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Onderwerp Verweerschrift bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede 
gedeeltelijke herziening" 

Aanleiding Raadsbesluit voortgang Vomar-proces d.d. 27 september 2018  

Portefeuillehouder Annelies van der Have 

 
In de vergadering van 27 september 2018 heeft u -onder andere- besloten de met Hoorne 
Vastgoed BV/Trottoir Participaties BV/Vomar Voordeelmarkt gemaakte afspraken te 
bekrachtigen en het verweer in het beroep bij de Raad van State te voeren op basis van het 
raadsbesluit van 30 november tot vaststelling van het bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening”. 
 
De genoemde afspraken zijn inmiddels geborgd in een drietal overeenkomsten en u heeft 
voorts op 31 januari 2019 besloten het op het plangebied rustende voorbereidingsbesluit in 
te trekken. Gelet op de inmiddels op 29 maart 2019 geplande zitting is dit aanleiding nu op 
korte termijn het verweerschrift in te dienen bij de Raad van State. 
 
Op 24 april 2018 heeft het college u reeds een concept-verweerschrift gezonden. Dat 
verweerschrift is nu aangevuld met het verweer naar aanleiding van de zienswijze van 
omwonenden op het rapport van de Stab (aanvullingen staan weergegeven in rood). Het 
aangevulde verweerschrift sturen wij u nu toe. 
 
De vaststelling van het verweerschrift staat gepland voor de collegevergadering van vrijdag 
15 februari aanstaande. Direct aansluitend zal het verweerschrift worden verzonden aan de 
Raad van State. Hiermee geeft het college uitvoering aan het eerder vermelde raadsbesluit. 
 
Mochten wij uiterlijk donderdag 14 februari a.s. van u geen andersluidend bericht ontvangen, 
dan nemen wij aan hiermee correct uitvoering te geven aan het vermelde raadsbesluit.  
 

================================  
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Raad van State 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA  'S-GRAVENHAGE 
AANGETEKEND 
 
 
Verzenddatum :  
Bijlage : 5 
Uw kenmerk/datum : 201800751/1/R1/14 februari 2018 
Ons kenmerk : 702518  
Betreft : Verweer bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede   
                                   gedeeltelijke herziening" 
 
 
Geacht college, 
 
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede 
gedeeltelijke herziening" is bij uw college beroep aangetekend. Op 26 juli 2018 
hebben appellanten Offerman e.a. gereageerd op het advies van de Stab (hierna: 
“de zienswijze). Het verweer namens de gemeenteraad van de gemeente 
Heemstede op de ingestelde beroepen, alsmede op de zienswijze, luidt als volgt. 
 
INLEIDING 
Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Heemstede het 
bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening" 
vastgesteld. Het bestemmingsplan vervangt de bestaande planologische situatie 
op de percelen Binnenweg 70 t/m 86, het daarachter gelegen parkeer- en 
bedrijventerrein en het perceel Eikenlaan 41, waardoor het mogelijk wordt om op 
de genoemde gronden een supermarkt, een apart van de supermarkt te verhuren 
winkelruimte, een ondergrondse parkeerkelder en 10 appartementen boven de 
supermarkt aan de Binnenweg te realiseren. Het bestemmingsplan volgt de 
systematiek zoals deze is voorgeschreven in de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen SVBP 2012. 
 
APPELLANTEN 
Op 26 januari 2018 heeft uw college van de volgende appellanten een 
beroepschrift ontvangen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
"Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening": 
  
1. Deka Supermarkten BV, gevestigd te Amsterdam, in deze zaak 
vertegenwoordigd door Klaver Van der Hooft Posch Advocaten, gevestigd te 
Hoorn; 
 
2. Mevrouw H.T.J. Overmars (Julianalaan 10), mevrouw M. van der Kaaij en de 
heer R.E. Brandt (Julianalaan 12), mevrouw M. van Dijk en de heer B.G.M. van Os 
(Julianalaan 14), de heer J.J.E. Koks (Julianalaan 16), de heer J.C.Th. Boll 
(Julianalaan 18), de heer J. Meyer (Julianalaan 20), mevrouw A.E.M.C. Koomen 
en de heer A. Slagmolen (Julianalaan 24), mevrouw H.J. van de Werken 
(Julianalaan 26), mevrouw M.A. Ruitenbeek en de heer A. van Galen Last 
(Eikenlaan 29), mevrouw J.P. de Jong en de heer M.A.J. de Rooij (Eikenlaan 31), 
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mevrouw S.M.C.M. leeuwen en de heer M. bogaard (Eikenlaan 33), mevrouw A. 
Annee en de heer P.F. Binkhorst (Eikenlaan 35), mevrouw S.W.C. Kooi en de heer 
H.J.M. Offerman (Eikenlaan 37) alsmede mevrouw W.R. Hofman en de heer K.J.G. 
Cox (Binnenweg 98-100), allen wonende te Heemstede, in deze zaak 
vertegenwoordigd door Labré advocaten, gevestigd te Amsterdam; 
 
ONTVANKELIJKHEID 
Wij hebben geconstateerd dat van twee van de appellanten als genoemd onder 2., 
de heer Brandt en mevrouw Van Dijk, geen zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” is 
ontvangen. Deze appellanten zijn naar onze mening dan ook niet ontvankelijk in 
hun beroep. 
 
De overige appellanten hebben tijdig een zienswijze ingediend. 
 
De aangevoerde beroepsgronden bevatten voor drie van de appellanten als 
genoemd onder 2, mevrouw Hofman, de heer Cox en de heer Van Os, gronden die 
niet reeds in de zienswijze naar voren zijn gebracht. Voor mevrouw Hofman en de 
heer Cox betreft het de beroepsgrond, genoemd onder “(Geluids)overlast”. Voor de 
heer Van Os betreft het de beroepsgrond, genoemd onder “Nut en noodzaak 
ontwikkeling supermarkt”. Deze appellanten zijn naar onze mening dan ook niet 
ontvankelijk in hun beroep voor zover het de genoemde beroepsgronden betreft.  
 
BEROEPSGRONDEN 
In de beroepschriften motiveren appellanten hun bezwaren tegen dit bestemmings-
plan. De beroepsgronden (cursief) zijn per beroepschrift gerubriceerd in 
hoofdthema's en worden per thema verder uiteengezet. Per beroepsgrond is de 
reactie van de gemeente hierop vermeld. 
 
1. Appellant 1: Deka Supermarkten BV 
 
1.1 In de kern stelt appellante zich in haar zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan op het standpunt, dat er geen distributieve ruimte is voor de 
realisering van een nieuwe grootschalige supermarkt op de hiervoor genoemde 
percelen aan de Binnenweg te Heemstede. Een dergelijke ontwikkeling zal om die 
reden noodzakelijkerwijs leiden tot verschuivingen in de gehele dagelijkse sector 
en dan met name tot een toenemende vergroting van de grip van de supermarkten 
op de totale foodbestedingen (incl. het versspeciaal onderdeel). Als gevolg hiervan 
zullen de vele versspeciaalwinkels welke kenmerkend zijn voor de winkelstructuur 
aan de Binnenweg onder grote druk komen te staan met als mogelijk gevolg een 
sluiting van deze winkels. Een niet-wenselijke ontwikkeling aangezien deze 
krachtige en gevarieerde speciaalzaken nog steeds een belangrijk speerpunt zijn 
in het centrum van Heemstede. 
Realisatie van een nieuwe grootschalige supermarkt aan de Binnenweg zal leiden 
tot een verstoring van de bestaande winkelstructuur in het centrum van Heemstede 
en de daarmee gepaard gaande leegstand als voorzienbaar gevolg. Een goed 
ondernemersklimaat in het centrum van Heemstede is onder de gegeven 
omstandigheden niet langer gegarandeerd. Eén en ander is in genoemde 
zienswijze nader onderbouwd aan de hand van rapportages van Adviesburo 
Kardol gedateerd resp. 26 augustus 2013 en 7 augustus 2017. 
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Reactie: 
Het bestreden bestemmingsplan maakt mogelijk dat de bestaande Vomar-
supermarkt aan de Binnenweg 149 te Heemstede kan worden uitgebreid naar een 
supermarkt met een naar huidige maatstaven normale maat voor een supermarkt 
in een winkelcentrum. De omvang is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de omvang van 
de supermarkt van appellante aan de Binnenweg en de Albert Heijn-supermarkt 
aan de Blekersvaartweg. 
 
