 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1.  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.  de 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, ondergeschikte bouwdelen als goten van dakkapellen niet meegerekend; 

3.  de diepte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het laagste punt van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

4.  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

5.  de 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; 

6.  de 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; 

2.2  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en 
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet 
meer dan 1 m wordt overschreden. 
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Bestemmingsbepalingen 

Artikel 3  Gemengd - Uit te werken 

1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden op de plankaart aangewezen als "Gemengd - Uit te werken (GD-U)" zijn bestemd voor de 
volgende doeleinden: 

a. wonen; 
b. kantoren; 
c. detailhandel; 
d. horeca (III en IV); 
e. dienstverlening; 
f. verkeer;  
g. verkeer en verblijfsgebied; 
h. groen; 
i. (fiets)parkeren; 
j. kunstwerken; 
k. ter plaatse van de aanduiding "tu" is een tunnel toegestaan; 
l. water; 
m. groenvoorzieningen; 
n. openbare nutsvoorzieningen.  
 

2 Procedure uitwerking 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar stellen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening en met toepassing van het gestelde in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht voor de in lid 1 genoemde gronden één of meerdere uitgewerkte 
plannen vast.  

 

3  Bouwvoorschriften 

a. op de in lid 1 genoemde gronden aangeduid met GD-U mag uitsluitend worden gebouwd 
overeenkomstig één of meerdere rechtsgeldig uitgewerkte plannen;  

b. op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de 
aldaar genoemde bestemming; 

c. voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van GD-U geldt een maximale goot- en bouwhoogte 
als aangegeven op de plankaart; 

d. voor de in de lid 1 genoemde gronden en bebouwing geldt een maximum bebouwingspercentage 
zoals aangegeven op de plankaart; 

e. ter plaatse van de aanduiding "tu" tunnel, is een stationstoegang toegestaan van maximaal 15 
meter breed.   



 

  

 Bestemmingsplan "Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde" (14 december 2009)  81 

 

Artikel 4  Groen 

1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden op de plankaart aangewezen voor "Groen (G)" zijn bestemd voor de volgende 
doeleinden: 

a. groenvoorzieningen; 
b. water; 
c. kunstwerken; 
d. voet- en rijwielpaden; 
e. speelvoorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. verhardingen ten behoeve van de toegang tot gebouwen opgericht binnen de bestemming 

"Kantoor”, "Wonen" en "Verkeer - Verblijfsgebied"; 
h. toegang tot de parkeergarage ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - 

ingang parkeergarage”;   
i. parkeervoorzieningen.  
 

2  Bouwvoorschriften 

a. voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van Groen geldt dat op of in deze gronden geen 
gebouwen mogen worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, anders dan voor de verkeerstechnische uitrusting, bedraagt 
maximaal 3 m.   
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Artikel 5  Kantoor  

1  Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "Kantoor (K)" aangegeven gronden zijn bestemd voor: 

a. kantoren; 
b. groenvoorzieningen; 
c. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van dienstverlening - baliefunctie (sdv-ba)" is de 

functie dienstverlening met baliefunctie toegestaan; 
d. onder de gehele bestemming Kantoor (K) is de functie 1 laagse ondergronds parkeren van auto- 

en motorvoertuigen en fietsen, toegestaan.  
 

2  Bouwvoorschriften 

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van Kantoor (K) gelden de volgende 
bepalingen: 

1.   een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlakgrens worden gebouwd; 
2. indien en voor zover een maatvoeringsgrens is aangegeven, dient overeenkomstig deze 

maatvoering te worden gebouwd; 
3. de goot- en bouwhoogten bedragen ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte. 
b.   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van ten    
      hoogste 2 m. 
c.   De maximale diepte van 1 ondergrondse parkeerlaag bedraagt maximaal 3 meter. 
d.   Ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang [ond]" is een passanten onderdoorgang   
      toegestaan. 

