
Beleid 

Bestemmingsplan Wonen Zuid 

Bent u zich bewust dat de groenstructuur integraal deel uitmaakt van de 
planologisch en stedenbouwkundige opzet van de wijk (bestemmingsplan wonen 
zuid) en dat uw ambitie daarmee niet past binnen deze contouren en afspraken? 
Graag antwoord toelichten. 

Het college weet dat dit gebied bewust is vrijgehouden van bebouwing. Dat 
betekent echter niet dat dit altijd zo hoeft te blijven 
 
Het college heeft in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 
bevoegdheid gekregen om in bepaalde gevallen af te mogen wijken van het 
bestemmingsplan, mits goed ruimtelijk onderbouwd. Bij een toekomstige 
aanvraag omgevingsvergunning zal deze onderbouwing moeten worden 
toegevoegd 
Verder vindt het college de nadelen van bouwen in het groen opwegen tegen de 
woningnood onder jongeren 

Kunt u toelichten en onderbouwen (verdedigen) waarom u denkt te kunnen 
afwijken van het Bestemmingsplan Wonen Zuid (bron gemeente Uitgeest, 
https://www.yumpu.com/nl/document/view/27486768/bestemmingsplan-
wonen-zuid-gemeente-uitgeest  waarin wordt gesteld (o.a. pagina 16) dat dit 
gebied vrijgesteld moet blijven van bebouwing? 

Er wordt afgeweken van het Bestemmingsplan Wonen Zuid. Kunt u hier iets over 
vertellen? Hoe zwaar wegen deze plannen ten opzichte van uw intentie beslissing 
te bouwen in het park Waldijk? 

In het bestemmingsplan staat dat het gebied groen en archeologie is / moet zijn. 
Wat is de afweging om hier plotsklaps vanaf te wijken voor 20 tijdelijke 
containerwoningen? Kunt u hier iets over vertellen? 

Welstandsnota 

Kunt u toelichten hoe het te rechtvaardigen is dat u afwijkt van de welstandsnota 
2011 waarin o.a. paragraaf beleid, waardebepaling en ontwikkeling? Ziet u in dat 
deze ontwikkeling haaks staat op het beschrevene in de Welstandsnota? 

Bij tijdelijke bouw hoeft niet te worden getoetst aan de Welstandsnota 
 

Er wordt afgeweken van de Welstandsnota, woongebied Waldijk. Hoe zwaar 
wegen deze plannen ten opzichte van uw intentie beslissing te bouwen in het 
park Waldijk? 

Omgevingsvisie 

Kunt u toelichten en onderbouwen waarom u denkt te kunnen afwijken van de 
Omgevingsvisie 2030, Mooi, gezond, duurzaam (pagina 30, 43, 61, 80) waarin 
wordt gesproken over het streefbeeld en uitleg wordt gegeven dat de aanwezige 
groenstructuur, waterstructuren én omvang van het openbaar gebied vormen de 
kwaliteitsdragers van het gebied én dienen behouden te worden, samenhangend 
en waar mogelijk versterkt te worden 

De Omgevingsvisie is een beleidsstuk op hoofdlijnen en laat ruimte voor 
belangenafweging. Verder vindt het college de nadelen van bouwen in het groen 
opwegen tegen de woningnood onder jongeren 

Er wordt afgeweken van de Omgevingsvisie 2030; mooi, gezond, duurzaam, blz 
30,43,61 en 80. Kunt u hier iets over vertellen? 



In de structuurvisie 2030 wordt de volgende frasering aangehaald: is deze 
structuurvisie niet meer geldend? Hoe zwaar weegt deze visie ten opzichte van 
uw intentie beslissing te bouwen in het park Waldijk? 
 
“de woongebieden ten zuiden van de spoorlijn duidelijke groen- en 
waterstructuren kennen. De woningen zijn geclusterd in ruimtelijke eenheden. 
Per eenheid is er een duidelijk vormverwantschap tussen architectuur, 
stratenpatroon en inrichting van de openbare ruimte. (…) Aanwezige 
groenstructuur en omvang van het openbare gebied zijn belangrijke 
kwaliteitsdragers in het woongebied. Aanwezige groenstructuur, waterstructuren 
en omvang van het openbaar gebied vormen de kwaliteitsdragers van het gebied 
en dienen behouden, samenhangend en waar mogelijk versterkt te worden” 

Kunnen we concluderen dat de huidige omgevingsvisie 2023 op dit groengebied 
niet meer geldig is? Indien nee, hoe ziet u dat in het licht van de huidige intentie 
om te bebouwen? 

