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Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,
Inleiding
Medio 2020 heeft u de laatste Raadsinformatiebrief ontvangen omtrent de voortgang van
de nieuwbouwlocatie van de Eilanden van Hain in Krommenie. De laatste
Raadsinformatiebrief is verstuurd naar aanleiding van een collegebesluit op 18 juni 2020
over een aantal wijzigingen in het ontwerp van het plan; waaronder het vervallen van de
doorbraak in de Busch en de ontsluiting op de Provinciale weg (Sportlaan).
Omdat er sinds die tijd veel activiteiten zijn uitgevoerd, is het tijd voor een nieuwe
informatiebrief. Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van het verloop van
het proces sinds medio 2020 en het vervolg. Ter toelichting beschrijven wordt ook nog kort
het proces voor medio 2020 beschreven.
Toelichting
In het najaar van 2019 zijn er een vijftal grote burenoverleggen geweest rondom specifieke
onderwerpen. De deelnemers aan de burenoverleggen hebben vervolgens begin 2020 een
advies aan de gemeente en ontwikkelaar gegeven. Een aantal van die adviezen zijn
overgenomen in het ontwerp door de ontwikkelaar. Het college van B&W heeft daarover
een besluit genomen in juni 2020 en u daarover geïnformeerd.
De bedoeling was hierna een brede informatieavond te organiseren, maar dat was niet
mogelijk vanwege de Coronamaatregelen. In september 2020 is zodoende in kleine
groepen een persoonlijke toelichting gegeven aan omwonenden die daar behoefte aan
hadden. Dit heeft geresulteerd in vier gesprekken. Uit deze gesprekken bleek dat er een
tweetal onderwerpen zijn die omwonenden nog zorgen baren en nog onderwerp van
discussie zijn:
- Ontsluiting Eilanden van Hain;
- Effecten van de voorbelasting / zetting en bouwverkeer.
Ontsluiting Eilanden van Hain
In de tenderuitvraag van de gemeente zaten een aantal mogelijkheden qua ontsluiting van
de Eilanden van Hain, zoals de ontsluiting van het Provily-gedeelte via de nieuw aan te
leggen Sportlaan en ontsluiting van de Slibkuil via een nieuwe brug over de Kerksloot.
Ontsluiting Provily
In de eerste plannen van de ontwikkelaar zat een nieuwe ontsluiting op de N8 voor het
Provily-gedeelte; de nieuw aan te leggen Sportlaan. Deze ontsluiting is 20 maart 2019
gepresenteerd aan de buurt tijdens een buurtbijeenkomst. Op 9 mei is door een groep
bewoners van de Venusstraat en Marslaan een petitie ingediend bij de gemeente tegen de
komst van de Sportlaan als nieuwe ontsluitingsweg. Zij gaven tevens aan zich niet
vertegenwoordigd te voelen door de bewonerscommissie. Op basis van de geuite
zorgpunten tijdens de buurtbijeenkomst en het feit dat sommige buurtbewoners zich niet
gehoord voelden, is besloten om een aantal brede buurtoverleggen te organiseren.
Parallel hieraan heeft de ontwikkelaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van de
Sportlaan als een nieuwe ontsluiting op de Provinciale weg. De Provincie heeft hierbij
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aangegeven dat een ontsluiting via de nieuw aan te leggen Sportlaan niet wenselijk is. Dit
vanwege de onmogelijkheid om een goede en veilige doorstroming te combineren met een
extra toe- en afrit. Een extra toe- en afrit bij de Marslaan ligt namelijk te dicht bij beide
geregelde kruispunten met de Busch en Rosariumlaan, gezien de toegestane snelheid van
80 km/u op de N203. De doorstroomfunctie van de N203 komt daardoor in gevaar. Dat
geldt nog sterker voor een rotonde. De provincie verleent daarom geen medewerking aan
dit voorstel.
Ook tijdens de burenoverleggen is de Sportlaan ter sprake gekomen en deze is genoemd
in het eindadvies van de omwonenden nav de burenoverleggen. Daarbij werd duidelijk dat
een deel van de buren een (nieuw aan te leggen) Sportlaan langs de sportvelden wél wil en
een ander deel niet (vandaar ook de petitie).