De Wet ruimtelijke ordening strekt er niet toe bedrijven tegen de vestiging van 
concurrerende bedrijven in hun verzorgingsgebied te beschermen. 
Concurrentieverhoudingen vormen bij een planologische belangenafweging geen 
in aanmerking te nemen belang.1 Het is daarom niet aan de gemeente om op basis 
van winkelmeters te bepalen met welke omzet per m² supermarkten moeten of 
kunnen functioneren dan wel concurrentieverhoudingen te reguleren. Wel is het 
voor een duurzame en gezonde voorzieningenstructuur van belang te bepalen 
waar, hoe en hoeveel ruimte in bestemmingsplannen moet worden gereserveerd 
voor supermarkten (en de nodige bijbehorende voorzieningen) en te voorkomen 
dat een overschot aan meters leidt tot verdringing van gewenste voorzieningen, 
ontwikkelingen of winkellocaties. Dit alles in het kader van ‘een goede ruimtelijke 
ordening’.2  
 
Onze motivering voor de schaalvergroting van Vomar in het centrum van 
Heemstede is niet primair gelegen in eventuele distributieplanologische 
marktruimte voor extra supermarkten in Heemstede, maar in kwalitatieve en 
functioneel-ruimtelijke overwegingen (bij de consument aansluitende volwaardige 
servicesupermarkten als publiekstrekker voor overige winkels). Ook zonder dat 
distributieplanologische uitbreidingsruimte aanwezig zou zijn, is het louter vanuit 
deze kwalitatieve en functioneel-ruimtelijke overwegingen al gewenst tot 
schaalvergroting en verplaatsing van Vomar in het centrum over te gaan. 
Voor de uitgebreide motivering verwijzen wij naar de Visie Winkelcentra 
Heemstede (bijlage 1), zowel voor wat betreft de totale winkelstructuur van 
Heemstede (met name bladzijde 39 t/m 42) als voor de functioneel-ruimtelijke 
structuur van het centrum (met name blz. 45 t/m 58). 
 
Voor wat betreft de berekening van de marktruimte is door bureau DTNP in het 
eindrapport Visie winkelcentra Heemstede geconcludeerd dat de distributie-
planologische berekening, op basis van de toen actuele onderzoeksgegevens, 
duidelijk maakt dat de schaalvergroting van Vomar (van 600 m² naar 1.500 m² 
winkelvloeroppervlak (hierna: wvo), toename 900 m² wvo) past binnen de in 2016 
berekende potenties voor uitbreiding (1.180-1.880 m² wvo). De berekening gaf 
geen aanleiding te vrezen voor verdringingseffecten of effecten die de structuur 
verstoren. 
 
In een rapportage “Heemstede 2017 - Schaalvergroting Vomar Distributieve 
reactie” van 7 augustus 2017 stelt Adviesburo Kardol dat op basis van het 
inmiddels uitgevoerde Koopstromen onderzoek (KSO) 2016 kan worden 
geconcludeerd, dat in Heemstede thans onvoldoende distributieve ruimte is om 
verplaatsing en uitbreiding van Vomar met circa 900 m² wvo distributief te 

                                                      
1 ABRVS 18 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1192 
2 ABRVS 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1097 
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onderbouwen. In een nieuwe eigen berekening gaat Kardol uit van een veel lager 
percentage haalbare omzet van buiten Heemstede (koopkracht-toevloeiing) en 
verwijst daarbij naar het KSO2016. Vervolgens berekent Kardol, op basis van 
verder grotendeels gelijke cijfers als in de Visie Winkelcentra, een 
uitbreidingspotentie voor supermarkten van 40 tot 390 m² wvo, hetgeen minder is 
dan 900 m² wvo. Op basis hiervan wordt de genoemde conclusie getrokken. 
 
Een beoordeling van de reactie van Kardol door bureau DTNP leidt tot de 
conclusie dat het rapport van Kardol is opgebouwd rondom haar distributie-
planologische berekening. Er wordt voorbijgegaan aan de kwalitatieve en 
functioneel-ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding en verplaatsing van Vomar 
zoals beschreven in de Visie Winkelcentra Heemstede. Desondanks kan de 
distributieplanologische berekening die onderdeel uitmaakt van de Visie 
Winkelcentra inmiddels met actuele kooporiëntatiecijfers uit het KSO2016 worden 
aangepast. Kardol heeft echter voor de toevloeiing geen gebruik gemaakt van het 
juiste cijfer. Als de door Kardol geleverde berekening hiermee wordt ‘gerepareerd’, 
is de berekende uitbreidingspotentie voor supermarkten in Heemstede ca. 880 m² 
wvo. Dit komt overeen met de beoogde uitbreiding van Vomar (ca. 900 m² wvo). 
 
1.2 Ter gelegenheid van de behandeling van het bestemmingsplan ten overstaan 
van de raadscommissie Ruimte is nog een aanvullende analyse van Adviesburo 
Kardol toegezonden aan de raadsleden. Deze rapportage bevestigt nogmaals dat 
er geen distributieve ruimte is voor een verplaatsing en uitbreiding van de Vomar 
met ca. 900 m² en dat als gevolg van een degelijke ontwikkeling sterk negatieve 
gevolgen voorzienbaar zijn voor het functioneren van bestaande winkelvoor-
zieningen in het centrum van Heemstede met leegstand als mogelijk gevolg. 
Geconstateerd kan worden dat de ingebrachte rapportages van DTNP de 
uitgangspunten en conclusies zoals verwoord in de rapportages van Adviesburo 
Kardol niet kunnen weerleggen. 

 
Reactie: 
Ook de aanvullende analyse van bureau Kardol is door ons voorgelegd aan bureau 
DTNP voor commentaar. Op basis van de door ons onderschreven reactie van 
DTNP komen wij tot de conclusie dat de stelling over verstoring van de bestaande 
winkelstructuur in het centrum van Heemstede en de daarmee gepaard gaande 
leegstand door appellanten niet wordt onderbouwd door de rapportage(s) van 
Adviesburo Kardol. 
De 'Reactie op de DTNP-notitie' van Kardol gaat niet in op de belangrijkste punten 
uit de notitie van DTNP. De reactie blijft eenzijdig kwantitatíef en gaat nog steeds 
voorbij aan de kwalitatieve en functioneel-ruimtelijke onderbouwing voor de 
supermarkt.  
Verder vinden wij in de aanvullende analyse van Kardol geen argumenten die 
aanleiding geven de door DTNP gecorrigeerde uitbreidingspotentie voor 
supermarkten (ca. 880 m²) te herzien.  
De uitgebreide reactie van DTNP is bijgevoegd (bijlage 2). 
 
Ten slotte merken wij nog op dat met de opwaardering van het centrum (conform 
Winkelvisie), de versterking van het supermarktaanbod (Vomar) en de verbetering 
van de bereikbaarheid (parkeergarage Eikenlaan) de koopkrachtbinding en/of 
toevloeiing verder kunnen toenemen. Ook het aantal inwoners van Heemstede is 
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inmiddels verder gegroeid en zal het in de toekomst nog verder groeien. Dit zou tot 
een (nog) grotere uitbreidingspotentie voor supermarkten leiden. 
 
Gelet op het bovenstaande zien wij in het beroepschrift van appellanten en in de 
bijgevoegde rapportage "Heemstede 2017 Schaalvergroting Vomar Reactie op 
notitie DTNP" (16-11-2017) van Adviesburo Kardol geen aanleiding onze eerdere 
conclusies te wijzigen. 
 
2. Appellanten 2: mevrouw H.T.J. Overmars (Julianalaan 10), mevrouw M. 

van der Kaaij en de heer R.E. Brandt (Julianalaan 12), mevrouw M. van 
Dijk en de heer B.G.M. van Os (Julianalaan 14), de heer J.J.E. Koks 
(Julianalaan 16), de heer J.C.Th. Boll (Julianalaan 18), de heer J. Meyer 
(Julianalaan 20), mevrouw A.E.M.C. Koomen en de heer A. Slagmolen 
(Julianalaan 24), mevrouw H.J. van de Werken (Julianalaan 26), mevrouw 
M.A. Ruitenbeek en de heer A. van Galen Last (Eikenlaan 29), mevrouw 
J.P. de Jong en de heer M.A.J. de Rooij (Eikenlaan 31), mevrouw S.M.C.M. 
leeuwen en de heer M. Bogaard (Eikenlaan 33), mevrouw A. Annee en de 
heer P.F. Binkhorst (Eikenlaan 35), mevrouw S.W.C. Kooi en de heer 
H.J.M. Offerman (Eikenlaan 37) alsmede mevrouw W.R. Hofman en de 
heer K.J.G. Cox (Binnenweg 98-100) 

 
2.1 Nut en noodzaak van ontwikkeling supermarkt in plangebied 
Door de raad is niet gemotiveerd waarom in het onderhavige geval een supermarkt 
in de prijscategorie laag/middellaag een publieksaantrekkende werking heeft op 
winkels met een bovengemiddelde kwaliteit, welke reeds voor een niet onbelangrijk 
deel gericht zijn op consumenten uit de hele regio. Hetzelfde geldt voor nut en 
noodzaak van het aantal te realiseren parkeerplaatsen. In de toelichting van het 
bestemmingsplan wordt onvoldoende gemotiveerd dat er een absolute noodzaak is 
om additionele parkeerplaatsen te realiseren ten behoeve van de winkels aan de 
Binnenweg en dat bezoekers van deze winkels ook daadwerkelijk gebruik zullen 
maken van parkeerplaatsen welke slechts bereikbaar zijn via omliggende straten. 
Het bestemmingsplan voldoet daarmee niet aan de ‘ladder voor duurzame 
verstedelijking’. De motivering om in het plangebied een supermarkt met 
parkeergarage en woningen te realiseren, draagt onvoldoende bij tot de conclusie 
dat de behoefte bestaat aan de met het Bestemmingsplan beoogde stedelijke 
ontwikkeling. 
 