Niet duidelijk is welke Omgevingsvisie wordt bedoeld. Voor een algemeen 
antwoord: zie hierboven 

In de Nota Omgevingskwaliteit Uitgeest staat dat  grote bouwwerken – zoals deze 
containerwoningen – niet passen in de omgeving van Park Waldijk. Kunt u 
aangeven waarom er wordt afgeweken van deze Nota Omgevingskwaliteit 
Uitgeest? Kunt u hier iets over vertellen? 
 

De Nota Omgevingskwaliteit is de opvolger van de Welstandsnota. Welstand is 
niet van toepassing, omdat het om tijdelijke bouw gaat 

Assum 

Kunt u toelichten en onderbouwen waarom er afgeweken kan worden t.a.v. de 
afspraak met Assum om de groenstrook niet te bebouwen, zijnde 50 meter vanaf 
de erfgrens van de bewoners van Assum zodat buurtschap Assum als een 
zelfstandig element in de wijk kan worden behouden.  
Bent u het ermee eens dat vanuit consistentie en de ongewijzigde omgeving dit 
uitgangspunt voor de gemeente ook onverkort geldt? 

Voor zover bekend zijn hier geen formele schriftelijke afspraken over vastgelegd 
dat dit altijd zo zou moeten blijven 
 

Kunt u daarnaast onderbouwen waarom een gemeente het niet nodig acht om 
zich aan afspraken te houden? Wat zijn de zwaarwegende redenen om af te 
wijken? 

Flexibele regels voor hetzelfde gebied? – bestemmingsplan naast Assum 5 
 

Het bestemmingsplan ‘Assum naast 5a’ staat los van de plannen voor de 
tijdelijke woningen. Bovendien gaat het op Assum om permanente bouw, 
waarbij de gemeente strengere eisen wil stellen aan de inpassing, het is immers 



Om de ontwikkeling van drie vrijstaande woningen mogelijk te maken – lees 
bestemmingsplan ‘ASSUM naast 5A’ geeft u aan dat dit gebied onderdeel 
uitmaakt van bestemmingsplan ‘Wonen Zuid’. U schrijft tevens het volgende:  
 
“Bij het inpassen van de voorliggende ontwikkeling van 3 vrijstaande woningen is 
het van belang dat de groenstructuur, de bestaande boomsingel tussen Assum en 
de Haverkamplaan wordt versterkt. Het lint Assum wordt aan de noordzijde 
begrensd door opgaand groen. Het ‘nieuwbouw’ park loopt op deze manier niet 
ongemerkt over in het historische lint. Door dit opgaande groen te versterken 
wordt de kleinschalige identiteit van Assum versus de nieuwbouwwijk benadrukt. 
Er ontstaat een groen decor in een wijk met weinig bomen en er ontstaat 
zonering van verschillende groene kamers, een open ‘nieuwbouwkamer’ en een 
‘besloten’ historisch lintje.” 
 
- Waarom is het bestemmingsplan ‘Wonen Zuid’ (onherroepelijk verklaard) wel 
geldend voor dit project (Assum 5A), maar niet voor het project (intentie bouw 
containterwoningen) op een locatie dat letterlijk een meter verderop ligt?! Zie 
rood omcirkeld in uw eigen tekening uit beleidsplan Assum. In het kort betekent 
dit: 
 
- Als u het plan Assum doorzet er geen containerwoningen op deze locatie 
kunnen komen. Als u wel besluit het plan van containerwoningen door te laten 
gaan er niet op Assum gebouwd kan worden. Graag uw commentaar daarop.  
 

permanent. Tijdelijke woningen moeten ook goed ingepast worden, maar 
hebben op de langere termijn geen gevolgen voor de structuur en opzet van het 
gebied. Verder vindt het college de nadelen van bouwen in het groen opwegen 
tegen de woningnood onder jongeren 



  
 
 
- Het is in de geschiedenis van Uitgeest altijd heel belangrijk gebleken het 
historisch element van Assum te behouden door de wijken niet tegen elkaar aan 
te bouwen. Is uw visie op historisch Assum verandert nu u de intentie heeft 
uitgesproken om daar de groenzone voor op te willen offeren en hier tegenaan te 
willen bouwen? Het lijkt ons enorm belangrijk om de identiteit van Assum te 
bewaren/bewaken als historische parel van Uitgeest.  Welke zwaarwegende 
redenen ziet de gemeente om nu van bestaand beleid af te kunnen wijken? 
 

