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Ronald Louwman
Wethouder gemeente Hoorn 

De Poort van Hoorn is nu al een van de meest 
besproken projecten in Hoorn. En terecht. Het is 
een project dat de eerste indruk van onze stad voor 
bezoekers definitief zal veranderen. Maar ook een 
project dat vraagt om een zorgvuldige inpassing in de 
structuur van onze prachtige historische binnenstad, 
met aandacht voor de daarin aanwezige functies. Het 
is ook een project waarin veel geld omgaat.

In deze structuurvisie hebben we in beeld gebracht 
welke kansen er voor het Hoornse stationsgebied 
liggen, en hoe wij denken die kansen te verzilveren. 
De structuurvisie is het resultaat van gesprekken met 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen 
en politiek. Alle inbreng hebben wij zorgvuldig 
gewogen en waar mogelijk ingepast. 

De kansen voor het stationsgebied liggen op 
verschillende vlakken. Denk aan de ontwikkelruimte 
in en om het stationsgebied, de ruimte die er is om 
dit gebied mooier en aantrekkelijker te maken, of 
aan de mogelijkheden om de bereikbaarheid en de 
parkeervoorzieningen van de binnenstad te verbeteren. 
Maar denk ook aan de kansen om de winkelstructuur 
te versterken en de historische structuren te herstellen.

Het doel is ook duidelijk. De Poort van Hoorn moet een 
aanvulling zijn voor Hoorn. Een gebied dat ruimte biedt 
voor allerlei stedelijke functies en met de mogelijkheid 
in zich om het regionaal openbaar vervoersknooppunt 
verder uit te breiden. Een gebied ook met veel 
verblijfskwaliteit. Kortom, een gebied waar je wilt zijn, 
a place to be. 

De Poort van Hoorn is geen plan voor morgen, 
maar een ontwikkeling die misschien wel 30 jaar zal 
bestrijken. Deze structuurvisie is de stip op de horizon. 
Het geeft de contouren aan waarbinnen dit stukje van 
Hoorn de komende decennia kan worden ontwikkeld 
met behulp van bestemmingsplannen en concrete 
plannen van de gemeente, inwoners, marktpartijen 
en instellingen. Deze structuurvisie vormt voor al die 
plannen een goede basis. 

Ik kijk uit naar de gesprekken die volgen en de keuzes 
die wij gaan maken. 

VOORWOORD
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gelijkvloerse spoorwegkruising

parkeersituatie Transferium Hoorn

bushalte stationsgebied - noord
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Stations en omgeving worden vaak aangeduid als de 
nieuwe poorten van onze steden. Ook de gemeente 
Hoorn onderkent het belang van het stationsgebied als 
representatieve ontvangstruimte van de stad. Een stad met 
meer dan 70.000 inwoners en een verzorgingsgebied van 
circa 230.000 inwoners. Uiteraard voor de treinreizigers, 
maar ook voor bus- en taxipassagiers, automobilisten, 
fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd is het stationsgebied 
een ‘terminal’, het opstappunt voor een bestemming 
elders, of een overstappunt in een gecombineerde reis, 
bijvoorbeeld van fiets of auto naar de trein en omgekeerd. 
Ook kan het stationsgebied geïnterpreteerd worden als een 
‘stationskwartier’, dus met specifieke mobiliteitsgebonden 
functies en als scharnier tussen binnenstad, ziekenhuis en 
de omliggende woon- en werklocaties. Het plangebied voor 
‘De Poort van Hoorn’ is daarom zo ruim als nodig om een 
integrale visie op deze thematieken te kunnen ontwikkelen.

Het is voor iedereen duidelijk dat er, om de stap van 
werkelijkheid naar ambitie te kunnen maken,  nog 
veel moet gebeuren. In het stationsgebied ontbreekt 
een heldere ruimtelijke structuur, liggen terreinen 
braak en is de kwaliteit van de buitenruimte onder de 
maat. De bereikbaarheid van het stationsgebied laat te 
wensen over. De gelijkvloerse kruising met het spoor 
veroorzaakt vertragingen en is onveilig. Wachttijden 
voor de automobilisten en fietsers zijn het gevolg en de 
verkeersproblematiek wordt met het jaar problematischer.

Op verzoek van het gemeentebestuur heeft de provincie 
Noord-Holland in 2007 de Taskforce Ruimtewinst ingezet. 
Hierbij worden adviezen opgesteld voor projecten die 
moeilijk van de grond komen vanwege de complexe 
stedelijke locaties.  Het advies is in openbare zittingen 
gepresenteerd aan inwoners, bestuur en gemeenteraad. 

In 2008 is de gemeente Hoorn gestart met de 
structuurvisie ‘De Poort van Hoorn’. 
De opgave bestaat uit het:
- ontwikkelen van het kerngebied tot aantrekkelijke 
  stedelijke verblijfs-, werk- en woonomgeving;
- realiseren van ruimtewinst door meervoudig 
  ruimtegebruik met een attractief programma;
- realiseren van een goede bereikbaarheid binnenstad;
- slechten van de barrièrewerking van het spoor en de 
  Provincialeweg;
- op peil houden van de parkeervoorzieningen;
- opwaarderen van de voetgangersverbinding over het 
  spoor ter hoogte van NS-station;

- opstellen van een ontwikkelings- en uitvoeringsstrategie.

Momenteel zijn er ontwikkelingen gaande binnen het 
plangebied Poort van Hoorn. Een van de belangrijkste 
daarvan zijn de uitbreidingsplannen van het 
Westfriesgasthuis. 
In de detailhandelsnota van juli 2005 staat in de 
beslispunten te lezen: ‘Voor de binnenstad geldt: Kwaliteits-
verbetering, functionele versterking en upgrading van 
het openbaar gebied. Bereikbaarheid en parkeren als 
aandachtspunten’. Het stationsgebied kan daar wellicht 
een rol in vervullen. Daarnaast zou het stationsgebied een 
ruimtelijk kader moeten kunnen bieden om vragen vanuit 
de markt voor regionale kantoorfuncties op te kunnen 
vangen.

Na het begin van de planvorming in 2007 hebben zich 
ingrijpende veranderingen voltrokken in onze economie 
en financiële systeem. Dit heeft verregaande invloed op 
de vastgoedmarkt voor wonen, werken en winkelen en 
de wijze waarop de stad daar via planvorming op stuurt.  
Daarom heeft gedurende het totstandkomingsproces 
van deze structuurvisie steeds een kritische reflectie 
plaatsgehad op de voorgestelde ingrepen en de te 
verwachten resultaten daarvan. Ook zijn gedurende het 
proces koppelingen gelegd met de Structuurvisie Hoorn en 
de Klankbordgroep voor De Poort van Hoorn.

Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk bevat de inleiding en plaatst de 
structuurvisie in de inhoudelijke context van de TaskForce 
Ruimtewinst en de structuurvisie Hoorn.
Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de regionale 
positie van Hoorn, de sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen van de stad in het algemeen en toegespitst 
op de locatie. Ook worden de verkeersstructuur, de 
historische context alsmede de programmatische 
mogelijkheden en beperkingen geanalyseerd. Hoofdstuk 3 
beschrijft de conceptuele ingreep die wordt voorgesteld, 
zowel qua infrastructuur, stedelijke ontwikkeling als 
programmatische doelstellingen.
Na een intermezzo waarin aangeven wordt welke 
uitgangspunten tussentijds bestuurlijk zijn vastgesteld en 
hoe er is teruggekoppeld naar belanghebbenden, volgt 
per deelgebied een beknopte beschrijving van de beoogde 
structuur op hoofdlijnen. Het laatste hoofdstuk behandelt 
de voorgenomen uitvoerings- en ontwikkelingsstrategie en 
gaat beknopt in op de financiële consequenties.

1.1 INLEIDING
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Het stationsgebied van Hoorn is enige jaren geleden 
opnieuw op de agenda gezet door de Taskforce 
Ruimtewinst (TFR) van de provincie Noord-Holland. TFR is 
een programma van de provincie om te stimuleren dat de 
ruimtelijke potenties van onder andere stationsgebieden 
beter worden benut. 

In het geval van Hoorn heeft die ruimtelijke potentie een 
kwantitatieve én een kwalitatieve kant. Enerzijds wordt 
in de TFR geconcludeerd dat de ruimte rond het station 
veel beter benut kan worden door nieuwe programma’s 
toe te voegen; anderzijds wordt geconstateerd dat er een 
kwaliteitssprong nodig is in de beleving van de openbare 
ruimte. Daarnaast wordt de verkeersstructuur in het 
stationsgebied als belangrijk knelpunt  benoemd: de 
spoorwegovergang Keern veroorzaakt grote vertragingen 
en ook onveiligheid. 

In de periode voorafgaand aan de TFR heeft de gemeente 
niet stilgezeten. Er zijn verschillende plannen ontwikkeld, 
zoals voor de Vale Hen, de ongelijkvloerse kruising van 
het Keern met de Provincialeweg en een Masterplan voor 
de directe stationsomgeving. Ook is het Westfriesgasthuis 
gefaciliteerd teneinde uitbreidingen mogelijk te maken. 
Deze plannen en initiatieven zijn door het planteam 
van de TFR meegenomen in  integrale studies die zijn 
verricht op het gebied van stedelijke verdichting en 
ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, bereikbaarheid 
en programma.  Op basis van deze studies heeft de TFR 
geadviseerd om een aantal strategische keuzes te maken:

- Vergroot het plangebied waardoor knelpunten ook 
 buiten het eigenlijke stationsgebied opgelost 
 kunnen worden; 

- Investeer in een adequatere infrastructuur voor 
 treinen, busssen, taxi’s, voetgangers, auto’s en
 fietsers;

- Versterk met de nieuwe ontwikkelingen de 
 bestaande kwaliteiten (binnenstedelijk wonen, 
 historische stad, vermaatschappelijking van de 
 zorg, versterking winkelaanbod)

- Kijk goed naar de historische ontwikkeling van de 
 stad en zorg dat de nieuwe structuur daar een 
 logische afgeleide van is.

1.2 TASKFORCE RUIMTEWINST
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laten op de onderdelen geweld, diefstal en vernieling 

een positieve ontwikkeling zien (2010 versus 2009).

Hoewel geen specifiek ruimtelijk thema, kan de fysieke 

omgeving wel degelijk bijdragen aan de verbetering van 

de veiligheid. Bij alle (her)ontwikkelingen en projecten in 

de stad is een toets op veiligheid gewenst. Het betreft 

veiligheid in de brede zin van het woord: van objectieve 

en sociale tot verkeersveiligheid. 

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: 

- voorkomen van onderdoorgangen zonder goed 

toezicht,

- zicht op routes, wegen en fietsroutes,

- voorkanten aan openbare ruimten, geen blinde 

muren,

- herstellen van verval, vernieling en vervuiling, 

- voorkomen van slecht of onbeheerd groen.

Intensieve laagbouw

Eén van manieren om Hoorn veiliger te maken is het 

streven naar een intensieve laagbouw stad. Liever 

een omgeving waar zicht is op de buitenruimte omdat 

gekozen is voor grondgebonden woningbouw, dan 

veel appartementen met een gesloten begane grond. 

Het zicht en de sociale relatie tussen openbare ruimte 

en de bebouwing neemt enorm toe als iedereen een 

‘adres’ en een voordeur heeft op het maaiveld. Met 

compacte en intensieve laagbouw is het mogelijk om 

hoge woningdichtheden te halen in de bestaande stad. 

Intensieve laagbouw sluit goed aan bij de Hoornse 

woonwens. Ook presenioren ambiëren vaak compacte 

grondgebonden woningen. Uiteraard is er ook behoefte 

aan appartementen. Deze dienen marktconform te zijn, 

bijvoorbeeld met goede balkons. Het is een misvatting 

om te denken dat alle senioren in een appartement 

willen wonen. Een groot deel van de Hoornse bevolking 

woont al decennia in grondgebonden woningen, deze 

woonwens verandert niet sterk, ondanks de vergrijzing.

51 

“...tot woon-werk erf”

Basisnotitie 2010-2025
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- materiaalgebruik en –hergebruik;

- energiereductie en collectieve energievoorzieningen;

- verduurzaming mobiliteit;

- opzetten ecologische kringlopen: water, reststoffen 

en energie.

In de wijkvisies wordt de verduurzaming van de wijken 

verder uitgewerkt. Een belangrijk aandachtspunt is de 

duurzame mobiliteit.  De groei van de interne mobiliteit 

zal grotendeels opgevangen moeten worden via 

duurzame vervoersmodaliteiten. Het openbaar vervoer 

heeft zijn beperkingen. Het fietsgebruik is nu al erg 

hoog in Hoorn (circa 40% van alle verplaatsingen). 

De compacte structuur, de (uitbreiding van) goede 

fietsvoorzieningen, de voorgestelde functiemenging, de 

leefbare, kindvriendelijke stad en de inbreidingsopgave 

bieden kansen voor een verdere toename van 

het fietsgebruik. In deze gemeenschappelijke, 

ondernemende stad wordt ingezet op allerlei duurzame 

vervoerswijzen zoals elektrische auto’s, openbaar 

vervoer en fiets. Uiteraard gaat dit niet ten koste van de 

autobereikbaarheid. 
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Parallel aan de structuurvisie voor de Poort van Hoorn is 
door de gemeente ook een structuurvisie voor het hele 
grondgebied van de stad opgesteld. De gemeenteraad 
heeft op 10 juli 2012 de structuurvisie Hoorn vastgesteld. 

Na decennialange groei wil de gemeente Hoorn 
doorontwikkelen tot een complete en volwassen 
stad. Er wordt veel aandacht gegeven aan een 
gedifferentieerd kwalitatief woningaanbod voor jong 
en oud. Daarnaast streeft de gemeente naar een groei 
van het wekgelegenheidsaanbod. Groeimarkten worden 
voorzien in de vrijetijdseconomie, de zorg en de zakelijke 
dienstverlening. Anders dan vroeger wordt niet voorzien in 
een sturing van bovenaf, maar worden juist kleinschalige 
particuliere initiatieven gestimuleerd. Om die initiatieven 
een breder kader te bieden worden 4 thematische 
speerpunten benoemd waar de komende jaren de nadruk 
op zou moeten liggen. Deze speerpunten leveren concrete 
handvatten voor de structuurvisie voor de Poort van Hoorn:

Leefbare stad
Een direct resultaat van de weldoordachte reorganisatie van 
de verkeersstructuur is de kwaliteit van de openbare ruimte 
voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoersreizigers.  
Het stationsgebied krijgt naast de functionele kwaliteiten 
van overstaprelaties ook een goede verblijfskwaliteit. 
Een veilige, overzichtelijke en mooie openbare ruimte 
met aangrenzend een levendig stedelijk programma in 
bestaande en nieuwe gebouwen. Er wordt volop ruimte 
geboden aan grondgebonden woningbouw. De Basisnotitie 
beschrijft het concept van ‘intensieve laagbouw’ als een 
typologie die goed aansluit bij de Hoornse woonwens.

Gemengde stad
De Poort van Hoorn is de aangewezen locatie om de 
ambitie van functiemenging concreet inhoud te geven. 

Het stationsgebied is op te vatten als een scharnier tussen 
winkelcentrum, zorgcluster, onderwijsvoorzieningen, 
arbeidsintensieve kantoorfuncties en woonbuurten. 
Ook vormt het als openbaar vervoersknooppunt een 
belangrijke schakel in de verbinding met de Metropoolregio 
Amsterdam. Het nieuwe programma zal daar een 
afspiegeling van zijn in een fijnmazige en evenwichtige 
menging. 

Duurzame stad
Met betrekking tot de visie op de verduurzaming van 
Hoorn is er voor het stationsgebied een bijzondere 
opdracht geformuleerd: die van de invulling van het thema 
‘duurzame mobiliteit’.  Enerzijds zal veel aandacht worden 
besteed aan verbetering van de fietsbereikbaarheid van 

station en binnenstad. Anderzijds verhoogt de reorganisatie 
van het voor- en natransport de aantrekkelijkheid van het 
gebruik van de trein voor externe verplaatsingen. 

Historische stad
Het zichtbaar en beleefbaar maken van de historie van 
de stad wordt in de Basisnotitie voor de Structuurvisie 
Hoorn onderkent als wezenlijke bijdrage aan de 
aantrekkingskracht van de stad. Op structuurniveau zet de 
structuurvisie ‘de Poort van Hoorn’ in op diverse belangrijke 
pijlers. Het gaat o.a. om de herwaardering van het Keern 
als historische structuurlijn en de omkadering van de 
binnenstad.

Projecten
In een projectenkaart zijn lopende en nieuwe projecten 
benoemd en gecategoriseerd naar prioriteit. Van alle 
projecten die lopend zijn of een hoge prioriteit zijn 
toegekend, heeft de helft betrekking op, of een groot 
raakvlak met, de Poort van Hoorn. Deze projecten zijn:

- (Economische) versterking van de binnenstad
- Verbetering infrastructuur in en rond de 
 binnenstad
- Ontwikkelen van de Poort van Hoorn
- Versterking fietsstructuur
- Ruimte voor (zorg)economie in de wijken
- Aanvullen schakels in het groenblauwe netwerk
- Transformeren van de Grote Waal
- Provincialeweg als parkway

*bron beelden: Ontwerp Structuurvisie Hoorn, BVR, maart 2011

1.3 STRUCTUURVISIE HOORN
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Basisnotitie 2010-2025

Een complete regio

De woningmarkt is regionaal georganiseerd. Ook op 

andere vlakken (bestuurlijk, cultureel, maatschappelijk) 

is West-Friesland een regio met een sterke interne 

samenhang. De regio profiteert van de positie ten 

opzichte van de krachtige Amsterdamse regio, zonder 

er afhankelijk van te zijn. Hoorn wil de pendel, vooral 

van hoger opgeleiden, naar de Amsterdamse regio 

beperken door meer werkgelegenheid voor deze 

doelgroep in de regio zelf te ontwikkelen. De pendel naar 

de specialistische economische clusters in Amsterdam 

(financieel, dienstverlening, creatieve economie) zal altijd 

bestaan. Hoorn profiteert hiervan. 

De regio wordt echter steeds zelfvoorzienender: een 

complete regio met de juiste woningen en woonmilieus, 

voldoende werkgelegenheid en een compleet 

voorzieningenpakket. West-Friesland en Hoorn kunnen 

deze positie waarmaken vanwege de ‘gepaste’ afstand 

tot de Amsterdamse regio. Een positie die in potentie 

vergelijkbaar is met die van Alkmaar. Hoorn en Alkmaar 

liggen op een ‘tweede schil’. Purmerend bijvoorbeeld 

ligt op de ‘eerste schil’ en ligt sterk in de invloedssfeer 

(arbeids- , woningmarkt) van Amsterdam.

1e schil

Ligging van Hoorn in de 2e schil 

2e schil

Hoorn

Amsterdam

Ligging van Hoorn in de 2de schil

Hoorn: Knoop in Noord-Holland Noord12
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ontwikkelen zonder dat dit consequenties heeft voor de 

buurgemeenten is definitief voorbij. Dit vraagt om een 

sterke regionale visie op de woningbouwprogrammering, 

werkgelegenheidsstructuur en de specialisatie van 

steden en dorpen. Zonder deze visie ontstaat het risico 

dat de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen 

overal onder druk komt te staan, de oudere stadswijken 

verslechteren, wijken niet worden afgebouwd omdat de 

marktvraag ontbreekt en bedrijventerreinen niet vitaal 

blijven. 

Hoorn wil dit samen met de partnergemeenten 

oppakken. Deze basisnotitie kan worden gezien als 

de Hoornse inzet voor deze dialoog. Hoorn wil zich 

profileren en specialiseren als het stedelijke milieu 

binnen West-Friesland met het uitgangspunt: ‘wat goed 

is voor Hoorn is goed voor de regio en vice versa.’

Hoorn: het stedelijk centrum van West-Friesland 13

Hoorn heeft een centrale ligging in Noord Holland en 
wordt beschouwd als het stedelijk centrum van West-
Friesland en het centrum voor de agri-business. Culturele, 
commerciële en andere stedelijke voorzieningen hebben, 
door de omvang die Hoorn heeft bereikt, een niveau waar 
de hele regio van profiteert. Hoorn zet zich in om duidelijke 
keuzes te maken. De regio wordt hierbij niet vergeten. 
Met betrekking tot de woningmarkt bijvoorbeeld kan 
Hoorn zich, met name in de Poort van Hoorn, profileren en 
specialiseren als stedelijk milieu.

De gunstige ligging ten opzichte van de A7, de 
Westfrisiaweg en het spoor zorgen ervoor dat de stad goed 
ontsloten is en een centrale positie heeft in Noord-Holland 
Noord. De inzet op de economische clusters Leisure, Agri 
en health (en mindere mate maritiem en energy) versterkt 
deze positie. De spin-off hiervan geeft in Hoorn kansen 
voor verdere ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening, 
onderwijsinstellingen, startende bedrijven, ondersteunende 
technische bedrijven en kennisorganisaties. Hoorn is 
ook een aantrekkelijke woonstad voor (toekomstige) 
werknemers. Met name de Poort van Hoorn, met een 
centrale positie daarin van het trein- en busstation, speelt 
hier een sleutelrol. Hier is volop ruimte om regionaal 
georiënteerd programma op te vangen.   

Hoorn zal zich blijven oriënteren op de eigen regio. Er 
zal echter ook een toenemende oriëntatie plaatsvinden 
op de Amsterdamse regio. Door de aantrekkelijke 
combinatie van de nabijheid van Amsterdam, de goede 
openbare vervoersverbindingen met deze stad en 
de (landschappelijke) luwte van de regio zal Hoorn 
aantrekkingskracht hebben op nieuwe inwoners. Maar niet 
door zich zoals in het verleden te richten op kwantitatieve 
groei, maar door een kwaliteitsslag in het diverse 
programma dat de stad heeft te bieden.  

Het belang van de (kwaliteiten) van de historische 
Zuiderzeestad moet daarbij niet onderschat worden, vanuit 
bewonersperspectief en vanuit recreatief oogpunt, of een 
combinatie daarvan waarbij mensen bewust kiezen voor 
wonen nabij de oude stad én hun boot. De positie aan de 
rand van het Blauwe Hart is dus minstens zo belangrijk als 

de centrumpositie in Noord-Holland Noord.

*bron beelden: Ontwerp Structuurvisie Hoorn, BVR, maart 2011

2.1 HOORN IN DE REGIO
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•  ‘Centrumstad’ van West-Friesland, sterk 
    voorzieningencentrum

•  Historische binnenstad, monumentale panden

•  Toerisme en cultuur

•  Landschappelijke omgeving

•  Ligging aan het Blauwe Hart, watersport, 
   vaardoel 

•  Goede bereikbaarheid per spoor en auto

•  Sterke basis in de zorgsector

•  Nabijheid Amsterdam

•  Positie station op ov-netwerk Metropoolregio

•  Hoogwaardige zorgvoorzieningen

•  Veel ontwikkelruimte in stationsomgeving

•  Bereikbaarheid binnenstad verbeteren voor auto 
   en fiets

•  Verbeteren comfort en functionaliteit
   OV-knooppunt

•  Spoorveiligheid verbeteren

•  Meeliften op groei zorgsector

•  Winkelstructuur versterken en verblijf in de   
    binnenstad veraangenamen

•  Realisatie binnenstedelijke woonmilieus

•  Reconstructie singelstructuur / openbare ruimte

•  Stationsomgeving wordt bestemming met veel 
   verblijfskwaliteit



Reactie klankbordgroep De Poort van Hoorn

7

Door de ontwikkeling van De Poort van Hoorn is Hoorn nog aantrekkelijker geworden voor 
de regio, als woon-, werk-, cultuur-, recreatie- en winkelstad. Regionale functies hebben een 
plek gevonden in het stationsgebied. Vanaf het station loop je gemakkelijk en veilig naar het 
Westfries Gasthuis. De historische binnenstad is direct met het stationsgebied verbonden door 
goed ingerichte en levendige openbare ruimte, autoluwe straten en groene singels. De vele 
bezoekers die naar Hoorn komen voor het Stoomtrammuseum, gaan na een bezoek aan het 
museum (fun)shoppen in de historische Hoornse binnenstad. 
In De Poort van Hoorn is er voor iedereen wat te beleven. Het gebied is toegankelijk en 
aantrekkelijk voor jong en oud, arm en rijk en vele culturen.

Cruciale ingrepen die nodig zijn om De Poort van Hoorn te ontwikkelen

Verplaatsen busstation
Het verplaatsen van het busstation naar de noordzijde van het station is een onontkoombare 
maatregel die snel uitgevoerd moet worden. De hinder van de stads- en streekbussen aan 
de zuidzijde van het station wordt daardoor weggenomen en bussen hoeven minder omrij-
bewegingen te maken en minder te wachten voor de spoorwegovergangen wat positief 
bijdraagt aan het milieu. De reistijd van de streekbussen naar het station wordt korter waardoor 
het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd.
Met het verdwijnen van het busstation aan de zuidzijde ontstaat er de kans het station en de 
binnenstad kwalitatief beter met elkaar te verbinden, de entree van de binnenstad te markeren 
en de historische singelstructuur te herstellen.

Opwaardering traverse
De loopbrug over de perrons moet worden opgewaardeerd waardoor het transferium, het 
ziekenhuis, het scholencomplex en het noordelijk gelegen bedrijventerrein beter bereikbaar 
wordt vanaf de zuidzijde van het station. Hoewel de huidige traverse momenteel wordt 
opgeknapt kan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de loopbrug nog meer worden 
verbeterd, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid.

Ongelijkvloerse kruisingen met het spoor
Hoewel de meerwaarde van een ongelijkvloerse kruising met het spoor door alle 
klankbordgroepleden wordt gezien, is er twijfel of de ingreep de investering echt waard is. 
Vooral wanneer dit zou betekenen dat investeringen in de infrastructuur ten koste gaan van 
andere ontwikkelingen in Hoorn. Een goede afweging is gewenst.
Door de aanleg van een nieuwe auto ontsluiting ter hoogte van de Dampten, gecombineerd 
met parkeervoorzieningen, kan de bereikbaarheid van de binnenstad flink worden verbeterd. 

W
WEAKNESSES

T
THREATS
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Op basis van verscheidene studies die de afgelopen jaren 
zijn verricht komt een vrij duidelijk beeld naar voren wat de 
sterktes en zwaktes zijn van Hoorn in het algemeen en de 
Poort van Hoorn in het bijzonder.  En wat, mede op basis 
van de visie op de hele stad, de kansen en bedreigingen 
zouden kunnen zijn. 

Wat in deze analyse opvalt is dat sterktes met name 
worden ontleend aan de kwaliteiten van Hoorn als 
geheel, terwijl de zwaktes duidelijk aanwijsbaar zijn in 
het plangebied van de Poort van Hoorn. Daaruit zou 
geconcludeerd kunnen worden dat veranderingen daar 
welkom zijn en dat deze mee zouden kunnen liften op de 
kracht van de stad als geheel. 

