
PARTICIPATIENOTA VOORONTWERP-BESTEMMINGPLAN ALKMAAR NOORD d.d. 26 januari 2016 

 

De gemeente Alkmaar hanteert een participatiebeleid. Gelet hierop is het voorontwerp-bestemmingsplan Alkmaar 

Noord gedurende 4 weken ter inzage gelegd en is binnen deze periode een informatieavond gehouden. Tegelijkertijd 

is het voorontwerp in het kader van het artikel 3.1.1 Bro-overleg toegestuurd aan de overlegpartners van de 

gemeente Alkmaar. 

 

Ter inzage voorontwerp-bestemmingsplan 

Het voorontwerp-bestemmingsplan Alkmaar Noord heeft gedurende vier weken ter visie gelegen, vanaf 12 

november 2015 tot en met woensdag 9 december 2015, waarbij burgers de mogelijkheid hadden om een schriftelijke 

of mondelinge reactie te geven.  De gemeente heeft tijdens de terinzageperiode, op 23 november 2015, een 

Informatieavond georganiseerd, in Wijkcentrum Mare Nostrum. Tijdens deze periode zijn 17 reacties 

binnengekomen. In deze participatienota wordt een samenvatting gegeven van de reacties alsmede de 

gemeentelijke beantwoording.  

 

Aanpassingen na voorontwerp 

De opmerkingen naar aanleiding van het voorontwerp-bestemmingsplan zijn, indien van toepassing, in het ontwerp-

bestemmingsplan meegenomen: een aantal van de ingekomen reacties heeft geleid tot aanpassing van het ontwerp 

ten opzichte van het voorontwerp.  

 

Samenvatting reacties:  

 

1. Liander Infra West N.V. 
Groningensingel 1 

6835 EA Arnhem 

 

1.1 Liander Infra West N.V. is de eigenaar van diverse gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied. Liander geeft 

ten aanzien van de gasdrukmeet- en regelstations in het gebied het volgende aan: ten behoeve van de stations in de 

Saskerstraat, Hornwaard, Laan van Keulen, Walserij, Laan van Parijs, Havikweg, Muiderwaard en Slochterwaard zijn 

in de desbetreffende bestemmingen de functie ‘nutsvoorzieningen’ opgenomen. 

 

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van de bovengenoemde stations, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 

van het Activiteitenbesluit die gelden voor een kaststation, vraagt Liander de gemeente om de gasdrukmeet- en 

regelstations binnen de bestemmingen te koppelen aan de functieaanduiding ‘nutsvoorziening’ op de Verbeelding en 

de daarbij behorende veiligheidscontour (Barim-zone). Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van het 

gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten 

opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten nu in de toekomst in acht worden genomen. 

 

Reactie gemeente Alkmaar  

1.1 De door Liander aangegeven ‘gasdrukmeet- en regelstations’ zijn vergunningvrij te realiseren en daarmee ook te 

verplaatsen. Op de aangegeven kasten is het  Activiteitenbesluit van toepassing. Een groot aantal van de kasten 

vallen onder categorie B of C valt en zijn al vóór 1 januari 2008 opgericht. De voorgeschreven afstanden zijn dan niet 

van toepassing. Op dit moment is het daarom niet noodzakelijk om Barim-zones voor de kasstations op te nemen. 

 

 

 

 



2. Gasunie RO West 
T.a.v: de heer G.A. Westmaas 

Postbus 181 

9700 AD Groningen 

 

2.1 Naar aanleiding van de door de Gasunie uitgevoerde toetsing komt zij tot de conclusie dat het plangebied 

Alkmaar Noord buiten de 1%-letaliteitsgrens van de dichtstbij gelegen aardgastransportleiding valt. Daarmee staat 

vast dat deze leiding geen invloed heeft op de planontwikkeling. 

 

Reactie gemeente Alkmaar  

2.1 Dank voor de toets en de reactie. 

 

 

3. Gemeente Bergen 
t.a.v.: de heer E. de Waard 

Postbus 175  

1860 AD Alkmaar 

 

3.1 De gemeente Bergen heeft een kleine opmerking bij dit plan. De vlotbruggen over het kanaal zijn bestemd als 

brug en moeten daarmee vallen onder ‘Verkeer’, artikel 11. In de doorwerking naar het kaartbeeld is dit niet 

consequent doorgevoerd. De Rekerevlotbrug valt wel onder de bestemming verkeer met de aanduiding brug. De 

Koedijkervlotbrug valt onder de bestemming ‘Water’ (volgens de kleur op de Verbeelding) met de aanduiding brug, 

maar deze bestemming staat geen brug toe. Voorstel is om beide onder de bestemming ‘Verkeer’ te laten vallen. 