Reactie: 
Voor wat betreft nut en noodzaak van de bestreden supermarktuitbreiding 
verwijzen wij uw college naar onze reactie onder 1.1 en 1.2 op de door appellante 
1. aangevoerde beroepsgronden. 
 
Voor wat betreft nut en noodzaak van de extra parkeerplaatsen hebben wij nooit 
een geheim gemaakt van onze wens om op de voorliggende locatie extra parkeer-
plaatsen ten behoeve van het centrumparkeren aan te leggen. Met de extra 
parkeerplaatsen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de oplossing van een 
al jaren bestaand tekort aan centrumparkeerplaatsen op de vrijdag- en 
zaterdagmiddag en voorafgaand aan feestdagen (dit is door diverse onderzoeken 
uit het verleden bevestigd).  
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De belangrijkste drijfveer om aan de voorliggende ontwikkeling mee te werken is 
dan ook dat op deze locatie voldoende ruimte aanwezig is voor een supermarkt 
van 1.800 m² BVO én voldoende parkeergelegenheid om in de eigen 
parkeerbehoefte te voorzien (dit is de enige vraag die in het kader van de toetsing 
van het bestemmingsplan op het aspect parkeren van belang is). Bovendien wordt 
een bijdrage geleverd aan de oplossing van het genoemde parkeertekort, en 
daarmee aan de versterking van de positie van het Heemsteedse winkelcentrum.  
 
De voorgenomen toevoeging van detailhandel past binnen vigerend (gemeentelijk) 
beleid, zoals de Visie Winkelcentra Heemstede (vastgesteld in 2016), het 
Economisch Actieprogramma 2016-2020 en de regionale detailhandelsvisie Zuid-
Kennemerland. 
Tevens heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Noord-Holland. De 
provincie heeft aangegeven dat er geen sprake is van strijdigheid met de 
provinciale detailhandelsvisie of het provinciale ruimtelijk beleid. Tevens is de 
toevoeging van detailhandel zodanig, dat er geen aanleiding is om het plan voor te 
leggen aan de Adviescommissie Detailhandel Noord- Holland Zuid (ADZ). Verder 
is in de toelichting van het (ontwerp-) bestemmingsplan voldoende aannemelijk 
gemaakt dat wordt voldaan aan de ladder voor duurzame verstedelijking. 
 
2.2 Gekozen ontsluitinqsvariant supermarkt ondeugdelijk 
2.2.1 De motivering voor de door bureau Goudappel Coffeng gekozen 
ontsluitingsvariant B kan niet voldoende dragend zijn voor de keuze om de inrit te 
situeren aan de Eikenlaan. Ook bij die variant zal er sprake zijn van een uitrit aan 
de Binnenweg, met als gevolg dat ook uitrijdend verkeer soms zal moeten wachten 
voor voetgangers. En ook bij de inrit aan de Eikenlaan valt bepaald niet uit te 
sluiten dat automobilisten soms eens moeten wachten. Immers bevoorrading van 
de supermarkt vindt uitsluitend plaats via de inrit aan de Eikenlaan (die tevens als 
in- en uitrit fungeert voor vrachtwagencombinaties van 16,5 meter lengte).  

 
Reactie: 
Vooropgesteld moet worden dat de gemeenteraad een ruime mate van beleids- en 
beoordelingsvrijheid toekomt bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Die 
vrijheid vloeit voort uit het feit dat de gemeenteraad moet komen tot een integrale 
afweging van -vaak tegengestelde- belangen.3  
Gegeven het feit dat alle onderzochte ontsluitingsvarianten verkeersveilig zijn uit te 
voeren, heeft de raad eraan gehecht om de belangen van de stakeholders 
(omwonenden en ondernemers) in de uiteindelijke keuze te laten meewegen. 
In ontsluitingsvariant B ontstaat er meer ruimte voor het inrijden en worden de 
verkeersbewegingen op de Eikenlaan gehalveerd, waardoor de veiligheid 
toeneemt ten opzichte van een volledige ontsluiting op de Eikenlaan 
(ontsluitingsvariant A).  
Dat een andere ontsluitingsvariant denkbaar is, of op onderdelen beter scoort is 
(voor zover al juist) niet doorslaggevend. Ook onder die omstandigheden heeft de 
gemeenteraad de beleidsvrijheid voor de bestreden ontsluitingsmogelijkheid te 
kiezen.  
 

                                                      
3 ABRVS 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3061 
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In de toelichting op het bestemmingsplan is uiteengezet op basis van welke 
argumenten en belangen voor de nu vastgelegde ontsluitingsroute is gekozen 
(ontsluitingsvariant B). De raad heeft zich daarbij onder andere gebaseerd op de 
quickscan van adviesbureau Advin van 1 maart 2017 en op een nadere rapportage 
van Goudappel Coffeng van 17 maart 2017. De conclusie van Goudappel Coffeng 
moet wel in relatie met de uitkomsten van bureau Advin worden bezien. Er wordt 
niet alleen op basis van verkeersveiligheid een rangschikking gemaakt. De 
varianten zijn zowel beoordeeld op verkeersveiligheid als op bereikbaarheid en 
leefbaarheid.  
De keuze voor ontsluitingsvariant B (inrit Eikenlaan en uitrit Binnenweg) is mede 
ingegeven doordat deze als tweede scoort op basis van verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en leefbaarheid. Ontsluitingsvariant A (in- en uitrit Eikenlaan) 
scoorde het beste op alle fronten en ontsluitingsvariant D (in- en uitrit Binnenweg) 
het slechtst.  
 
2.2.2 Door de raad is noch bij de vaststelling van het bestemmingsplan, noch de 
voorbereiding daarvan inzichtelijk gemaakt hoe het belang van de verkeers-
veiligheid is gewogen ten opzichte van het belang van een goed woon- en 
leefklimaat. De keuze voor de variant met de inrit aan de Eikenlaan en de uitrit aan 
de Binnenweg is volgens de toelichting op het bestemmingsplan uitsluitend 
ingegeven door verkeersveiligheid. 
 
Reactie: 
Een verkeersveilige ontsluiting van de parkeergarage en de bevoorrading is voor 
ons één van de belangrijkste randvoorwaarden voor de planontwikkeling van de 
Vomar-supermarkt. Dit is het vertrekpunt geweest voor de opdracht aan het 
onafhankelijke ingenieursbureau Advin en de reden waarom de andere 
onderzochte aspecten (bereikbaarheid en leefbaarheid) in relatie tot de 
verkeersveiligheid zijn beoordeeld. Bij de weging van de onderzochte opties is 
daaraan ook het grootste gewicht toegekend. Wij hebben een voorkeur 
uitgesproken voor de volledige ontsluiting van de parkeergarage via de Eikenlaan 
(variant A), omdat dit van alle onderzochte varianten de meest veilige variant is. 
Vanwege het feit dat alle onderzochte ontsluitingsvarianten verkeersveilig zijn uit te 
voeren, is juist met het oog op de leefbaarheid voor de omwonenden afgezien van 
variant A en besloten om de omwonenden op dit punt tegemoet te komen. De 
impact op de leefomgeving van de omwonenden is daarmee serieus meegewogen 
bij de uiteindelijke keuze.  
 
In het voorbereidingstraject van de planvorming heeft uitgebreid overleg 
plaatsgevonden met de initiatiefnemer en de omwonenden over de vraag aan 
welke criteria moet worden voldaan om het woongenot te waarborgen. 
Door de initiatiefnemer is aangegeven dat de besproken criteria, voor zover deze 
voor het voorliggende bouwplan nog relevant zijn, zullen worden toegepast.  
Met de toepassing van deze criteria wordt naar onze mening in de ruimtelijke 
onderbouwing van het bestemmingsplan voldoende rekening gehouden met het 
leefbaarheidsaspect.  
 