 

3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. de plaats van hoofdgebouwen indien niet in de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt 
gebouwd; 

b. de plaats van bijgebouwen indien deze op een afstand van minder dan 3 m achter (het verlengde 
van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw worden gebouwd; 

c. de milieusituatie; 
d. de verkeers- en parkeersituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
 

4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:                                                                      
a.   het bepaalde in lid 2, sub a, onder 1 voor het bouwen buiten het bouwvlak;                                       
b.   het bepaalde in lid 2 sub a onder 3 en toestaan dat de bouwhoogte wordt overschreden met           
maximaal 10%. 

 

5 Specifieke gebruiksvoorschriften 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de 
in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving en aanduiding. 
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6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften  

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5, indien strikte toepassing 
van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd.   
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Artikel 6 Verkeer 

1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden op de plankaart aangewezen voor "Verkeer (V)" zijn bestemd voor de volgende 
doeleinden: 

a. wegen, straten, voet- en rijwielpaden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie; 
b. bermen en beplanting;  
c. groenvoorzieningen; 
d. geluidwerende voorzieningen; 
e. verharde parkeervoorziening; 
f. straatmeubilair; 
g. openbare nutsvoorzieningen; 
h. ter plaatse van de aanduiding "br" is een brug toegestaan. 
 

2 Bouwvoorschriften 

a. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeer gelden de volgende bepalingen: 
1. de inhoud bedraagt niet meer dan 50 m³ per gebouw; 
2. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3 m. 
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen worden gebouwd tot een 

bouwhoogte van ten hoogste 2 m.  
c. Onder sub a wordt eveneens verstaan het oprichten van een toegang tot de parkeergarage; 
d. Ter plaatse van de aanduiding “br” brug, is een brug toegestaan van maximaal 2,5 meter breed, 

waarbij de doorrijdhoogte minimaal 4,25 meter dient te bedragen.   
 

3 Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. de sociale veiligheid; 
b. de verkeerssituatie; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
 

4 Specifieke gebruiksvoorschriften 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de 
in lid 1 omschreven bestemmingsomschrijving;  

 

5 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing 
van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied 

1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden op de plankaart aangewezen voor "Verkeer - Verblijfsgebied  (V-VB)" zijn bestemd voor 
de volgende doeleinden: 

a. voetpaden; 
b. kunstwerken; 
c. beplanting; 
d. groenvoorziening; 
e. straatmeubilair; 
f. openbare nutsvoorziening; 
g. onder de gehele bestemming (V – VB) is de functie 1 laagse ondergronds parkeren van auto- en 

motorvoertuigen en fietsen, toegestaan.  
 

2 Bouwvoorschriften 

Voor het bouwen van de gebouwen ten behoeve van parkeren gelden de volgende bepalingen: 

a. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeer en verblijfsgebied (V-VB) gelden de 
volgende bepalingen: 

1. de inhoud bedraagt niet meer dan 50 m³ per gebouw; 
2. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3 m. 
b. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van ten 

hoogste 2 m. 
c. Onder sub a wordt eveneens verstaan het oprichten van een toegang tot de parkeergarage; 
d. De maximale diepte van 1 ondergrondse parkeerlaag bedraagt maximaal 3 meter. 
 

3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de 
in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.  

 

4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing 
van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd.    
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Artikel 8  Wonen 

1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "wonen (W)" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen;  
b. openbare nutsvoorzieningen; 
c. onder de gehele bestemming Wonen (W) is de functie 1 laags ondergronds parkeren van auto- 

en motorvoertuigen en fietsen, toegestaan.  
 

2 Bouwvoorschriften 

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende bepalingen: 
1. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
2. indien en voor zover een gevelbouwgrens is aangegeven, dient per hoofdgebouw één gevel in de 

gevelbouwgrens te worden gebouwd; 
3. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte. 
b. Met uitzondering van de hoofdgebouwen, mogen geen gebouwen of bouwwerken worden 

gebouwd. 
c. De maximale diepte van 1 ondergrondse parkeerlaag bedraagt maximaal 3 meter. 
 