Veel ambities uit de Ontwerp Structuurvisie Hoorn kunnen 
concreet handen en voeten krijgen in de Poort van Hoorn.

•  Gebrekkige ruimtelijke kwaliteit stationsomgeving

•  Geen heldere entree van de binnenstad, het 
   verkeersbeeld domineert

•  Spoorlijn vormt noord-zuid barrière, ruimtelijk én 
   functioneel

•  Gebrekkige ruimtelijke kwaliteit bij de 
   overstaprelaties tussen vervoersmodaliteiten

•  Gelijkvloerse kruisingen veroorzaken oponthoud 
   en onveiligheid

•  Veel forenzen, stationsgebied is nauwelijks een 
   bestemming

•  Winkelhart worstelt met economische vitaliteit

•  Stationsgebied heeft geen heldere structuur aan 
   de noordzijde

•  Stagnatie vastgoedmarkt

•  Onzekerheid over toekomst winkelcentra

•  Concurrentie uit de regio

2.2 SWOT



Wegcategorie

 Stroomweg

 Gebiedsontsluitingsweg A

 Gebiedsontsluitingsweg B

 Gebiedsontsluitingsweg C

 Gebiedsontsluitingsweg D

 Erftoegangsweg

Masterplan Hoofdinfrastructuur
Wegencategorisering

Gemeente Hoorn \ Bureau Verkeer en Vervoer \ SD \ 11-12-2006
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Wegcategorie

 Stroomweg

 Gebiedsontsluitingsweg A

 Gebiedsontsluitingsweg B

 Gebiedsontsluitingsweg C

 Gebiedsontsluitingsweg D

 Erftoegangsweg

Masterplan Hoofdinfrastructuur
Wegencategorisering

Gemeente Hoorn \ Bureau Verkeer en Vervoer \ SD \ 11-12-2006

8b
wegencategorisering - huidige situatie

Stroomweg

Wegcategorie

Gebiedsontsluitingsweg A

Gebiedsontsluitingsweg B

Gebiedsontsluitingsweg C

Gebiedsontsluitingsweg D

Erftoegangsweg
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Openbaar Vervoer 

 
 
In bovenstaand kaartje zijn de routes van het openbaar vervoer weergegeven. De zwarte lijnen zijn de 
treinverbindingen, de rode lijnen zijn de R-net lijnen en de blauwe lijnen zijn de reguliere buslijnen. De 
dikte van de lijn geeft aan hoeveel treinen/bussen per uur van die route gebruik maken.  
R-net lijnen zijn onderdeel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) netwerk van de Randstad. 
In Hoorn is er sprake van twee R-net lijnen in de richting van Edam en Amsterdam. R-net onderscheidt 
zich van reguliere buslijnen door meer betrouwbaarheid en kwaliteit te bieden.  
 
Treinen 
Per uur (in de spitsrichting) rijden vier intercity’s Enkhuizen-Hoorn-Amsterdam en verder richting 
Amersfoort. Deze intercity stopt tussen Hoorn en Enkhuizen op alle tussengelegen stations en tussen 
Hoorn en Amsterdam Centraal alleen nog op Amsterdam Sloterdijk. Daarnaast rijdt er twee keer per 
uur een sprinter Hoorn Kersenboogerd-Hoorn-Purmerend-Zaandam-Schiphol-Hoofddorp. Tenslotte 
rijden twee intercity’s in de richting van Alkmaar en Haarlem. Tussen Hoorn en Castricum stopt deze 
trein op alle tussengelegen stations.  
 
Bussen 
Het merendeel van de bussen in de richting van Hoorn komen uit het noorden; ongeveer twaalf 
bussen per uur. Vanuit de Grote Waal komen circa vijf bussen per uur richting het station en vanaf de 
Willemsweg twee bussen per uur.  
Er gaan acht vertrekkende bussen richting het noorden en vijf richting de Grote Waal. Zes bussen 
vertrekken richting de Pakhuisstraat via de Veemarkt. Daarvan gaan er vier weer richting het noorden. 
Daarnaast zijn er twee doorgaande buslijnen: Bizzliner 379 (Kersenboogerd-Amsterdam Zuidoost) en 
scholierenlijn 614 (Monnickendam/Edam-Oscar Romero via OSG West-Friesland). 
 
 

Fiets 

 
 
In bovenstaande afbeelding is het huidige fietsnetwerk opgenomen. De rode lijnen geven de 
hoofdfietsroutes weer en de blauwe lijnen zijn de ontsluitingsroutes. De meest drukke route is de 
route via de Koepoortsweg. Het gaat om circa 7750 fietsers per werkdag ter hoogte van de 
spoorwegovergang. Op het Keern rijden circa 4600 fietsers per werkdag over de spoorwegovergang. 
De spoorwegovergang bij de Liornestraat telt ongeveer 4050 fietsers per werkdag. Dit zijn telgegevens 
uit 2007. 
 
Stallingen 
De verwachting is niet dat door het verplaatsen van het busstation ook grote groepen fietsers van de 
stalling aan de zuidzijde zich verplaatsen naar de noordzijde. De meeste fietsers reizen met de trein. 
Dat neemt niet weg dat er een kleine verschuiving plaatsvindt. 
Voor de fietsers die de binnenstad naderen is het wel nodig om in de nieuwe situatie op de kop van 
de Kleine Noord een stalling te realiseren. Want daar gaat het (nieuwe) fietspad over in 
voetgangersgebied.  

fietsnetwerk - huidige situatie

openbaar vervoer - huidige situatie
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Ontsluiting
Vanaf de A7 wordt de binnenstad in principe ontsloten 
via drie toegangswegen, het Keern, de Liornestraat en 
de Willemsweg. Het Keern is de belangrijkste van de drie 
omdat via deze route de grote parkeerterreinen bereikt 
worden (Pelmolenpad, Noorderveemarkt, Vale Hen, 
Lambert Meliszweg, Schouwburg Het Park en Westerdijk). 
Op de tweede plaats komt de Liornestraat, die van belang 
is voor de ontsluiting van de oostzijde van de binnenstad. 
De derde ontsluitingsroute is de Willemsweg, deze is niet 
geheel volwaardig omdat de terugroute niet goed mogelijk 
is. De Willemsweg heeft met name een functie voor het 
havengebied.

Ten noorden van het station ligt het Transferium. Een 
groot parkeerterrein waar elke werkdag goed gebruik van 
wordt gemaakt. Met name in het weekend dient dit terrein 
ook als overloop parkeerterrein voor de binnenstad. Het 
Transferium wordt bereikt via de Maelsonstraat. Omdat 
deze route in de huidige situatie niet optimaal is kiezen 
automobilisten ook vaak voor een route via het Keern of via 
het Dampten.

In de wegencategorisering van de gemeente Hoorn is de 
Provincialeweg opgenomen als Gebiedsontsluitingsweg 
type A, het Keern en De Weel als Gebiedsontsluitingsweg 
type B en Dampten, Van Dedemstraat, Maelsonstraat, 
Hoge Vest en Spoorsingel allen als Gebiedsontsluitingsweg 
type C. Deze wegenstructuur is zodanig opgebouwd dat 
de Provincialeweg als het ware de hoofdas door de stad is. 
Het is van belang dat het verkeer zoveel mogelijk gebruik 
maakt van deze weg en in mindere mate van wegen van 
een lagere categorie.

Openbaar Vervoer
In nevenstaand kaartje (openbaar vervoer) zijn de routes 
van het openbaar vervoer weergegeven. De zwarte lijnen 
zijn de treinverbindingen, de rode lijnen zijn de R-net lijnen 
en de blauwe lijnen zijn de reguliere buslijnen. De dikte van 
de lijn is een indicatie van de hoeveelheid bussen die per 
uur van de route gebruik maken.
R-net lijnen zijn onderdeel van het Hoogwaardig Openbaar 

Treinen
Per uur (in de spitsrichting) rijden vier intercity’s 
Enkhuizen-Hoorn-Amsterdam en verder richting 
Amersfoort. Deze intercity stopt tussen Hoorn en Enkhuizen 
op alle tussengelegen stations en tussen Hoorn en 
Amsterdam Centraal alleen nog op Amsterdam Sloterdijk. 
Daarnaast rijdt er twee keer per uur een sprinter Hoorn 
Kersenboogerd-Hoorn-Purmerend-Zaandam-Schiphol-
Hoofddorp. Tenslotte rijden twee intercity’s in de richting 
van Alkmaar en Haarlem. Tussen Hoorn en Castricum stopt 
deze trein op alle tussengelegen stations.

Bussen
Het merendeel van de bussen in de richting van Hoorn 
komen uit het noorden; ongeveer twaalf bussen per uur. 
Vanuit de Grote Waal komen circa vijf bussen per uur 
richting het station en vanaf de Willemsweg twee bussen 
per uur.
Er gaan acht vertrekkende bussen richting het noorden en 
vijf richting de Grote Waal. Zes bussen vertrekken richting 
de Pakhuisstraat via de Veemarkt. Daarvan gaan er vier 
weer richting het noorden.

Daarnaast zijn er twee doorgaande buslijnen: Bizzliner 379 
(Kersenboogerd-Amsterdam Zuidoost) en scholierenlijn 
614 (Monnickendam/Edam-Oscar Romero via OSG West-
Friesland).

Fiets
In onderstaande afbeelding is het huidige fietsnetwerk 
opgenomen. De rode lijnen geven de hoofdfietsroutes 
weer en de blauwe lijnen zijn de ontsluitingsroutes. De 
meest drukke route is de route via de Koepoortsweg. Het 
gaat om circa 7750 fietsers per werkdag ter hoogte van 
de spoorwegovergang. Op het Keern rijden circa 4600 
fietsers per werkdag over de spoorwegovergang. De 
spoorwegovergang bij de Liornestraat telt ongeveer 4050 
fietsers per werkdag. Dit zijn telgegevens uit 2007.

Stallingen
De verwachting is niet dat door het verplaatsen van het 
busstation ook grote groepen fietsers van de stalling aan de 
zuidzijde zich verplaatsen naar de noordzijde. De meeste 
fietsers reizen met de trein en de perrons zijn eenvoudig 
bereikbaar vanaf de zuidzijde.  Dat neemt niet weg dat er 
een kleine verschuiving plaatsvindt.
Voor de fietsers die de binnenstad naderen is het wel nodig 
om in de nieuwe situatie op de kop van de Kleine Noord 
een stalling te realiseren. Want daar gaat het (nieuwe) 
fietspad over in voetgangersgebied.

Vervoer (HOV) netwerk van de Randstad. In Hoorn is er 
sprake van twee R-net lijnen in de richting van Edam en 
Amsterdam. R-net onderscheidt zich van reguliere buslijnen 
door meer betrouwbaarheid en kwaliteit te bieden.

2.3 VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
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Detail stadskaart met rijksmo-
numenten (rood), gemeentelijke 
monumenten (groen), beeldbepa-
lende panden (geel) en provinciaal 
monument (lichtgroen)

ERFGOEDVISIE POORT VAN HOORN, mei 2012

Historische waterstructuren 
(blauw), waltorens, poorten en 
molen (rood), Noorderpoort-
bastion (groen) in luchtfoto 2012 
 

Historische waterstructuren (blauw), waltorens, poorten en molen (rood), 
Noorderpoort-bastion (groen) in luchtfoto 2012

stadskaart met rijksmonumenten (rood), gemeentelijke monumenten (groen), 
beeldbepalende panden (geel) en provinciaal monument (lichtgroen

Hoorn, 190018



 ERFGOEDVISIE POORT VAN HOORN, april 2012 ERFGOEDVISIE POORT VAN HOORN, april 2012

2 Noorderpoort

Algemeen 
 Bij reconstructie van de stadsomgrachting vormt de 

voormalige Noorderpoort en het bijbehorende bastion 
vanuit historisch oogpunt het belangrijkste element. Dit 
element dient zichtbaar en afleesbaar te worden gemaakt.

Historie 
 Aan het eind van het Kleine Noord is waarschijnlijk in 

1426 voor het eerst een poort gebouwd, een houten 
poortgebouw. In 1502 werd een stenen poort gebouwd. 
Deze middeleeuwse Noorderpoort bestond uit een grote 
poort tussen twee torens. Deze poort gaf geen directe 
toegang tot de stad maar was afgesloten door een zwaar 
halfrond rondeel met een diameter van ca. 28 meter en 
een hoogte van ca. 9 meter boven de waterlijn. Men kwam 
de stad binnen een veel lichtere poort aan de oostzijde 
van het rondeel. De toegang bestond uit een om het 
rondeel gebogen dam of toegangsbrug. Het rondeel is in 
1808 geslecht en in 1850 is de Noorderpoort gesloopt 
en vervangen door twee wachthuizen met een brug die 
vanwege het dempen van de gracht (1879) weer werden 
afgebroken. 

Aandachtspunten
- Het rondeel en de Noorderpoort zijn eeuwenlang bepalend 

voor Hoorn geweest en dienen afleesbaar te worden 
gemaakt in de nieuwe stadsplattegronden. Bij voorkeur 
worden deze elementen ook ruimtelijk herkenbaar gemaakt. 
Het volume van de Noorderpoort kan eventueel door middel 
van een follie-achtig gebouw zichtbaar worden gemaakt. 
De locatie leent zich ook voor de mogelijkheid een markant 
gebouw te realiseren.

- Het bastion kan een belangrijke rol spelen in de 
verkeersstructuur van de fiets- en voetgangersroutes. 

- Het gebied bevat een grote hoeveelheid en complexiteit 
van historische sporen, bouwhistorisch en archeologisch 
onderzoek is hierbij van belang.

Afbeelding boven: Voormalige Noorderpoort en rondeel op kaart van Blaea, situatie 1630  (collectie WFA) 

Afbeelding rechts:
Voormalige Noor-
derpoort anno 1620 
(collectie WFA)

Spoorsingel

Westersingel

Veliuskaart, 1649

Noorderpoort anno 1620Hoorn en de Linten, 1560
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Hoorn is een van die parels aan de voormalige Zuiderzee. 
In de Gouden Eeuw was het een zeer welvarende 
handelsstad. De ligging aan de Zuiderzee (het Hoornsche 
Hop) was gunstig voor het watertransport hetgeen veel 
werkgelegenheid met zich meebracht. De historische 
binnenstad weerspiegelt de rijkdom van die periode nog 
altijd en is inmiddels een toeristische trekpleister.

De stad lag stevig verankerd in het Westfriese landschap.  
Via het Keern en de Koepoortsweg was er verbinding met 
respectievelijk de Zwaagdijk en de Westerblokker en zo 
met een uitgestrekt netwerk van dorpslinten.  Het Keern 
kwam uit op de Kleine Noord via de in 1850 gesloopte 
Noorderpoort. Zoals in zoveel Europese steden is ook hier 
de spoorlijn,  in het midden van de 19de eeuw, net buiten 
de in onbruik geraakte vestingwerken van de oude stad 
aangelegd. Ook de Noordersingel is in die tijd gedempt en 
heet nu Noorderveemarkt.

Met name vanaf de 70-er jaren van de vorige eeuw heeft 
de stad een onstuimige groei doorgemaakt, vooral in 
noordelijke en oostelijke richting. Verreweg het grootse 
deel van de stad ligt nu dan ook ‘aan de andere kant’ 
van het spoor. Met als gevolg dat veel functionele 
relaties tussen de stad en zijn centrum verlopen via een 
spoorwegovergang die in de ochtend- en avondspits 
ruim een derde van de tijd is gesloten. De mooie heldere 
structuurlijn van het Keern is inmiddels verworden tot een 
brede, slingerende plak asfalt, de Noorderveemarkt een 
parkeervlakte voor bussen, auto’s en fietsen. De oude 
stad heeft geen heldere omranding meer en de ruimtelijke 
kwaliteit van deze historische  ‘Poort’ is ver ondermaats.  

We leven alweer in de 21ste eeuw, het gaat er dus niet 
om vervlogen tijden te doen herleven. Maar we kunnen 
de vanzelfsprekendheid van de historische structuur wel 
onderkennen en er de nieuwe structuur van de Poort van 
Hoorn op baseren. De binnenstad is dé onderscheidende 
kwaliteit van Hoorn, die moet gekoesterd worden. 
Concreet betekent dit dat de groenblauwe gordel tussen 
de Draafsingel/Spoorsingel en Westersingel vormgegeven 
wordt als hoogwaardige publieke ruimte die het station 
verbindt met de binnenstad.

Op een lager schaalniveau biedt de historie veel 
uitgangspunten die sturend kunnen zijn in meer concrete 
uitwerkingen (positie Noorderpoort, het stationsgebouw, 
Veemarkthekken en monumentale bomen). Bij het 
opstellen van masterplannen verdient het aanbeveling een 
visie op het erfgoed te gebruiken als ‘onderlegger’ van 
verdere planvorming.

2.4 HISTORISCHE CONTINUÏTEIT
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Positie en ontwikkeling 
Uitgangspunt voor de programmatische ontwikkeling van de Poort van Hoorn zijn de positie 
van Hoorn als centrumstad van West‐Friesland, het economisch (markt) perspectief en de 
demografische ontwikkelingen.  
De centrumpositie van Hoorn is sterk en leunt vooral op de pijlers zorg, onderwijs en leisure. 
De Poort van Hoorn speelt hierin een sleutelrol  door het hier aanwezige aanbod aan 
zorgvoorzieningen, onderwijsinstellingen, horeca, cultuur en detailhandel. Overaanbod aan 
winkels, de opkomst van internetwinkelen en de verschuiving naar perifere locaties nopen in 
Nederland tot een heroriëntatie van de binnenstad als recreatieve winkelplek. Detailhandel 
blijft een spilfunctie houden, maar er zal meer moeten worden ingezet op kwaliteit, 
compleetheid en een sterk aanbod van culturele  en horecavoorzieningen. Een goede 
bereikbaarheid, aantrekkelijke omgeving en veiligheid zijn hierin essentiële 
randvoorwaarden. Dit geldt ook voor Hoorn. 

 

Hoorn is op winkelgebied onbetwist de centrumstad van West‐Friesland, zoals blijkt uit de 

'koopkrachtbinding': 94 procent van de inwoners van Hoorn doet de dagelijkse aankopen in de 

gemeente, voor de niet‐dagelijkse artikelen is dit 73 procent. Dit is hoog in vergelijking met andere 

gemeenten in dezelfde omvangcategorie (50‐100.000 inwoners). De Dr. Van Aalstweg en de binnenstad 

zijn de belangrijkste trekkers van koopkracht uit de regio.  

De leegstand in de binnenstad is echter serieus en neemt de laatste drie jaar toe; met name de straten 

buiten het 'kleine winkelrondje' hebben het moeilijk. Het ruimtelijke zwaartepunt van het winkelen 

verschuift richting noord/noordwesten (Kleine Noord, noordelijke deel van Grote Noord, Breed, 

Veemarkt). De uitkomsten van een scan van het te huur en te koop aangeboden winkels op Funda 

ondersteunen dit beeld (figuur). 
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Uitgangspunt voor de programmatische ontwikkeling 
van de Poort van Hoorn zijn de positie van Hoorn als 
centrumstad van Westfriesland, het economisch (markt) 
perspectief en de demografische ontwikkelingen. 
De centrumpositie van Hoorn is sterk en leunt vooral op 
de pijlers zorg, onderwijs en leisure. De Poort van Hoorn 
speelt hierin een sleutelrol door het aanwezige aanbod aan 
zorgvoorzieningen, onderwijsinstellingen, horeca, cultuur 
en detailhandel. Overaanbod aan winkels, de opkomst 
van internetwinkelen en de verschuiving naar perifere 
locaties nopen tot een heroriëntatie van de binnenstad als 
recreatieve winkelplek. Detailhandel blijft een spilfunctie 
houden, maar er zal meer moeten worden ingezet op 
kwaliteit, compleetheid en een sterk aanbod van culturele  
en horecavoorzieningen. Om recht te doen aan de 
centrumpositie van Hoorn, dient ruimte te worden geboden 
aan nieuwe ontwikkelingen. Daarbij is het  van belang de 
realisering van die ontwikkelingen afhankelijk te stellen van 
de ruimte die het bestaande winkelbestand biedt.

De kantorenmarkt is  vrij bescheiden voor een regionale 
hoofdstad als Hoorn.

Tot 2009 maakt de economie van Hoorn een relatief goede 
ontwikkeling door, maar vanaf 2010 vertaalt de crisis zich 
in een dalende werkgelegenheid. De ontwikkeling van 
de banen leunt de laatste jaren op de niet-commerciële 
activiteiten, in het bijzonder de zorgsector. Voor de 
komende periode wordt vooral groei voorzien in de 
zorg, de zakelijke diensten en de vrijetijdseconomie. De 
banengroei in Hoorn blijft volgens het Planbureau voor 
de Leefomgeving in de komende jaren achter bij die van 
de noordelijke Randstad, zodat de uitgaande pendel hoog 
blijft.

Hoorn en Westfriesland behoren tot de regio’s in Nederland 
waarvoor een bevolkingsgroei wordt voorspeld voor de 
periode tot 2040, waarna het inwonertal weer afneemt. 
In combinatie met de vergrijzing betekent dit dat de 
beroepsbevolking gaat afnemen. De consequenties voor het 
woningprogramma zijn een voorzichtige bouwontwikkeling 
en kwalitatieve verschuivingen.

Hoorn is op winkelgebied onbetwist de centrumstad van 
West-Friesland, zoals blijkt uit de ‘koopkrachtbinding’: 94 
procent van de inwoners van Hoorn doet de dagelijkse 
aankopen in de gemeente, voor de niet-dagelijkse 
artikelen is dit 73 procent. Dit is hoog in vergelijking 
met andere gemeenten in dezelfde omvangcategorie 
(50-100.000 inwoners). De Dr. Van Aalstweg en de 
binnenstad zijn de belangrijkste trekkers van koopkracht 
uit de regio. 
De leegstand in de binnenstad is echter serieus en 
neemt de laatste drie jaar toe; met name de straten 
buiten het ‘kleine winkelrondje’ hebben het moeilijk. 
Het ruimtelijke zwaartepunt van het winkelen verschuift 
richting noord/noordwesten (Kleine Noord, noordelijke 
deel van Grote Noord, Breed, Veemarkt). De uitkomsten 
van een scan van het te huur en te koop aangeboden 
winkels op Funda ondersteunen dit beeld (figuur).
De zuidelijke en oostelijke ‘aanloopstraten’ zullen naar 
verwachting voor een deel van kleur gaan verschieten: 
in plaats van winkels komen er (persoonlijke) 
dienstverleners en andersoortige bedrijfjes, ateliers en 
galerieën, woningen. Een kans voor deze gebieden ligt 
op het terrein van ‘maritieme leisure’.

De kantorenvoorraad van Hoorn omvat circa 
120.000 m2. Hiermee behoort Hoorn tot de kleine 
kantorensteden van de 50 grootste gemeenten van 
Nederland (G50). De opname van kantoorruimte in 
Hoorn loopt sinds 2006 gestaag terug. In Hoorn wordt 
momenteel 28.000 m2 kantoorruimte aangeboden, 
wat neerkomt op 15 á 20 procent van de voorraad. 
Een groot leegstaand pand aan de Nieuwe Steen 
zorgt daarbij voor veel te huur staande meters. Dit is 
echter ook een gebouw waar veel organisaties een 
tijdelijk onderkomen vinden, waarmee het een soort 
smeeroliefunctie heeft. 
De ontwikkelingen in de kantorenmarkt zijn daarbij 
niet gunstig, dus is een voorzichtige benadering van 
het kantorenprogramma op zijn plaats. Toch zal er 
dynamiek blijven, en dat is ook nodig. Nieuwbouw 
is niet altijd een uitbreiding van de voorraad, maar 
vernieuwing, vervanging, verjonging en modernisering. 
In de planontwikkeling moet verder rekening worden 
gehouden met een verschuiving in de vraag naar 
kleinschaliger kantoren in een levendige, goed 
bereikbare omgeving.

Voor Hoorn wordt voor de lange termijn uitgegaan van 
een stabilisatie van het inwoneraantal op circa 72.000 
inwoners. Tot 2040 groeit de bevolking nog wel door, 
naar 79.000 inwoners. De bevolkingssamenstelling 
zal daarbij veranderen: vergrijzing en ontgroening 
zijn belangrijke ontwikkelingen. De bevolkingsgroei 
in de komende jaren zal bestaan uit 65-plussers. De 
beroepsbevolking neemt zowel absoluut als relatief af. 
De ‘grijze druk’ neemt tussen nu en 2030 toe tot circa 
28 procent (2010: 13,4 procent). Dit betekent dat de 
woningvoorraad ‘levensloopbestendig’ moet worden 
gemaakt en dat de behoefte aan zorgwoningen en 
zorgvoorzieningen zal toenemen. Huishoudens gaan 
verder gemiddeld in omvang afnemen. Het aantal 
huishoudens zal als gevolg hiervan doorgroeien de 
komende 15 jaar, met bijna 11 procent. Voor Hoorn 
komt dit neer op een toename van ruim 3.300 
huishoudens in de periode tot 2025. 

2.5 POSITIE EN ONTWIKKELING
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Om de gewenste nieuwe kwaliteit in de openbare ruimte 
van de Noorderveemarkt en het Keern te verkrijgen moet 
de gelijkvloerse kruising voor het auto- en fietsverkeer 
opgeheven worden. Voor het autoverkeer dient dan 
elders in een ongelijkvloers alternatief te worden 
voorzien. Daarmee worden drie essentiële doelstellingen 
verwezenlijkt: 

- Meer ruimtelijke kwaliteit;
- Verbeterde bereikbaarheid van het centrum;
- Intensiever gebruik van het spoor.

Om dit te bereiken worden drie ingrepen voorgesteld:

1- Het Keern omvormen tot een langzaam   
 verkeersroute, met een ongelijkvloerse kruising  
 met de Provincialeweg en het spoor.
2- Aanleg van een nieuwe kruising van de   
 Provincialeweg met de Maelsonstraat waardoor  
 het Transferium op het stationsgebied-noord   
 rechtstreeks bereikt kan worden.
3- Een nieuwe ontsluitingsweg voor autoverkeer 
 tussen de Provincialeweg en De Weel, met een 
 ongelijkvloerse kruising met het spoor: 
 de Carbasiusweg.

Deze ingrepen in de infrastructuur kunnen worden 
beschouwd als een inhaalslag. De stad heeft een 
decennialange groeiperiode achter de rug waarbij de 
investeringen van verbindingen van de ‘nieuwe’ met de 
‘oude’ stad sterk zijn achtergebleven. Met name ter hoogte 
van het centrum en het station. 