Crisis en herstelwet  

Publicatie van de wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en 
herstelwet in de Staatscourant 11-10-2022, met daarin de Haverkamplaan.  
 
Op pagina 15: Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en 
herstelwet 
 
Het betreft de borging van de betrokkenheid van de raad en belanghebbenden, 
en niet de expliciete betrokkenheid bij de aanmelding. Wat ik hier nog niet van 
begrijp, is op welke manier de gemeente de betrokkenheid van de 

 
Voor de meeste projecten en gebieden die bij deze regeling zijn toegevoegd 
geldt dat nadere besluitvorming, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan, 
noodzakelijk is voordat het experiment daadwerkelijk kan worden toegepast. 
Daardoor is de betrokkenheid van de gemeenteraad en de kennisgeving aan of 
betrokkenheid van belanghebbenden geborgd 
 
Het college van B&W heeft besloten om deze aanmelding te doen. Zoals ook in 
de beleidsregel van het Ministerie staat, kan de aanmelding pas worden 
toegepast in het vergunningproces en zegt het nu nog niks.  



belanghebbenden impliciet kan borgen als er nadere besluitvorming noodzakelijk 
is, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan?  
 

Wat me wel tegen de borst stuit is dat de gemeente een dergelijke 

aanmelding zomaar kan doen, zonder daar vooraf de raad en de 

belanghebbenden bij te betrekken.  
 

Het bezwaar dat de burger uiteindelijk kan maken, is achteraf vooral alleen 

op het proces en niet de uitkomst. Het voelt dus echt alsof je iets krijgt 

opgedrongen en dat er van inspraak op de besluitvorming eigenlijk geen 

sprake is.  
 

Om de omgevingsvergunning te wijzigen, is er formeel een participatie 

traject nodig. Is dat voor de Chw ook het geval en is de inloop avond van 

afgelopen week daar de enige uiting van? Graag zou ik ook deze vraag 

centraal beantwoord zien. 

 
 
 

 
Voor het realiseren van de woningen is een omgevingsvergunning nodig. 
Hiervoor gelden de gebruikelijke bezwaarmogelijkheden en deze veranderen 
niet door een aanmelding voor de Crisis- en herstelwet. 
 
 
Participatie is niet (wettelijk) verplicht in het vergunningproces. En ook niet voor 
een aanmelding voor de Crisis- en herstelwet. Omdat het een plan is dat impact 
heeft in de omgeving, gaat er nog wel een participatietraject hierover volgen. De 
inloopavond was alleen bedoeld om, naast vragen per e-mail, belanghebbenden 
ook fysiek vragen te laten stellen over het plan tot nu toe, omdat we vanuit 
meerdere kanten merkten dat die behoefte er was. Zie ook de uitnodigingsbrief 
van 12 januari. 

Provincie 

Daarnaast roept zelfs Hugo de Jonge op dat de provincies zich meer moeten 
openstellen voor ideeën om de woningnood tegen te gaan. Graag hoor ik wat er 
allemaal is gedaan om de provincie te overtuigen van het feit dat locatie Waldijk 
een zeer onlogische plek is om daar woningen neer te zetten ten koste van het 
laatste stukje groen. Er zijn in de buurt namelijk erg veel goede plekken die vallen 
onder de provincie om deze woning neer te zetten. 

Het college is en blijft met de provincie in gesprek over mogelijkheden om 
buiten de bebouwde omgeving iets te kunnen doen. Vooralsnog houdt de 
provincie echter vast aan haar regelgeving. 
 

Er is zoveel weerstand bij uw burgers op dit plan! Diezelfde burgers denken mee 
met goede alternatieven. Wat maakt dan dat er toch niet wordt besloten dat dit 
plan blijkbaar toch geen goed plan was en dus dit plan gewoon los laten en terug 
gaan naar de provincie. 

