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Memo 
 
Aan  : College 
Betreft  : Vergelijking locatie Zienlaan - Haverkamplaan 
Datum  : Oktober 2022 
Van        : Team Plannen & Projecten  
 
____________________________________________________________________________ 
 
Aanleiding  
In de gemeente Uitgeest is op dit moment een grote behoefte aan woningen. Dit geldt in het bijzonder 
voor kwetsbaardere doelgroepen, waaronder ook jongeren en starters. Tijdelijke woningen kunnen hier 
een uitkomst voor bieden. In Uitgeest is hiervoor een aantal locaties in beeld. 
 
In elk geval de locatie Benesserlaan staat vast. Voor deze locatie is inmiddels een 
omgevingsvergunning verleend. Als tweede locatie is in eerste instantie de locatie Zienlaan in beeld.  
In het Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022 – 2026 is aangegeven dat het college nog een 
alternatieve locatie gaat onderzoeken voor het realiseren van tijdelijke woningen.  
Van de verschillende onderzochte alternatieve locaties lijkt de Haverkamplaan, ondanks dat elke 
inbreidingslocatie een inbreuk maakt, de minste inbreuk te maken en de meest haalbare locatie. Het 
college heeft daarom besloten om de locatie Haverkamplaan als mogelijk alternatief verder te 
onderzoeken, om hierna een keuze te maken tussen de locatie Zienlaan en de locatie Haverkamplaan. 
Eén van deze locaties wordt dan de tweede locatie, naast de locatie Benesserlaan 
 
In deze memo worden beide locaties vergeleken, zodat het college de voor- en nadelen van beide 
locaties tegen elkaar kan afwegen en een besluit kan nemen, na de commissie gehoord te hebben. 
 
Beide locaties zijn al eens eerder beschouwd. De locatie Haverkamplaan werd al genoemd in het 
rapport van de Jeugd- en Jongerenraad uit 2019, waarin o.a. suggesties werden gedaan voor locaties 
waar woningbouw voor jongeren plaats zou kunnen vinden. De locatie Zienlaan is pas later onder de 
aandacht gekomen. Deze is aangedragen door de Werkgroep Groen Buurschap Benesser, naar 
aanleiding van de keuze van het college voor de locatie Benesserlaan voor de ontwikkeling van 
(tijdelijke) woningen voor jongeren. Passages uit beide beschouwingen zijn weer overgenomen in 
deze memo, omdat ze nog steeds relevant zijn. 
 
 
 
 
  



Locatie 1: Haverkamplaan 
Dit gebied fungeert als groen wandel- en speelgebied tussen de nieuwbouwwijk Waldijk en het 
historische bebouwingslint Assum. Er lopen paadjes en er is een waterpartij. Onderstaande luchtfoto 
geeft het grotere gebied aan: 
 

 
 
 
Specifiek op deze locatie is hier sprake van het verdwijnen van openbaar groen. Deze groenstructuur 
maakt integraal deel uit van de planologische en stedenbouwkundige opzet van de wijk en kan voor 
buurtbewoners een belangrijke functie hebben. In het bestemmingsplan ‘Wonen Zuid’, dat op deze 
locatie van toepassing is, staat hierover het volgende: 
 
De overgang van Waldijk naar het buurtschap Assum wordt vormgegeven door de Darse, een 
ovaalvormige open ruimte, die grotendeels bestaat uit een grasvlakte en een waterpartij. De 
waterpartij staat in verbinding met de Assumervaart. Een aftakking hiervan loopt, evenwijdig aan de 
spoorlijn, rondom de wijk Waldijk en is onderdeel van de oostelijke landschapszone. De Darse dient 
als een park centraal gelegen in de wijk, waarvandaan verschillende groene uitlopers de wijk in 
lopen. Tussen de Waldijk en het buurtschap Assum ligt tevens een brede groene zone. Deze zone is 
opgenomen om het buurtschap als zelfstandig element in de wijk te behouden. Tevens zijn er op deze 
zone hoge archeologische waarden, waarom deze zone gevrijwaard dient te blijven van bebouwing. 
 