Tegelijkertijd is deze nieuwe infrastructuur een investering 
in de toekomst van de stad. Omdat het accent in die 
(nabije) toekomst ligt op verbetering van de bestaande 
stad, meer dan op uitbreiding, is het van belang dat de 
infrastructuur binnen die bestaande stad op orde is. Het 
is een voorwaarde voor een kwalitatieve, en deels ook 
kwantitatieve, doorontwikkeling en transformatie van de 
verschillende wijken van Hoorn in het algemeen en die 
van het stationsgebied in het bijzonder. De voorgestelde 
ingrepen in de infrastructuur staan in relatie met de overige 
aspecten in de ruimtelijke en programmatische structuur 
van de Poort van Hoorn. 

3.1 VISIE OP INFRASTRUCTUUR
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Bij het opstellen van het Masterplan Hoofdinfrastructuur 
voor Hoorn (juli 2007) is gestart met een inventarisatie 
onder belanghebbenden in de stad. Zij konden aangeven 
wat hun problemen zijn met de huidige wegenstructuur en 
op welke wijze de gemeente dit zou kunnen verbeteren. 
De spoorwegovergang aan het Keern eindigde op de 
eerste plek van de genoemde knelpunten, op plek drie de 
kruising van datzelfde Keern met de Provincialeweg. Deze 
knelpunten zijn ook opgenomen in de Fietsnota (15 maart 
2011).

Eenduidige oplossingen zijn in het kader van het 
Masterplan Hoofdinfrastructuur niet geformuleerd. De 
voorgestelde, meer rechtstreekse aansluiting van de 
Maelsonstraat op de Provincialeweg werd verwelkomd, 
maar een ‘tunnel’ onder het spoor op het huidige tracé 
ondervond meer scepsis. Is dit niet te duur, en verplaatsen 
we daarmee niet het probleem? De laatste vraag is 
ingegeven door de gedachte het Keern als toegangsweg 
naar de binnenstad te handhaven. Hierbij is de kans reëel 
dat, bij het ongelijkvloers maken van de kruising van het 
Keern met het spoor, de problemen zich verplaatsen naar 
de kruising van het Keern met De Weel, Noorderveemarkt 
en Hoge Vest. Deze strucutuurvisie gaat uit van een 
nieuw tracé voor de toegangsweg naar de binnenstad, 
met t-aansluitingen van deze weg op De Weel en van De 
Weel op de Hoge Vest en Noorder Veemarkt. Dynamische 
verkeersmodellen geven te zien dat de verkeersafwikeling 
op de nieuwe t-aansluitingen probleemloos verloopt.

Het is daarom van belang om nogmaals te benadrukken 
dat de ongelijkvloerse kruising met het spoor voor auto’s 
op een ander plek dan het Keern in belangrijke mate 
wordt gemotiveerd door de kwaliteitssprong voor de 
historische stad en de oplossingen die het biedt voor 
het gebruik van het spoor. Verder is uit dynamische 
verkeersmodellen nadrukkelijk gebleken dat de doorstroom 
van het autoverkeer door de ongelijkvloerse oplossing 
aanzienlijk verbetert. De huidige (en berekende toename 
van) terugslag van spoorsluitingen tot op de Provincialeweg 
zullen tot het verleden behoren. Daarenboven heeft 
ProRail aangegeven dat een ongelijkvloerse oplossing de 
spoorveiligheid sterk kan verbeteren. 

Het Keern wordt zo, in combinatie met een ongelijkvloerse 
kruising onder de Provincialeweg, een ‘rode loper’ voor de 
fiets; comfortabel en veilig. Door de afslaande bewegingen 

van auto’s tussen de Provincialeweg en het Keern op te 
heffen behoort nu immers ook een fietsonderdoorgang 
tot de mogelijkheden.  Ideevorming rond dit thema is in 
het verleden namelijk meerdere malen gestrand op de 
ruimtelijke en verkeerskundige complexiteit van de huidige 
kruising. 

De zuidzijde van het spoor kan als ‘fijnmazig’ en ‘historisch’ 
getypeerd worden, de noordzijde als dynamisch en 
modern. Hier liggen grote kansen om aan ambities op 
het gebied van werkgelegenheid, zorg en voorzieningen 
concreet invulling te geven. Omdat de nieuwe kruising 
van de Maelsonstraat met de Provincialeweg deze locatie 
rechtstreeks bereikbaar maakt heeft het de potentie 
om ‘een voordeur’ naar de binnenstad te worden. Een 
belangrijke pijler onder het hier te ontwikkelen programma 
is de parkeerfunctie. Door een uitgekiende combinatie van 
verschillende functies kan een substantieel parkeeraanbod 
met een overloopfunctie voor de binnenstad gerealiseerd 
worden. Met name op de zaterdagen en de koopavonden 
en -zondagen is daar behoefte aan. 

Omdat de dynamiek van het busstation niet goed past 
bij de gewenste ruimtelijke kwaliteit ten zuiden van het 
spoor en de meeste buslijnen het station via de noordzijde 
benaderen, is het logisch om ook het busstation aan de 
noordzijde te situeren. Bussen hoeven dan niet meer via de 
binnenstad te rijden als dat niet nodig is. 
Aan de zuidzijde ontstaat ruimte voor een qua maat en 
schaal op de binnenstad afgestemd en overzichtelijk 
stationsplein met veel verblijfskwaliteit. Hier is ook plaats 
voor de binnenstadshalte van de buslijn 
Hoorn-Edam-Amsterdam.

Het gegeven dat aan de noordzijde van het station een 
substantieel deel van de parkeerpieken van de binnenstad 
kan worden opvangen is een overweging in de afwegingen 
op weg naar een goede en veilige bereikbaarheid van 
de binnenstad. Het gaat hier over bewoners van de 
binnenstad en de Grote Waal, de bereikbaarheid van 
bestaande parkeergarages en publieke parkeerplaatsen, 
over bevoorradingsverkeer, hulpdiensten en alle overige 
voorzieningen. Los van de uiteindelijke volgorde van 
ontwikkeling, wordt in deze structuurvisie in het eindbeeld 
uitgegaan van aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg: 
de Carbasiusweg. Het tracé voor deze nieuwe weg is 
gevonden ten westen van de huidige 

kruising van het Keern. De eigendomssituaties maken 
het op de tekening aangegeven tracé relatief eenvoudig 
realiseerbaar.  

3.2 INFRASTRUCTUUR EN STADSONTWIKKELING
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Het aanwezige aanbod aan regionale centrumvoorzieningen 
(zorg, onderwijs, vervoersknoop) is zoals gezegd voor 
een groot deel te vinden in de Poort van Hoorn. Hiermee 
ligt er een goede basis voor een programmatische 
doorontwikkeling, maar in kwantitatieve zin moet dit met 
de nodige omzichtigheid worden benaderd. De krediet- 
en schuldencrisis laten ook in Hoorn haar sporen na en 
de bevolkingsgroei is bescheiden. De woningbouw is als 
gevolg van deze ontwikkelingen gestagneerd, de leegstand 
op de kantorenmarkt en in winkels is aanzienlijk en 
groeiende. Vooral op de Hoornse kantorenmarkt is sprake 
van structurele leegstand. Het beeld is echter wisselend. Zo 
staan er weinig bedrijfsruimten leeg en wordt er in en rond 
het Westfriesgasthuis veel geïnvesteerd. 

In structurele zin moet dan ook worden geconstateerd 
dat de marktruimte voor een toevoeging van winkels 
en kantoren in Hoorn en West-Friesland beperkt is en 
meer een vervangingsmarkt is geworden. Ook op de 
woningmarkt groeien de bomen niet meer tot in de hemel. 

Dit wil niet zeggen dat er niets moet of kan gebeuren. 
Het vraagt wel om een zorgvuldige uitwerking van de 
structuurvisie in één of meerdere bestemmingsplannen 
en daaraan gekoppelde (markt)onderzoeken. De Poort 
van Hoorn heeft potentie als centrumgebied van Hoorn. 
De centrale ligging, de knooppuntfunctie, de al aanwezige 
activiteiten, de OV-bereikbaarheid en de kwaliteiten van 
de nabijgelegen binnenstad zijn goede troeven voor 
een verdere ontwikkeling. Daarnaast zijn er diverse 
opgaven waar de Poort van Hoorn een rol in speelt. Op 
de woningmarkt is een kwalitatieve slag nodig om de 
veranderende woningbehoefte op te vangen als gevolg van 
kleinere huishoudens en vergrijzing. De dynamiek op de 
kantorenmarkt moet ruimte krijgen, uiteraard wel onder 
voorwaarden van duurzaam ruimtegebruik en behoud 
van het cultureel erfgoed. In de markt voor kantoor- en 
bedrijfsruimten is de opkomst van de ZZP’er (zelfstandige 
zonder personeel) een relevante trend. Hierdoor ontstaat 
meer vraag naar werken aan huis en kleinschalige 
werkruimtes, vaak bij voorkeur in multifunctionele, 
levendige gebieden met aantrekkelijke voorzieningen. In 
de niet-commerciële functies, zoals zorg (groeisector) en 
onderwijs, zijn ontwikkelingen gaande als gevolg van de 
groeiende vraag naar cure and care en ontwikkelingen in 
de onderwijswereld, zoals schaalvergroting.  

Een van de hoofddoelen van de Structuurvisie Poort van 
Hoorn is om het kerngebied te ontwikkelen tot stedelijke-, 
verblijfs-, werk- en woonomgeving. Hier hoort een 
programmatische invulling bij. Het definitieve programma 
wordt stapsgewijs ingevuld, we weten immers niet hoe 
de wereld er in 2040 uitziet. Het ‘basisprogramma’ dat 
gezien de huidige marktomstandigheden en de beperkte 
financiële- en sturingsmogelijkheden van de gemeente 
mogelijk en wenselijk wordt geacht bestaat uit:

Woningen
Een deel van de stedelijke woningbouwopgave zal in de 
Poort van Hoorn worden gesitueerd, waarbij de kenmerken 
van het plangebied goed aansluiten op de woonwensen 
van de groeiende groep senioren: nabij binnenstad, 
zorginstellingen, voorzieningen en openbaar vervoer. 
Maar ook dichtbij onderwijsinstellingen en kleinschalige 
werklocaties, hetgeen de levendigheid in de omgeving 
versterkt. Andere doelgroepen zijn jongere huishoudens en 
ondernemers die aan huis willen werken.

Kleinschalige kantoren en bedrijfsruimten
Afhankelijk van de ontwikkeling van de marktbehoefte 
bevat het programma kleinschalige kantoren en 
bedrijfsruimten.

Grootschaliger kantoren
Aan de Provincialeweg is ruimte gereserveerd voor 
grootschaliger kantoren, om verplaatsende Hoornse 
bedrijven en nieuwe vestigingen van bijvoorbeeld regionale 
hoofdkantoren van zakelijke-, financiële of medische 
dienstverleners te kunnen bedienen. 

Detailhandel
Hierbij gaat het om een beperkte toevoeging (3 á 5.000 
m2), deels ondersteunend voor andere functies, deels 
complementair aan, en versterkend van het aanbod 
in de binnenstad. Met name is er aandacht voor het 
‘middensegment’, winkels met een omvang van 600 á 1.000 
m2 die momenteel moeilijk een plek in het winkelrondje 
kunnen vinden.

Onderwijs en zorg
De plannen en ontwikkelingen van het onderwijs en de 
zorgsector worden geaccommodeerd, grotendeels op hun 
eigen terreinen.  

Culturele voorzieningen
Behoud van culturele voorzieningen in het gebied, zoals 
de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Daarnaast 
waar mogelijk uitbreiding van het cultuuraanbod, ook als 
tijdelijke bestemming voor leegstaande panden, zoals de 
voormalige hal van Connexxion. 

Maatschappelijke voorzieningen
Waar mogelijk en wenselijk worden maatschappelijke 
voorzieningen toegevoegd, zoals een ‘bibliotheek nieuwe 
stijl als centrum voor kennis, cultuur en educatie’, waar 
men elkaar kan ontmoeten, flexibele werkplekken zijn e.d.

Openbaar vervoersvoorzieningen
Deze vormen de kern van de nieuwe 
bereikbaarheidskwaliteit en maken dus ook deel uit van 
het basisprogramma. Anders dan het overige programma 
kan dit meer los gezien worden van marktomstandigheden. 
Aard en omvang van de voorzieningen zullen in overleg met 
NS, ProRail en Provincie bepaald worden.   

3.3 REALITEIT EN AMBITIE
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Hoorn Klimaatneutraal in 2040. Deze ambitie heeft het 
college van B&W vastgesteld in zijn besluit van 5 oktober 
2010 en is onderdeel van het streven van de gemeente om 
een leefomgeving te creëren met toekomstwaarde. Deze 
toekomstwaarde wordt bepaald door drie aspecten:

1. Een gezonde economie.
2. Een veilige stad met betrokken burgers.
3. Een schone leefomgeving.

Dit zijn de drie pijlers van duurzaamheid. Pijlers die in de 
structuurvisie continue terug komen.
Binnen de ruimtelijke ontwikkelingen die in de stad gaande 
zijn liggen veel kansen om die duurzaamheidsambitie 
concreet gestalte te geven. De Poort van Hoorn is zo’n 
ontwikkeling. Voor de Poort van Hoorn is er een aantal 
thema’s die een prominente rol spelen:

• Het oplossen van verkeersknelpunten 
 (bereikbaarheid van de stad).
• Overgangszone creëren tussen de historische stad 
 en de noordzijde.
• Ontwikkelen hoogwaardig OV-knooppunt.
• Ontwikkelen kantoren en woningen.
• Kwaliteitsverbetering bestaande wijken.

De combinatie van deze thema’s met de drie pijlers 
bieden de volgende aanknopingspunten op het gebied van 
duurzaamheid.

Klimaatneutraal bouwen
Klimaatneutraal bouwen is gericht op energiezuinigheid 
van de gebouwen en het toepassen van duurzame energie. 
Daarnaast zorgt klimaatneutraal bouwen voor gebouwen 
die gezonder zijn voor gebruiker dan de traditionele 
gebouwen. Klimaatneutraal bouwen leidt tevens tot lagere 
woonlasten vanwege laag energiegebruik. Daardoor 
kunnen dit op termijn zeer rendabele maatregelen zijn.
Aan de hand van drie sporen (de Trias Energetica) kan 
verkend worden welke technieken voor de Poort van Hoorn 
kansrijk zijn om klimaatneutraal te bouwen:
1. Energieverbruik beperken door verspilling tegen 
 te gaan.
2. Gebruik duurzame energiebronnen, zoals wind- 
 water- en zonne-energie.
3. Fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten 
 om aan de resterende energiebehoefte te voldoen.

Transformeren van gebouwen
Indien wenselijk kunnen gebouwen op termijn op 
eenvoudige wijze van functie veranderen. Dit is een 
belangrijke ontwerpopgave en komt voort uit de 
wetenschap dat gevels van kantoorgebouwen om de 20 
jaar vervangen worden. Als de gevels bij vervanging zo 
worden gemaakt dat ze gemakkelijk aanpasbaar zijn, kan 
de functie van gebouwen makkelijk aangepast worden 
zonder in te leveren op energetische kwaliteit. Daarnaast 
moeten gebouwen zelf ook van functie kunnen veranderen 
zodat ze tegemoet kunnen komen aan veranderende 
behoeften in de toekomst. Flexibiliteit, tijdelijkheid en 
uitbreidbaarheid worden zo belangrijke uitgangspunten 
in het stedenbouwkundig plan en de daarop volgende 
bouwopgaven.

Cradle2Cradle 
Cradle2Cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. 
De centrale gedacht is dat alle gebruikte materialen na 
hun leven in het ene product worden ingezet in het andere 
product. Cradle2Cradle gaat uit van de volgende principes:

• Maak gebruik van materialen die makkelijk 
 herbruikbaar zijn.
• Ontwerp gebouwen zo dat zij makkelijk te 
 demonteren zijn zodat materialen ook 
 daadwerkelijk kunnen worden hergebruikt.

Het Cradle2Cradle principe zou als uitgangspunt 
gehanteerd moeten worden bij het uitwerken van 
ontwerpen voor het gebied en de gebouwen.

Duurzaam mobiliteitscentrum
Verdichting rond stationslocaties is in zichzelf al een 
belangrijke stap op weg naar een duurzame relatie tussen 
mobiliteit en stedelijke centra. Vervolgens is het van belang 
dat bij wijze van spreken weerstandsloze overstaprelaties 
worden aangeboden tussen de verschillende 
vervoersmodaliteiten en bestemmingen. Het stationsgebied 
kan zo ontwikkeld worden dat het voor dagjesmensen en 
zakelijke bezoekers heel makkelijk is om van het station 
naar de plaats van bestemming te komen. Dat betekent 
naast goede OV-voorzieningen en voorzieningen in de 
sfeer van elektrisch vervoer (fietsen, scooters, auto’s) 
ook informatievoorzieningen over duurzame mobiliteit, 

over fietsroutes in de omgeving en in de stad zelf en 
hoogwaardige en veilige fietsroutes door de stad. Dit heeft 
effect op de hele stad. Een duurzaam mobiliteitscentrum 
kan hierbij het uitgangspunt zijn. In dit centrum kunnen 
alle vormen van duurzame mobiliteit samen komen 
(elektrisch vervoer, deelauto, mobiliteitsadvies, educatie en 
informatie, transfer- en mobiliteitsknooppunt).

Groen en water 
Een zorgvuldige inpassing van een groen- en 
waterstructuur levert een essentiële bijdrage aan 
een duurzame stad. Hiermee worden historische 
stadsstructuren beleefbaar en vanzelfsprekend gemaakt.  
Daarnaast veraangenaamt het verblijf in de Poort van 
Hoorn en wordt het stationsgebied als meer leefbaar 
ervaren. Het biedt het noodzakelijke evenwicht in relatie tot 
de verdichting van de directe stationsomgeving. Tenslotte 
helpt een strategische positionering van water en groen 
bij het voorkomen van hittestress en dient het als tijdelijke 
buffering van hemelwater bij zware buien.  
Naast de zojuist genoemde aanknopingspunten is het 
belangrijk inzicht te krijgen in de realiseerbaarheid van 
deze punten en er voor te zorgen dat de punten ook 
daadwerkelijk geborgd worden in het proces. Bij verdere 
uitwerking zijn in ieder geval de volgende acties nodig:

• Opstellen van een energievisie.
• Verder uitwerken van de groenstructuur.
• Bepalen GPR-prestatie van het gebied (of in een 
 ander instrument zoals BREEAM).

Naast alle genoemde aanknopingspunten en acties blijft 
energie een belangrijk onderwerp voor de Poort van Hoorn. 
Op dit moment kan er over de toe te passen duurzame 
technieken nog niets concreet gezegd worden. Dit is 
afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen. Wel is het 
van belang dat de mogelijkheid onderzocht wordt om de 
vrijgekomen energie- en warmtestromen uit het gebied 
direct te benutten. Hierdoor zal het gebied (grotendeels) 
energieleverend worden en er kan ingespeeld worden op 
de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid. In 
de bijlage B1 (pag. 61) is nog een overzicht te vinden van 
onderwerpen die binnen het gebied aan de orde kunnen 
komen voor wat betreft duurzaam bouwen. 

3.4 POORT NAAR DUURZAAMHEID
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Halverwege het totstandkomingsproces van de 
structuurvisie heeft de gemeenteraad op 16 februari 
2010 de aanbevelingen van de notitie ‘Opstap naar 
de structuurvisie De Poort van Hoorn’ onderschreven. 
Daarnaast heeft de raad uitgesproken dat: 

1.   Ter vervanging van het Keern wordt een nieuwe  
ontsluitingsweg voor de binnenstad gerealiseerd  
tussen de Provincialeweg en De Weel op het tracé zoals 
vastgelegd bij het raadsbesluit van 30 juni 2009.

2.   Na aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg wordt 
het Keern-zuid afgesloten van de Provincialeweg en 
opgewaardeerd tot een volwaardige fietsroute met 
ongelijkvloerse kruisingen ter plaatse van de Provincialeweg 
en de spoorlijn.

3.   Vanaf de Maelsonstraat wordt ter plaatse van het 
gebouw Koopmanstaete (huisnummer 22) een nieuwe 
ontsluiting op de Provincialeweg gerealiseerd.

4.   Het busstation wordt verplaatst van de zuid- naar de 
noordzijde van het spooremplacement.

5.   De parkeerbehoefte van bezoekers van de binnenstad 
wordt in principe opgelost op het stationsgebied-noord.

6.   De onderkomens en delen van het spooremplacement 
die in gebruik zijn bij de stichting Stoomtram Hoorn-
Medemblik worden in beperktere omvang geïntegreerd in 
het programma voor het stationsgebied-noord.

7.   Het functionele programma per deelgebied wordt  als 
volgt ingevuld:
 a. Dr. C.J.K. van Aalstweg: perifere- en 
     grootschalige detailhandel en kantoren.
 b. Maelsonstraat: maatschappelijke voorzieningen,  
     kantoren, onderwijsvoorzieningen en wonen.
 c. Stationsgebied-noord: verkeer (busstation), 
     parkeren (ten behoeve van bezoekers 
     binnenstad en transferanten), kantoren, wonen, 
     detailhandel, horeca en maatschappelijke 
     voorzieningen.
 d. Stationsgebied-zuid: detailhandel, 
     dienstverlening, horeca en wonen.
 e. Vale Hen: detailhandel, horeca, wonen en 
     parkeren (ten behoeve van bezoekers 
     binnenstad).
 f. Pelmolenpad: wonen in combinatie met 
     kleinschalige voorzieningen op het gebied van 
     kantoren, kunstnijverheid en dienstverlening 
     aan huis, als ook parkeren indien de 
     parkeerbehoefte niet volledig kan worden 
     opgelost op het stationsgebied-noord.
 g. Dampten: onderwijsvoorzieningen en kantoren.

4.1 OPSTAP NAAR DE STRUCTUURVISIE
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Voortschrijdend inzicht van de gemeente heeft er toe geleid dat de planvorming van de 
gemeente op een laag pitje is gezet en er ruimte is geboden aan de gedachtevorming van 
de klankbordgroep en de kenniswerkplaats. Op deze manier kan de gemeente meer recht 
doen aan de uitkomsten. De klankbordgroep is van mening dat, door deze wijziging, er geen 
sprake meer is van een advies aan college van B&W over de planontwikkeling. Zij ziet haar 
bijdrage meer als een reactie op de voorgenomen plannen en als een meningsvorming over 
een mogelijke toekomst van het gebied. 
De samenstelling van de klankbordgroep is zeer divers. Sommige personen vertegenwoordigen 
een organisatie, andere zijn aanwezig op persoonlijke titel en kennen geen georganiseerde 
achterban. De partijen met een directe grondpositie, zoals AHOLD, Prorail en NS Poort hebben 
aangegeven niet mee te willen doen aan de reactie omdat zij dat niet vinden passen bij hun 
positie. Dit stuk moet gezien worden als een reactie op de gemeentelijk voornemens en kent 
geen officiële status. Partijen houden het recht voor om straks vanuit hun eigen belang en 
positie op de gemeentelijke structuurvisie te reageren. Vanzelfsprekend hoopt zij wel dat de 
gemeente haar voordeel zal doen met deze reactie.

Proces klankbordgroep en kenniswerkplaats

In totaal zijn er vier bijeenkomsten geweest met de klankbordgroep en de kenniswerkplaats. 
Elke bijeenkomst kende een eigen opzet en inhoudelijke agenda. Tijdens de eerste bijeenkomst 
heeft het stedenbouwkundig ontwerpbureau wUrck de eerste ideeën voor De Poort van Hoorn 
gepresenteerd en is er een overzicht gemaakt van vragen die leven bij de klankbordgroep. Op 
basis van deze vragen heeft de kenniswerkplaats haar onderzoeksvragen geformuleerd en is de 
tweede bijeenkomst inhoudelijk voorbereid. Tijdens de tweede bijeenkomst is in thematische 
groepen gediscussieerd over de vragen die leven. Dit waren vooral vragen op het gebied van 
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Als onderdeel van het opstellen van de structuurvisie 
heeft de gemeente Hoorn in het najaar van 2011 een 
klankbordgroep ingesteld. Deze bestond uit een brede 
vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties en 
direct belanghebbenden. Parallel daaraan heeft de provincie 
Noord-Holland de Kenniswerkplaats ingezet. Studenten 
van universiteiten en hogescholen gebruikten het project 
als studiecasus en ondersteunden de klankbordgroep met 
uitwerkingen en verdiepingen. 
Het advies van de klankbordgroep diende enerzijds als 
reactie op de visie zoals die in hoofdlijnen bekend was. 
Anderzijds was er nog voldoende ruimte om te sturen op 
het eindresultaat.

Op basis van een viertal bijeenkomsten heeft de 
klankbordgroep een aantal aanbevelingen gedaan: 
-  Verplaatsen van het busstation: wordt gezien als 
   onontkoombaar en dient snel uitgevoerd te worden. Het    
   betekent kortere reistijden voor de streekbussen en meer  
   ruimtelijke kwaliteit aan de centrumzijde.
-  Opwaardering traverse: er wordt aandacht gevraagd voor 
   de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de loopbrug. 

-  Ongelijkvloerse kruisingen met het spoor: het belang van    
   de ingreep wordt erkend, niet alleen voor de Poort van 
   Hoorn, maar voor de hele stad. Wel is er de vraag of het  
   de investering waard is, of het niet ten koste gaat van  
   andere ontwikkelingen in Hoorn.
-  Fietsenstallingen: er moeten meer en hoogwaardiger 
   fietsstallingen worden gerealiseerd. Niet alleen bij het 
   station, maar ook in het centrum.
-  Verplaatsen ‘ruimtevreters’: hier wordt met name het 
   brede emplacement met opstelsporen bedoeld. Als die 
   functie inpasbaar is op een andere plek ontstaat ruimte 
   voor hoogwaardige functies die passen bij het gebied.
-  Verbeteren bereikbaarheid korte termijn: 
   vooruitlopend op structurele maatregelen kunnen 
   praktische oplossingen geïmplementeerd worden 
   met betrekking tot bijvoorbeeld het beter benutten van 
   parkeervoorzieningen, afstemming van bus en treintijden 
   en informatievoorzieningen bij spoorwegovergangen en 
   verkeerslichten.
-  Nieuwe programma’s: waarvan wordt verwacht dat 
   ze een positieve bijdrage leveren aan de economische 
   vitaliteit van Hoorn, deels versterkingen van bestaande  

   functies, deels gerelateerd aan het station en de 
   gewenste levendigheid in het gebied. Bijzondere 
   aandacht wordt gevraagd voor tijdelijke functies 
   gedurende het ontwikkelingsproces (bijvoorbeeld in de 
   Connexxion-hal). 
 