Bij de verdere planontwikkeling en vergunningverlening zal leefbaarheid voor de 
gemeente een punt van aandacht blijven, bijvoorbeeld in het kader van het 
verlenen van de omgevingsvergunning en de melding op grond van het 
Activiteitenbesluit. 
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2.2.3 De door Advin gehanteerde ‘worstcase-scenario’s’ zijn niet realistisch. 
Bovendien volgt uit de contra-expertise van bezwaarden dat op basis van een 
realistisch scenario in de variant waarbij de inrit is gelegen aan de Eikenlaan, en 
de uitrit aan de Binnenweg, in zeven omliggende straten sprake zal zijn van een 
hogere verkeersintensiteit, en in de variant met een in- en uitrit aan de Binnenweg 
in drie. Het aantal autobewegingen in laatstgenoemde variant is voorts slechts  
0,5 % meer dan in de eerste variant (met een uitschieter richting het 
zaterdagmiddag-spitsuur van 5 % meer auto-bewegingen). Bovendien scoort de 
variant met de inrit aan de Eikenlaan op alle criteria juist slechter dan de variant 
met de inrit aan de Binnenweg. 
 
Reactie: 
Appellanten gaan bij hun “aannames realistisch scenario” uit van de huidige 
situatie en refereren aan de huidige intensiteiten, dat wil zeggen de 
verkeersverdeling zonder de Vomar-ontwikkeling. Er kan niet worden aangenomen 
dat het verkeer in dezelfde procentuele verhouding blijft toe- en wegrijden bij een 
nieuwe ontwikkeling. Er is in de huidige situatie simpelweg geen supermarkt met 
parkeergarage op de voorliggende locatie, waar het verkeer voor kan kiezen. De 
door appellanten aangehaalde cijfers moeten daarom worden genuanceerd. In de 
nieuwe situatie (mét Vomar) blijft waarschijnlijk slechts een deel van het “huidige 
nieuwe” verkeer naar de Vomar-supermarkt dat vanaf het zuiden via de Binnenweg 
inrijdt, de Binnenweg ook aanhouden. Het grootste deel neemt echter de kortste 
route (via de Heemsteedse Dreef) naar de inrit aan de Eikenlaan. Verder is door 
appellanten in de aanname niet meegenomen dat in een realistisch scenario ook 
een deel vanuit het zuiden zal aanrijden via de Heemsteedse Dreef.  
 
Het valt echter nooit met zekerheid te zeggen hoe verkeer wat er nu nog niet is, 
zich gaat gedragen. Vanwege het ontbreken van deze informatie heeft Advin op 
basis van haar expertise een verdeling aangehouden van 50% (Dreef) en 50% 
(zuid) voor het extra verkeer van en naar de Vomar-supermarkt. Gezien de 
geografische (centrale) ligging van de planlocatie is het aannemelijk dat het 
toekomstige verkeer verspreid vanuit deze richtingen komt. Er is geen aanleiding 
om van een andere verdeling uit te gaan.  
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Vanwege het ontbreken van informatie gaat Advin bovendien uit van een worst-
case scenario. Ofwel, hoe verkeer zich in het meest ongunstige geval gaat 
gedragen. De varianten zijn op basis van dit scenario beoordeeld. In het kader van 
de beoordeling van de uitvoerbaarheid van (bestemmings)plan is een worst-case-
benadering het meest logisch, omdat het door appellanten beoogde ‘’realistisch 
scenario’’ niet meetbaar is in een nog niet bestaande situatie.  
 
Appellanten geven aan dat in variant B (inrit Eikenlaan-uitrit Binnenweg) de 
Eikenlaan op een werkdag inderdaad meer verkeer te verwerken krijgt dan in 
variant D (in- en uitrit Binnenweg). Appellanten gaan echter voorbij aan het feit dat 
dit verkeer niet verdwijnt, maar in het geval van variant D wordt verplaatst naar de 
Haemstedelaan, Binnenweg-midden1 en Binnenweg-midden2. Het totale effect op 
de omliggende woonstraten is daarmee bij variant B lager dan bij variant D. 
Appellanten geven daarnaast aan dat in variant D minder straten te maken krijgen 
met een hogere intensiteit. dan in variant B. Het Advin-onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat in variant D meer straten te maken krijgen met een hogere 
intensiteit, dan in variant B. Indien een extra meetpunt wordt opgenomen bij het 
binnenterrein aan de Eikenlaan, moet ook een extra meetpunt worden opgenomen 
bij de uitrit aan de Binnenweg, anders ontstaan er scheve verhoudingen. Een 
meetpunt bij de uitrit aan de Binnenweg is door appellanten niet meegenomen. 
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Samenvattend merken wij op dat in het worst-casescenario het totale effect op de 
omliggende woonstraten bij de voorliggende variant B (inrit Eikenlaan-uitrit 
Binnenweg) lager is dan bij variant D (in- en uitrit Binnenweg). Daarnaast heeft 
bureau Goudappel Coffeng in haar rapport “Veilige ontsluiting parkeergarage 
supermarkt Heemstede” voldoende onderbouwd dat variant B de voorkeur verdient 
boven variant D. 
De keuze voor de voorliggende ontsluitingsvariant (inrit vanaf de Eikenlaan, uitrit 
naar de Binnenweg) is voldoende gemotiveerd en geeft geen aanleiding tot een 
heroverweging. 
 
2.2.4 Door Goudappel Coffeng is geen rekening gehouden met de omstandigheid 
dat tegenover de aan de Eikenlaan gesitueerde inrit een multicultureel centrum 
wordt ontwikkeld met onder andere een kinderdagverblijf. Dit brengt met name 
tijdens de ‘ochtend en avondspits’ een extra verkeersbelasting met zich mee. 
Voorts kan de gekozen variant tot aanzienlijk verkeersonveilige situaties leiden 
vanwege het feit dat ook de bevoorradingsvrachtwagens de inrit aan de Eikenlaan 
tevens als uitrit dienen te gebruiken. 
Bezwaarden hebben met behulp van een vrachtwagencombinatie met een lengte 
van ca. 16,50 meter in beeld gebracht wat de gevolgen zijn voor de Eikenlaan, 
indien de geplande supermarkt via een ingang aan de Eikenlaan zal worden 
bevoorraad. Hieruit volgt dat een ingang aan de Eikenlaan tot een ruimtelijk 
evident ongewenste situatie leidt.  
 
Reactie: 
In het rapport van bureau Advin naar de ontsluitingsvarianten van de Vomar-
supermarkt is geconstateerd dat de wegen en kruispunten binnen het 
onderzoeksgebied voldoende restcapaciteit hebben om de toename in de 
verkeersvraag als gevolg van de nieuwbouw af te wikkelen zonder dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn.  
Naar verwachting zal er voor het multi-functionele concept in het 
bibliotheekgebouw een bescheiden toename zijn van het aantal 
(langzaam)verkeersbewegingen. De ontsluiting van de locatie voor fietsers en 
voetgangers zal vooral op het Julianaplein plaatsvinden, wat geen problemen 
oplevert. Ook de ontsluiting voor het autoverkeer vindt primair plaats via de 
Julianalaan en het Julianaplein. De extra parkeerbehoefte voor de nieuwe invulling 
van het bibliotheekgebouw is 13 parkeerplaatsen. Hiervan zijn voor de ingang van 
het gebouw aan het Julianaplein in totaal 8 parkeerplaatsen ingericht, waarvan 3 
ten behoeve van kort-parkeren. Het overige bestemmingsverkeer zal gebruik 
maken van de parkeerplaatsen in de directe omgeving (Eikenlaan, Vomar-
parkeergarage en Julianaplein). De wegcapaciteit van de Eikenlaan bedraagt 
<4.000 motorvoertuigen per etmaal. De wegcapaciteit van de Julianalaan (alsmede 
een erftoegangsweg) in theorie ook, alleen heeft deze weg een breder profiel 
waardoor in de praktijk meer verkeer kan worden afgewikkeld. Beide wegen 
kunnen de extra verkeersbewegingen zonder problemen aan.  
 