Vanuit het verleden is deze locatie dus altijd bewust vrijgehouden van bebouwing.  
 
De locatie die nu concreet in beeld is, betreft een stuk openbaar groen aan de noordwestzijde van het 
gebied, aan de Haverkamplaan: 
 



 
 
Een mogelijke invulling zou er dan ongeveer zo uit kunnen zien: 
 

 
 
Hieronder worden enkele relevante aspecten van deze locatie beschouwd. 
 
Groen 
Duidelijk is dat een ontwikkeling op deze locatie ten koste gaat van openbaar groen. Dat geldt niet 
alleen voor de woningen zelf, maar ook voor de aan te leggen parkeergelegenheid. Te denken valt aan 
een totaal ruimtebeslag van circa 500-600 m². Het belang van groen dient het college in dit geval af te 
wegen tegen het belang van woningbouw op deze locatie. 



 
 
Parkeren 
Voor de nieuwe woningen is het realiseren van extra parkeergelegenheid noodzakelijk. Dit is 
afhankelijk is van het aantal woningen. Uit parkeeronderzoek uitgevoerd in 2019 blijkt dat in de 
Haverkamplaan een bezetting is van 60-80%. Dat betekent dat op het meest representatieve moment 
een groot deel van de beschikbare parkeerplaatsen bezet is. Hiermee zal rekening moeten worden 
gehouden bij realisatie van woningen op deze locatie. Er zal dus voor de woningen extra 
parkeergelegenheid moeten worden aangelegd. Net als bij de tijdelijke woningen aan de Benesserlaan, 
kan voor de nieuwe woningen volstaan worden met een parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning. 
Beschikbare plaatsen in de openbare ruimte kunnen hiermee worden verrekend. 
 
Milieu-aspecten 
Milieu-aspecten spelen op deze locatie zeer waarschijnlijk geen rol. Het gaat om een gebied waar al 
gewoond wordt en er zijn geen grote bronnen van milieuhinder in de buurt. Wel is het verstandig om 
een quickscan ecologie uit te voeren, om uit te sluiten dat beschermde soorten worden verstoord en of 
er geen sprake is van significante stikstofuitstoot. De kans op dat laatste wordt op voorhand als zeer 
beperkt ingeschat. 
 
Archeologie 
Zoals in de beschouwing hiervoor genoemd, is Assum een historisch en archeologisch waardevol 
gebied. Er mag niet gebouwd worden zonder dat er archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. In 
het geldende bestemmingsplan ‘Wonen Zuid’ zit echter een uitzondering die in dit geval mogelijk kan 
worden toegepast: een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en zonder 
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst is niet onderzoeksplichtig. Op voorhand lijkt dit dus geen 
belemmering te hoeven worden, omdat de tijdelijke units modulair zijn en dus eenvoudig geplaatst en 
ook weer verwijderd kunnen worden, waarschijnlijk zonder (diepere) bodemingrepen. 
 
Omgeving 
Het gaat om een locatie in een woonwijk. Zoals al eerder aangegeven, is deze locatie van oudsher 
altijd bewust vrijgehouden van bebouwing. Het gaat bovendien om een locatie dicht bij andere 
woningen, in elk geval aan de Haverkamplaan. Een ontwikkeling op deze locatie kan leiden tot 
weerstand bij omwonenden, die gehecht kunnen zijn aan het groen en de relatieve openheid van het 
gebied. Het is daarom van groot belang dat omwonenden worden betrokken bij de inpassing van de 
woningen in het gebied c.q. hun woonomgeving. 
 
Resumé 
De locatie Haverkamplaan heeft als belangrijkste voordeel dat er weinig ‘harde’ belemmeringen zijn. 
De planologische haalbaarheid wordt dus als groot ingeschat.  
 
De afweging die het college dient te maken is met name gericht op de vraag of ze openbaar groen op 
wil offeren voor woningbouw, mede gelet op de historie van het gebied als bewust open gelaten 
groene zone en de verwachtingen die dit in de loop der jaren bij omwonenden heeft gewekt. De kans 
op weerstand vanuit omwonenden wordt op voorhand als groot ingeschat. 
 