Daarnaast wordt door de klankbordgroep nog in het 
bijzonder aandacht gevraagd voor de volgende thema’s:
-  Er bestaat onzekerheid over de vraag naar 
   winkelvloeroppervlakte. Daar is meer onderzoek nodig. 
   Vooralsnog, met de kennis van het moment, vindt de 
   klankbordgroep dat de winkels niet teveel verspreid 
   moeten worden, of dat het bronpunt verplaatst naar het 
   noorden.   
-  Let op de verkeersaantrekkende werking van het nieuwe 
   programma
-  Concurrentie met andere gebieden, met name 
   het leegtrekken van de binnenstad, wordt gezien als 
   bedreiging.
-  Met de nieuwe bouwmassa’s mag de transparantie van 
   het gebied niet verdwijnen.

Het advies van de klankbordgroep kwam feitelijk op het 
goede moment. Na de eerste visievorming heeft het advies 
vrijwel direct geleid tot nadere onderzoeken met betrekking 
tot profilering van Hoorn in de regio. Ook zijn de ruimtelijke 
ontwikkelingsambities opnieuw tegen het licht gehouden 
van een snel veranderende vastgoedmarkt. Dit heeft 
geleid tot een structuurvisie die beter is voorbereid op de 
nieuwe dynamiek van vraag en aanbod. Veel van wat in 
het advies is benoemd komt terug in de hierna volgende 
uitwerkingssuggesties van de verschillende deelgebieden. 
In de bijlage B2 is vanaf pag. 62 integraal het commentaar 
van B&W op de reactie van de klankbordgroep opgenomen. 

*Deze paragraaf is een samenvatting van ‘Reactie Klankbordgroep 
de Poort van Hoorn’, 27 januari 2012, BVR adviseurs.

Door de klankbordgroep is de volgende ambitie neergezet: 

“De Poort van Hoorn is een bruisend en levendig gebied, veilig, gastvrij en met een vriendelijke uitstraling. De fietsers, 
voetgangers, rolstoelers en boosters, kunnen zich soepel door het gebied bewegen naar de vele functies in het gebied. De 
reizigers per trein, bus en auto vinden gemakkelijk hun bestemming of wandelen van de parkeerplaats, busstation of perron 
naar de binnenstad van Hoorn via aantrekkelijke en duidelijk herkenbare routes waar wat te beleven valt  met bankjes om 
af en toe uit te rusten. Op drukke dagen rijdt regelmatig een pendelbusje van  De Poort van Hoorn naar de verschillende 
bronpunten in de Hoornse binnenstad. De leefbaarheid in De Poort van Hoorn is hoog. Het gebied kent een zachte en 
groene uitstraling met kleinschalige, gelaagde en gevarieerde (historische) bebouwing met incidenteel een hoog en iconisch 
accent. De architectuur refereert naar Hoornse stijlkenmerken. Het gebied kent een aangename openbare ruimte om te 
verblijven met ‘s avonds en ‘s nachts goede verlichting. Energie en warmtestromen die uit het gebied vrijkomen worden 
direct weer benut, waardoor het gebied energieleverend is en daarmee inspeelt op de nieuwste inzichten op het gebied van 
duurzaamheid. 
Door de ontwikkeling van De Poort van Hoorn is Hoorn nog aantrekkelijker geworden voor de regio, als woon-, werk-, 
cultuur-, recreatie- en winkelstad. Regionale functies hebben een plek gevonden in het stationsgebied. Vanaf het station loop 
je gemakkelijk en veilig naar het Westfries Gasthuis. De historische binnenstad is direct met het stationsgebied verbonden 
door goed ingerichte en levendige openbare ruimte, autoluwe straten en groene singels. De vele bezoekers die naar 
Hoorn komen voor het Stoomtrammuseum, gaan na een bezoek aan het museum (fun)shoppen in de historische Hoornse 
binnenstad.
In De Poort van Hoorn is er voor iedereen wat te beleven. Het gebied is toegankelijk en aantrekkelijk voor jong en oud, arm 
en rijk en vele culturen.”

4.2 KLANKBORDGROEP ‘de Poort van Hoorn’
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Dampten Maelsonstraat

Prismalocatie / Pelmolenpad Stationsgebied - Noord

Vale Hen Stationsgebied - Zuid 35

In de Poort van Hoorn als geheel is een 7-tal deelgebieden 
te onderscheiden:
- Stationsgebied-zuid
- Stationsgebied-noord
- Pelmolenpad
- Prisma-locatie
- Vale Hen
- Dampten 
- Maelsonstraat

Ieder deelgebied kenmerkt zich door een eigen identiteit. 
De deelgebieden onderscheiden zich onder andere 
van elkaar in programma en zijn ingekaderd door de 
hoofdstructuur van verkeer en openbare ruimte. Daarnaast 
zijn er vanuit specifieke lokale eigenschappen aanleidingen 
om een eigen karakteristiek te schetsen met betrekking tot 
bijvoorbeeld verkavelingsstructuur, bebouwingsdichtheid en 
–hoogten, functies, groenstructuur en sfeer.

Een van de aanbevelingen uit de TaskForce Ruimtewinst 
luidde: ‘Borduur voort op het bestaande, doe de dingen 
waar je goed in bent’. De locaties tussen het station en de 
omliggende stad zijn daarom opgevat als gebieden waar de 
specifieke karakteristiek van de aangrenzende bestaande 
stad kan worden versterkt. Zo liggen er aan de noordzijde 
van het spoor kansen om met een nieuw zorggerelateerd 
programma de ziekenhuisfunctie te versterken. Op 
dezelfde wijze liggen er aan de zuidzijde kansen om het 
functioneren van de binnenstad te verstevigen; door 
een bijzondere kwaliteit van de buitenruimte en door 
complementaire functies.

Het programma haakt dus grotendeels aan op de 
omliggende gebieden en is een verkleuring daarvan. In het 
stationsgebied komen de verschillende programma’s samen 
in een dynamisch, gemengd, centrumstedelijk gebied met 
de mobiliteitsfunties als kloppend hart.

In dit hoofdstuk worden de deelgebieden afzonderlijk 
toegelicht, met uitgangspunten per deelgebied over de 
noodzakelijke structuur, een indicatief programma en de 
gewenste sfeer. Hierbij moet uitdrukkelijk vermeld worden 
dat de getoonde beelden niet een eindbeeld beschrijven 
maar zijn op te vatten als een illustratie bij, of een 
referentie voor, de beschreven ambities op structuurvisie- 
niveau.

5.1 DEELGEBIEDEN
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Een vlekkeloos functioneren van 
alle overstaprelaties tussen de 
verschillende vervoersmodaliteiten 
is de belangrijkste randvoorwaarde 
voor de nieuwe organisatie van de 
stationsknoop. En in combinatie 
daarmee natuurlijk de inbedding 
van de stationsknoop in de 
stedelijke structuur.

Door de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen aan 
de noordzijde van het spoor wordt de rol van de 
voetgangersbrug over het spoor veel belangrijker. Het 
is tegelijkertijd een ontsluiting voor de perrons en een 
stedelijke voetgangersroute tussen de binnenstad en een 
gemengd stedelijk gebied aan de noordzijde. Dat stelt 
eisen aan de kwaliteit van de route. Aan nieuwe trappen 
en liften wordt momenteel hard gewerkt. Maar ook de 
voetgangersbrug zelf verdient, mede in het licht van het 
belang dat hij heeft als verbinding tussen beide stadsdelen, 
een hoogwaardiger functionaliteit en uitstraling.

Het busstation is naar de noordzijde verplaatst. Vanaf de 
voetgangersbrug moet er meteen een helder overzicht 
zijn voor de reiziger en prettige wachtruimten worden 
aangeboden.  Het Transferium wordt in een gebouwde 
voorziening ondergebracht en op een compacte en 
comfortabele manier met de voetgangersbrug verbonden. 
Ook het Stoomtrammuseum en het daarbij behorende 
perron krijgt een eigen verbinding met de voetgangersbrug. 

Aan beide zijden worden gebouwde fietsvoorzieningen 
aangeboden, met een directe relatie met de trappen 
en liften. Het is de ambitie om fietsers te stimuleren 
om zoveel mogelijk van deze voorzieningen gebruik te 
maken. Zowel door ze veilig en comfortabel te maken, 
als door ontmoediging van wildparkeren in de openbare 
buitenruimte.  

Ook voorzieningen voor Kiss and Ride en taxi’s kunnen 
aan beide zijden van het spoor ingepast worden. Aan de 
zuidzijde is er daarnaast ook ruimte om de  buslijn naar 
Edam-Amsterdam te laten halteren; deze zal niet doorrijden 
naar het busstation.
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Het noordelijke stationsgebied 
vormt eigenlijk het nieuwe 
voorportaal van de stad. Al heel 
lang benaderen de meeste mensen 
het station via de noordzijde, nu 
wordt dat geformaliseerd in een 
levendig en stedelijk stationsplein 
met gemengde stedelijke functies.

Belangrijke ingreep is de nieuwe, directe ontsluiting voor 
auto’s via de Maelsonstraat. Om de transferiumfunctie te 
kunnen combineren met stedelijke ontwikkeling worden 
gebouwde parkeervoorzieningen gerealiseerd. Door een 
uitgekiende combinatie van parkeren voor verschillende 
doelgroepen (Transferium, kantoren, voorzieningen) kan 
een maximale bezettingsgraad gerealiseerd worden en 
kan op koopavonden en zaterdagen een groot deel van 
piekbehoefte van de binnenstad hier opgevangen worden. 

Centraal in het gebied ligt het stationsplein met het 
busstation. De pleinvorm ontstaat uit de continuering van 
de rooilijnen van de Maelsonstraat en de voetgangersbrug 
en is daardoor helder ingebed in de stedelijke structuur. 
Aan de oostzijde ligt een ruime voetgangerszone, een 
aangenaam verblijfsgebied dat een comfortabele plek 
biedt aan wachtende busreizigers, voetgangers richting 
het Westfriesgasthuis en mensen die bij de verschillende 
functies aan het plein moeten zijn. Ook een taxistandplaats 
kan hier een plek krijgen. Het hoogteverschil tussen het 
stationsplein en de voetgangersbrug (ca. 6 meter) zou in 
een paar luie trappen opgelost kunnen worden, met directe 
relaties tussen de parkeervoorzieningen, winkel, bibliotheek 
en fietsenstalling. Vanaf de brug wordt ook het vernieuwde 
stoomtrammuseum voor voetgangers ontsloten.

Het blok aangrenzend aan de pleinruimte bevat een 
supermarkt en een gemengd woon- en werkprogramma 
daar boven. Aan de zuidzijde van het plein kan de 
bibliotheek als stedelijke voorziening een plek kunnen 
krijgen, wellicht in combinatie met telewerkplekken 
en kinderopvang. Deze functie is ook denkbaar in het 
stationsgebied-zuid. De westzijde bevat kantoorfuncties, 
bij voorkeur met baliefuncties op de begane grond. Voor 
het gehele gebied geldt dat zowel de kantoor- als de 
woonfuncties het zorgcluster rond het  Westfriesgasthuis 
zouden moeten versterken. Het ziekenhuis zelf kan, mede 

op basis van een heroverweging van de interne structuur, 
zich uitnodigender presenteren aan het stationsplein en zo 
echt een openbaar gebouw in de stad worden. 

De zorgfunctie van het ziekenhuis  heeft veelbelovende 
raakvlakken met de aanwezigheid van ouderenzorg op 
deze locatie (Lindendaal). Als afgeleide daarvan is een 
verdere differentiatie van het zorgaanbod in health, 
fitness, wellness en revalidatie voorstelbaar. Stationsgebied 
Noord biedt daarvoor volop de ruimte. Wellicht liggen 
er mogelijkheden om deze functies te koppelen met een 
openbare sportboulevard die, via Stationsgebied Noord, 
als sportieve route een koppeling vormt tussen Risdam, de 
Blauwe Berg, de Grote Waal en de Binnenstad.
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De herintroductie van een kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte tussen 
het spoor en de binnenstad is een 
belangrijk onderdeel van de Poort 
van Hoorn. Het plaatst de historische 
binnenstad in een groen-blauw kader 
en verleent kwaliteit aan het nieuwe 
bouwprogramma.

Hieronder is als streefbeeld de herintroductie van de 
singelstructuur beeldend uitgewerkt. Bij de vaststelling van 
de structuurvisie op 5 februari 2013 heeft de gemeenteraad 
echter uitdrukkelijk aangegeven, dat het realiseren van een 
hoogwaardige publieke ruimte die het station met de binnenstad 
verbindt ook op een andere wijze kan worden gerealiseerd 
dan door het herstellen van de historische singelstructuur, met 
dien verstande dat de open ruimte en historische waarde van 
het Noorderplantsoen en Noorderveemarkt moeten worden 
behouden.

De singel verbindt het station met de binnenstad, tegelijkertijd 
is het een duidelijke markeringslijn tussen oud en nieuw. Het 
wordt zo mogelijk aan het stationsgebied–zuid een eigen beeld 
te geven zonder het beschermd stadsgezicht van de oude stad 
geweld aan te doen.  

Centraal ligt het monumentale stationsgebouw van Hoorn 
(1883). Het ruime plein voor het station slaat de brug tussen 
spoor en stad. Het is een ruimte om te ontmoeten en om te 
verblijven. Zowel voor mensen die onderweg zijn als voor 
binnenstadsbezoekers. Het plein is overzichtelijk met zicht op 
de oude binnenstad, de monumentale bomen en de singel. 
Door de aard van de stationsfunctie komen veel bewegingen 
op deze plek samen (vervoersmiddelen en voetgangers) en 
ontstaat de typische dynamiek van een stationsplein. Mensen 
komen en gaan naar het (bus)station, de fietsenstalling en 
het transferium. Aan het plein zal tevens ruimte zijn voor 
taxistandplaatsen en kiss & ride.
Of taxistandplaatsen aan zowel de noord- als zuidzijde nodig en 
gewenst zijn, alsmede de mate waarin, zal in overleg met de 
branche-organisatie moeten worden beoordeeld.

De nieuwe bebouwing is voornamelijk georiënteerd op de 
nieuwe kade, de singel en de oude stad. Het spoorfront bestaat 
uit samengestelde bouwvolumes met een duidelijke samenhang 
en een stadse uitstraling, in een ‘Hoornse maat’. De plint is 
publiek en wordt ten westen van het station ingevuld met 

detailhandel, complementair aan die van de binnenstad 
en aansluitend op de winkels van het Kleine Noord. Boven 
de plint zijn hoofdzakelijk woningen gesitueerd.  Aan de 
kade ten oosten van het station zijn ook individuele panden 
inpasbaar, met werk- en atelierruimte op de begane grond. 
Aan het stationsplein zelf is commerciële dienstverlening en 
horeca voorstelbaar. Door de oriëntatie op het zuiden en 
het zicht op het oude stadsfront wordt van deze kade een 
hoge verblijfswaarde verwacht.

Onder de bouwblokken komt een parkeergarage voor de 
bewoners. In principe lijkt het mogelijk een groot deel van 
de monumentale bomen in het nieuwe singelprofiel op te 
nemen zodat deze vanaf het begin een voldragen groen 
beeld zal kunnen hebben.
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De Prismalocatie en het 
Pelmolenpad koppelen als 
woonbuurten de Grote Waal met 
de singel en de binnenstad. Beide 
locaties leveren een bijdrage aan 
de wens om meer in te zetten op  
‘intensieve laagbouw’.

De locaties liggen aan weerszijden van de nieuwe 
Carbasiusweg. De Prismalocatie, ten westen daarvan 
vormt feitelijk de afronding van de Grote Waal. In de 
herstructureringsopgave van deze wijk kan de Prismalocatie 
gebruikt worden om woningtypes te realiseren die 
aanvullend zijn op de bestaande woningvoorraad. Op 
de hoek van De Weel met de Carbasiusweg kan een 
hoogteaccent deze belangrijke kruising markeren. 

Het Pelmolenpad heeft de potentie een echte 
binnenstedelijke woon- en werkbuurt te worden in 
een hoge dichtheid. Die dichtheid kan bereikt worden 
door het realiseren van grondgebonden stadswoningen 
met gebouwde parkeervoorzieningen.  Het reserveren 
van  atelierachtige ruimten op de begane grond levert 
een sfeer op van bedrijvigheid die goed past in een 
stationsomgeving. Deze woningtypes zijn ook heel geschikt 
om, op basis van een duidelijke structuur, via collectief of 
particulier opdrachtgeverschap te realiseren. 

Via het Pelmolenpad wordt ook een nieuwe koppeling 
gelegd in de waterstructuur. Een 230 meter lange duiker 
onder De Weel wordt vervangen door een nieuwe singel 
in de buurt. Op de hoek met het Keern is een bijzonder 
programma inpasbaar. Het is een prachtige locatie aan de 
kade, recht tegenover de binnenstad en op kop van de 
Westersingel. 

Langs De Weel ligt een vrijliggend fietspad dat de Grote 
Waal met de binnenstad verbindt. Daarnaast is voorzien in 
een ongelijkvloerse verbinding voor voetgangers tussen de 
Prismalocatie en het Pelmolenpad in het verlengde van de 
Kometenstraat. Via het Keern sluit deze route vervolgens 
aan op het stationsgebied en de binnenstad.

Voor de ontsluiting van het Pelmolenpad voor autoverkeer 
zijn diverse opties denkbaar die in een volgende fase nader 
onderzocht dienen te worden.
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De westzijde van de binnenstad 
wacht al heel lang op een 
opwaardering van de ruimtelijke 
structuur. Hier ligt een grote kans 
om de binnenstad weer ‘heel’ te 
maken en een gezicht te geven 
naar de Westersingel.

Op deze locatie tussen de Hoge Vest en de Dubbele Buurt 
wordt momenteel geparkeerd op maaiveld. De nieuwe 
bouwmassa moet goed passen in de structuur van de 
binnenstad: langgerekte bouwblokken in noord-zuid 
richting met smalle stegen als doorsteken in oost-west 
richting. Langs de singel volgt een gemetselde kademuur 
met lichte knikken de bebouwingslijn.  Tussen de Hoge 
Vest en het voetpad ontstaan hoogteverschillen door 
het toepassen van gebouwde parkeervoorzieningen en 
peilverschillen in het maaiveld.  Door de ‘dubbele kade’ 
ontstaat de indruk van een stevige stadsmuur met daar 
achter, of daar boven op, de woningen. 

Het programma bestaat voornamelijk uit woningbouw 
aan de zijde van de Hoge Vest. Aan de Dubbele Buurt is 
er de mogelijkheid tot werken aan huis in de plint. In de 
kop aan De Weel is een bijzonder programma inpasbaar. 
Aan de zuidzijde langs het Breed en ter hoogte van het 
pleintje is ruimte voor horeca. Het Breed is een voor de 
hand liggende voetgangersroute van de schouwburg 
naar het centrum. De bebouwing bestaat voornamelijk 
uit stadswoningen en is qua uitstraling geïnspireerd op 
de bestaande aangrenzende bebouwing. De woningen 
hebben veel variatie in de gevel, variëren in bouwhoogte 
en qua typologie. Ook de nokrichting, in een schuine hoek 
op de woonstraten, is typisch en dient in de nieuwbouw 
gecontinueerd te worden.  De bouwhoogten zullen 
vergelijkbaar zijn met wat we nu langs de Vale Hen 
aantreffen. Het parkeren wordt inpandig opgelost. 

Wat betreft de structuur van het kernwinkelgebied wordt 
zoveel mogelijk geconcentreerd op de hoofdroutes. In 
dit geval is dat het Kleine Noord; op de Vale Hen en de 
Dubbele Buurt wordt daarom niet ingezet op nieuwe 
winkels. 
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Het Dampten heeft alles in zich, 
mede op basis van bestaande 
functies, om een sterk thematisch 
programmacluster te worden op het 
gebied van leren en werken. Er valt 
echter veel aan kwaliteit te winnen 
op het niveau van de openbare 
ruimte.

In de structuurvisie ‘Poort van Hoorn’ wordt het 
Dampten als één geheel gezien, waar de samenhang 
tussen de verschillende percelen wordt versterkt door 
een reconstructie van de openbare ruimte. Een heldere 
structuur zorgt voor een betere bereikbaarheid, een 
duidelijke identiteit en meer kwaliteit van het gebied. 

De nieuwe verbindingsweg zorgt ervoor dat de bebouwing 
die verscholen lag zich zal gaan presenteren aan de 
weg. Nieuwe accenten zullen het gebied op de kaart 
zetten. Uitgangspunt voor toekomstige ingrepen moet 
zijn dat het gebied zoveel mogelijk openbaar wordt, ook 
middels informele groene routes tussen de grofmazige 
bebouwingsstructuur. Centraal tussen de bebouwde 
kavels, in de relatieve luwte van de ‘achterzijden’ is vaak 
de mogelijkheid een informele verblijfsplek te creëren als 
rustplekken tussen de lessen door, of tijdens het werk. 
Op strategische plekken is plaats voor accenten, zoals op 
de hoek bij Dampten 12, waar het nieuwe onderkomen 
voor de sociale werkplaats van Leekerweide zal worden 
gerealiseerd. 

Vanwege de grote hoeveelheid jongeren die op deze locatie 
moeten zijn is er veel aandacht voor de fietsstructuur, 
zowel langs de Provincialeweg als langs het Dampten; met 
verbindingen naar het Keern en het stationsgebied. In 
noord-zuidelijke richting is er de mogelijkheid een brede 
strip te realiseren waar het langzaam verkeer domineert. 
Aan deze allee zijn de entrees van de scholen en 
voorzieningen met in het midden een plein waar ontmoeten 
en verblijven centraal staat. Deze ingreep vereist intensieve 
samenwerking tussen de verschillende bedrijven en scholen 
die aan deze zone zijn gelegen. 

Nieuwe ontwikkelingsruimte is er langs de Carbasiusweg, 
in combinatie met het ‘Proefstation’ (Berkhouterweg 33-
35), de POI (Dampten 18) en de bestaande kantoren. De 
begraafplaats blijft als groene open ruimte voor de stad 
behouden en wordt onderdeel van een stadsplantsoen waar 
ook het Keern en de spoorberm deel van uitmaken.
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Het Westfriesgasthuis heeft de 
potentie door te ontwikkelen tot 
een sterk regionaal georiënteerd 
zorgcluster, met een fijnmazig 
aanbod naar verschillende 
zorg- en servicebehoeften. Een 
modern ziekenhuis midden in de 
maatschappij en midden in de stad.

De Maelsonstraat wordt door de aansluiting op de 
Provincialeweg een nieuwe stadsentree van Hoorn en een 
nieuwe entree voor het ziekenhuis. Bezoekers van Hoorn, 
die in het centrum willen parkeren, worden via deze route 
naar de parkeergarage in stationsgebied-noord geleid. 
Langs de Provincialeweg wordt het kantorenprogramma 
doorgezet. Middelgrote kantoren met een regionale 
relevantie presenteren zich aan deze belangrijke route in 
West-Friesland (het Megalint uit de Structuurvisie Hoorn). 
Deze functies worden via de zuidzijde ontsloten (het deel 
van de Maelsonstraat parallel aan de Provincialeweg). De 
nieuwe aansluiting zorgt ervoor dat de huidige kruising aan 
de oostzijde opgeheven kan worden. Deze kruising blijft 
echter wel voor de hulpdiensten functioneren.

Het Westfriesgasthuis zal de komende jaren verder 
uitgebreid worden. De bebouwing wordt opgetopt zodat 
er meer massa aan de weg komt en het ziekenhuis een 
nog stedelijker uitstraling krijgt. De vermaatschappelijking 
van de zorg zou tot uitdrukking kunnen komen door 
entreefuncties ook meer aan de buitenzijde te positioneren. 
De entree aan de van Dedemstraat zal meer cachet 
moeten krijgen, een duidelijk zichtbare entree met een 
representatieve voorzone dat letterlijk aan het stationsplein 
komt te liggen. De groene zone rondom het WFG kan 
versterkt worden, met aan de oostzijde een langgerekt 
plantsoen met een relatief rustig karakter. Aan de zuid- en 
westzijde geeft het brede gazon een groen beeld.

De Maelsonstraat wordt in de nieuwe opzet een stuk 
drukker. Het profiel wordt daarop aangepast waarbij ook 
vrijliggende fietsvoorzieningen zullen worden ingepast. 
Daarnaast is er nog ruimte voor een stevige laanbeplanting.
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In deze uitvoeringsparagraaf wordt aandacht besteed aan 
de wijze van uitvoering van de beschreven ontwikkelingen 
en aan bovenplanse verevening van kosten. Het aanduiden 
van de wijze van uitvoering (verwezenlijking) is verplicht 
op grond van artikel 2 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Een 
paragraaf bovenplanse verevening is niet verplicht, maar 
is juridisch wel nodig wanneer de gemeente bovenplans 
kosten wil verevenen via anterieure contracten (art. 
6.24 lid 1 Wro) of via exploitatieplannen en posterieure 
overeenkomsten (art. 6.13 lid 7 en 6.24 lid 2 Wro).

In deze uitvoeringsparagraaf wordt de wijze van uitvoering 
in paragraaf 6.1 beschreven en de bovenplanse verevening 
in paragraaf 6.2.

Met betrekking tot de wijze van uitvoering wordt stilgestaan 
bij: 
In paragraaf 6.1.1: het onderscheiden van maatregelen en 
ontwikkelingen met het oog op onderlinge afhankelijkheden 
en volgordes. 
In paragraaf 6.1.2: het soort partijen dat volgens de 
gemeente een rol kan hebben bij de uitvoering van 
de voorgenomen ontwikkelingen: publiek of privaat of 
publiek-privaat; dit mede in relatie tot de gemeentelijke 
grondpolitiek binnen de Poort van Hoorn.
In paragraaf 6.1.3: de financiële haalbaarheid van de 
voorgenomen ontwikkelingen .

Met betrekking tot de bovenplanse verevening wordt 
ingegaan op:
In paragraaf 6.2.1: op de juridische mogelijkheden met 
betrekking tot bovenplanse verevening.
In paragraaf 6.2.2: op de vraag welke voorzieningen van 
openbaar nut voor verevening in aanmerking komen. 
In paragraaf 6.2.3: op de vraag of en zo ja op 
welke manier of om welke reden ontwikkelingen en 
infrastructurele ingrepen met elkaar samenhangen.
In paragraaf 6.2.4: op de vraag voor welke voorzieningen 
fondsen (reserves) worden ingesteld.



P

P

P
fiets

bus
station

P

P

MR-I

MR-II MR-IV

MR-III

MR-0

O-I

O-II
T

O-III

52

INFRASTRUCTURELE INGREPEN

MAATREGELEN:

MR-0: upgrading Voetgangersbrug
MR-I: Carbasiusweg
MR-II: fietstunnel provinciale weg
MR-III: fietstunnel spoor
MR-IV: aansluiting Maelsonstraat op provinciale weg

ONTWIKKELINGEN:

O-I: verplaatsen Leekerweide
O-II: verplaatsen tankstation
O-III: start realisatie gebouwde parkeervoorziening

TIJDELIJKE INVULLINGEN:

T: hal Connexion
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6.1.1 Volgordes van uitvoering

Onderscheidingen tussen soorten ontwikkelingen
Bij de voorgenomen ontwikkelingen voor deze 
uitvoeringsparagraaf wordt een onderscheid gemaakt in: 

a)  grote infrastructurele ingrepen. 
b)  bouwontwikkelingen. 