Waarom niet achter de inwoners staan en samen optrekken naar Provincie ipv 
tegenover de inwoners komen te staan als college/raad door te veronderstellen 
dat de weerstand van de Provincie niet overwonnen kunnen worden (W1) 



Is bekend dat de minister van mening is dat de provincie meer ruimte moet geven 
voor meer woningbouw? Zo ja, waarom dan toch koste wat het kost inbreiden 
door bebouwen Park Waldijk? Er moeten nu zeker geen overhaaste en 
onomkeerbare keuzes te worden gemaakt. 

Wij zouden graag inzage krijgen in de provinciale besluiten waarin staat dat 
Uitgeest niet mag uitbreiden. 

Verwezen wordt naar de Omgevingsverordening NH2022 van de provincie 
Noord-Holland, specifiek artikelen 6.9 (MRA Landelijk Gebied) en 6.46 (Bijzonder 
Provinciaal Landschap) 
De provincie heeft in de Omgevingsverordening NH2022 vastgelegd dat buiten 
bebouwd gebied van Uitgeest geen nieuwe woningen mogen worden gebouwd 
(kort samengevat) 
 

Wat mag nu wel en wat niet van de Provincie? 

Wat is de rol van de Provincie en is die ook in wetten vastgelegd? De provincie stelt ruimtelijke regels op waar gemeenten zich aan moeten 
houden, onder andere de hierboven genoemde regel. Als de gemeente iets doet 
wat tegen de regels van de provincie is, kan de provincie de gemeente 
‘overrulen’. Dit is geregeld in Hoofdstuk 4 van de Wet ruimtelijke ordening 

Kunnen we de Provincie niet negeren? Dat zou in theorie kunnen, maar dan is het risico erg groot dat de gemeente 
alsnog met lege handen komt te staan vanwege de punten hierboven genoemd 

Waarop kan de Provincie aangesproken worden? Wij zijn als gemeente al continu hierover in gesprek met de provincie, maar 
uiteindelijk beslissen Provinciale Staten. Dus de provinciale politiek kan hierop 
worden aangesproken 

Waarom werkt Provincie niet mee (er is een landelijke opdracht)? Omdat de ruimtelijke regels van de provincie dat niet mogelijk maken. 
 Hugo de Jonge zegt dat we in Buitengebied moeten bouwen. Waarom doen we 

dat niet? 

Kunnen we niet als inwoners gezamenlijk een vuist maken naar de Provincie?  Dat staat u natuurlijk vrij 
 

Trafo en kadastraal  

Er wordt momenteel in de zuid-oost hoek van het park een trafohuisje gebouwd. 
(buiten de vraag waar deze in ene vandaan komt en of het logisch is midden in 
het park?)  
Staat dit trafohuisje verder plannen in deze hoek niet in de weg? Bij de 
bijeenkomst van de raadcommissie op 15 november is namelijk deze hoek 
geopperd als alternatieve locatie in het park. 

Het kadastraal afgesplitste stukje is eigendom van de gemeente. We zullen 
hiermee rekening houden bij de verdere uitwerking van de plannen. Een 
trafohuisje is vaak vergunningvrij en de gemeente heeft hier dus niet zoveel mee 
te maken. Het trafohuisje heeft overigens niets te maken met de plannen voor 
de tijdelijke woningen 
 



Kadastraal is hiervoor zelfs een aparte plek voor gereserveerd, wat suggereert dat 
hier al enige tijd terug over nagedacht is. Hieronder een plaatje van de kadastrale 
kaart van het park met onderin het kleine perceel met aparte kadastrale 
aanduiding. 

Waarom staat er ineens een Travo huisje in het park zonder berichtgeving? 
Wat is de relatie met de “te verwachten 20 tijdelijke woningen”?  
Wat zegt Tennet over zone niet-bebouwen rond Travo-huisje? Hoe groot is die 
cirkel (in meters)? 

Overige 

Is de firma Ouwehand in Katwijk op de hoogte gesteld van uw plannen? Deze 
firma heeft 10 jaar geleden namelijk donatie (enkele tienduizenden euro’s) 
gedaan middels het beroemde “Ouwehand potje”. Hoe zal men er tegenaan 
kijken als dit park, de bewoners en zijzelf dus eigenlijk ook op deze manier 
geschoffeerd worden? 

De firma Ouwehand is niet geïnformeerd. Volgens onze informatie is het geld 
destijds onder andere besteed aan de aanleg van de vissteigers in de wijk 

 