 
 
 
 
  



Locatie 2: Parkeerterrein bij de sportvelden, nabij zwembad De Zien 
 

 
 
Deze locatie op het parkeerterrein is in het recente verleden al uitgebreid beschouwd. Deze locatie is 
aangedragen door de Werkgroep Groen Buurschap Benesser als reactie op het aanwijzen van de 
locatie Benesserlaan als locatie voor tijdelijke woningen voor jongeren. Het college heeft daarop 
besloten om ook de locatie Zienlaan aan te wijzen als ontwikkellocatie voor tijdelijke woningen. 
Bovenstaande impressie geeft een indicatie van een mogelijke invulling. 
 
De voor- en nadelen van de locatie Zienlaan zijn in een eerder stadium al benoemd. Hieronder wordt 
hier nogmaals op ingegaan. 
 
Groen 
Het gaat om een locatie die al verhard is. Voor de woningen zelf gaat er daarom geen groen verloren. 
Afhankelijk van de gekozen parkeeroplossing, kan het zijn dat in de omgeving extra 
parkeergelegenheid moet worden aangelegd, wat wel ten koste gaat van groen. Het gaat hierbij om het 
gebied tussen de parkeerplaats en de visvijver. Een groot deel hiervan is eigendom van de gemeente. 
Dit deel is overigens voldoende groot om de extra parkeerbehoefte in op te vangen. Hieronder is het 
gebied indicatief rood omlijnd: 

 



Parkeren 
Door Rho Adviseurs is onderzoek gedaan naar de parkeersituatie. Het betreft een bestaand 
parkeerterrein. Op de locatie Zienlaan geldt dat er in de bestaande situatie op het maatgevende 
moment al een theoretisch tekort is en dat dit tekort groter wordt bij realisatie van woningen op het 
parkeerterrein, omdat enerzijds parkeerplaatsen worden ingenomen door de woningen en anderzijds 
voor de woningen op zichzelf ook extra parkeervraag ontstaat.  
 
Uit het onderzoek van Rho Adviseurs blijkt dat er op maatgevende momenten een theoretisch tekort is 
van 33 parkeerplaatsen. Dit is gebaseerd op 30 woningen en uitgaande van 1 parkeerplaats per woning 
conform de gemeentelijke Nota Parkeernormen. Bij een bijstelling van het plan naar 20 woningen zal 
de parkeerbehoefte afnemen naar circa 20-22 plaatsen. Alsnog zal dit in de directe omgeving opgelost 
moeten worden. Wanneer er extra parkeerplaatsen in het groen rondom de visvijver moeten worden 
aangelegd, kost dit grofweg 300m² aan ruimte. 
 
Een andere suggestie die in het rapport van Rho Adviseurs wordt gedaan en die door de gemeentelijke 
verkeerskundige wordt onderschreven, is het doen van een parkeertelling om te verifiëren of de 
theoretische parkeervraag overeenkomt met de daadwerkelijke parkeervraag in de praktijk. Deze 
telling zal plaats moeten vinden op een representatief en maatgevend moment. Concreet komt dit neer 
op een zomermiddag tijdens het zwemseizoen, zonder tijdelijke coronamaatregelen. Evenwel zou 
hieruit kunnen blijken dat er in de huidige situatie op de maatgevende momenten alsnog niet 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor realisatie van tijdelijke woningen in dit gebied, 
waardoor alsnog extra parkeergelegenheid zou moeten worden aangelegd. 
 
Hoewel er dus in de praktijk op de meeste momenten voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is in 
deze omgeving, zijn er ook jaarlijks enkele momenten waarop het parkeerterrein wel vol staat. Dit 
komt vooral voor bij samenloop van activiteiten en als het zwembad geopend is bij warm weer. 
Hoewel deze momenten dus relatief weinig voorkomen, zijn deze momenten wel maatgevend in het 
beoordelen van de parkeersituatie. Juridisch gezien moet op basis van de Nota Parkeernormen van 
deze piekmomenten worden uitgegaan in de beoordeling. 
 