De reden voor dit onderscheid is dat voor de 
infrastructurele ingrepen de gemeente een actieve 
rol kiest terwijl dat voor de bouwontwikkelingen niet 
het geval hoeft te zijn. Bovendien geldt ten aanzien 
van de bouwontwikkelingen dat de gemeente een 
marktgeoriënteerde benadering kiest: dergelijke 
ontwikkelingen worden niet in voorbereiding genomen 
als niet aannemelijk is dat de markt het bouwprogramma 
opneemt. Het bouwprogramma is een flexibel programma. 
Ook het infrastructurele programma is flexibel. De volgorde 
van ontwikkeling alsmede de noodzakelijkheid van ingrepen 
zullen op een later tijstrip worden bepaald.

Ad a Infrastructurele ingrepen 
De infrastructurele ingrepen betreffen:
- de nieuwe Carbasiusweg, inclusief de 
 onderdoorgang onder de spoorlijn en de 
 aansluitingen op de Provincialeweg inclusief 
 flankerende maatregelen als het verplaatsen van 
 Leekerweide.
- de doorgang onder het spoor op het 
 tracé van het huidige Keern om deze weg tot 
 langzaam-verkeersroute op te waarderen inclusief
 de verplaatsing van het tankstation.
- de fietsdoorgang onder de Provincialeweg.
- de nieuwe aansluiting van de Maelsonstraat op de
 Provincialeweg. 
- het creëren van een strook openbaar gebied in te 
 richten met water of groen, hierna de Singel 
 genoemd. 
- de opwaardering van de voetgangersbrug.
- het verplaatsen van het busstation.

- het realiseren van een (gebouwde) voorziening 
 voor openbaar parkeren.

Ad b Bouwontwikkelingen
De bouwontwikkelingen vinden plaats in de volgende 
deelgebieden:
- Stationsgebied-Noord
- Stationsgebied-Zuid
- Vale Hen
- Pelmolenpad 
- Prisma-locatie
- Het Dampten
- Maelsonstraat

Afhankelijkheden en volgorde van de uitvoering:
De verschillende infrastructurele ingrepen en 
nieuwbouwplannen kunnen niet zonder meer als losstaande 
projecten worden gezien. Bij het verplaatsen van functies 
in het gebied komt de ruimte in het ‘ontvangende’ gebied 
onder druk te staan en komt elders ruimte vrij. In veel 
gevallen vereisen maatregelen ook infrastructurele 
ingrepen.

6.1.2 De verschillende rollen van partijen tijdens de 
uitvoering en gemeentelijke grondpolitiek

In deze paragraaf wordt ingegaan op partijen die volgens 
de gemeente een rol kunnen hebben bij de uitvoering 
van de voorgenomen ontwikkelingen: publiek, privaat of 
publiek-privaat; dit mede in relatie tot de gemeentelijke 
grondpolitiek binnen de Poort van Hoorn.
Infrastructurele ingrepen: 
Voor de infrastructurele ingrepen stelt de gemeente zich 
op het standpunt dat de gemeente hiervoor de regie dient 
te hebben. Het gaat hier om openbare voorzieningen 
van essentieel belang voor de toekomstige ruimtelijke 
structuur en ruimtelijke kwaliteit van de Poort van Hoorn 
en aangrenzende delen van het centrum van Hoorn. Die 
regie houdt in dat de gemeente de initiatieven neemt, de 
samenwerking zoekt, zoekt naar partijen die bijdragen 
in de kosten, prioriteert en de planologische procedures 

voorbereidt. 
Waar het gaat om de realisatie van de 
verkeersvoorzieningen voert de gemeente een actieve 
grondpolitiek. Dat wil zeggen dat, daar waar de gemeente 
tonvoldoende eigendom heeft, de gemeente actief verwerft 
en zo nodig het onteigeningsinstrument inzet. 

Wat betreft de opwaardering van de voetgangersbrug zoekt 
de gemeente samenwerking met ProRail als grondeigenaar/
exploitant. Wat betreft het Stationsgebied-Noord wordt 
met NS-Stations overlegd over toestemming voor realisatie 
van een gebouw voor openbaar parkeren. Voor de 
onderdoorgang Keern en de onderdoorgang Carbasiusweg 
wordt samenwerking gezocht met ProRail.

Bouwontwikkelingen
De bouwontwikkelingen vinden in de diverse deelgebieden 
plaats. Hiervoor geldt enerzijds dat ze passen bij en 
afgestemd zijn op de hiervoor genoemde infrastructurele 
ingrepen. Anderzijds zijn de infrastructurele ingrepen 
daarvan niet afhankelijk. Deze ingrepen kunnen zonder 
deze bouwontwikkelingen worden uitgevoerd. Ze worden 
wel mede ten behoeve van deze bouwontwikkelingen 
doorgevoerd. 

Een uitzondering op die onafhankelijkheid geldt voor 
één van de twee varianten voor de realisatie van het 
gebouwde openbaar parkeren aan de noordzijde van het 
NS-station. Zoals hiervoor beschreven zijn in deze variant 
de parkeervoorzieningen bouwkundig gezien geïntegreerd 
in het commerciële bouwprogramma. Dat betekent dat 
in die variant de gemeentelijke regie ook betrekking 
heeft op dat commerciële bouwprogramma. Dat betekent 
ook dat de gemeente in deze variant initiatieven neemt 
richting de andere grondeigenaren om te overleggen over 
planvorming, realisatie en de fasering van de realisatie. 
Hierin spelen NS-Stations, ProRail en de Stichting Museum 
Stoomtram en de AH-vestiging een rol. De laatste vanwege 
de gewenste verplaatsing/ uitbreiding van deze vestiging. 

Voor wat betreft de (mogelijk) uitgeefbare gronden zal 
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ONTWIKKELING STATION-NOORD

MAATREGELEN:

MR-I: verplaatsen busstation

ONTWIKKELINGEN:

O-I: Prioriteitsgebied Station-Noord

TIJDELIJKE INVULLINGEN

T: parkeren Pelmolenpad



55

in de planvorming en de vertaling van de structuurvisie 
in bestemmingplannen, afzonderlijke aandacht besteed 
worden aan de positie van bestaande gebouwen op 
particuliere gronden. Het ‘wegbestemmen’ ervan zou 
tot financieel niet uitvoerbare bestemmingsplannen 
kunnen leiden. Van wegbestemmen en herbestemmen 
kan sprake zijn wanneer met de betreffende eigenaren 
overeenstemming kan worden bereikt over de financiële 
aspecten van de nieuwe ontwikkeling. In deelgebieden met 
bestaande gebouwen op particuliere gronden kan daarom 
sprake zijn van twee varianten van een stedenbouwkundige 
visie: één die uitgaat van inpassing en één die uitgaat 
van herbestemmen door sloop en nieuwbouw. De 
mogelijkheden om de nodige openbare ruimte op goede 
wijze te kunnen situeren speelt uiteraard een belangrijke 
rol bij de op te stellen stedenbouwkundige plannen.
 

Onder omstandigheden is ook de situatie denkbaar dat 
op de locaties van bestaande particuliere gebouwen 
in een later stadium een (partiële) herziening van een 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt voor gevallen 
waarin de eigenaar er zelf om verzoekt en waarbij 
gewaarborgd wordt dat een dergelijke herziening financieel 
uitvoerbaar is. Dergelijke situaties zijn denkbaar wanneer 
een stedenbouwkundige inpassing van een nieuwe functie 
mogelijk is en een eventuele bijdrage in bovenplanse 
kosten (zoals bedoeld in paragraaf 6.2) mogelijk is.    

Zoals gezegd geldt voor de bouwontwikkelingen dat er 
sprake is van een marktgeoriënteerde ontwikkeling. De 
bouwontwikkelingen zijn daarom flexibel qua invulling 
en qua realisatie in de tijd. Door de huidige crisis in 
belangrijke delen van de vastgoedmarkt is het besef 
gegroeid dat de gemeente weliswaar plannen kan maken, 
maar dat voor de uitvoering ervan de behoefte in de markt 
cruciaal is. Om die reden wordt in deze structuurvisie niet 
gesproken van een bepaald concreet programma, maar 
van een basisprogramma met bandbreedtes. Wanneer 
de behoeften in de tijd wijzigen kan het basisprogramma 
daarop inspelen.
De huidige onzekerheid in belangrijke delen van de 
vastgoedmarkt betekent dat de gemeente, voor zover het 
in deze deelgebieden om particuliere eigendommen gaat, 

geen aanleiding ziet om in zijn algemeenheid een actieve 
grondpolitiek te voeren. Dat zou tot te grote financiële 
risico’s op de gemeentelijke grondexploitaties van de 
betreffende deelgebieden kunnen leiden.
Wanneer er geen noodzaak is tot gemeentelijke regie ligt 
het niet voor de hand dergelijke risico’s te gaan lopen. 

Van een deel van de gronden in de deelgebieden is de 
gemeente eigenaar, van een ander deel niet. Voor de 
bouwontwikkelingen op de niet-gemeentelijke gronden 
voert de gemeente in principe geen actieve, maar een 
faciliterende grondpolitiek. 
Onder omstandigheden geldt wel een actieve grondpolitiek, 
namelijk voor de inrichting van de openbare ruimte voor 
zover die in de vast te stellen stedenbouwkundige visies 
gesitueerd zullen zijn op gronden van particulieren. 
Wanneer deze particulieren niet in staat of bereid zijn zelf 
te realiseren onder publiekrechtelijk te stellen eisen, zal de 
gemeente overwegen zelf te verwerven en tot realisatie 
over te (laten) gaan, voor zover er voldoende behoefte is 
in de markt. Wanneer particulieren wel als zelfrealisator 
kunnen en willen optreden zal de gemeente de realisatie 
in eerste instantie via vormen van samenwerking willen 
(laten) realiseren. Voor gronden die reeds eigendom van de 
gemeente zijn wordt gedacht aan een eigen gemeentelijke 
grondexploitatie of aan een gezamenlijke grondexploitatie 
wanneer risicodragend met een marktpartij wordt 
samengewerkt. Een andere optie is de verlening van 
concessies waarbij marktpartijen de risico’s van zowel de 
grond- als de vastgoedexploitatie op zich nemen. 

Los van eventuele beslissingen rond samenwerking 
zal de gemeente gebruik maken van publiekrechtelijke 
sturingsmogelijkheden als de vaststelling van 
bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en eventuele 
exploitatieplannen.

Aanbestedings- en staatssteunaspecten
Daar waar de ontwikkelingen openbare functies betreffen 
of maatschappelijke functies voor gebruik door de overheid 
zijn aanbestedingsrechtelijke aspecten van belang. Bij 
het in de vorige paragraaf bedoelde voornemen van 
samenwerking zal daar aandacht aan besteed worden 
in die zin dat Europese of nationale regels van het 

aanbestedingsrecht worden nageleefd.
In deze samenwerking kunnen onroerendgoedtransacties 
aan de orde zijn. Wanneer dat het geval is zal aandacht 
worden besteed aan het voorkomen van ongeoorloofde 
staatssteun.

6.1.3 Financiële aspecten

Gedurende de totstandkoming van de structuurvisie is 
onderzocht wat de financiële effecten zijn van de keuzes 
in de structuurvisie. Zoveel mogelijk is tekenen en rekenen 
hand in hand uitgevoerd. In de financiële verkenningen die 
zijn uitgevoerd is in hoofdlijn een scheiding aangebracht 
tussen de realisatie van de hoofdstructuur en de 
realisatie van de eerder genoemde deelgebieden met 
bouwontwikkelingen.
Voor zover sprake is van een batig saldo uit de ontwikkeling 
van de deelgebieden, zal dit saldo worden ingezet ter 
dekking van de realisatie van de hoofdstructuur. Zoals 
gebruikelijk bij binnenstedelijke herstructureringsopgaven 
is de financiële haalbaarheid een grote uitdaging. Het 
detailniveau van de structuurvisie is globaal. Hierdoor 
kunnen niet alle kosten goed in beeld worden gebracht. 
Daarnaast is de rol die de gemeente speelt in de diverse 
ontwikkelingen bepalend voor de financiële haalbaarheid 
van voorgenomen ontwikkelingen. 
Voorts onderzoekt de gemeente Hoorn in hoeverre 
aanvullende subsidies zijn te verkrijgen ter dekking van, 
met name infrastructurele investeringen en het versterken 
van het OV- knooppunt. De structuurvisie kent een 
horizon tot 2040. Binnen die periode is het de verwachting 
dat de hoofdstructuur en de deelgebieden op een 
marktgeoriënteerde wijze tot realisatie komen. 
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ONTWIKKELPOTENTIEEL BENUTTEN

MAATREGELEN:

MR-I: Singel

ONTWIKKELINGEN:

O-I: Station-Zuid
O-II: verder ontwikkelen Station-Noord
O-III: ontwikkeling Pelmolenpad
O-IV: uitbreiding Prismalocatie
O-V: Vale Hen
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6.2.1 Juridische mogelijkheden tot bovenplanse 
verevening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten twee 
mogelijke wegen om kosten bovenplans te verevenen: 
een privaatrechtelijke en een publiekrechtelijke route. 
Bij de privaatrechtelijke weg wordt gesproken over 
‘financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen’ (art. 
6.24 lid 1 Wro). Deze kunnen in zogenaamde anterieure 
contracten over grondexploitatie worden bedongen. 
Bij de publiekrechtelijke weg wordt gesproken over 
bovenplanse kosten (art. 6.13 lid 7 Wro). Deze kunnen in 
de vorm van een fondsbijdrage worden opgenomen in de 
exploitatieopzet van exploitatieplannen.
Beide wetsartikelen bieden de mogelijkheid tot 
bovenplanse verevening, mits er sprake is van opname in 
de structuurvisie van bovenplans te verevenen elementen. 
Een extra eis in het kader van de publiekrechtelijke weg is 
dat de structuurvisie aanwijzingen moet bevatten over de 
besteding van fondsbijdragen.

Verevening houdt in dat kosten van een bepaalde 
investering wordt gespreid over een groter gebied of over 
meerdere gebieden. Bij bovenplanse verevening gaat 
het om ontwikkelingen met financiële tekorten die mede 
bekostigd worden uit ontwikkelingen met overschotten op 
de grondexploitatie en om (grootschalige) voorzieningen 
van openbaar nut die mede bekostigd worden uit 
ontwikkelingen met overschotten op de grondexploitatie.  

6.2.2 Toepassing bovenplanse verevening

Deze structuurvisie geeft aan dat de gemeente het 
voornemen heeft diverse grote infrastructurele ingrepen 
gerealiseerd te krijgen en bouwontwikkelingen in diverse 
deelgebieden binnen het gebied van de Poort van Hoorn 
te willen bevorderen. Om een juridische basis te leggen 
voor bovenplanse verevening als bedoeld in paragraaf 
6.2.1 wordt hierna aangegeven voor welke elementen 
de gemeente verevening wenst toe te passen en hoe de 
samenhang van die elementen is ten opzichte van elkaar. 
Tevens worden aanwijzingen gegeven voor de besteding 
van fondsbijdragen voor bovenplanse kosten.

Voor welke elementen wenst de gemeente bovenplans te 
kunnen verevenen?
Voor de verevening van kosten komen de volgende 
ingrepen in beeld: De Carbasiusweg, de nieuwe ontsluiting 
van de Maelsonstraat, de verplaatsing van het busstation 
en de Singel. 

Voor al deze vier ingrepen geldt het volgende: indien 
ze worden uitgevoerd vooruitlopend op de ontwikkeling 
van deelgebieden, met de doelstelling er vanuit de 
deelgebieden financieel aan bij te dragen, dan wordt vooraf 
een claim gelegd op de realisatie van de bouwontwikkeling 
in deze deelgebieden en het exploitatieresultaat ervan. 
Daarmee wordt ook een financiële druk op deze 
ontwikkelingen gelegd en een druk op de gemeente om 
ze te doen realiseren. Ook waar delen ervan particulier 
eigendom zijn. Wanneer die bouwontwikkelingen niet 
doorgaan of wanneer ze niet op de beoogde wijze 
doorgaan, kan achteraf een gat ontstaan in de dekking van 
de kosten van de ingrepen. Daarvoor moet op dat moment 
aanvullende dekking in de gemeentebegroting worden 
gevonden. 

Wanneer het kostenverhaal via een exploitatieplan 
verloopt (publiekrechtelijk kostenverhaal) gelden bij het 
verevenen van kosten wettelijk gezien de volgende drie 
criteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. 
Dat is overigens het geval wanneer het kostenverhaal 
niet via contracten (privaatrechtelijk) zou kunnen slagen. 
Vooral het tweede en derde criterium is bij wat betreft 
de Carbasiusweg een lastige opgave. Deze ingreep wordt 
niet alleen voor de deelgebieden binnen de Poort van 
Hoorn gerealiseerd. De weg draagt in algemene zin bij 
aan een betere toegankelijkheid van de binnenstad en 
daar profiteert in principe heel Hoorn van. Dat betekent 
dat publiekrechtelijk gezien de kosten in principe 
toegerekend moeten worden aan het totaal van de 
bestaande en nieuwe bebouwing in Hoorn( vanwege het 
proportionaliteitsbeginsel). Voor bestaande bebouwing is 
feitelijk geen kostenverhaal meer mogelijk, zodat daarvoor 
alleen het aandeel van de nieuwe bebouwing ten opzichte 
van de totale bebouwing in aanmerking komt. Het aandeel 
daarvan binnen de Poort van Hoorn is dusdanig klein 
dat de bijdrage marginaal is. Daar komt nog bij dat, als 
een bepaald deelgebied een negatieve grondexploitatie 
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op zou leveren, er vanuit dat deelgebied geen financiële 
ruimte is om daadwerkelijk bij te dragen. In mindere 
mate geldt hetzelfde voor de nieuwe aansluiting van de 
Maelsonstraat op de Provincialeweg. Al met al levert dit 
voor de Carbasiusweg en de nieuwe ontsluiting van de 
Maelsonstraat een zeer gering aandeel van de financiering 
op. Om die redenen verdient het de voorkeur voor deze 
ingrepen in de gemeentebegroting een reservering te doen 
via de Reserve parkeren en infrastructuur. 

Voor de realisatie van de Singel aan de zuidzijde van het 
NS-station en voor de verplaatsing van het busstation geldt 
dat deze wel voor een ruimtelijk en overzichtelijker af te 
bakenen gebied wordt aangelegd. 

6.2.3 Samenhang tussen rendabele en onrendabele 
ontwikkelingen

Een aantal infrastructurele ingrepen heeft een samenhang 
met bouwontwikkelingen binnen de Poort van Hoorn. De 
infrastructurele ingrepen die een samenhang hebben met 
bouwprojecten staan hieronder beschreven.

De Singel
De Singel aan de zuidzijde van het NS-station wordt 
aangelegd voor dat deel van het centrum dat ten zuiden 
van de spoorlijn ligt, namelijk om voor dat deel van het 
centrum een ruimtelijke opwaardering te bewerkstelligen. 
Voor de deelgebieden waar op grond van deze 
structuurvisie bouwontwikkelingen worden nagestreefd,  
gaat het om het Stationsgebied-Zuid, de Prismalocatie, 
de locatie Pelmolenpad en de Vale Hen. De ruimtelijke 
opwaardering bestaat zowel uit een visuele verbetering 
als uit meer rust qua verkeer in combinatie met de 
verplaatsing van het busstation naar de noordkant van de 
spoorlijn. 
Het maakt daarbij geen verschil of de Singel wordt 
uitgevoerd als een groene variant of als een groenblauwe 
variant. 

Verplaatsing busstation
De verplaatsing van het busstation wordt gerealiseerd 
om de zuidkant van het NS-station te ontlasten van 
busverkeer dat zich hoofdzakelijk aan de noordkant van 
het spoor afspeelt. Evenals voor de realisatie van de Singel 

wordt deze verplaatsing gedaan om voor het deel van 
het centrum ten zuiden van de spoorlijn een ruimtelijke 
opwaardering te bewerkstelligen. Door de verplaatsing 
ontstaan mogelijkheden voor nieuwe bebouwing (al dan 
niet in samenhang met de te creëren Singel) en verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit van de deelgebieden  
Stationsgebied Zuid, de Prisma-locatie, het Pelmolenpad en 
de Vale Hen. 
Daarnaast is er een nauwe samenhang tussen de 
verplaatsing van het busstation en de bouwontwikkelingen 
in het Stationsgebied-Noord. Omvang en situering van het 
nieuwe busstation bepalen de mogelijkheden om elders in 
dit deelgebied te bouwen.

6.2.4 Aanwijzingen voor de besteding van 
fondsbijdragen 

Op grond van art. 6.13 lid 7 Wro geldt dat, om 
fondsbijdragen voor bovenplanse kosten te kunnen 
opnemen in exploitatieplannen, de structuurvisie 
aanwijzingen moet bevatten voor de bestedingen ten laste 
van die fondsen. In dit verband wordt als uitgangspunt 
genomen dat de termen ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ (waar 
de gemeente op grond van art. 6.24 lid 1 Wro financiële 
bijdragen voor kan bedingen in anterieure contracten) 
en ‘bovenplanse kosten’ (waar de gemeente op grond 
van art. 6.13 lid 7 fondsbijdragen voor kan opnemen in 
exploitatieplannen) zien op dezelfde soort elementen.

De volgende fondsen (reserves) zullen worden ingesteld:

Voor de Singel wordt een fonds ingesteld. Aan dit fonds 
zullen de volgende ontwikkelingen bijdragen:
- de ontwikkeling van het Stationsgebied- Zuid, 
 voor zover hier nieuwbouw of uitbreiding van 
 bestaande bebouwing is voorzien, zoals eerder 
 beschreven in deze structuurvisie; 
- de ontwikkeling De Vale Hen, zoals eerder 
 beschreven in deze structuurvisie;
- de ontwikkeling van de Prismalocatie en 
 het Pelmolenpad, zoals eerder beschreven in deze
 structuurvisie.
 
Voor de verplaatsing van het busstation wordt een fonds 
ingesteld. Aan dit fonds zullen de volgende ontwikkelingen 

bijdragen:
- de ontwikkeling van het Stationsgebied Noord, 
  voor zover hier nieuwbouw of uitbreiding van 
  bestaande bebouwing is voorzien, zoals eerder 
  beschreven in deze structuurvisie; 
- de ontwikkeling van het Stationsgebied Zuid, 
  voor zover hier nieuwbouw of uitbreiding van 
  bestaande bebouwing is voorzien, zoals eerder 
  beschreven in deze structuurvisie;  
- de ontwikkeling De Vale Hen, zoals eerder 
  beschreven in deze structuurvisie;
- de ontwikkeling van de Prismalocatie en 
  het Pelmolenpad, zoals eerder beschreven in deze    
  structuurvisie
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De structuurvisie biedt het ruimtelijke kader waardoor 
de diverse activiteiten mogelijk worden gemaakt. Deze 
activiteiten kunnen de aanleiding vormen voor een m.e.r.-
(beoordelings)plicht. 
In het kader van het project De Poort van Hoorn zijn er 
twee aanleidingen voor een m.e.r.-(beoordelings)plicht 
denkbaar:
1. er is sprake van een passende beoordeling en van een 

wettelijk verplicht plan;
2. de activiteit staat genoemd in het Besluit m.e.r. en 

mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen zijn niet 
uit te sluiten.

Ad. 1: er is sprake van een passende beoordeling
In welke gevallen het maken van een passende 
beoordeling voor plannen verplicht is, is geregeld in 
de Natuurbeschermingswet 1998. Ten behoeve van 
de structuurvisie is een Voortoets uitgevoerd waarin is 
gekeken naar de mogelijke effecten van de structuurvisie 
op het nabijgelegen Natura 2000-gebied (Markermeer en 
IJmeer). De conclusie is dat significant negatieve effecten 
op het nabijgelegen Natura 2000-gebied op voorhand 
kunnen worden uitgesloten. Een m.e.r.-plicht op grond van 
deze ingang is daarom niet aan de orde. 

Ad 2: de activiteit staat genoemd in het Besluit m.e.r.
Op de D-lijst van het besluit m.e.r. staat als activiteit 
vermeld: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw 
van winkelcentra of parkeerterreinen.
Die activiteit is m.e.r.-beoordelingsplichtig in gevallen 
waarin de activiteit betrekking heeft op:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer 

woningen omvat
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Met de realisatie van de voorgenomen activiteit worden de 
gestelde drempelwaarden niet overschreden. Er is daarom 
in beginsel geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht.

Naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie 
kan echter op voorhand niet uitgesloten worden dat bij 
activiteiten onder deze ‘D-drempels’ nooit sprake zal zijn 

van negatieve gevolgen voor het milieu. Sinds 1 april 
2011 zijn deze drempelwaarden indicatief. Dat betekent 
dat ook als een project onder de drempelwaarden blijft er 
wel een toetsing moet worden gedaan, een zogenaamde 
‘vergewisplicht’: het bevoegd gezag moet zich er van 
vergewissen dat er daadwerkelijk geen aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu zijn. Dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden en is opgenomen als bijlage bij de nota 
van overleg en inspraak (bijlage B4).

Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling
De conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling is, 
dat het is uitgesloten dat er bij de uitwerking van de 
structuurvisie belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
zullen optreden. Er is dus geen aanleiding om voor het te 
nemen besluit nader onderzoek in de vorm van een m.e.r.-
beoordeling of m.e.r. uit te voeren.
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Sociale kwaliteit
• Gezonde woonomgeving
• Veiligheid
• Ontmoeting

Het essentiële pakket bevat gedeeltelijk dezelfde thema’s, 
maar de onderdelen zijn beperkter.

Energie
• Bepalen van de vorm van warmte- en 
 koudelevering
• Stedenbouwkundig de daken optimaliseren voor 
 zonnepanelen
• Stedenbouwkundig het gebied optimaliseren voor 
 gebruik van passieve zonne-energie

Mobiliteit
• Optimalisatie van het openbaar gebied voor 
 fietsers en voetgangers
• Parkeren zoveel mogelijk geconcentreerd en uit 
 het zicht
• Speciale privileges voor elektrische auto’s

Groen en Blauw in de stad
• Groen in de stad: hert gebied voorzien van een 
 groene dooradering
• Waterbuffering in het oppervlaktewater

Kansen in de toekomst
• Geïntegreerde flexibiliteit; aanpasbaar aan snel 
 veranderende behoeften
• Decentrale sanitatie

Integrale bouwconcepten
• Stedenbouw schept de voorwaarden voor 
 duurzaamheid op gebouwniveau

Sociale kwaliteit
• Veiligheid
• Ontmoeting
• Gezamenlijk belang

Hieronder volgen onderwerpen die binnen het gebied 
mogelijk zijn voor wat betreft duurzaam bouwen. Deze 
onderwerpen zijn afkomstig van de BREEAM-systematiek. 
Deze dient echter nog wel nader te worden beoordeeld 
voor de Poort van Hoorn. Het overzicht geeft dus een 
opsomming van onderwerpen die binnen de BREEAM-
systematiek goed scoren.