 

Reactie gemeente Alkmaar  

3.1 Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Bergen is  de Verbeelding aangepast. 

 

4. Rijkswaterstaat, afdeling Vergunningverlening, Ruimtelijke Ordening 
t.a.v. mevrouw I. Kuiper 

Postbus 2232 

3500 GE Utrecht 

 

4.1 Rijkswaterstaat heeft kennis genomen van voorontwerp-bestemmingsplan Alkmaar Noord en ziet verder geen 

aanleiding voor een reactie. De Dienst blijft graag op de hoogte van ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente 

Alkmaar die voor Rijkswaterstaat van belang zijn. 

 

Reactie gemeente Alkmaar  

4.1 Dank voor de reactie. 

 

 

5. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Hertog Aalbrechtweg 22 

1823 DL Alkmaar 

 

5.1 De VR NHN heeft het voorontwerp-bestemmingsplan Alkmaar Noord getoetst op het aspect externe veiligheid. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens in de provinciale professionele risicokaart en bij de VR NHN bekende 

gegevens over risicovolle objecten. Een ruimtelijk besluit moet worden getoetst aan de wet- en regelgeving ten 

aanzien van externe veiligheid. Voor risicovolle bedrijven zijn de normen voor het plaatsgebonden risico en de 



verantwoordingsplicht voor het groepsrisico vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de 

bijbehorende regeling (Revi). Voor transportroutes van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor 

gelden de normen zoals vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Voor hoge druk 

aardgastransportleidingen zijn de normen voor het plaatsgebonden risico en de verantwoordingsplicht voor het 

groepsrisico vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het voorontwerp-bestemmingsplan 

wordt beschouwd als een grotendeels geconserveerde situatie, waarbij voor de nieuwe bestemmingen aan de 

normen voor het plaatsgebonden risico moet worden voldaan en waarbij (indien het plangebied is gelegen binnen 

het invloedsgebied van risicovolle objecten) het groepsrisico moet worden verantwoord. 

 

Bij het opnieuw bestemmen van het plangebied moet rekening worden gehouden met de hoogte van het 

groepsrisico, ook al betreft het een grotendeels conserverend plan. In de Toelichting bij het plan is weliswaar een 

paragraaf externe veiligheid opgenomen (paragraaf 4.6), maar hierin ontbreekt een juiste en onderbouwde 

beschrijving van de hoogte van het groepsrisico vóór en ná het vaststellen van het plan. De situatie zoals die 

beschreven in de Toelichting geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen. De paragraaf externe veiligheid geeft 

onvoldoende weer wat de situatie in het plangebied is. Met de huidige gegevens is het niet mogelijk om te bepalen 

of de hoogte van het groepsrisico in het ruimtelijk besluit moet worden verantwoord. De Toelichting moet op dit 

onderdeel worden aangevuld. De VR NHN wijst hierbij op de transportroutes voor gevaarlijke stoffen door 

buisluiden, transport van gevaarlijke stoffen over wegen (de N9, de N245 en de N508) en op risicovolle activiteiten in 

het plangebied (met name het Total-tankstation aan de Huiswaarderweg (Bevi-inrichting). 

 

Reactie gemeente Alkmaar  

5.1 De Toelichting wordt naar aanleiding van de door de VR NHN genoemde aandachtspunten aangepast. 

 

 

6. PWN 
Postbus 2113 

1990 AC Velserbroek 

 

6.1 Ter veiligstelling van de in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoekt PWN de gemeente vooral ook die 

voorwaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het algemeen 

belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen van voldoende 

ruimte in openbare grond voor het ondergrondse verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van bomen en stekelige 

beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat het leidingnet te alle tijde goed bereikbaar 

blijft. PWN vraagt met name aandacht voor de aanwezigheid van de ter plaatse aanwezige transportleidingen AC 500 

en 600 mm, distributieleidingen HPE 35 mm en PVC 63 mm (alsmede appendages). Ingeval de leidingstrook voorzien 

wordt van verharding, dient deze verharding ’open’ te zijn. Tevens dient het leidingstrook vrij te blijven van opslag 

e.d.. In dit kader wordt gewezen op de Nederlandse norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR7171-2. Onderdeel 

hiervan vormt een standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied. PWN stelt het op prijs als de 

gemeente, alvorens tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg met PWN treedt. Verder wordt er 

aandacht gevraagd voor het standaarddocument VANN. Dit document is opgesteld ten behoeve van de aanleg van 

voorzieningen in nieuwbouwgebieden. Dit document is op te vragen bij PWN.  

 

6.2 Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. 

Vervolgens wordt in overleg met de brandweer (gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse 

locaties in het plan) in het ontwerp kan worden ingepast. In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient 

de brandweer (gemeente) naar een alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. PWN attendeert de gemeente erop 






