Milieu-aspecten 
Het tweede aspect dat hier een rol speelt is milieuzonering rond enerzijds de sportvelden en anderzijds 
het zwembad. De rol van milieuzonering is dat functies die milieuhinder veroorzaken op voldoende 
afstand worden gehouden van functies waarvoor milieuhinder onwenselijk is, waaronder in ieder geval 
woningen. Op basis van de VNG-richtlijn met betrekking tot milieuzonering, geldt ten opzichte van 
sportvelden een richtafstand van 50 meter ten opzichte van woningen. De milieuhinder van 
sportvelden is met name geluid (fluitsignalen, juichen en roepen, wedstrijdgeluiden, balgeluiden, 
etcetera). Lichthinder van veldverlichting wordt niet meegenomen in de VNG-richtlijn, maar speelt 
ook een rol. Niet alle woningen op deze locatie kunnen aan de richtafstand van 50 meter voldoen. 
 
Ten aanzien van een vergelijkbare kwestie in de gemeente Bergen (hier ging het om tennisbanen) 
heeft de Omgevingsdienst als volgt geadviseerd: 
 
Dat tennisbanen met verlichting niet voorkomen in lijst 4 (lijst ‘functiemenging’, MK) van de 
handreiking van de VNG is omdat dat ze in principe niet thuishoren in een gemengd gebied. Wat de 
specialist probeert te communiceren is dat bij ontwikkelingen binnen 50 meter er vrijwel 
gegarandeerd hinder gaat optreden bij omwonenden. Gelet op deze feiten kan ik in het belang van de 
tennisvereniging niet anders concluderen dan dat er geen reden is om af te wijken van de richtafstand. 
 
Daarbovenop komt nog de milieuzonering rondom het zwembad. Voor een openluchtzwembad geldt 
een richtafstand van 200 meter. Ook hiervoor is geluid het aspect dat voor de meeste milieuhinder 
zorgt. Aan deze afstand wordt op deze locatie in elk geval niet voldaan. Op onderstaande afbeelding is 
de 200 meter-lijn weergegeven: 
 



 
 
Tevens geldt vanaf de sporthallen een richtafstand van 50 meter. Ook aan deze richtafstand kan op 
deze locatie niet worden voldaan. De beoogde locatie van de woningen bevindt zich op circa 40 meter 
afstand van de sporthallen. 
 
Door Rho Adviseurs is ook onderzoek gedaan naar dit aspect. Uit het onderzoek van Rho Adviseurs 
blijkt dat dit aspect technisch op te lossen is met dove gevels en geluidsluwe buitenruimtes, waarmee 
de milieuhinder in elk geval kan voldoen aan de wettelijke eisen. Dit is echter wel weer minder 
gunstig voor de business case. Deze staat al onder druk, en door extra kosten als gevolg van technische 
maatregelen aan de woningen kan deze verder onder druk komen te staan. 
 
Omgeving 
Het betreft een relatief solitaire locatie zonder woningen in de directe omgeving. Wel ligt de locatie 
tussen andere voorzieningen, zoals de sportvelden, zwembad De Zien, de sporthal, het Zienhouse en 
de visvijver. Vanuit deze omliggende gebruikers is eerder al gereageerd op plannen op deze locatie. 
Kort samengevat komt dit neer op het standpunt dat ze niet per se tegen woningbouw op deze locatie 
zijn, maar dat hun belangen en (gebruiks)rechten, die mogelijk kunnen leiden tot overlast voor 
toekomstige bewoners van deze locatie, wel worden gerespecteerd en niet worden beperkt.  
 