Het streefpakket bevat de volgende onderdelen.

Energie
• Duurzame warmtelevering in het gebied
• Duurzame koudelevering in het gebied
• Minimalisering van de energievraag op 
 gebouwniveau
• Daken en/of gevels optimaal voorzien van 
 zonnepanelen (PV)
• Decentrale sanitatie (gebruik maken van methaan 
 uit fecaliën)

Mobiliteit
• Optimalisatie van het openbaar gebied voor 
 fietsers en voetgangers
• Optimale voorbereiding op elektrisch vervoer

Groen en Blauw in de stad
• Groen in de stad: het gebied voorzien van groene 
 dooradering, waardoor natuur in het gehele 
 gebied ervaren kan worden 
• Bevorderen van luchtkwaliteit door middel van 
 groen in de stad
• Klimaatadaptatie: regenwaterbuffering
• Klimaatadaptatie: voorkomen van “heat island-
 effect”.
• Beperking watergebruik op gebouwniveau door 
 decentrale sanitatie

Kansen in de toekomst
• Geïntegreerde flexibiliteit; aanpasbaar aan snel 
 veranderende behoeften
• Decentrale sanitatie; nutriënten kringloop 

Integrale bouwconcepten
• Materiaalbesparing: hoge mate van hergebruik
• Flexibel en aanpasbaar
• Decentrale sanitatie
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COMMENTAAR B en W OP REACTIE KLANKBORDGROEP 
‘de POORT VAN HOORN’

Inleiding

Decennia lang wordt al gesproken over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het Stationsgebied 
en omgeving: De Poort van Hoorn. Eind 2007 heeft de 
Task Force Ruimtewinst hierover een advies uitgebracht. 
Het advies vormde de basis voor het raadsbesluit van 
2 september 2008 om een structuurvisie op te stellen. 
In dat kader is het nodige onderzocht. Mede aan de 
hand van de onderzoeksresultaten heeft de raad op 16 
februari 2010 de uitgangspunten voor de structuurvisie 
vastgesteld. Medio 2011 was voldoende materiaal 
beschikbaar om de structuurvisie af te ronden. Alvorens 
die stap te zetten hebben wij besloten met een aantal 
van onze inwoners over de mogelijkheden van het gebied 
van gedachten te wisselen. In dat kader hebben wij een 
aantal personen bereid gevonden om zitting te nemen 
in een klankbordgroep. Het zijn mensen waarvan wij 
menen dat ze betrokken zijn bij het “wel en wee” van 
onze stad. Tussen september 2011 en januari 2012 is de 
klankbordgroep 4 keer bij elkaar geweest. Op 4 februari 
2012 heeft de klankbordgroep ons de notitie “Reactie 
Klankbordgroep Poort van Hoorn” overhandigd. In deze 
notitie geven wij ons commentaar op de reactie.

In de notitie beginnen we met de individuele reactie van de 
vertegenwoordiger van de Vereniging Oud Hoorn. Daarna 
volgen de reacties van de hele klankbordgroep en de door 
de klankbordgroep beschreven ambitie voor de Poort van 
Hoorn. 

Opmerkingen Vereniging Oud Hoorn

1. Historisch onderzoek 
Het grootste deel van het plangebied ten zuiden van de 
spoorlijn is gelegen in het beschermde stads-gezicht en 
omvat enkele grote rijksmonumenten (Station, Veemarkt, 
Noorder Veemarkt, Noorder Plantsoen en Spoorsingel). De 
vereniging Oud Hoorn stelt voor om op korte termijn een 
historisch onderzoek te laten uitvoeren voor het plangebied 
zodat aan de hand van een historische kwaliteitskaart 
inzicht verkregen wordt in de aanwezige en de verdwenen 

historische elementen en structuren. Aan de hand daarvan 
kan een ontwikkelingsstrategie geformuleerd worden die 
tot doel heeft de historische kwaliteit te versterken en die 
tegelijk ruimte biedt aan nieuwe bouwmassa’s. 

Commentaar:
Wij onderschrijven het belang van een goede inventarisatie 
van de historische waarden binnen het hele plangebied. 
Overeenkomstig deze aanbeveling hebben we de 
historische elementen en structuren in kaart gebracht en 
vastgelegd in:

• De stadskaart met daarop de rijksmonumenten, 
 gemeentelijke monumenten, beeldbepalende 
 panden en een provinciaal monument.
• Een luchtfoto met daarin de historische 
 waterstructuren, waltorens, poorten, molen en het 
 Noorderpoort-bastion.  

De kaart en luchtfoto worden aan de structuurvisie 
toegevoegd. 

Daarnaast zijn de uitgangspunten voor de structuurvisie 
hieraan getoetst. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat 
in dit verband vooral het Stationsgebied-zuid een kritisch 
gebied is. Dit, niet alleen vanwege de ligging binnen het 
beschermde stadgezicht, maar ook vanwege zijn positie 
als “schakelzone” tussen de oude en de nieuwe stad. Die 
ligging vraagt om een gewogen aanpak, met respect voor 
de aanwezige historische elementen. 

Naar aanleiding van de toets hebben wij de kaders 
en referentiebeelden van Stationsgebied-zuid in de 
structuurvisie aangepast. De nu opgenomen kaders en 
referentiebeelden sluiten meer aan op nog aanwezige dan 
wel verdwenen historische kwaliteiten.

2. Volgorde
De Vereniging Oud Hoorn stelt voor om het proces en 
de volgorde in het project te veranderen: begin bij het 
noordelijk stationsgebied met busstation en uitbreiding van 
het transferium; houdt de binnenstad autoluw en houdt 
rekening met veranderend koopgedrag en de gevolgen 
daarvan. Mochten er zich dan nog problemen voordoen, 
dan is een tunnel altijd een optie. Hoewel de vereniging 
Oud Hoorn vreest dat het verkeer door het gekozen tracé 
straks aan de andere kant van het spoor vastloopt.

Commentaar: 
Bij aanvang van deze bestuursperiode hebben wij besloten 
om als eerste op te pakken:
- de aanleg van de Carbasiusweg;
- het omvormen van het Keern tot hoogwaardige 
 fietsroute.

Dit besluit hebben wij genomen ter uitvoering van het 
raadsbesluit van 2 september 2008. Daarin heeft de 
voltallige raad aangegeven dat “de knelpunten in de 
infrastructuur die nu manifest zijn, voortvarend dienen te 
worden aangepakt en in tegenstelling van de TFR-visie 
juist naar voren worden gehaald en dat daar in financiële 
zin een beroep wordt gedaan op de Algemene Dienst”. Het 
raadbesluit is nog eens bevestigd met het raadsbesluit 16 
februari 2010.

De reactie van de vereniging Oud Hoorn suggereert dat 
de aanleg van de Carbasiusweg een verkeersaantrekkend 
effect zou hebben. Dat is naar ons idee een onjuiste 
veronderstelling. Veranderingen op dit punt zijn eerder 
afhankelijk van factoren zoals het al dan niet toevoegen 
van functies, de positionering van parkeerplaatsen en de 
parkeertarieven. 

Het huidige verkeer op het Keern betreft hoofdzakelijk 
bestemmingsverkeer. Het gaat om verkeer met de 
bestemming binnenstad en Grote Waal. Het verkeer 
naar laatstgenoemde wijk komt in de nieuwe situatie 
niet meer op het kruispunt van het Keern met De Weel, 
Noorderveemarkt, Hoge Vest. Daarnaast verandert deze 
kruising van een volledige kruising in een T-aansluiting. 
Gegeven die wijzigingen verwachten wij niet dat het 
verkeer hier vast zal lopen. 

De gedachte om te beginnen met de ontwikkeling van het 
Stationsgebied-noord lijkt aantrekkelijk. Het busstation 
verdwijnt daarmee uit de binnenstad. Dat levert een 
kwaliteitimpuls op voor het Stationsgebied-zuid. Het 
verplaatsen van het busstation naar de noordzijde van het 
station betekent echter dat ook een parkeervoorziening 
moet worden gerealiseerd. De circa 200 parkeerplaatsen 
die zich nu ter plaatse van het verplaatste busstation 
bevinden moeten worden gecompenseerd. De druk op 
het Transferium is immers groot. Het realiseren van een 
parkeervoorziening heeft weer consequenties voor de 
vestiging van Albert Heijn en de onderkomens van de 
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stichting Museum Stoomtram Hoorn - Medemblik. Deze 
vestigingen zullen aangepast moeten worden. Zo is de 
vestiging van Albert Heijn nu met de achterzijde naar 
het toekomstige busstation gekeerd. Daarnaast staat het 
ontvangstgebouw van de stichting Museum Stoomtram 
Hoorn - Medemblik op een ongelukkige plek. Tot slot zullen 
functies moeten worden toegevoegd om de sociale controle 
te waarborgen. Dat alles maakt de ontwikkeling van het 
Stationsgebied-Noord tot een complexe opgave. 

Wij hebben deze opgave inmiddels opgepakt en zijn 
hierover gesprekken aangegaan met de belangrijkste 
partijen. Die partijen zijn NS-stations, Ahold en de stichting 
Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik. De gesprekken 
hebben ons duidelijk gemaakt dat deze ontwikkeling de 
nodige voorbereidingstijd zal vergen. Daarnaast betwijfelen 
wij of deze ontwikkeling de knelpunten in de infrastructuur 
oplost. Op verzoek van de raad onderzoeken wij nu de 
consequenties van deze ontwikkeling voor het verkeer. 
Wij verwachten dat het onderzoek op dit punt meer 
duidelijkheid geeft. Vooralsnog zien wij geen aanleiding om 
de fasering in de structuurvisie aan te passen.

Opmerkingen Klankbordgroep

1. Verplaatsen busstation
Het verplaatsen van het busstation naar de noordzijde 
van het station is een onontkoombare maatregel die snel 
uitgevoerd moet worden. De hinder van de stads- en 
streekbussen aan de zuidzijde van het station wordt 
daardoor weggenomen en bussen hoeven minder 
omrijbewegingen te maken en minder te wachten voor de 
spoorwegovergangen wat positief bijdraagt aan het milieu. 
De reistijd van de streekbussen naar het station wordt 
korter waardoor het gebruik van het openbaar vervoer 
wordt gestimuleerd. Met het verdwijnen van het busstation 
aan de zuidzijde ontstaat er de kans om het NS-station en 
de binnenstad kwalitatief beter met elkaar te verbinden, 
de entree van de binnenstad te markeren en de historische 
singelstructuur te herstellen.
 
Commentaar: 
Wij delen de mening van de klankbordgroep dat het 
verplaatsen van het busstation van noord- naar zuidzijde 
onontkoombaar is. Ook wij zien de vele voordelen ervan. 
Wij betwijfelen echter of het mogelijk en wenselijk is de 

verplaatsing snel te realiseren. Ter toelichting verwijzen wij 
naar ons commentaar bij de reactie hiervoor.  

2. Opwaardering traverse
De loopbrug over de perrons moet worden opgewaardeerd 
waardoor het transferium, het ziekenhuis, het 
scholencomplex en het noordelijk gelegen bedrijventerrein 
beter bereikbaar wordt vanaf de zuidzijde van het station. 
Hoewel de huidige traverse momenteel wordt opgeknapt 
kan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de 
loopbrug nog meer worden verbeterd, waarbij extra 
aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid.

Commentaar:
Ook wij zien mogelijkheden tot opwaardering van de 
loopbrug na de huidige opknapbeurt. Daarbij denken 
wij vooral aan cosmetische ingrepen. Ingrepen zoals 
voorgesteld door de studenten van de Hogeschool 
Amsterdam. Een complete vernieuwing van de brug zit 
er voorlopig niet in. Een onderzoek dat wij samen met 
Prorail in 2008 hebben uitgevoerd heeft uitgewezen dat 
een dergelijke ingreep voor de korte termijn niet haalbaar 
is. Naar aanleiding van het onderzoek hebben wij besloten 
de vernieuwing stop te zetten. In reactie daarop heeft 
de gemeenteraad ons per motie opgeroepen “te zorgen 
voor het zo spoedig mogelijk aanbrengen van liften bij de 
voetgangersbrug en het egaliseren van het vloeroppervlak”. 
Ter uitvoering hiervan zijn wij met ProRail een aanpak 
overeengekomen waarbij:

- liften worden aangebracht bij de drie opgangen.
- de trappen worden vervangen.
- de brug een algehele opknapbeurt krijgt.

De hiermee samenhangende werkzaamheden zijn voor een 
groot deel uitgevoerd. Alleen op het middenperron moet 
de trap nog vervangen worden en de lift worden geplaatst. 
Deze laatste werkzaamheden worden in de eerste helft van 
2013 uitgevoerd. 

De nieuwe trappen en de liften zijn zodanig geplaatst dat 
het mogelijk is alleen het brugdeel te vervangen. Daar lijkt 
ons momenteel geen directe noodzaak toe. De brug heeft 
voldoende afmetingen om de huidige voetgangerstromen 
te verwerken. Over de cosmetische ingrepen zeggen wij 
toe in overleg te gaan met ProRail. 

Wat de veiligheid betreft zijn wij van oordeel dat met 
bovengenoemde ingrepen het nodige verbetert. Zo is de 
verlichting bij de trapopgangen aangepast en hebben de 
trappen een andere kwaliteit. Wij wachten de effecten van 
deze maatregelen af. 

3. Ongelijkvloerse kruisingen met het spoor
Hoewel de meerwaarde van een ongelijkvloerse kruising 
met het spoor door alle Klankbordgroepleden wordt gezien, 
is er twijfel of de ingreep de investering echt waard is. 
Vooral wanneer dit zou betekenen dat investeringen in de 
infrastructuur ten koste gaan van andere ontwikkelingen in 
Hoorn. Een goede afweging is gewenst.
Door de aanleg van een nieuwe auto ontsluiting ter 
hoogte van de Dampten, eventueel gecombineerd 
met parkeervoorzieningen, kan de bereikbaarheid van 
de binnenstad flink worden verbeterd. Deze nieuwe 
ontsluitingsweg zal de naam Carbasiusweg krijgen. 
Wanneer deze nieuwe auto ontsluiting is gerealiseerd 
kan het Keern worden afgewaardeerd tot een langzaam 
verkeerroute naar de binnenstad. Deze ingrepen hebben 
een betekenis voor heel Hoorn en niet alleen voor de 
ontwikkeling van De Poort van Hoorn. Hoorn krijgt een 
logische ontsluitingsstructuur, waarmee de bereikbaarheid 
en de veiligheid worden verbeterd. Belangrijk 
aandachtspunt is dat de veiligheid en doorstroming van het 
verkeer ook bij calamiteiten is gegarandeerd. De bewoners 
van Hoorn-Noord pleiten voor een 4-baans tunnel die 
eventueel flexibel kan worden gebruikt door in de ochtend 
meer rijbanen naar de stad te gebruiken en ’s middags 
meer rijbanen de stad uit.

Commentaar:
Wij zijn ons ervan bewust dat de aanleg van de 
Carbasiusweg een aanzienlijke investering vergt. Wij delen 
de mening van de klankbordgroep dat het hier een ingreep 
betreft die niet alleen het belang dient van de binnenstad, 
maar van onze hele stad. Een ingreep die voor een 
belangrijk deel ook noodzakelijk is geworden door de groei 
die onze stad de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. In 
dat licht ligt financiering vanuit de grondexploitatie van de 
verschillende uitbreidingswijken voor de hand. Dat is niet 
meer mogelijk, omdat deze exploitaties grotendeels zijn 
afgesloten. Wij zien echter mogelijkheden om de weg te 
financieren uit de parkeeropbrengsten. Deze dekking sluit 
ook goed aan op de aard van de ingreep. Dat laat onverlet 
dat het besluit om daadwerkelijk tot aanleg over te gaan 
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zorgvuldig tot stand moet komen. We zullen er alles aan 
doen om dat te bewerkstelligen. 

Bij die zorgvuldige besluitvorming hoort ook zekerheid over 
de afmetingen van de weg. Kijkend naar het Keern, dan 
kunnen wij ons voorstellen dat binnen de klankbordgroep 
de vraag is opgekomen of twee rijbanen wel voldoende 
zijn. Het Keern telt nu twee-keer-twee rijstroken. Die 
zijn vooral nodig als opstelcapaciteit voor de drie met 
verkeerslichten geregelde kruispunten. Eigenlijk zijn 
het allemaal in elkaar overlopende voorsorteervakken. 
Daarnaast is opstelcapaciteit nodig vanwege het 
regelmatig gesloten zijn van de spoorwegovergang. Bij de 
Carbasiusweg is alleen sprake van verkeerslichten op de 
aansluitingen met de Provincialeweg en De Weel. Daarom 
hoeft de rijbaan onder het Dampten en de spoorlijn door 
niet uit vier rijstroken te bestaan. In deze situatie volstaan 
twee rijstroken. Deze twee rijstroken kunnen de voorspelde 
hoeveelheid verkeer ook op de lange termijn verwerken. 
Daarnaast worden  de rijstroken zo breed,  dat  ingeval van 
nood altijd ruimte kan worden geboden aan de voertuigen 
van de hulpdiensten.

4. Fietsenstallingen
De huidige fietsenstallingen zijn rommelig en er 
zijn te weinig plekken. Het aanpakken van de 
parkeermogelijkheden voor fietsers kan snel voor een 
kwaliteitsimpuls voor het gebied zorgen. Er moeten meer 
en kwalitatief hoogwaardige fietsenstallingen komen voor 
fietsers en scooters voorzien van elektrische oplaadpunten. 
Om meer plekken te creëren kan het een oplossing zijn 
om gestapelde fietsenstallingen te plaatsen. Om ‘wildgroei’ 
van fout gestalde fietsen te voorkomen is het belangrijk 
dat er duidelijke en zichtbare fietsenstallingen komen, met 
een grotere bewaakte fietsenstalling. Niet alleen naast het 
station zijn goede fietsenstallingen belangrijk, ook in de 
rest van de het centrum wordt aandacht gevraagd voor 
goede en duidelijke fietsenstallingen.

Commentaar:
De fietsen die her en der rond het station staan gestald 
leveren inderdaad een rommelig beeld op. Enkele jaren 
geleden wilden wij hier tegen optreden. Dat is toen niet 
gelukt omdat er te weinig stallingplaatsen waren. Het 
afgelopen jaar is in samenwerking met ProRail en met 
provinciale subsidie het aantal bewaakte en onbewaakte 
stallingplaatsen fors uitgebreid. Zo zijn aan de zuidzijde 

van het station 603 plaatsen toegevoegd, waarvan 203 in 
de bewaakte fietsenstalling. Aan de noordzijde zijn met 
de opwaardering van de voetbrug 40 stallingplaatsen 
verdwenen. Daarentegen zijn er daar 288 toegevoegd. Nu 
zijn er in totaal 2752 plaatsen bij het station beschikbaar, 
waarvan 1008 bewaakt en 1744 onbewaakt. Uit tellingen in 
2009 en 2012 blijkt dat dit aantal voldoende is om alle rond 
het station gestalde fietsen in een rek te plaatsen. Rond 
het station (met uitzondering van de bewaakte stalling) zijn 
1443 fietsen geteld op 23 april 2009 en 1156 fietsen op 28 
april 2009. Naar aanleiding van uw reactie hebben wij op 
17 april 2012 het aantal fietsen nog eens laten tellen. Op 
dat moment stonden 1549 fietsen rond het station. 

Op dit moment zit in de tellingen ook een aandeel 
zogenaamde “weesfietsen”. Deze weesfietsen staan ook 
in de reguliere fietsenrekken en houden zo dus onnodig 
capaciteit in gebruik. Onze bedoeling is om vóór de 
komende zomer (2012) te starten met het verwijderen 
van weesfietsen. Vanaf dat moment worden vier keer per 
jaar de weesfietsen in de stationsomgeving en zo vaak als 
mogelijk de buiten de stalling gestalde fietsen verwijderd. 
Het beoogde resultaat is dat er na verloop van tijd geen 
fietsen meer buiten de stallingen staan en dat lang 
gestalde fietsen (>1 maand) worden verwijderd. 

Gegeven het vorengaande ontbreekt naar ons oordeel 
de noodzaak om het aantal fietsenstallingplaatsen in 
de stationsomgeving op korte termijn verder  uit te 
breiden. De structuurvisie voorziet wel in de mogelijkheid 
om een dergelijke uitbreiding op middellange en lange 
termijn te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat deze 
fietsenstallingplaatsen worden geïntegreerd in de 
geprojecteerde bebouwing. Vrijwel zeker zal dan gekozen 
worden voor gestapelde oplossingen. 

5. Verplaatsen ruimtevreters
Een aantal functies in het gebied neemt veel ruimte in 
beslag en passen niet geheel in een binnenstedelijke 
setting. Het rangeerterrein neemt veel ruimte in en naast 
de sporen van het stoomtrammuseum, zijn er nog sporen 
in gebruik door de NS. Wellicht zou deze functie beter 
passen op een andere plek. Hierdoor ontstaat ruimte voor 
nieuwe, hoogwaardige functies die passen bij het gebied.

Commentaar:
We vinden het belangrijk dat de stichting Museum 

Stoomtram Hoorn - Medemblik in het gebied kan blijven 
functioneren. Dit betekent dat ook een deel van het 
rangeerterrein in stand moet blijven. Wij delen echter 
de mening van de klankbordgroep dat het minder kan. 
Daarover zijn wij in overleg met de stichting, maar ook met 
ProRail en NS-stations.

De stichting Museum Stoomtram Hoorn - Medemblik heeft 
ideeën aangedragen die ons bijzonder aanspreken. Het 
leidt tot minder sporen en een efficiënter ruimtegebruik. De 
ideeën sluiten naadloos aan op de structuurvisie. 

Het overleg met ProRail biedt ook openingen voor het 
verkleinen van het rangeerterrein. In de gesprekken is wel 
naar voren gekomen dat het station Hoorn voor ProRail en 
NS een belangrijke functie vervult. Die komt voort uit de 
goede treinverbindingen die Hoorn heeft met Enkhuizen, 
Alkmaar en Amsterdam. Daarnaast vervult station Hoorn 
voor onderhoud een strategische positie. Die positie en 
de goede treinverbindingen vergen rangeerruimte voor 
onderhoudmaterieel en opstelcapaciteit voor de treinen 
van NS. Desondanks ziet ProRail mogelijkheden om het 
rangeerterrein te verkleinen. Dat is ook nodig om de ideeën 
uit de structuurvisie te kunnen verwezenlijken. 

6. Stimuleren bereikbaarheid korte termijn
De huidige wet- en regelgeving zijn beperkend voor 
ondernemers die graag in Hoorn nieuwe initiatieven 
willen ontwikkelen. Een proactieve gemeente, soepelere 
regels over vierkante meters aan winkelruimte, en een 
stimulerend ondernemersklimaat maakt Hoorn aantrekkelijk 
voor bestaande en nieuwe ondernemers. Dit komt 
de diversiteit van het winkelaanbod ten goede. Punt 
van aandacht is dat het kleinschalige karakter van het 
historische centrum niet teloor mag gaan. 

Commentaar: 
In het in 2009 vastgestelde Bestemmingsplan Binnenstad 
is er bewust voor gekozen om het samenvoegen van 
panden aan krappe regels (niet meer dan 200 m² per 
bouwlaag) te binden. Dit om het kleinschalige historische 
centrum geen geweld aan te doen. In het coalitie-akkoord 
2010-2014 hebben wij daar uitdrukkelijk aan toegevoegd, 
dat concrete verzoeken om samenvoeging van panden in 
beginsel positief worden benaderd. De besluitvorming rond 
de onlangs samengevoegde panden Gouw 25 en 27 is daar 
een voorbeeld van. De scherpte waarmee de gemeenteraad 
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die procedure heeft gecontroleerd geeft echter ook aan 
hoe controversieel dit vraagstuk blijft. Het is ook tekenend 
voor de waarde die men hecht aan de kwaliteit van de 
historische binnenstad, die niet voor niets is aangewezen 
als “beschermd stadsgezicht”. In beginsel staan wij dus 
positief ten opzichte van verzoeken om samenvoeging van 
winkels, maar wel via maatwerk en met respect voor de 
historische kwaliteit van de binnenstad.

De trend van schaalvergroting in de detailhandel is 
natuurlijk ook ons niet ontgaan. Die schaalvergroting is 
de reden geweest voor ontwikkeling van het grootschalige 
winkelgebied “Hof van Hoorn” en is nu reden om in het 
zuidelijke deel van het gebied “De Poort van Hoorn” 
ontwikkelingsruimte te bieden voor grootschalige 
detailhandelsformules (600 - 1000 m²). Formules 
die niet passen in het kleinschalige winkelrondje en 
die qua branche niet passen in het “Hof van Hoorn”. 
Overigens vraagt de toevoeging van winkels, kantoren en 
woningen om een aanpak op maat. Een aanpak waarmee 
ongewenste leegstand wordt voorkomen die eens temeer 
wordt afgestemd op de behoefte. Een dergelijke aanpak 
zal kleinschaliger van aard zijn dan we tot heden gewend 
waren en ook meer gefaseerd plaatsvinden. 

Binnen grenzen plegen wij ook inzet op het front van het 
“Hof van Hoorn” voor het op de kaart houden van Hoorn 
als centrumgemeente van Westfriesland. Het assortiment 
van het grootschalige winkelgebied is in stappen uitgebreid 
met de branches bruin-, wit- en grijsgoed (electronica) en 
sport. Met het binnenkort vast te stellen bestemmingsplan 
voor het Van Aalstweggebied hopen wij een nieuwe stap 
te zetten in de trend van brancheverruiming. Dit door het 
onder voorwaarden toelaten van ondermeer de branches 
fietsen, autoaccessoires, dierbenodigdheden, speelgoed en 
babyartikelen. 

7. Verbeteren bereikbaarheid korte termijn
Door een betere afstemming tussen de bus- en 
treintijden en een beter informatiesysteem bij de 
spoorwegovergangen en stoplichten wordt de veiligheid en 
bereikbaarheid van Hoorn verbeterd en worden onnodige 
irritaties weggenomen.

Het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen op 
braakliggende terreinen en het beter benutten van de 
bestaande parkeermogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de 

parkeergarage van het ziekenhuis in het weekend, en de 
schouwburg zorgen voor betere bereikbaarheid van de 
binnenstad. 