Het verkeer naar de parkeergarage rijdt via de Eikenlaan vrijwel direct na het 
oprijden van het terrein de garage in. Alleen het personeel, de bewoners van de 
appartementen en het bevoorradingsverkeer (3 bevoorradingen per dag met 
fluistergecertificeerde vrachtwagens) rijden verder het binnenterrein op.  
In de onderzoeken van Advin en Goudappel Coffeng wordt geconcludeerd dat de 
ontsluiting aan de Eikenlaan met inachtneming van de benoemde maatregelen 
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verkeersveilig is te realiseren. Hiervoor is voldoende ruimte aanwezig, 
vrachtwagens en auto’s kunnen elkaar makkelijk passeren. 
Een simulatie van aankomende en vertrekkende bevoorradingsvoertuigen 
bevestigt dat er voor deze voertuigen voldoende manoeuvreerruimte aanwezig is. 
Verder wordt ter bescherming van het pand Eikenlaan 39 langs de gevel van dit 
pand een schrikstrook aangelegd van 50 cm breed en 20 cm hoog, waarmee 
aanrijdschade wordt geminimaliseerd.  
 
Ten aanzien van de door appellanten aangehaalde test merken wij op dat er is 
getest in de huidige situatie, dus op het moment dat de Eikenlaan nog niet is 
aangepast naar aanbevelingen van Goudappel Coffeng en ook het pand Eikenlaan 
41 nog niet is gesloopt in combinatie met een verbreding van de inrit. De beelden 
geven daarmee een onjuiste weergave van de feitelijke situatie na de realisatie van 
de supermarkt.  
 
2.2.5 Hoewel wordt erkend dat ook in de variant met de in- en uitrit aan de 
Binnenweg nadelige gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid, is dit 
eenvoudig op te lossen. Door de in- en uitrit iets (maximaal 2,5 meter) van elkaar 
te leggen ontstaat een rustpunt voor de voetganger en meer uitzicht voor de 
uitrijdende automobilist. En door de Binnenweg ter plaatse van de supermarkt iets 
te verleggen en een uitvoegstrookje te maken voor de inrit naar de parkeergarage, 
kunnen fietsers voor- of achter de uitvoegende auto langs hun weg vervolgen.  
 
Reactie: 
De door indieners van de zienswijze aangedragen oplossing van een vrijliggende 
rechtsaf-strook is mogelijk, maar betekent opheffing van meer parkeerplaatsen op 
de Binnenweg dan de huidige drie. Dit is ongewenst. Daarnaast wordt de rijbaan 
van de Binnenweg ter hoogte van de planlocatie erg breed door het verwijderen 
van de parkeerplaatsen. Deze breedte nodigt uit tot harder rijden, wat ongewenst 
is. 
Tevens bestaat de kans op ongevallen tussen verkeer dat de garage uitrijdt en 
verkeer op de Binnenweg, omdat verkeer het zicht op de garage belemmert. Bij het 
ontwerp voor uitrijdend verkeer is juist rekening gehouden met voldoende zicht op 
de Binnenweg om aanrijdingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
2.3. (Geluids-)overlast 
2.3.1 In het geluidrapport van bureau Alcedo is het plangebied ten onrechte als 
‘gemengd gebied’ gekwalificeerd, in plaats van als een ‘rustige woonwijk’. Dit heeft 
consequenties voor de aangehouden richtafstanden ten opzichte van de 
omliggende woningen, met als gevolg dat aan haar onderzoek verkeerde 
geluidsvoorschriften ten grondslag zijn gelegd. De raad heeft dit bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan miskend. 
 
Reactie: 
In de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (editie 2009) wordt in de 
paragrafen 2.2 en 2.3 nader ingegaan op de begrippen “functiemenging” en 
“Gemengd gebied”. Over functiemenging wordt vermeld dat een gemengd gebied 
met een mix van wonen en werken, winkels en horeca, een stimulans vormt voor 
een levendig straatbeeld, een hogere sociale veiligheid en extra draagvlak voor 
voorzieningen.  
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Vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik verdient het de voorkeur om de 
functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed woon- en 
leefklimaat nodig is.  
 
Het omgevingstype “gemengd gebied” wordt aangeduid als: “een gebied met een 
matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen ander functies 
voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven”. 
De bovenstaande omschrijving komt overeen met zowel de huidige als de beoogde 
nieuwe situatie, zoals ook in de toelichting van het bestemmingsplan nader is 
onderbouwd. Er is in de bestaande situatie sprake van een mix van winkels, 
horeca en kleine bedrijven direct naast woningen. Dit wordt nog versterkt door de 
nieuwe invulling van de bibliotheek. In de nieuwe situatie zijn dezelfde functies 
toegestaan.  
 
Overigens zijn alle milieuaspecten, waaronder het bovenstaande, beoordeeld door 
de Omgevingsdienst IJmond. De Omgevingsdienst is van mening dat er geen 
aanleiding is de conclusies van de verschillende onderzoeken, waaronder dat van 
Alcedo, en de toelichting op het bestemmingsplan in twijfel te trekken of te herzien. 
 
2.3.2 Alcedo heeft ten onrechte geen rekening heeft gehouden met buitenverblijfs-
ruimten op verdiepingshoogte van de woningen aan de Eikenlaan. Evenmin heeft 
Alcedo rekening gehouden met de -planologische- mogelijkheid voor appellanten 
om aan de achterkant van hun woningen tot 70m² vergunningvrij uit te bouwen. Uit 
het rapport van Alcedo volgt dat is gemeten op de bestaande achtergevels, terwijl 
Alcedo bij het meten had moeten uitgaan van de uiterste situering van de gevel 
van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen 
mogelijk is. 
 
Reactie: 
De geluidsniveaus zijn bepaald op alle bouwlagen. Ook de bouwlagen waar 
balkons aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de balkons van de woningen aan de 
Julianalaan. De aanwezigheid van balkons leidt niet tot een andere 
beoordelingswijze. 
 
Het rapport van bureau Alcedo is getoetst door de Omgevingsdienst IJmond. Deze 
komt tot de conclusie dat Alcedo terecht is uitgegaan van de ingetekende 
achtergevels van de woningen in en rondom het plangebied in plaats van de 
locatie van de gevels gebaseerd op de mogelijkheid van vergunningsvrije 
uitbreiding. Uitgegaan is van de bestaande situatie.  
 
2.3.3 Voor een aantal woningen aan de Eikenlaan wordt niet voldaan aan de 
normen van het Activiteitenbesluit. In verband hiermee adviseert Alcedo om tussen 
de achtertuin van de woningen aan de Eikenlaan en de binnenplaats een 
geluidsscherm te plaatsen. Een scherm is weliswaar in het bestemmingsplan 
opgenomen, maar daaruit vloeit nog geen (voorwaardelijke) verplichting om het 
geluidsscherm ook daadwerkelijk te realiseren. Dat in de anterieure overeenkomst 
tussen de gemeente en de ontwikkelaar is overeen gekomen dat de ontwikkelaar - 
op straffe van een boete – een geluidsscherm zal realiseren, laat het vorenstaande 
onverlet. 
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Reactie: 
In het kader van een goed woon- en leefklimaat is met onderzoek in voldoende 
mate vastgesteld dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Het stellen van 
maatwerkvoorschriften is dan een uitvoeringskwestie, die afhankelijk is van de 
exacte exploitatie van de gronden en gebouwen. Zoals ook in jurisprudentie is 
bevestigd, hoeven maatwerkvoorschriften niet voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan vastgesteld te worden als er op 
voorhand in redelijkheid van kan worden uitgaan dat de maatwerkvoorschriften 
stand houden in een beroepsprocedure.4 Er zijn geen aanwijzingen dat dit het 
geval is, noch hebben appellanten dat aannemelijk gemaakt.  
 
Voor de melding op grond van het Activiteitenbesluit en de aanverwante 
regelgeving wordt aan de hand van de representatieve bedrijfsvoering getoetst of 
in die situatie voldoende maatregelen zijn getroffen om aan de voorschriften te 
kunnen voldoen. Zo nodig zullen op dit punt aanvullende specifieke maatregelen 
worden opgelegd. Daarnaast is in de exploitatieovereenkomst met initiatiefnemer 
de verplichting opgenomen om de benodigde maatregelen, inclusief geluidscherm 
voor eigen rekening en risico te treffen. Hiermee is een goede ruimtelijke ordening 
op dit punt voldoende geborgd en kan worden volstaan met een positieve 
bestemming van het geluidscherm in het bestemmingsplan. 
 
Overigens worden naast het geluidscherm om de piekbelasting van het laden en 
lossen op te vangen en de eventuele maatwerkvoorschriften al maatregelen 
genomen zoals het rijden met fluistergecertificeerde vrachtwagens en geluidsarme 
condensors op het dak van de supermarkt. 
 