Resumé 
De locatie Zienlaan heeft als belangrijkste voordeel dat er geen groen verloren gaat door plaatsing van 
de woningen en dat de groep belanghebbenden minder groot lijkt te zijn. Wel dient rekening te worden 
gehouden met bestaande belangen en gebruiksrechten van deze groep belanghebbenden, de 
omliggende gebruikers. De planologische haalbaarheid is lastig in te schatten, mede vanwege het 
theoretisch parkeertekort. De milieubelemmeringen lijken op voorhand technisch oplosbaar. Dit kan 
echter wel de business case (nog verder) onder druk zetten. 
 
De afweging die het college op deze locatie dient te maken is met name gericht op de vraag hoe om te 
gaan met het parkeervraagstuk.  
 
 
 



‘Harde’ versus ‘Zachte’ aspecten 
Bij bovenstaande beoordeling is onderscheid te maken tussen ‘harde’ aspecten en ‘zachte’ aspecten, 
die voor het vervolgtraject van belang zijn.  
 
Harde aspecten hebben een juridischer karakter en zijn makkelijker kwantificeerbaar. Hiermee wordt 
echter ook de afwegingsruimte beperkter. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld milieunormen en 
parkeercijfers in getallen en regels zijn gevat, die een juridisch bindender karakter hebben. Ze zijn te 
meten/berekenen en te vergelijken met de normen. Indien niet aan de normen kan worden voldaan, is 
er in de regel minder afwegingsruimte om in afwijking van de normen alsnog mee te werken aan een 
ontwikkeling: dit moet goed beargumenteerd en gemotiveerd worden. 
 
Zachte factoren, zoals bijvoorbeeld openbaar groen, draagvlak en stedenbouwkundige inpassing, zijn 
veeleer zaken die kwalitatief motiveerbaar zijn en waarbij dus meer afwegingsruimte is: afhankelijk 
van de kwalitatieve motivering kan worden bepaald of meegewerkt kan worden aan een ontwikkeling. 
Ten aanzien van openbaar groen bijvoorbeeld kan het college een belangenafweging maken tussen 
behoud van openbaar groen enerzijds en de woningbehoefte specifiek voor de beoogde doelgroep 
anderzijds.  
 
Ten aanzien van draagvlak blijkt overigens uit jurisprudentie dat een kennelijk gebrek aan draagvlak 
in de omgeving op zichzelf geen reden is om te stellen dat een ontwikkeling hiermee niet aanvaardbaar 
kan zijn. Het kan echter natuurlijk wel van belang zijn voor de politieke standpuntbepaling van het 
college. 
 
Intentieovereenkomst 
Voor de locatie Zienlaan is reeds een intentieovereenkomst afgesloten door het college met Flexwonen 
NH. In een gesprek met Flexwonen NH is door hen echter aangegeven dat zij ook openstaan voor een 
planontwikkeling op de locatie Haverkamplaan. Wel is het zo dat door Flexwonen NH al bepaalde 
inspanningen gedaan zijn voor de locatie Zienlaan, o.a. contacten met leveranciers van de woningen 
en contacten met Liander in het kader van een aansluiting. De Zienlaan is dus al wel verder in de 
planontwikkeling. Ook omdat er al een eerste verkennende bijeenkomst met omwonenden heeft 
plaatsgevonden.  
 
Conclusie 
Aan de hand van bovenstaande beoordeling, waarbij nader in is gegaan op de verschillen tussen beide 
locaties, kan het college een voorkeurslocatie bepalen. De locatie Haverkamplaan lijkt beter te scoren 
op de ‘harde’ factoren, maar kan wel tot weerstand leiden. De locatie Zienlaan lijkt echter beter te 
scoren op de ‘zachte’ factoren, maar de vraag is daar hoe de ‘harde’ factoren zo goed mogelijk kunnen 
worden opgelost. Beide locaties hebben planologisch gezien dus hun specifieke voor- en nadelen.  
 
Wat wel een rol kan spelen is de publieke opinie. De locatie Zienlaan is al eerder door het college 
aangewezen als locatie voor tijdelijke woningen. Terugkomen op deze eerdere besluitvorming kan 
verwarring oproepen. 
 
Uiteindelijk is de politieke afweging om een besluit te nemen aan het college. 
 
 
 
 