Gevraagd wordt om goede informatie te geven over het 
gebruik van de schouwburggarage, bijvoorbeeld dat 
men door moet rijden tot het hek wil het open gaan. De 
bewoners van het appartementengebouw Stationsweg 
vragen aandacht voor de bereikbaarheid van de 
parkeergarage in hun gebouw.

Commentaar:
In principe hebben wij weinig invloed op de bus- 
en treintijden. Voor de bustijden is de provincie 
verantwoordelijk en voor de trein zijn dat NS en ProRail. 
Daarbij stemt de Provincie de rijtijden af op de rijtijden van 
de trein. Omdat de buslijnen niet op elke treinverbinding 
kunnen aansluiten heeft de Provincie ervoor gekozen 
om de meeste buslijnen aan te laten sluiten op de 
intercity van/naar Amsterdam. Die keuze ligt voor de 
hand, aangezien de meeste reizigers gebruik maken van 
deze overstap. Een bijkomend voordeel is dat met deze 
aansluiting ook aangesloten wordt op de intercity van/
naar Alkmaar/Haarlem en Enkhuizen. Deze treinen komen 
ongeveer gelijk aan en vertrekken gelijk met de intercity 
van/naar Amsterdam. Omdat de meeste buslijnen één of 
twee keer per uur rijden is het niet mogelijk om ook aan te 
sluiten op de sprinter naar Purmerend/Zaanstad/Schiphol/
Hoofddorp. Alleen de busverbinding naar Den Oever en 
Den Helder sluit niet aan op de treinverbindingen. Deze 
bus geeft namelijk aansluiting in Den Oever op lijn 350 
van/naar Leeuwarden. Helaas kunnen de tijden slechts op 
één aansluiting worden afgestemd. Dat daarbij gekozen 
wordt voor Den Oever is logisch, omdat daar verder geen 
voorzieningen zijn. Dat is in Hoorn wel het geval, waardoor 
het wachten voor de reiziger daar aangenamer is.

Bij de spoorwegovergang is het niet mogelijk om een 
vorm van “wachttijdvoorspelling” te doen omdat de 
spoorsluitingen zich niet laten voorspellen. Dit is volledig 
afhankelijk van het moment waarop zich een trein 
aandient. Zou zoiets worden ingebouwd dan zal dat in 
de praktijk tot meer ergernis leiden. Men denkt door de 
wachttijdvoorspeller bijna groen licht te krijgen en dan 
dient zich een trein aan. De wachttijd loopt dan gelijk op 
omdat de trein absolute prioriteit krijgt. 

Overigens hebben wij het voornemen om in de 
verkeersregeling op het kruispunt van De Weel met de 
Carbasiusweg “wachttijdvoorspellers aan te brengen. 
Die geven voor fietser dan aan wanneer ze groen licht 
kunnen verwachten. Er wordt geen prioriteit gegeven aan 
de fietsers, het wordt een “vraagafhankelijke” regeling. 
Dat betekent dat al het verkeer, indien het zich aanmeldt, 
gelijk behandeld wordt. Wel wordt er een prioriteit voor het 
busverkeer de hulpdiensten ingebouwd. 

De structuurvisie voorziet in het verplaatsen van het 
busstation naar Stationsgebied - noord. Wij zullen bij de 
uitwerking daarvan bij Provincie en NS aandringen op het 
aanbrengen van goede informatievoorzieningen over de 
vertrektijden van bus en trein. 

Wat het parkeren betreft hebben wij de indruk dat de 
meningen verdeeld zijn. Dit betreft zowel de plek waar 
nieuwe parkeervoorzieningen moeten komen als de 
capaciteit. Vaak blijkt er onvoldoende inzicht te zijn over 
hoe de parkeerbehoefte zich verhoudt tot de beschikbare 
capaciteit. In het kader van de structuurvisie is hier 
onderzoek naar gedaan. Zo laten parkeertellingen over de 
periode 2009 – 2011 het volgende beeld zien: 

In totaal zijn er circa 2750 betaalde plaatsen in en in de 
directe omgeving van onze binnenstad beschikbaar. Deze 
worden als volgt bezet:

Werkdagmiddag:   1586 parkeerders
Donderdagavond:  1426 parkeerders
Zaterdagmiddag:   1909 parkeerders
In absolute zin is er geen noodzaak om op korte termijn 
extra parkeerplaatsen op braakliggende terreinen aan te 
leggen. Daarentegen is de druk in bepaalde delen van de 
stad groot. Eén van die delen is het Stationsgebied-Noord. 

Over het gebruik van de parkeergarages van het Westfries 
Gasthuis (WFG) en de schouwburg valt het volgende te 
melden:

In onze communicatie over het parkeren in en rond de 
binnenstad betrekken wij ook altijd de garage van het 
WFG. Dit is overeenkomstig de gemaakte afspraken met 
het ziekenhuis. Wij achten het overigens niet aannemelijk 
dat het gebruik van de parkeergarage door bezoekers 
kan worden gestimuleerd. Er zijn immers voldoende 
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alternatieven aanwezig, die op kortere afstand van de 
binnenstad liggen. Wellicht kan de garage tijdens enkele 
piekmomenten (bijvoorbeeld de kermis) wel extra lucht 
bieden, maar structureel zal dit niet het geval zijn. 

Rond de parkeergarage schouwburg Het Park hebben wij 
de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om het 
gebruik te stimuleren. Dat heeft geleid tot een geringe 
toename. Het gebruik van deze garage blijft duidelijk achter 
bij dat van de parkeergarage Jeudje. Wij schrijven dat toe 
aan het feit dat in de directe omgeving van parkeergarage 
Westerdijk voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn 
op maaiveld. Deze parkeerplaatsen hebben in een aantal 
gevallen ook een lager tarief. Dat laat zich vertalen in 
lagere bezettingsgraad voor de parkeergarage schouwburg 
Het Park. Alleen het opheffen van parkeerplaatsen op 
maaiveld zal daar verandering in brengen. Dat laatste 
streven wij niet na. 

Ten aanzien van de opmerking over de het gebruik en 
vindbaarheid van de parkeergarage schouwburg Het Park 
hebben wij actie ondernomen. Hier zult u de komende tijd 
verbetering in zien. Verder spreekt het voor zich dat wij bij 
de uitwerking van de plannen voor het Stationsgebied-zuid 
ook rekening houden met de uitrit van de parkeergarage 
van het appartementencomplex.

8. Nieuwe programma’s
Ontwikkelingen in De Poort van Hoorn moeten een 
positieve bijdrage leveren aan de economische 
vitaliteit van Hoorn. Ideeën die genoemd worden zijn: 
centrale bibliotheek, grotere Albert Heijn, cluster met 
zorgvoorzieningen, service huurflat voor ouderen, HBO 
opleiding, commerciële-, culturele- en zorgvoorzieningen 
als overloop uit de binnenstad, uitbreiding transferium 
en studentenhuisvesting. Verder worden de bestaande 
functies gekoesterd en gezien als bronpunten om verder 
uit te bouwen (ziekenhuis, school, museum stoomtram 
etc.). Ook wordt er een grote kans gezien voor tijdelijke 
functies tijdens de ontwikkeling van het gebied, 
bijvoorbeeld de functiewijziging van de connexxionhal. 
Zo blijft het gebied ook tijdens de ‘verbouwing’ 
levendig en aantrekkelijk. Voorbeelden daarvan zijn een 
informatiecentrum over de ontwikkelingen in De Poort 
van Hoorn of het toelaten van bewonersinitiatieven in het 
gebied. Tijdelijke functies kunnen, bij goed functioneren, 
op termijn definitief worden. Dit stimuleert een organische 

ontwikkeling. Het Stoomtrammuseum heeft een belangrijke 
aantrekkingskracht voor het gebied en kent hoge 
bezoekersaantallen die nog onvoldoende de weg weten te 
vinden naar andere voorzieningen in Hoorn. Het museum 
ziet kansen in het uitbreiden van het museum en het 
investeren in een betere en grotere ontvangsthal.

Commentaar:
De ideeën van de klankbordgroep over mogelijke functies 
binnen De Poort van Hoorn komen overeen met onze 
voornemens. Wat betreft de tijdelijke functies hebben 
de studenten van Hogeschool Amsterdam niet alleen de 
klankbordgroep maar ook ons geïnspireerd. Wij zijn zeer 
enthousiast over de ideeën die de studenten naar voren 
hebben gebracht waar het gaat om tijdelijke bestemmingen 
en voorzieningen. Wij zien hiervoor verschillende 
mogelijkheden binnen het plangebied. 

Over de ideeën van de stichting Museum Stoomtram 
Hoorn–Medemblik hebben wij ons al uitgelaten bij punt 5.

9. Aandachtspunten
Binnen de Klankbordgroep is twijfel over de groei van het 
winkelaanbod omdat landelijke cijfers uitwijzen dat door 
de opkomst van het winkelen via internet, de vraag naar 
winkelvloeroppervlakte afneemt. De Klankbordgroep ziet 
graag verschillende programmatische scenario’s voor De 
Poort van Hoorn in relatie tot het bestaande winkelaanbod 
zodat beter kan worden ingeschat welke ontwikkelingen 
positief bijdragen aan de toekomst van Hoorn. Met de 
huidige kennis en inzichten is de Klankbordgroep van 
mening dat de winkelvoorzieningen geconcentreerd moeten 
blijven in het huidige centrum en niet te veel verspreid 
moet worden over een te groot gebied of dat het bronpunt 
wordt verplaatst naar het noorden. Als bedreigingen 
worden gezien: 

•  de verkeersaantrekkende werking van nieuwe 
 programma’s waardoor de bereikbaarheid mogelijk 
 verslechtert;
•  de concurrentie met andere gebieden en met 
 name het leegtrekken van de binnenstad;
•  en het verdwijnen van de transparantie van 
 het gebied (angst dat het gebied wordt dichtgezet 
 met bouwmassa’s).

Commentaar:
De ontwikkelingen in de detailhandel zijn ook ons niet 
ontgaan. In de vier jaar die verstreken zijn nadat de 
Task Force Ruimtewinst (TFR) zijn advies uitbracht is er 
op dat vlak veel gebeurd. De vooruitzichten ten aanzien 
van de groei van detailhandelvoorzieningen zijn minder 
rooskleurig. Eerder dit jaar zijn de uitkomsten van het 
koopstromenonderzoek beschikbaar gekomen. Wij hebben 
het adviesbureau 
Decisio gevraagd de situatie op basis daarvan nog 
eens te bekijken. Op advies van dit bureau is de 
uitbreidingmogelijkheid van detailhandel in de structuurvisie 
verlaagd van 12.000 m² naar 3.000 tot 5.000 m2. 

Het volledige advies van Decisio luidt als volgt:
“De bevolkingsprognoses, de economische verwachtingen 
en de ontwikkelingen in de winkelmarkt leiden tot 
de conclusie dat de marktruimte voor detailhandel in 
de komende jaren beperkt is. Hierbij zullen tevens 
verschuivingen te zien zijn. Door de vergrijzing blijft een 
grote vraag naar winkels voor de dagelijkse boodschappen 
in de nabijheid. De fitte senior heeft daarbij behoefte aan 
andere artikelen en faciliteiten dan wat nu veelal wordt 
aangeboden; het is aan de markt om daarop in te spelen. 
Zoals bekend is de detailhandel in Nederland sterk in 
beweging. Ontwikkelingen op de korte en middellange 
termijn zijn schaalvergroting, overbewinkeling, doorgroei 
van grootschalige perifere winkellocaties en e-shopping. 
Sommige voorspellers verwachten een afname van 20 
á30 procent van het winkelmetrage in Nederland. Of het 
zo dramatisch zal uitpakken, moet worden afgewacht. 
Wel is duidelijk dat de verschuiving doorzet van fysieke 
winkelmeters naar virtuele kooplocaties en voor een deel 
van binnensteden naar perifere plekken. Dit geldt zeker 
voor bepaalde branches, zoals witgoed, elektronica, media 
(games, CD’s en boeken), maar ook schoenen, kleding 
en meubels worden steeds meer online gekocht. Kleinere 
binnensteden hebben het daarbij moeilijker dan grotere. 
Hoorn hoort tot de middelgrote winkelkernen. Met de 
sterke regionale functie en het aantrekkelijke historische 
karakter heeft Hoorn een sterke troef. Vooral vanwege 
dat aantrekkelijk historische karakter is het de vraag of de 
Hoornse binnenstad de effecten van een verschuiving van 
fysieke winkelmeters naar perifere locaties gaat merken. 
Duidelijk is wel dat ook voor Hoorn de groei eruit is. Dit 
is zichtbaar aan de leegstand en de afname van bepaalde 
winkelbranches in het centrum (wit/bruingoed, CD’s). 
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Om op deze ontwikkelingen in te spelen moet het 
complete aanbod, de aantrekkelijkheid van de omgeving, 
de bereikbaarheid en de kwaliteit van culturele- en 
horecavoorzieningen op orde zijn en blijven. Verder 
moet het segment winkels met een omvang van 500-
800 m2 worden uitgebreid om de Hoornse binnenstad 
als recreatieve kooplocatie verder te versterken. 
De gemeente Hoorn wordt met enige regelmaat 
benaderd door winkelbedrijven die op zoek zijn naar 
een grote winkellocatie in Hoorn. Vanwege de kleinere 
binnenstadspanden kunnen zij vaak niet in de Hoornse 
binnenstad terecht. Lichtende voorbeelden zijn Hennes & 
Maurits, Primark en Zara. Deze ketens zijn al een paar jaar 
op zoek naar een geschikt winkelpand in Hoorn. De Poort 
van Hoorn biedt juist kansen voor dit soort winkels en de 
komst ervan heeft ook weer een spin off voor de rest van 
de binnenstad.’

Het spreekt voor zich dat het toevoegen van programma’s 
leidt tot meer verkeer. Dit ongeacht de functie. Om de 
stad bereikbaar te houden is het van belang dat de 
infrastructuur als eerste wordt opgewaardeerd. Dat is waar 
de raad en ons college ook voor hebben gekozen. 

De beelden die getoond zijn bij het TFR-advies laten 
omvangrijke bouwmassa’s zien. Niet voor niets heeft de 
TFR intensief ruimtegebruik als belangrijk uitgangspunt 
gekozen. Voor enkele plandelen is dat verdedigbaar. Bij 
andere plandelen zal daar met respect voor de historische 
structuren invulling aan moeten worden gegeven. Hiervoor 
wijzen wij ook naar ons commentaar op de eerste 
opmerking van vereniging Oud Hoorn.

10. Fasering en ontwikkelstrategie
Het verplaatsen van het busstation naar de noordzijde van 
het station wordt gezien als een
belangrijke eerste ingreep. De noordzijde krijgt hiermee 
een kwaliteitsimpuls, de routes tussen
noord en zuid kunnen tegelijkertijd worden verbeterd en 
aan de zuidkant ontstaat ruimte om
de entree naar de binnenstad op te waarderen. 
Tegelijkertijd kunnen relatief kleine ingrepen worden 
uitgevoerd zoals:
a. Afstemming tussen bus en treintijden
b. Een informatiesysteem bij de 
 spoorwegovergangen en stoplichten

c. Het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen op 
 vrijkomende gebieden
d. Benutten parkeergarage ziekenhuis
e. Het opsporen van de openbare ruimte
f. Het aanleggen van een fietsenstalling
g. Het tijdelijk programmeren van vrijkomende 
 bebouwing
h. Het actiever uitdragen van de kwaliteit van Hoorn 
 door promotie en branding.

Commentaar:
Veel van de hier opgesomde punten zijn al aan de orde 
gekomen bij de andere reacties. Voor ons commentaar 
hierop verwijzen wij kortheidshave naar die teksten. 

Wij zijn ons bewust van de kwaliteiten van onze stad. 
Ook hebben wij ervaren dat die kwaliteiten nog lang niet 
algemeen bekend zijn. Wij onderschrijven dan ook nut 
en noodzaak van het actiever uitdragen van de Hoornse 
kwaliteit. Wij staan ook wat dat betreft open voor 
suggesties om de wijze waarop we daar nu invulling aan 
geven te verbeteren. 
 

Ambitie De Poort van Hoorn 2040 
De klankbordgroep is gekomen tot de volgende formulering  
van een ambitie voor de ontwikkeling van de Poort van 
Hoorn:
De Poort van Hoorn is een bruisend en levendig gebied, 
veiligheid, gastvrijheid en met een vriendelijke uitstraling. 
De fietsers, voetgangers, rolstoelers en boosters kunnen 
zich soepel door het gebied bewegen naar de vele 
functies in het gebied. De reizigers per trein, bus en auto 
vinden gemakkelijk hun bestemming of wandelen van de 
parkeerplaats, busstation of perron naar de binnenstad van 
Hoorn via aantrekkelijke en duidelijke herkenbare routes 
waar wat te beleven valt met bankjes om af en toe uit te 
rusten. Op drukke dagen rijdt regelmatig een busje van 
De Poort van Hoorn naar de verschillende bronpunten in 
de Hoornse binnenstad. De leefbaarheid in De Poort van 
Hoorn is hoog. Het gebied kent een zachte en groene 
uitstraling met kleinschalige, gelaagde en gevarieerde 
(historische) bebouwing met incidenteel een hoog en 
iconisch accent. De architectuur refereert naar de Hoornse 
stijlkenmerken. Het gebied kent een aangename openbare 
ruimte om te verblijven met ’s avonds en ’s nachts 
goede verlichting. Energie en warmtestromen die uit het 

gebied vrijkomen worden direct weer benut, waardoor 
het gebied energieleverend is en daarmee inspeelt op 
de nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid. 
Door de ontwikkeling van De Poort van Hoorn is Hoorn 
nog aantrekkelijker geworden voor de regio als woon-
, werk-, cultuur-, recreatie- en winkelstad. Regionale 
functies hebben een plek gevonden in het stationsgebied. 
Vanaf het station loop je gemakkelijk en veilig naar het 
Westfries Gasthuis. De historische binnenstad is direct 
met het stationsgebied verbonden door goed ingerichte 
en levendige openbare ruimte, autoluwe straten en goede 
singels. De vele bezoekers die naar Hoorn komen voor het 
Stoomtrammuseum, gaan na een bezoek aan het museum 
(fun)shoppen in de historische Hoornse binnenstad. In de 
Poort van Hoorn is er voor iedereen wat te beleven. Het 
gebied is toegankelijk en aantrekkelijk voor jong en oud, 
arm en rijk en vele culturen”. 

Commentaar:
Aan de hand van de beschreven ambitie kunnen wij ons 
een goede voorstelling maken van de Poort van Hoorn 
anno 2040. Onze enige twijfel betreft het pendelbusje. 
Ervaringen met een dergelijke voorziening enkele 
jaren terug waren teleurstellend. Desondanks blijven 
open staan voor initiatieven op dit vlak en zullen we 
nieuwe ontwikkelingen blijven volgen. Voor het overige 
onderschrijven wij de ambitie. We zeggen toe de tekst 
betreffende de  ambitie onverkort over te nemen in de 
structuurvisie, met een samenvatting van de overige 
reacties. 

De beschreven ambitie is ook een goede weerspiegeling 
van het proces binnen de klankbordgroep. Een proces 
waarin informatie is uitgewisseld, maar waarbij bij tijd 
en wijle ook stevig is gediscussieerd en gebrainstormd. 
Wij realiseren ons dat tot 2040 nog een lange weg is te 
gaan met het project Poort van Hoorn. Duidelijk is dat 
de klankbordgroep met het leveren van de reactie en het 
uitspreken van de ambitie daar een eerste belangrijke 
bijdrage aan heeft geleverd. 

Burgemeester en wethouders van Hoorn; 29 mei 2012
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Normaal gesproken komen veiligheidsaspecten pas aan 
de orde wanneer de uitwerkingen concreter worden, dus 
als voorbereiding op realisatie. In deze structuurvisie zijn 
toch een aantal aanbevelingen opgenomen omdat de visie 
feitelijk een opmaat is van de daadwerkelijke realisatie van 
een aantal infrastructurele maatregelen.
In deze fase van de ontwikkeling is het thema 
‘veiligheid’ lastig in te vullen. De structuurvisie 
behandelt ontwikkelingsrichtingen, m.a.w. de vraag 
‘wat’ er te realiseren valt. Veiligheidsaspecten worden 
meer herkenbaar als het abstractieniveau wat lager 
wordt, en de ‘hoe?’-vraag in de ontwerpfase wordt 
beantwoord. Maar er kan vooruit gekeken worden en er 
zijn aanwijzingen te geven. Het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen bevat veelgebruikte inzichten. Aan eisen m.b.t. 
brand- en inbraakwerendheid wordt hier kortheidshalve 
voorbijgegaan; die zijn in bouwregelgeving vervat en 
worden als bekend verondersteld.

Differentiatie en woningtypen

• functiemenging
De veiligheid van een gebied is erbij gediend dat dit 
gedurende een zo groot mogelijk deel van dag in gebruik 
is. Voorkom ‘donkere plekken’ zoals kantoorgebieden 
die ’s avonds zijn (of forensenbuurten waar ’s middags 
bijna niemand is), door de woon- en (kleinschalige) 
kantoorfunctie te mengen of kantoren-aan-huis mogelijk te 
maken.
• Verscheidenheid in woningtypen
Een te éénzijdige samenstelling van de woningvoorraad 
brengt risico’s met zich mee en staat een evenwichtige 
samenstelling van de bewonersgroep in de weg. Bevorder 
afwisseling in woningtypen door verscheidenheid in grootte 
en prijsklasse aan te brengen.
• Plintruimten
‘blinde plinten’ (zoals bij woningen bovenop winkels of 
kantoren) moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 
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Vanuit veiligheidsoogpunt is het wenselijk dat er vanuit 
woningen zicht op de openbare ruimte is. Waar mogelijk, 
zou de woonfunctie daarom ook op straatniveau aanwezig 
moeten zijn.

Zicht, verlichting en zichtlijnen

• Toegangsdeuren
Zorg ervoor, om inbraakrisico’s te verkleinen en sociale 
controle te vergroten, dat voordeuren van woningen 
vanuit tenminste één andere woning zichtbaar zijn. De 
toegangsdeuren van kantoren en meergezinswoningen 
moeten vanuit tenminste twee woningen zichtbaar zijn. 
Bovendien zijn toegangsdeuren goed verlicht en vanuit de 
openbare ruimte zichtbaar.
• Zicht op openbare ruimte
Maak vanuit woningen zicht op openbare ruimte mogelijk. 
Openbare ruimte met een functie zoals speeltuinen of 
ontmoetingsplek zou vanuit tenminste twee woningen 
zichtbaar moeten zijn. Voorkom onoverzichtelijke ‘nissen’ 
door rooilijnen recht te houden.
• Erfafscheidingen
Als het mogelijk is het type erfafscheidingen te reguleren 
zodat er doorzicht mogelijk blijft, verdient het aanbeveling 
dat te doen. Sociale controle is moeilijk wanneer woningen 
van hun omgeving zijn afgescheiden door twee meter hoge 
schuttingen. Binnenpleinen die door ondoorzichtige hoge 
schuttingen zijn omzoomd kunnen een sociaal onveilige 
beleving opleveren.
• Groen
Het verdient aanbeveling in de ontwerpfase aandacht te 
geven aan het ontwikkelen van een plan voor het openbaar 
groen in het gebied. Groen zou zodanig moeten worden 
aangelegd dat zicht er niet door wordt onderbroken. 
Concreet betekent dat dat struiken niet hoger dan 40cm 
worden en dat bomen pas vertakken vanaf twee meter.
• Zichtlijnen
Houd straten en rooilijnen recht zodat zichtlijnen in stand 

blijven. Nissen en blinde kopgevels moeten vermeden 
worden.

Volume’s, verkaveling en achterpaden

• Achterpaden
Achterpaden (zeker als ze niet of niet goed zijn verlicht) 
zijn lastig te beveiligen. Door kavels aan te laten 
sluiten (zoals in het geval van patioverkaveling) kunnen 
achterpaden vermeden worden.
• Compartimentering en verlichting achterpaden
Waar toch achterpaden toegepast worden, moeten 
deze zodanig worden gerealiseerd dat ze slechts één 
ingang hebben en niet als doorgang kunnen fungeren. 
Achterpaden moeten afsluitbaar zijn, bij voorkeur met een 
hek dat niet overklimbaar is en doorzicht toelaat, en het 
aantal woningen dat van één achterpad gebruik maakt zou 
zo laag mogelijk moeten zijn.
• Volume’s
Bij meergezinswoningen is het aantal woningen dat 
gebruik maakt van één centrale toegangsdeur bij voorkeur 
niet groter dan twintig. Een te intensief gebruik van 
centrale toegangsdeuren (en hallen) vergroot het risico op 
anonimiteit.

Verkeer en parkeren

• Parkeren 
Vanuit veiligheidsoogpunt is parkeren op eigen erf het 
meest wenselijk. Waar dat niet kan, probeer parkeren 
zoveel mogelijk te concentreren op goed bereikbare, goed 
verlichte plekken. Er moet fysieke afstand of een duidelijke 
scheiding zijn tussen parkeerplekken en openbare ruimte 
met een recreatieve of ontmoetingsfunctie. Vanuit 
omliggende woningen moet zicht op de parkeerplekken 
mogelijk zijn.

• Gemotoriseerd verkeer
Voor gemotoriseerd verkeer zijn géén doorgaande 
routes mogelijk door wijkdelen met (voornamelijk) een 
woonfunctie. Het aantal ingangen tot woongedeelten 
is beperkt en verkeersbewegingen zijn zoveel 
mogelijk gebundeld. Naast doorgaande routes is een 
brede berm. De berm van niet-doorgaande routes 
mag minder breed zijn. Routes voor gemotoriseerd 
verkeer zijn altijd goed verlicht. Vanuit woningen is 
zicht op wegen die woongedeelten ontsluiten. Maak 
snelheidsremmende maatregelen onderdeel van het 
wegontwerp (zoals type bestrating en verspringingen 
van de wegas).
• Fietsverkeer en voetgangers
Routes voor fietsverkeer zijn gescheiden van die 
voor gemotoriseerd verkeer. Groen naast routes voor 
fietsers en voetgangers kan met een andere functie 
gemixed worden (speeltuinen o.i.d.). Doorgaande 
routes zijn altijd goed verlicht. Routes met een 
secundair of recreatief karakter hoeven niet verlicht te 
zijn. Groen hoger dan 40cm wordt slecht aan één zijde 
van fiets- en voetgangersroutes toegepast.