3 Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van hoofdgebouwen, indien de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minder dan 3 m 
bedraagt; 

b. de plaats van hoofdgebouwen indien niet in de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt 
gebouwd; 

c. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van hoofdgebouwen met het oog op de samenhang van 
het bebouwingsbeeld per straatzijde of cluster; 

d. de milieusituatie; 
e. de verkeers- en parkeersituatie; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
 

4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:                                                                      
a.   het bepaalde in lid 2, sub a, onder 1 voor het bouwen buiten het bouwvlak;                                       
b.   het bepaalde in lid 2 sub a onder 3 en toestaan dat de bouwhoogte wordt overschreden met           
maximaal 10%. 

5 Specifieke gebruiksvoorschriften 

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met 
de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving. 

b. Tot een strijdig gebruik als bedoeld onder a. worden in ieder geval gerekend het gebruik van de 
gebouwen ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de 
bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke vloeroppervlakte van 
de woning, dan wel meer bedraagt dan 60 m2. 
 

6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften  

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5, indien strikte toepassing 
van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd.      
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Artikel 9 Waterstaat – Waterkering 

De gronden met de dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering” zijn naast de daarvoor 
aangewezen bestemming tevens bestemd als waterstaatswerk. Op grond van de Keur van de 
waterbeheerder dient, alvorens kan worden gestart met de bouwwerkzaamheden, contact te worden 
opgenomen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zodat kan worden beoordeeld 
of voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden een ontheffing benodigd is of niet. 
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Algemene bepalingen 

Artikel 10  Antidubbeltelbepaling 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 11  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: 

1. richtlijnen voor de verlening van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen (artikel 2.5.1);  
2. invloed van de omgeving op een bouwwerk (artikel 2.5.2); 
3. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer (artikel 2.5.3); 
4. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (artikel 2.5.4); 
5. ruimte tussen bouwwerken (artikel 2.5.17); 
6. erf- en terreinafscheidingen (artikel 2.5.18); 
7. bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen 

(artikel 2.5.19); 
8. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen (artikel 2.5.30).  
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Artikel 12  Algemene gebruiksbepalingen 

1  Gebruiksvoorschrift 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de gegeven bestemming. 

 

2  Meest doelmatig gebruik 

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte toepassing 
daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door 
dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

 

3  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid  1, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 
b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het opslaan en verkopen van 

vuurwerk.  
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Artikel 13  Algemene  vrijstellingsbepalingen 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in artikel 3, vrijstelling te 
verlenen van: 

1. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet 
meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

2. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit 
daartoe aanleiding geeft; 

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, 
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

4. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwen, wachthuizen ten behoeve van 
het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwen ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 
toiletgebouwen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen worden gebouwd, mits de 
inhoud per gebouw niet meer dan 100 m³ bedraagt. 
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Artikel 14  Algemene  Wijzigingsbepalingen 

Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening het plan 
wijzigen ten behoeve van een transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, rioolgemaal en 
naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en andere bouwwerken van openbaar nut, tot een 
maximum inhoud van 400 m³ en een maximum bouwhoogte van 4 m. 
Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de in Afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.  



 

  

 Bestemmingsplan "Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde" (14 december 2009)  93 

 

Artikel 15  Algemene procedurebepalingen 

Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging en uitwerking is de in Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 
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Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 16  Strafbepalingen 

Overtreding van het bepaalde in artikel 12 ten aanzien van het gebruik van de gronden en 
bouwwerken, en artikel 17 onder A. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 6 van 
de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 17  Overgangsbepalingen 

A. Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 

Bestaande bouwwerken die in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande 
afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

bouwaanvraag geschiedt binnen 12 maanden na het tenietgaan. 
 

B. Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 

Het bestaande gebruik van gronden en bouwwerken dat in strijd is met de aan die gronden en 
bouwwerken gegeven bestemming en dat in enigerlei opzicht afwijkt van het plan, mag worden 
voortgezet of gewijzigd, zo lang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het 
gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot. 
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Artikel 18  Slotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

"Voorschriften deel uitmakende van het plan Stationsgebied, ontwikkeling noordzijde, gemeente 
Alkmaar." 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2009  

 

De voorzitter,         De griffier, 

  