2.3.4 Tevens adviseert Alcedo enkele maatwerkvoorschriften op te stellen en ter 
hoogte van deze woningen aanvullend onderzoek te doen naar de geluidswering 
van de gevels. Dit aanvullend onderzoek heeft tot op heden niet plaatsgevonden. 
Derhalve is volstrekt onduidelijk of door toepassing van maatwerkvoorschriften de 
geëigende geluidsnormen kunnen worden gehaald. 
Bovendien heeft Alcedo in het uitgevoerde geluidsonderzoek onder meer tot 
uitgangspunt genomen dat er niet meer dan drie bevoorradingen overdag 
plaatsvinden, welke worden uitgevoerd door fluistergecertificeerde vrachtwagens. 
Hoe deze uitgangspunten worden gewaarborgd in het Bestemmingsplan (dan wel 
anderszins) is appellanten niet duidelijk. Evenmin is onduidelijk op grond waarvan 
Alcedo tot uitgangspunt heeft genomen dat winkelwagentjes niet buiten komen 
(aan de achterzijde van de supermarkt).  
 
Reactie: 
Om de feitelijke geluidswering voor de betreffende woningen te kunnen vaststellen, 
is aanvullend onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de 
melding Activiteitenbesluit en aanverwante regelgeving, zoals de Schrikkel-
circulaire voor het inrichtingsgebonden verkeer en afhankelijk van de uitslag zullen 
maatwerkvoorschriften worden genomen. Daarmee wordt bereikt dat ook voor 
deze woningen voldoende geluidswering wordt gerealiseerd. Verder biedt het 
Activiteitenbesluit voldoende mogelijkheden om in geval van 
geluidsoverschrijdingen op te kunnen treden. 
 

                                                      
4 ABRVS 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1879 
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In de samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemer en Hoorne Vastgoed is 
bovendien de verplichting opgenomen dat alle benodigde maatregelen worden 
getroffen om aan het Activiteitenbesluit en de aanverwante regelgeving te kunnen 
voldoen. Daarmee is een extra waarborg ingebouwd voor het nemen van de 
maatregelen. 
Verder is van belang dat de ontwikkelaar thans één van de woningen waarvoor 
nader onderzoek zal moeten plaatsvinden heeft aangekocht (Eikenlaan 39). 
 
De door appellanten aangehaalde uitgangspunten zijn opgenomen op aangeven 
van de initiatiefnemer. Op het moment dat blijkt dat deze uitgangspunten niet 
worden nageleefd en als gevolg daarvan de toegestane geluidswaarden worden 
overschreden, kan een verzoek om handhaving van de geluidsvoorschriften 
worden ingediend. 
 
2.4 Realisatie supermarkt leidt tot grondwaterverontreiniging in (directe omgeving 
van) plangebied 
Buiten het plangebied, op zo’n 200 tot 300 meter, bevinden zich ter hoogte van de 
Blekersvaartweg en het Noordelijke gedeelte van de Binnenweg twee aanzienlijke 
gebieden met verontreinigd grondwater. De kans op verplaatsing van het 
verontreinigde grondwater in de richting van het plangebied en de direct daaraan 
grenzende huizen is reëel. Deze verplaatsing kan zowel plaatsvinden bij tijdelijke 
onttrekking van grondwater (ten behoeve van het bouwproces) als bij permanente 
onttrekking van grondwater. Het in de toelichting van het bestemmingsplan 
genoemde advies van het Hoogheemraadschap van 29 april 2013 kan niet als 
grondslag dienen voor de beoordeling van de waterhuishoudkundige situatie van 
het bestemmingsplan. In het advies wordt immers geen rekening gehouden met 
voornoemde verontreinigde gebieden. Ten onrechte heeft de raad bij de 
vaststelling van het Bestemmingsplan hiermee geen rekening gehouden. 
 
Reactie: 
Op hemelsbreed ca. 200 meter van de ontwikkellocatie bevindt zich de 
interventiewaarde contour van een sterke verontreiniging met Vluchtige 
Organische Koolwaterstoffen (VOCl's) in grondwater. Deze verontreiniging is 
afkomstig van een voormalige chemische wasserij aan de Blekersvaartweg. 
Vanwege de bouw van de ondergrondse parkeergarage zal naar verwachting 
gedurende langere tijd grondwater worden onttrokken. Beïnvloeding van de 
grondwaterverontreiniging door de bemaling moet op grond van artikel 28, lid 3 van 
de Wet bodembescherming bij het bevoegd gezag worden gemeld. Voor de 
onttrekking van het grondwater moet de initiatiefnemer een bemalingsplan 
opstellen. In het bemalingsplan moet worden aangegeven wat de invloed is van de 
onttrekking op de grondwaterverontreiniging en welke maatregelen worden 
getroffen om te voorkomen dat de grondwater verontreiniging wordt verplaatst.  
 
Het mogelijke risico van verplaatsing van een grondwaterverontreiniging is in de 
eerste plaats geen aspect dat op het bestemmingsplan zelf betrekking heeft. Het 
gaat om uitvoeringsaspecten die – onder meer in middels een bemalingsplan – 
later aan de orde komen. Dergelijke uitvoeringsaspecten kunnen niet aan 
vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan afdoen. Dat zou alleen nog 
anders kunnen zijn in het geval een kenbare verontreiniging aan realisering van 
een vastgesteld bestemmingsplan evident in de weg staat.  
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Met betrekking tot de bodemkwaliteit is van belang dat aannemelijk wordt gemaakt 
dat de onttrekking van het grondwater en indien van toepassing het terugbrengen 
van dat grondwater het belang van de bescherming van de bodem niet schaadt. In 
die zin wordt voorzien in de vraag van appellanten. 
 
De Omgevingsdienst IJmond, die het bestemmingsplan in deze heeft beoordeeld, 
komt verder tot de conclusie dat geen significante bodemverontreinigingen zijn 
aangetroffen ter hoogte van de planlocatie. De procedure van de omgevings-
vergunning, Waterwet en Wet bodembescherming bieden voldoende waarborgen 
om de kleine bodemverontreinigingen op de locatie af te wikkelen.  
 
2.5 Evidente privaatrechteliike belemmering 
Bij notariële akte is ten behoeve van de woningen Julianalaan 24 en 26 een 
erfdienstbaarheid van uitweg gevestigd met een breedte van circa minimaal drie 
meter, waarbij de uitweg tevens gebruikt mag worden voor het tijdelijk stilzetten 
van een auto, laden en lossen, alsmede het achterom via de uitweg bereiken van 
een eigen mogelijke parkeergelegenheid. Vrijwel direct grenzend aan de 
achterzijde van de percelen waarop deze woningen zijn gesitueerd, is op de 
verbeelding een bouwvlak ingetekend. Benutting van dit bouwvlak zal voornoemde 
erfdienstbaarheden illusoir maken. 
Voor de woning gelegen aan de Julianalaan 20 geldt dat deze een garage heeft op 
het perceel 8949, gelegen aan de Eikenlaan. Ten behoeve van deze garage is bij 
notariële akte van 25 april 1932 een erfdienstbaarheid van uitweg gevestigd. 
Aangezien de Supermarkt dient te worden ontsloten via dezelfde weg, zullen de 
vele autobewegingen van zowel bezoekers als leveranciers met regelmaat leiden 
tot blokkade van de toegang tot voornoemde garage. Aldus beschouwd kan niet 
vrijelijk van voornoemde erfdienstbaarheid gebruik worden gemaakt. 
Voor de woning gelegen aan de Eikenlaan 37 geldt dat zij eveneens op grond van 
een notariële akte een erfdienstbaarheid van uitweg heeft.  
Met het vorenstaande is gegeven dat in de toelichting op het Bestemmingplan ten 
onrechte is gesteld dat deze woningen geen erfdienstbaarheid zouden hebben, 
welke in het kader van het bestemmingsplan dient te worden gerespecteerd. 
De omstandigheid dat volgens de toelichting op het Bestemmingsplan deze 
bewoners een achterom wordt geboden over het terrein van de supermarkt, maakt 
het vorenstaande niet anders. In de eerste plaats betreft is geboden oplossing niet 
gegoten in de vorm van een zakelijk recht. Bovendien bestaat de geboden 
oplossing daaruit dat toegang wordt verschaft tot een pad gelegen tussen de 
panden Eikenlaan 25 en Eikenlaan 29. De eigenaren Eikenlaan 37 en 39 
beschikken niet over het recht of anderszins toestemming om gebruik te maken 
van dit pad. Ten onrechte heeft de raad bij de vaststelling van het 
Bestemmingsplan hiermee geen rekening gehouden. 
 
