
 

Pagina 1 van 2 
 

*Z31332D7F77*  

 
 
Advies 
 
Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het op 6 maart gepresenteerde concept 
stedenbouwkundig plan en met het afsprakenkader waarmee het kostenverhaal kan worden 
verzekerd als uitgangspunten voor het opstellen van de anterieure overeenkomst bij het 
bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Bavo-terrein.  
 
Inleiding 
 
Op 19 februari heeft het college u een brief gestuurd waarin zij aangeeft dat er overeenstemming 
is bereikt met de zorginstellingen Rivierduinen en Parnassia Bavo over de uitgangspunten voor 
een anterieure overeenkomst behorend bij het bestemmingsplan waarmee de herontwikkeling 
van het Bavo-terrein mogelijk wordt. Een dergelijke overeenkomst is noodzakelijk bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.  
 
De uitgangspunten voor de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van het Bavo-
terrein bestaan uit een concept stedenbouwkundig plan en uit een afsprakenkader waarmee het 
kostenverhaal mogelijk wordt. Op 6 maart 2014 is met u in de openbare vergadering van de 
commissie Ruimte en Wonen van gedachten gewisseld over het stedenbouwkundig plan en is in 
een besloten deel met u van gedachten gewisseld over het (financiële) afsprakenkader. In het 
onderstaande komen wij daar op terug.  
 
Het gepresenteerde concept stedenbouwkundig plan gaat uit van 700 woningen. Dat zijn 250 
woningen meer dan is opgenomen in de Structuurvisie Noordwijkerhout en De Zilk.  
Door de commissie Ruimte en Wonen is zorg uitgesproken over de haalbaarheid van de in de 
Structuurvisie opgenomen doelstelling voor het Bavo-terrein, te weten “het realiseren van een 
hoogwaardige woonwijk in een groene setting”. Het college heeft daarop aangegeven dat de 
voorgenomen woningdichtheid op het Bavo-terrein lager is dan elders in Noordwijkerhout (23 
woningen per ha op het Bavo-terrein tegen bijvoorbeeld 28 woningen per ha in Mossenest), maar 
dat zij de zorg van de raad met betrekking tot de kwaliteit van de herontwikkeling kan invoelen. 
Daarom zal bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan specifiek aandacht worden besteed 
aan de kwaliteit van het – expliciet door de commissie aangestipte – deelgebied De lanen.  
 
Door de raadscommissie is gevraagd of de gemeente Noordwijkerhout met de toename van het 
bouwprogramma niet onverhoopt het gevaar loopt op “bouwen voor de leegstand”. In antwoord 
daarop heeft de wethouder Ruimtelijke Ordening aangegeven dat uit de ontwerp Regionale 
woonagenda Holland Rijnland blijkt dat alle harde en zachte woningbouwprogramma’s van de 
gemeente Noordwijkerhout passen binnen de kwantitatieve behoefte tot 2029. Wel dienen de 
woningbouwprogramma’s  kwalitatief (qua woningtypering) afgestemd te worden in de regio. De 
diversiteit van het bouwprogramma op het Bavo-terrein met een plancapaciteit van 700 woningen 
biedt hiervoor voldoende keuzemogelijkheden. 
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Daarnaast werd in de vergadering op 6 maart gevraagd om op het Bavo-terrein zorgwoningen te 
realiseren, met name in de appartementencomplexen die dicht bij het centrum liggen, zoals 
bijvoorbeeld een mogelijk appartementencomplex op de locatie Meeuwenoord. Het college heeft 
aangegeven dat hierop wordt ingezet bij de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. 
 
De commissie heeft gevraagd om bij de herontwikkeling van ’t Hoogt te komen tot een sociaal 
verantwoorde oplossing voor de bewoners van de woningen aldaar. In antwoord daarop heeft het 
college aangegeven dat er binnen het regionale woningverdelingssysteem een mogelijkheid is 
om onder voorwaarden Stadsvernieuwingsurgentie te verlenen aan huurders van woningen die 
gesloopt gaan worden. Over het toekennen van Stadsvernieuwingsurgentie besluit de regionale 
urgentiecommissie, die daaraan voorwaarden kan verbinden. De gemeente is bereid om de 
zorginstellingen maximaal te ondersteunen bij het proces om Stadsvernieuwingsurgentie te 
verkrijgen. Hierbij dient dan wel aan de daarvoor geldende voorwaarden te worden voldaan. 
Daarenboven wordt onderzocht of lokaal maatwerk na de introductie van het nieuwe 
woonruimteverdeelsysteem uitkomst kan bieden. 
 
Met betrekking tot hergebruik van het Pesthuis door de Keiebijters heeft de commissie gevraagd 
om er voor te waken dat er geluidsoverlast optreedt voor de (omringende) woningen. Het college 
heeft aangegeven dat zij dit gevaar onderkent en dat zij in dat kader met de Keiebijters reeds 
heeft gesproken over het treffen van passende voorzieningen.  
 
Tot slot is er door de commissie op gewezen dat er met de - in het concept stedenbouwkundig 
plan gehanteerde - parkeernorm een tekort aan parkeerplaatsen kan ontstaan, met name in 
deelgebieden met (veel) sociale woningbouw. Naar aanleiding daarvan heeft het college 
aangegeven dat de gehanteerde parkeernorm gelijk is aan de – ook elders in Noordwijkerhout 
toegepaste - aanbevelingen van de CROW, maar dat zij desondanks de consequenties van een 
verhoging van de norm zal bezien.  
 
Beoogd effect  
 
Het college is van mening dat er met een programma van 700 woningen wordt voldaan aan de 
doelstelling om een hoogwaardige woonwijk in een groene setting te realiseren. Het realiseren 
van minder woningen gaat niet alleen voorbij aan de doelstelling van “intensief grondgebruik” 
maar zet tevens de financiële haalbaarheid van een aantal gemeentelijke uitgangspunten op de 
tocht, zoals de realisatie van een verbindingsweg tussen de Victoriberg en de Langevelderweg, 
behoud van de Dierenweide, 30% sociale woningbouw, behoud van het Pesthuis en behoud van 
de Engelse Tuin.  
 
Daarom adviseren wij uw raad om in te stemmen met het op 6 maart gepresenteerde concept 
stedenbouwkundig plan en met het afsprakenkader waarmee het kostenverhaal kan worden 
verzekerd als uitgangspunten voor het opstellen van de anterieure overeenkomst bij het 
bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Bavo-terrein 
 
Het concept stedenbouwkundig plan dient als uitgangspunt voor het opstellen van een 
voorontwerp-bestemmingsplan, dat voorafgaand aan het opstarten van de planogische 
procedure aan uw raad wordt voorgelegd. Het afsprakenkader wordt uitgewerkt in een concept 
anterieure overeenkomst, die ter instemming aan uw raad zal worden voorgelegd.  
 
Bijlage(n) 
 
- Presentatie van stedenbouwkundigbureau Atelier Dutch d.d. 6 maart 2014; 
- Afsprakenkader (vertrouwelijk ter inzage) bij de raadsgriffier. 
 
 
 
 
 