Voorbereiding

• Beheer- en beveiligingsplannen
Informeer de aanstaande gebruikers zo vroeg mogelijk, 
zodat plannen voor beheer en beveiliging vóór 
oplevering gereed kunnen zijn.
• Partnerschap
De Veiligheidsambitie 2014 bevat de doelstelling 
‘partnerschap’ tussen bewoners, bedrijven en 
overheden. In bestaande bebouwing vraagt het 
energie om betrokkenheid te kweken. Bij grote 
projecten is er actieve belangstelling van (toekomstige) 
bewoners. Hierop is aan te knopen met bijvoorbeeld 
campagne, erop gericht veiligheidsrisico’s voor 
bewoners inzichtelijk te maken.
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Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Poort 
van Hoorn

1.1 Aanleiding en wettelijk kader
De gemeente Hoorn is voornemens het stationsgebied 
de komende jaren te (her)ontwikkelen. Binnen dit gebied 
zal ruimte zijn voor de ontwikkeling van diverse functies. 
De vigerende regelingen maken de voorgestane (her)
ontwikkeling van het stationsgebied niet mogelijk. Ten 
behoeve van de planvorming heeft de gemeente een 
structuurvisie opgesteld met als titel ‘Poort van Hoorn’. De 
voorgestane ontwikkelingen worden vervolgens uitgewerkt 
in een aantal bestemmingsplannen. 

Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)
De structuurvisie biedt het ruimtelijke kader waardoor 
de diverse activiteiten mogelijk worden gemaakt. Deze 
activiteiten kunnen de aanleiding vormen voor een m.e.r.-
(beoordelings)plicht. 
In algemene zin zijn drie aanleidingen voor een m.e.r.-
(beoordelings)plicht denkbaar:
1. Er is sprake van een passende beoordeling en van een 

wettelijk verplicht plan;
2. De activiteit staat genoemd in het Besluit m.e.r. en 

mogelijke belangrijke nadelige  milieugevolgen zijn niet 
uit te sluiten.

3. De provinciale milieuverordening geeft aan dat het 
doorlopen van de m.e.r  voor een bepaalde activiteit 
noodzakelijk is. Deze bepaalde activiteiten zijn voor dit 
project niet aan de orde.

Ad. 1: Er is sprake van een passende beoordeling
Het opstellen van een Passende Beoordeling maakt het 
doorlopen van de milieueffectprocedure verplicht. Ten 
behoeve van de Structuurvisie is een Voortoets uitgevoerd. 
In deze voortoets is gekeken naar de mogelijke effecten 
van het voornemen op het Natura 2000-gebied. De 
conclusie is dat significant negatieve effecten op de 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen 

worden uitgesloten (zie ook onder paragraaf 1.3, kopje 
natuur). Een m.e.r.-plicht op grond van deze ingang is 
daarom niet aan de orde. 

Ad 2: de activiteit staat genoemd in het Besluit m.e.r.
Het geldende Besluit m.e.r. is dusdanig dat voor elk besluit 
of plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen 
op de C- of D-lijst aandacht moet worden besteed aan 
m.e.r.. Dat kan zijn in de vorm van een motivering dat 
belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten (en 
er dus geen m.e.r.(-beoordeling) is uitgevoerd), of in de 
vorm van een beschrijving van de resultaten van m.e.r.(-
beoordeling). Wanneer niet direct een m.e.r. of m.e.r.-
beoordeling aan de orde is, geldt de vormvrije m.e.r.-
beoordeling, ook wel vergewisplicht genoemd.

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat 
betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de 
D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een 
toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Omdat de 
activiteit ‘aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject’ in de structuurvisie Poort van Hoorn 
mogelijk word gemaakt, vermeld staan op de D-lijst, is 
beoordeeld of de drempelwaarden worden overschreden.

De activiteit ‘aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject’, is m.e.r.-beoordelingsplichtig 
in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:
1. Een oppervlakte van 100 hectare of meer
2. Een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer 

woningen omvat
3. Een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Met de realisatie van de voorgenomen activiteit worden de 
gestelde drempelwaarden niet overschreden. Er is daarom 
geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht.
Naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie 
kan echter op voorhand niet uitgesloten worden dat bij 

activiteiten onder deze “D-drempels” nooit sprake zal 
zijn van negatieve gevolgen voor het milieu. Sinds 
1 april 2011 zijn deze drempelwaarden indicatief. 
Dat betekent dat ook als een project onder de 
drempelwaarden blijft er wel een toetsing moet 
worden gedaan, een zogenaamde “vergewisplicht”: 
het bevoegd gezag moet zich er van vergewissen dat 
er daadwerkelijk geen aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu zijn. Deze notitie is de vormvrije 
m.e.r.-beoordeling op grond waarvan het bevoegd 
gezag zich kan vergewissen.

1.2 Structuurvisie Poort van Hoorn
Het plangebied beslaat (de directe omgeving van) 
het stationsgebied in Hoorn waarbij de  voorgenomen 
activiteit bestaat uit:
1. Realisatie Carbasiusweg, een nieuwe toegangsweg 

naar de binnenstad
2. Ontwikkeling deelgebied Maelsonstraat 

(onderwijs, kantoren, wonen en maatschappelijke 
voorzieningen)

3. Ontwikkeling stationsgebied Noord (busstation, 
parkeren, kantoren, wonen, detailhandel, horeca 
en maatschappelijke voorzieningen)

4. Ontwikkeling stationsgebied Zuid (detailhandel, 
dienstverlening, horeca en wonen)

5. Ontwikkeling Vale Hen (detailhandel, horeca en 
wonen)

6. Ontwikkeling Prisma locatie (nog geen 
uitgangspunten vastgesteld)

7. Ontwikkeling Pelmolenpad (wonen en 
dienstverlening)

8. Ontwikkeling Dampten (onderwijs en kantoren)

In de onderstaande figuren is het plangebied van de 
structuurvisie Poort van Hoorn weergegeven (figuur 1) 
en de onderscheiden zeven deelgebieden binnen de 
structuurvisie (figuur 2). In figuur 2 staat aangegeven 
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waar welke voorgenomen activiteit zich binnen het 
plangebied bevindt. 

1.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
In de vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt bekeken welke 
mogelijke effecten de voorgenomen activiteit (ontwikkelen 
Poort van Hoorn) heeft op het milieu. Daarbij wordt 
ingegaan op:
•	 De aard en omvang van de voorgenomen activiteit
•	 De (gevoeligheid van de) omgeving waarin de activiteit 

ligt
•	 De maatschappelijke aandacht voor de activiteit
•	 Mate van beschikbaarheid van informatie, bijvoorbeeld 

over de gevoeligheid van gebieden

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt aandacht besteed 
aan een globale en kwalitatieve beschrijving van de te 
verwachten effecten van de voorgenomen activiteit. 

1.3.1 Aard en omvang voorgenomen activiteit
Context
Naast de structuurvisie voor het plangebied Poort van 
Hoorn is er ook een structuurvisie voor de hele stad: de 
‘Structuurvisie Hoorn’. De ‘Structuurvisie Hoorn’ is de 
uitwerking van de stadsvisie uit 2005. Het is het kader voor 
ruimtelijke ontwikkelingen en benoemt de opgaven waar 
Hoorn de komende jaren voor staat. De structuurvisie ‘De 
Poort van Hoorn’ gaat specifiek in op het stationsgebied en 
omgeving, en daarop is deze vormvrije m.e.r.-beoordeling 
gericht.

De volgende ontwikkelingen worden in de structuurvisie 
‘De Poort van Hoorn’ voorzien, die ten behoeve van 
daadwerkelijke realisatie in bestemmingsplannen 
vastgelegd moeten worden.

Realisatie Carbasiusweg (nummer 1)
Een belangrijk onderdeel van het project Poort van Hoorn is 
de nieuwe toegangsweg naar de binnenstad. Deze weg is 
de Carbasisusweg genoemd. De nieuwe weg zorgt voor:
•	 Een bereikbaar centrum nu en in de toekomst
•	 Veiligheid in het verkeer door auto’s en langzaam 

verkeer te scheiden

De weg komt te liggen tussen de Provincialeweg en De 
Weel. Deze nieuwe weg vervangt het Keern-zuid voor 
gemotoriseerd verkeer.

Figuur 1. Plangebied structuurvisie 

Poort van Hoorn

Figuur 2. Deelgebieden binnen 

structuurvisie Poort van Hoorn
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Ontwikkeling deelgebied Maelsonstraat (nummer 2)
Binnen dit gebied is de grootste werkgever uit de regio 
gevestigd, het Westfries Gasthuis. Ook zijn er aan de 
gezondheidszorg gelieerde bedrijven gevestigd, alsmede 
kantoren en het Horizon College. In 2008 heeft het Horizon 
College een nieuw schoolgebouw neergezet. Doordat bij 
de bouw van de school de gronden optimaal zijn gebruikt 
is er grond vrij gekomen. Op deze gronden is ruimte voor 
een nieuwe ontwikkeling. De gronden liggen naast de 
Provincialeweg.

In het deelgebied Maelsonstraat worden de volgende 
functies toegevoegd: maatschappelijke voorzieningen, 
kantoren, onderwijsvoorzieningen en woningen.
Een ander uitgangspunt is het verbeteren van de 
bereikbaarheid. Om het Transferium beter bereikbaar te 
maken is de gedachte om de Maelsonstraat direct aan te 
sluiten op de Provincialeweg.

Ontwikkeling stationsgebied Noord (nummer 3)
Dit gebied is bekend als het Transferium. Op het 
Transferium is momenteel ruimte voor 650 auto’s en 800 
stallingplaatsen voor fietsen.

In het deelgebied stationsgebied Noord wordt een nieuw 
busstation gerealiseerd, inclusief een parkeerfunctie voor 
bezoekers van de binnenstad. Het parkeren voor mensen 
die overstappen op de trein wordt geconcentreerd en 
uitgebreid. Daarnaast wordt er een programma toegevoegd 
van kantoren, woningen, horeca, detailhandel en 
maatschappelijke voorzieningen.
De onderkomsten en delen van het spooremplacement 
die in gebruik zijn bij de stichting Stoomtram Hoorn-
Medemblik worden in beperktere omvang geïntegreerd in 
het programma.

Ontwikkeling stationsgebied Zuid (nummer 4)
In dit gebied staat het monumentale stationsgebouw 
en is de ingang van het treinstation. Daarnaast is er het 
busstation voor vervoer per bus door de stad en naar de 
regio.
In de bewaakte fietsstalling zijn 1000 plaatsen aanwezig. 
Op de Noorderveemarkt, ook onderdeel van het gebied, 
is ruimte voor 525 fietsen en 100 auto’s. Daarnaast 
zijn er bedrijven en winkels gevestigd en staat er een 
appartementencomplex.

Het in deelgebied Stationsgebied Zuid gelegen busstation 

wordt verplaatst naar deelgebied stationsgebied Noord. 
In plaats daarvan wordt een programma toegevoegd van 
detailhandel, dienstverlening, horeca en woningen. 

Ontwikkeling Vale Hen (nummer 5)
De Vale Hen is een parkeerlocatie voor ongeveer 
170 auto’s. Daaraan toegevoegd worden functies als 
detailhandel, horeca en woningen met de daarbij 
behorende parkeervoorzieningen.

Ontwikkeling Prisma locatie (nummer 6)
De Prismalocatie is het terrein van de voormalige 
scholengemeenschap Prisma. Het gebouw is inmiddels 
gesloopt. De locatie ligt braak en heeft tijdelijk een 
parkeerfunctie.

De Prismalocatie ligt ten westen van de Carbasiusweg 
en vormt feitelijk de afronding van de Grote Waal. In de 
herstructureringsopgave van deze wijk kan de Prismalocatie 
gebruikt worden om woningtypes te realiseren die 
aanvullend zijn op de beslaande woningvoorraad van de 
wijk.

Ontwikkeling Pelmolenpad (nummer 7)
Het Pelmolenpad is een parkeerterrein voor 570 auto’s. 
De rayonpost van de gemeente heeft hier ook zijn 
plaats. Verder staan er woningen, een tankstation en een 
garagebedrijf.

In de uitgangspunten staat beschreven dat de volgende 
functies aan het Pelmolenpad toegevoegd kunnen 
worden: woningen in combinatie met kleinschalige 
kantoorvoorzieningen, kunstnijverheid, dienstverlening aan 
huis en parkeren.

Ontwikkeling Dampten
Het Dampten heeft alles in zich, mede op basis van 
bestaande functies, om een sterk thematisch
programmacluster te worden op het gebied van leren en 
werken.

Conclusie
Als gevolg van de planontwikkeling zullen de 
verkeersstromen in het plangebied wijzigen. Door de 
toevoeging van woon, school en werkfuncties zal het 
gebied intensiever gebruikt worden en zullen meer 
personen aanwezig zijn. Door uitbreiding van de 
detailhandel en horeca-voorzieningen zal de recreatiedruk 

licht toenemen. Deze toename is echter beperkt. 
De uitbreiding is een aanvulling op de bestaande 
voorzieningen in het plangebied en de nabijgelegen 
binnenstad van Hoorn. De aanvullende recreatieve 
druk die hierdoor aan het gebied wordt toegevoegd is 
zeer beperkt in verhouding tot het bestaande gebruik. 

1.3.2 De (gevoeligheid van de) omgeving
Deze paragraaf behandelt de belangrijkste conclusies 
voorkomend uit de uitgevoerde (milieu)onderzoeken 
ten behoeve van de structuurvisie ‘De Poort van 
Hoorn’ en de in voorbereiding zijnde (voor)ontwerp 
bestemmingsplannen binnen het plangebied.

Natuur: Natura 2000-gebieden
Het plangebied Poort van Hoorn is niet beschermd in 
de Natuurbeschermingswet. Ook maakt het gebied 
geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, 
noch is er een Beschermd Natuurmonument binnen 
het plangebied gelegen. Het direct ten zuiden 
aan het plangebied grenzende Markerkeer en 
IJmeer is als Vogel- en Habitatrichtlijngebied in het 
Europese netwerk van beschermde natuurgebieden 
opgenomen en daarom beschermd onder de 
Natuurbeschermingswet (Markerkeer en IJmeer, 
Natura2000-gebied). De begrenzing van het 
Natura2000-gebied is weergegeven in figuur 3.

Om inzicht te krijgen in de (mogelijke) ecologische 
effecten van de voorgenomen ontwikkeling is 
onderzoek naar de flora en fauna in het plangebied 
uitgevoerd1. Gezien de ligging in de nabijheid van 
Natura2000-gebied maakt een Voortoets onderdeel 
uit van het onderzoek. Ook is gekeken naar de 
beleidsmatige status van (delen van) het plangebied en 
omgeving.

Middels de Voortoets wordt bepaald of er een 
kans is op een (significant) negatief effect op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000-
gebied als gevolg van de beoogde ingreep.
De geplande en toekomstige ingrepen vinden plaats 
binnen de bebouwde kom van Hoorn en hebben 
geen uitstralende werking op de betreffende Natura 
2000-gebieden. Uitgesloten kan worden dat de 
werkzaamheden een effect hebben op de aangewezen 
1 Rapporten met kenmerk ‘1891 Eindrapport ecologische beoordeling - PDF (2)’ 

d.d. mei 2012 en ‘1966 Notitie PDF’ d.d. oktober 2012
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natuurwaarden die zich alleen bevinden binnen de grenzen 
van de Natura 2000-gebieden ‘Markermeer & IJmeer’, 
‘Polder Zeevang’, ‘Eilandspolder’ en ‘IJsselmeer’.

De voor Natura 2000-gebieden ‘Markermeer & IJmeer’, 
‘Eilandspolder’ en ‘IJsselmeer’, aangewezen ganzen, 
zwanen en Smienten slapen in de Natura 2000-gebieden 
en foerageren in gebieden buiten de grenzen van 
deze gebieden. Door de externe werking van de 
Natuurbeschermingswet zijn bovengenoemde mobiele 
soorten ook beschermd buiten de begrenzing van de 
Natura 2000-gebieden. Het plangebied is echter niet 
geschikt voor betreffende vogelsoorten, omdat het 
plangebied binnen de bebouwde kom van Hoorn ligt en 
ongeschikt is als foerageergebied.

De enige mobiele soort waarbij wel sprake zou kunnen zijn 
van een ecologische relatie tussen het plangebied en de 
betreffende Natura 2000-gebieden is de Meervleermuis. 
Deze soort foerageert in Natura 2000-gebieden en heeft 
zijn verblijfplaatsen in gebouwen in de omgeving. In 
het plangebied staan gebouwen die in potentie geschikt 
zijn voor de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
Meervleermuis

Middels een aanvullend onderzoek is onderzocht of de 
panden daadwerkelijk gebruikt worden als verblijfplaats. 
Voor het pand aan de Maelsonstraat 22 blijkt dit het geval. 
In het kader van het bestemmingsplantraject dient voor het 
wegnemen van deze verblijfplaats een ontheffingsaanvraag 
ingediend te worden. 

Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 
van de Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten.

Natuur: EHS
Het plangebied ligt nabij EHS-gebied ‘Markermeer’. Er 
vinden geen ingrepen plaats binnen de EHS, waardoor 
er geen sprake is van een verlies van oppervlakte van de 
Ecologische Hoofdstructuur. Omdat ingrepen bovendien 
plaatsvinden binnen de reeds drukke stedelijke omgeving 
en geen uitstralend effect hebben op de EHS, zijn er geen 
negatieve effecten te verwachten op de wezenlijke waarden 
van EHS gebied ‘Markermeer’. De geplande en toekomstige 
ingrepen veroorzaken om deze redenen geen conflict met 
de regelgeving omtrent de EHS.

Natuur: beschermde soorten

Voor enkele van de geplande ingrepen worden 
werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande watergangen. 
De ingrepen veroorzaken geen conflict met de Flora- en 
faunawet ten aanzien van wettelijk beschermde vissen en 
overige beschermde soorten. Daarbij dient wel voldaan te 
worden aan de voorwaarde dat broedende vogels en hun 
nesten niet verstoord mogen worden.

Bodem
Op meerdere locaties binnen het plangebied zijn enkele 
bodemverontreinigingen aanwezig2. Parallel met de 
2 Rapportage met kenmerk ‘bodemadvies Poort van Hoorn, Milieudienst Westfriesland, 

MD11.01559, 10 maart 2011

bestemmingsplanprocedures wordt vervolgonderzoek 
op het gebied van bodem uitgevoerd. Indien dat voor 
de toekomstige bestemming nodig is, zal sanering van 
de verontreiniging plaats vinden. De bodemkwaliteit in 
het plangebied zal daardoor verbeteren.

Water
In het kader van de aanleg van de Carbasiusweg heeft 
overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. De toename aan verhard 
oppervlak zal gecompenseerd moeten worden binnen 
het plangebied. In het deelgebied Pelmolenpad wordt 

Figuur 3. Natura2000-gebied 

Markermeer en IJmeer (rood 

gemarkeerd) in de nabijheid van 

het plangebied.
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een 230 meter lange duiker vervangen door een singel 
in de buurt (open water). Dit komt ten goede aan de 
ruimtelijke kwaliteit, de beleving van het water en het 
waterbergend vermogen. Voor alle ontwikkelingen geldt 
dat binnen de bestemmingsplantrajecten een watertoets 
uitgevoerd dient te worden. Daarbij wordt zowel aandacht 
besteed aan de waterkwaliteit als de waterkwantiteit, als 
de klimaatbestendigheid van de plannen. Daarmee wordt 
geborgd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu zullen optreden. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Voor het plangebied is archeologisch onderzoek 
uitgevoerd3. Voor enkele locaties dient er nader 
archeologisch onderzoek plaats te vinden binnen het 
bestemmingsplantraject. Het lijkt daarmee uitgesloten dat 
er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen 
optreden.

Het zichtbaar en beleefbaar maken van de historie van de 
stad is een van de peilers van de structuurvisie. Daarbij 
wordt onder andere ingezet op een herwaardering van het 
Keern als historische structuurlijn (vroegere uitvalsroute 
van de vestingstad Hoorn) en het beter zichtbaar maken 
van de omkadering van de binnenstad. Het Keern wordt 
omgevormd tot een langzaam verkeer route. Op basis 
van de kaarten op pagina 18 (structuurvisie) is te zien dat 
delen van het plangebied als monument zijn aangewezen. 
In de bestemmingsplantrajecten zal hier aandacht voor 
moeten zijn, om waarden waar mogelijk te behouden en 
in te passen in de ruimtelijke ontwikkelingen. Indien dat 
het geval is zullen belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu niet optreden.

Het plangebied betreft een binnenstedelijke locatie die 
grotendeels wordt herontwikkeld. De landschappelijke 
impact zal hiermee zeer beperkt zijn. Bestaande 
zichtlijnen (stationsgebied (nieuw) en binnenstad (oud)) 
worden behouden. Profielen met monumentale bomen 
worden zoveel als mogelijk behouden. Vanwege het 
ontwikkelingsgerichte karakter van de structuurvisie wordt 
voldoende aandacht besteed aan de stedenbouwkundige 
waarden. Het lijkt daarmee uitgesloten dat er belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu zullen optreden.

3 Rapporten met kenmerk ‘Archeologische quickscan Hoornse Poort low resolution_S_11 

18678_1’, d.d maart 2010 en ‘Archeologisch advies inpassing weg versie B’ d.d. 2011.

Verkeer en parkeren
Het onderwerp verkeer heeft een belangrijke plaats in 
de structuurvisie. Er is een uitgebreide verkeerskundige 
analyse opgenomen. Daarnaast is er ook een 
verkeersmodelkundige berekening uitgevoerd. De 
verwachte hoeveelheid extra verkeer zorgt niet voor 
problemen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. 
Binnen het plangebied wordt de infrastructuur aangepast 
en worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd om in 
de parkeerbehoefte te voorzien. Het lijkt uitgesloten dat 
er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen 
optreden.

Geluid
Uit onderzoek dat voor de voorziene ruimtelijke 
ontwikkelingen in de structuurvisie is uitgevoerd4 blijkt dat 
als gevolg van de nieuwe geplande weg (Carbasiusweg) de 
maximale ontheffingswaarde van 63dB Wet geluidhinder 
ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen wordt 
overschreden. Voor twee overige geplande wegen wordt 
de voorkeursgrenswaarde van 48dB overschreden. In het 
kader van het bestemmingsplantraject zal nader onderzoek 
noodzakelijk zijn.
Er treden milieueffecten op, maar deze lijken niet van dien 
aard dat deze binnen het bestemmingsplantraject niet 
voldoende weggenomen kunnen worden. Het lijkt daarmee 
uitgesloten dat er belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu zullen optreden.

Luchtkwaliteit
Uit het luchtkwaliteitsonderzoek dat voor de gehele 
gemeente Hoorn in 2011 is uitgevoerd5 blijkt dat overal 
wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Uit 
onderzoek dat voor de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen 
in de structuurvisie is uitgevoerd blijkt dat geen knelpunten 
ontstaan6. Voor individuele ontwikkelingen zal in het 
bestemmingsplantraject getoetst moeten worden of er toch 
geen knelpunten optreden. Het lijkt daarmee uitgesloten 
dat er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen 
optreden.

4 Rapport met kenmerk Onderzoek geluid en lucht Carbasiusweg Poort van 

Hoorn_15219-1-RA_definitief, d.d. september 2011

5 Rapport met kenmerk 12.26592_rapport luchtkwaliteit 2011 gemeente Hoorn, 21 juni 

2012, Milieudienst Westfriesland, d.d. 2011

6 Rapport met kenmerk Onderzoek geluid en lucht Carbasiusweg Poort van 

Hoorn_15219-1-RA_definitief, d.d. september 2011

Externe veiligheid
Over de provinciale weg N506 vindt transport van 
gevaarlijke stoffen plaats. Daardoor kent deze weg een 
risicocontour. Als gevolg van de planontwikkelingen in 
de nabijheid van de N506 is sprake van een toename 
van het groepsrisico ten opzichte van de huidige 
situatie7. Op andere locaties binnen het plangebied 
is geen sprake van concrete (toenemende) relevante 
risico’s ten aanzien van externe veiligheid. De plannen 
zijn in het kader van externe veiligheid uitvoerbaar, 
mits in het kader van het bestemmingsplantraject 
maatregelen worden genomen om (de toename van) 
het groepsrisico tot een minimum te beperken. Het 
bevoegd gezag zal hier uiterlijk voor vaststelling van 
het bestemmingsplan over besluiten. Het lijkt daarmee 
uitgesloten dat er belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu zullen optreden.

Bedrijven en milieuzonering
De afstand tussen de in het plangebied te realiseren 
voorzieningen (waaronder kwetsbare objecten) 
en risicovolle of hinder veroorzakende bedrijven is 
voldoende. Als gevolg van de verplaatsing van het 
tankstation aan het Keern naar buiten het plangebied 
wordt een risicobron weggenomen. Hierdoor kan 
geconcludeerd worden dat de bestaande bedrijvigheid 
binnen en in de nabij van het plangebied geen 
belemmering vormt voor de realisatie van gevoelige 
objecten in het plangebied. Ook de nieuw te realiseren 
voorzieningen in het plangebied vormen geen 
belemmering voor de planrealisatie. Het lijkt daarmee 
uitgesloten dat er belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu zullen optreden.

1.3.3 Maatschappelijk aandacht voor de 
activiteit

De voorziene ontwikkelingen rondom het 
Stationsgebied zijn van grote betekenis voor de stad 
Hoorn, en daarmee voor bewoners en bezoekers van 
het gebied. De gemeente Hoorn heeft een uitgebreid 
communicatietraject opgestart om geïnteresseerden op 
de hoogte te houden en een platform te bieden mee 
te denken. Daartoe is een projectwebsite ingericht 
waarop veel informatie over de voorgeschiedenis 
en de huidige stand van zaken is te vinden. Ook 
biedt de website de mogelijkheid input te leveren. 
7 Rapport met kenmerk M2012058800R001 Bestemmingsplan Carbasiusweg en 

omgeving d.d. oktober 2012
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Daarnaast is een klankbordgroep ingesteld met een 
brede vertegenwoordiging en is ook de kenniswerkplaats 
(provincie Noord-Holland, Clusiuscollege en de Kamer 
van Koophandel Noordwest-Holland) aangesloten. D 
ontwerpstructuurvisie heeft vanaf begin oktober tot en met 
21 november 2012 ter inzage gelegen, waarbij een ieder in 
de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. 

1.3.4 Beschikbaarheid informatie
Voor de structuurvisie zijn enkele milieuonderzoeken 
uitgevoerd en er is gebruik gemaakt van recente 
beschikbare milieu-onderzoeken vanuit onder andere de in 
voorbereiding zijnde (voor)ontwerp bestemmingsplannen. 
Voor het abstractieniveau van een structuurvisie is daarmee 
op dit moment voldoende inzicht in de milieugevolgen 
van de voorgenomen ontwikkeling. In het kader van 
de bestemmingsplantrajecten zal nader (gedetailleerd) 
onderzoek noodzakelijk zijn. 

1.4 Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling
Met in acht neming van bovenstaande is het uitgesloten 
dat er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
zullen optreden. Er is geen aanleiding om voor het te 
nemen besluit nader onderzoek in de vorm van een m.e.r.-
beoordeling of m.e.r. uit te voeren. 
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