Reactie: 
Vooropgesteld moet worden dat de burgerlijke rechter de eerst-aangewezene is 
om de vraag te beantwoorden of een privaatrechtelijke belemmering in de weg 
staat aan de uitvoering van een activiteit.5 Dat geldt ook voor gevallen waarin een 
beroep wordt gedaan op bestaande erfdienstbaarheden.6 Alleen als het “evident” is 
dat het bestemmingsplan niet kan worden uitgevoerd door de betreffende 

                                                      
5 ABRVS 14 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1099. 
6 ABRVS 31 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4771 
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privaatrechtelijke belemmeringen, in dit geval erfdienstbaarheden naar enkele 
naastgelegen panden, dient de gemeenteraad het bestemmingsplan aan te (laten) 
passen.  
 
Voor zover ten behoeve van (een deel van) de percelen gelegen langs de 
Julianalaan en Eikenlaan een recht van overpad geldt ten laste van het perceel 
8431 (het binnenterrein), blijkt uit de openbare registers dat de diverse 
erfdienstbaarheden beperkt zijn qua breedte.  
Een aantal erfdienstbaarheden betreft een overpad van één meter breed. Het 
meest vergaande recht van overpad heeft een breedte van maximaal drie meter, 
gelegen direct aan de zuidelijke perceelgrens van de percelen aan de Julianalaan. 
Van andere gebruiksmogelijkheden dan het “uitwegen”, zoals laden en lossen en 
parkeren, wordt in de omschrijving van de erfdienstbaarheden niet gesproken. Ook 
wordt door indieners van de zienswijze niet gemotiveerd of onderbouwd op grond 
waarvan zij van mening zijn dat deze gebruiksmogelijkheden onderdeel zijn van de 
betreffende erfdienstbaarheden. 
Bij realisatie van het plan, zullen de percelen aan de Julianalaan aan de 
achterzijde (voor zover die woningen/percelen een achteringang hebben) 
bereikbaar blijven middels een weg/inrit die een breedte heeft van tenminste één, 
respectievelijk drie meter. Hiermee is de bereikbaarheid van de percelen 
gewaarborgd.7  
 
Gezien het bovenstaande kan worden gesteld dat het voorliggende bestemmings-
plan geen belemmering vormt voor de uitoefening van de zakelijke rechten, zoals 
in de diverse aktes vermeld. De uitweg naar de Eikenlaan kan op basis van dit 
bestemmingsplan gehandhaafd blijven. Er is geen sprake van een evidente 
privaatrechtelijke belemmering zoals bedoeld in de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Wanneer voor het voorliggende bouwplan, dat in overeenstemming is met het 
vastgestelde bestemmingsplan, een omgevingsvergunningaanvraag voor het 
bouwen wordt ingediend, dan komt het college ook niet meer toe aan een 
beoordeling of de erfdienstbaarheden kunnen leiden tot (evidente) 
privaatrechtelijke belemmeringen. Dat van een belemmering geen sprake is, is 
reeds vastgesteld. Het is aan de burgerlijke rechter om de omvang en strekking 
van de erfdienstbaarheden vast te stellen indien daarover geschillen zouden rijzen 
tussen de eigenaren van het heersend erf en de eigenaar van het lijdend erf. 
 
De toegang van de door appellanten aangehaalde garage is gesitueerd aan de 
Eikenlaan (bijlage 3). Hoewel deze toegang is gelegen naast de inrit van de 
supermarkt, kan in redelijkheid niet worden gesteld dat het gebruik van de garage 
zodanig wordt belemmerd dat er sprake is van een “evidente privaatrechtelijke 
belemmering”. 
 
 

                                                      
7 Vergelijk de uitspraak van de ABRVS van 1 juni 2016, 20150328/1/R2 waarin door de 

ABRVS werd overwogen: “uit de stukken, met name de beroepschriften, en het verhandelde 
ter zitting is voorts niet aannemelijk geworden dat de aan het…bedoelde pad gebouwde 
opstallen na verwezenlijking van het bestemmingsplan niet bereikbaar zullen blijven”. 
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Het bestaand recht van overpad voor percelen Eikenlaan 37 en 39 blijft 
ongewijzigd. Overigens is de initiatiefnemer zelf eigenaar van perceel Eikenlaan 
39. Aan Eikenlaan 37 is overigens ook nog een alternatieve/andere uitweg 
aangeboden via het pad tussen het pad van Eikenlaan 25 en 29. 
 
3. ZIENSWIJZE STAB APPELLANTEN 2 
 
3.1 Geluid / typering woongebied 
Ten onrechte heeft de gemeenteraad aan het bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” dan ook de kwalificatie gemengd 
gebied gegeven, althans heeft de gemeenteraad miskend dat het gebied waarnaar 
ten behoeve van de kwalificatievraag naar moet worden gekeken, bepaald groter is 
dan het plangebied zelve. 
 
De STAB heeft ten onrechte de kwalificatie door de gemeenteraad als ‘gemengd 
gebied’ als niet onlogisch beschouwd. In het licht van de feitelijke omschrijving van 
het gebied door de STAB, waarbij de Berkenlaan en de Eikenlaan worden 
omschreven als erftoegangswegen met vooral een woonfunctie, is het oordeel van 
de STAB zelfs onbegrijpelijk te noemen. Ter nadere onderbouwing verwijzen 
cliënten naar de aangehechte notitie van de heer Ing. L. Visscher van de 
Nederlandse Stichting Geluidshinder d.d. 16 juli 2018, waarin namens cliënten 
wordt gereageerd op het Verslag van de STAB, voor zover het gaat over het 
geluid.   
 
Reactie:  
In uitspraken van uw College is vast komen te staan dat bij de kwalificatie van een   
gebied in het kader van de VNG brochure Bedrijven en milieuzonering vooral naar 
de feitelijke invulling van een gebied moet worden gekeken.  
 
Onder 2.3.1 is ingegaan op de beroepsgrond ten aanzien van geluidhinder, waarbij 
is aangegeven hoe de raad het gebied gekwalificeerd hebben als een “gemengd 
gebied”. Uitgaande van de feitelijke invulling van het gebied Binnenweg/ 
Julianalaan/ Eikenlaan, alsmede het binnenterrein, staat onomstotelijk vast dat zich 
binnen een beperkte schaal (<100 m), naast de woonfunctie, meerdere functies 
bevinden. Daarnaast is relevant dat in 2015 omgevingsvergunning is verleend voor 
het realiseren van een winkelruimte met drie bedrijfsunits en parkeerterrein op het 
binnenterrein (bijlage 4). Deze vergunning is onherroepelijk zodat deze 
bouwrechten als een vast gegeven moeten worden beschouwd.  
 
Uit de zienswijze van appellanten volgt dat appellanten voor de kwalificatie van het 
gebied rondom het plangebied aansluiting zoeken bij de toelichting van het 
bestemmingsplan. Nog daargelaten of appellanten de juiste uitleg geven aan het 
planologische beleid van de gemeente kan het betoog gelet op jurisprudentie niet 
slagen.  
 
Aan de kwalificatie die beleidsstukken aan een gebied toekennen wordt bovendien 
geen doorslaggevende betekenis verbonden als uit de feitelijke situatie daarop niet 
aansluit.8 

                                                      
8 ABRVS 6 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2388 en 17 januari 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:117 
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3.2 Geluid: rapportage Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) 
 
Inperken geluidbeschermingsrecht 
 
Reactie:  
Het is vaste jurisprudentie dat voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat ter 
plaatse van een nieuwe planologische ontwikkeling aansluiting wordt gezocht bij 
de VNG-brochure die indicatieve richtafstanden bevat voor milieuzonering.9 Daarbij 
is het uitgangspunt bij een ontwikkeling waarbij een hindergevende functie wordt 
toegevoegd of wordt uitgebreid dat die ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar is mits 
de woningen zich buiten de gestelde richtafstanden van een hindergevende 
ontwikkeling bevinden. Bij een ontwikkeling waarbij woningen worden gerealiseerd 
geldt daarentegen dat die geen beperkende werking mogen hebben op de 
planologische uitbreidingsrechten van een reeds gevestigd bedrijf.  
 
In de onderhavige situatie blijkt dat er woningen binnen de richtafstanden van de 
beoogde ontwikkeling liggen zodat in het kader van een goed woon- en leefklimaat 
nader onderzoek is verricht. Uit dat onderzoek volgt dat een goed woon- en 
leefklimaat wordt gewaarborgd door het realiseren van een geluidscherm en het 
stellen van voorschriften aan de inrichting in het kader van het Activiteitenbesluit 
en de aanverwante regelgeving. 
 
Voor de woningen aan de Eikenlaan 37, 39 en Binnenweg 6810 is het aannemelijk 
dat geen aanvaardbaar geluidniveau kan worden gewaarborgd door het plaatsen 
van een geluidscherm en het stellen van maatwerkvoorschriften. Daar zal door het 
beoordelen van het binnenklimaat moeten worden beschouwd welke aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Dit zullen overigens niet maatregelen zijn aan de 
gebouwen waarbinnen de supermarkt wordt geëxploiteerd maar aan de 
bewegingen daarbuiten. De geluidbelasting doet zich immers vooral voor door 
bewegingen buiten de inrichting.  
Denkbaar is daarom dat maatregelen aan de gevel van de belaste woning moeten 
worden gefinancierd en/of aangebracht. Hierover bestaan tussen ontwikkelaar en 
de gemeente afspraken.  
 
Volledigheidshalve is de rapportage van NSG voorgelegd aan Alcedo, die de 
geluidsaspecten van de ontwikkeling eerder onderzocht. De bevindingen van 
Alcedo zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
3.3 verkeer 
De Stab gaat - zonder nadere motivering - voorbij aan de inhoud van de contra-
rapportages van de heer Ing. A. Slagmolen. Evenzeer gaat de Stab er aan voorbij 
dat nota bene Advin zelf in haar quick scan aanbeveelt om meerdere scenario’s 
(routekeuzes) door te rekenen om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de 
verkeersafwikkeling en de grenswaarden per wegvak. 
En dat laatste is juist wat de heer Slagmolen in zijn contra-expertises wel heeft 
gedaan. En op basis daarvan is de heer Slagmolen tot het oordeel gekomen dat 

                                                      
9 ABRVS 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3227 
10 Voor de goede orde, alleen appellant Offerman (Eikenlaan 37) heeft daarmee een 

rechtstreeks belang bij deze beroepsgrond. 
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variant D tot lagere verkeersintensiteiten zal leiden. Ten onrechte heeft de Stab dit 
niet bij haar onderzoek betrokken. 
Reactie:  
 
Inleidend  
Van een door een partij ingeschakelde deskundige mag worden verlangd dat deze 
zijn taak op een onpartijdige en objectieve wijze vervult. Het feit dat de door 
appellanten ingeschakelde deskundige tevens appellant is bij het door appellanten 
ingestelde beroep en de deskundige daarmee invloed kan uitoefenen op de 
uitkomst van het geschil, maakt dat de beide rollen van de heer Slagmolen in dat 
opzicht onverenigbaar met elkaar lijken te zijn.  
 
Bovendien merken wij op dat de heer Slagmolen op persoonlijke titel zijn advies 
heeft geschreven en niet in hoedanigheid als (vertegenwoordiger van een) 
onafhankelijk adviesbureau. Desondanks heeft de Stab de rapportages van de 
heer Slagmolen net als de rapportages van Advin en Goudappel Coffeng ten volle 
getoetst en in haar advies betrokken.  
 
Belangenafweging / alternatieven 
De raad dient bij de keuze van een bestemming een afweging te maken van alle 
belangen die betrokken zijn bij de vaststelling van het plan. Daarbij heeft de raad 
beleidsruimte. De voor- en nadelen van alternatieven dienen in die afweging te 
worden meegenomen. 
 
Uit onderzoek van Advin (quickscan) volgt dat er meerdere ontsluitingsvarianten 
voor de realisatie van het plan bestaan, waarbij geen van de alternatieven tot 
verkeerskundige problemen leiden. Advin heeft voorts inzichtelijk gemaakt wat de 
gevolgen van de ontsluitingsvarianten zijn voor de belangen van omwonenden, 
onder meer voor de leefbaarheid (woon en leefklimaat). Advin concludeert ten 
slotte dat voor de keuze van één van de varianten een afweging moet worden 
gemaakt tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.  
 
In overleg met bewoners zijn door de raad twee varianten verder onderzocht. Dit 
betreffen de B-variant, met inrit Eikenlaan en uitrit Binnenweg, en variant D, met in- 
en uitrit aan de Binnenweg. Hierover is advies ingewonnen bij Goudappel Coffeng. 
 
In zijn rapport van 20 maart 2017 heeft Goudappel Coffeng de resultaten van een 
vervolgstudie op de quickscan van Advin toegelicht. In de afweging van varianten 
is gemotiveerd een voorstel gedaan voor de ontsluitingsvariant 2. Hoewel deze 
qua leefbaarheid minder scoort, zorgt deze ontsluitingsvorm voor minder kans op 
opstoppingen en onveilige situaties op de Binnenweg. De raad heeft dit voorstel 
overgenomen. In de eerste plaats ligt daarom aan uw college voor of en in 
hoeverre de raad in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. De Stab zal 
ook bij haar advisering die afweging betrekken.  
 
Appellanten betogen dat de Stab ten onrechte geen nauwkeuriger onderzoek heeft 
gedaan naar de verkeersafwikkeling, zoals Slagmolen wel heeft gedaan. Voorts 
heeft Stab niet in zijn advies betrokken dat variant D tot lagere 
verkeersintensiteiten zal leiden.  
 



20 
 

Uit het Stab-rapport volgt dat de Stab heeft gesproken met onder meer de heer 
Slagmolen en de heer Offerman. In het rapport refereert de Stab naar dit gesprek 
en is een aanvullende memo aan het advies gehecht. Op pagina’s 18 t/m 21 van 
de Stab-rapportage is uitvoerig ingegaan op onder meer de contra-expertise van 
de heer Slagmolen.  
 
Voorts heeft de Stab over de beoordeling van de verkeersintensiteiten het 
volgende opgemerkt: 
 
“Hoewel verweerder geen nadere onderbouwing op basis van (bijvoorbeeld) een 
consumentenonderzoek of een verfijning van het verkeersmodel heeft gegeven, 
acht ik de door Advin gemaakte inschatting van de verdeling op basis van 
geografische ligging van het plangebied voor de route-keuzes en de daaruit 
voortvloeiende verkeersintensiteiten in beginsel logisch. De ligging van het 
plangebied met de gekozen ontsluiting ten opzichte van de 
gebiedsontsluitingswegen en het verzorgingsgebied, dat ook buiten het centrum 
ligt, zijn daarbij bepalend. Daarnaast maken de ligging van voldoende (openbare) 
parkeervoorzieningen en de bestaande inrichting van de ontsluitingswegen mijns 
inziens afwikkeling van het verkeer in voldoende mate mogelijk.” 
Het betoog van appellanten, dat de Stab - zonder nadere motivering - voorbij gaat 
aan de inhoud van de contra-rapportages van de heer Ing. A. Slagmolen, mist 
daarom feitelijke grondslag. Hetzelfde geldt voor het betoog dat de STAB de lagere 
verkeersintensiteit bij variant D niet bij haar onderzoek heeft betrokken. 
 
Appellanten betogen voorts dat de Stab bij de beoordeling van de geschilpunten 
diverse aannames doet. Dit betoog wordt zo opgevat dat appellanten vinden dat 
het advies daarmee ondeugdelijk tot stand is gekomen.  
 
Uitgaande van het voorliggende beoordelingskader voor het vaststellingsbesluit 
voor het bestemmingsplan gaat het bij de verkeerssituatie vooral om de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Daarmee is de maatstaf of de raad in 
voldoende mate heeft vastgesteld dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Dat is 
het geval.  
 
FINALE CONCLUSIE 
Wij hebben met het vaststellen van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving, 
tweede gedeeltelijke herziening" de bouw van een supermarkt met bijbehorende 
parkeervoorziening en appartementen mogelijk gemaakt. 
 
Wij menen dat dit bestemmingsplan op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en 
dat de belangen van de appellanten met het vaststellen van dit bestemmingsplan 
voldoende zijn gewaarborgd. Er zijn naar onze mening verder geen inhoudelijke 
gronden waarop het vaststellingsbesluit zou moeten worden vernietigd. Wij 
verzoeken u dan ook het beroep ongegrond te verklaren en het bestreden besluit 
in stand te laten. 
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Contact 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer R. van der 
Aar via telefoonnummer 023-54 85 764. U kunt ook een e-mail sturen naar 
gemeente@heemstede.nl met vermelding van 702518. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
mw. H.W. de Vos mw. mr. A.C. Nienhuis 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Visie winkelcentra Heemstede (vastgesteld in september 2016); 
2. Reactie op beroep over marktruimte uitbreiding Vomar Heemstede van 

bureau DTNP d.d. 20 maart 2018; 
3. Foto’s garage Eikenlaan; 
4. Verleende omgevingsvergunning winkelruimte en bedrijfsunits 

binnenterrein d.d. 14 april 2015;  
5. Reactie Alcedo op advies NSG. 
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