Na de burenoverleggen is de gemeente, in aanvulling op de ontwikkelaar, in gesprek
gegaan met de Provincie over de Sportlaan om te onderzoeken of een verkeerskundige
oplossing mogelijk was. De provincie heeft toen wederom aangegeven dat zij niet
meewerken aan een ontsluiting van de Eilanden van Hain via de Sportlaan. Dit betekent
dat deze ontsluitingswijze vervalt en dat passende ontsluiting van de wijk via het bestaande
wegennet wordt onderzocht (zie kopje ‘Conclusie inpassing bestemmingsverkeer’).
Onderzoek provincie leefbaarheid N203
De N203 is een van de drukste provinciale wegen van Noord-Holland. Bij Krommenie geeft
dat in de huidige situatie overlast voor de omwonenden. De provincie wil het verkeer een
andere route aanbieden; daarom doet de provincie samen met de regio en het Rijk
onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9. Die weg ligt er de
komende jaren nog niet, dus de provincie onderzoekt maatregelen die de leefbaarheid in
en rond Krommenie op korte termijn (voor 2025) kunnen verbeteren. Hiervoor is in
het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ een bedrag van €11 miljoen gereserveerd.
Na consultatie van omwonenden en een interne toets is een lijst van 21 haalbare
maatregelen opgesteld. Na een verdere aanscherping door de deskundigen bleken er 6
kansrijk te zijn. Bij de overige 12 maatregelen is uitgelegd waarom deze alsnog zijn
afgevallen. Één van deze afgevallen maatregelen is het verlagen van de snelheidslimiet
van 80 naar 50 km/u tussen de Busch en Dam en Trias VMBO / Saendelverlaan. Om deze
maatregel te realiseren is namelijk ook een aanpassing van de weg noodzakelijk. Het
wegbeeld dient te passen bij de gevraagde snelheid, zodat deze snelheid voor
weggebruikers ‘logisch’ past bij hun beleving. Alleen dan is de gevraagde snelheid ook
‘juridisch handhaafbaar’. Deze maatregel is als niet haalbaar beoordeeld omdat niet aan
bovenstaande kan worden voldaan. Dit gedeelte van de weg ligt niet binnen de bebouwde
kom en is ook niet zodanig aan te passen dat de weg de uitstraling krijgt van een
bebouwde kom. De bebouwing ligt ver van de weg en is (door het geluidsscherm) zelfs niet
zichtbaar. Samen met de lange zogeheten ‘rechtstand’ van dit weggedeelte betekent dit dat
50 km/u hier niet geloofwaardig te maken is.
De provinciale Leefbaarheidsgelden voor de N203 en daaruit voortvloeiende maatregelen
bieden dus geen mogelijkheid om alsnog een eventuele Sportlaan in te passen. Mocht het
verlagen van de snelheid in de toekomst wel in beeld komen, waarmee dan mogelijk ook
het bezwaar van de provincie tegen de Sportlaan vervalt, dan wordt dit niet onmogelijk
gemaakt door de ontwikkeling van de Eilanden van Hain. Uiteraard dient dan goed
onderzocht te worden of deze aansluiting nodig én wenselijk is.
Ontsluiting Slibkuil
Na de tenderfase voor de Eilanden van Hain is het ingediende tenderplan door de
ontwikkelaar verder uitgewerkt en getoetst. Uit deze toets bleek dat de brug over de
Kerksloot niet de vereiste minimale doorvaarthoogte had, zoals opgenomen in het
geldende bestemmingsplan. Deze vereiste doorvaarthoogte is conform de eisen van het
HHNK in verband met beheer en onderhoud. Inmiddels was ook het Groen en Waterplan in
2018 vastgesteld; waarin is opgenomen dat nieuwe bruggen over doorgaande vaarroutes
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een minimale hoogte van 1,5 meter moeten hebben. Hieronder valt ook de Kerksloot.
Al snel bleek dat een nieuw ontwerp moeilijk inpasbaar was op de locatie in verband met
het ruimtegebrek; de Kerksloot ligt op zeer korte afstand parallel aan de Militaire weg. Deze
beperkte ruimte zorgt ervoor dat de aanlanding van de brug op de kant moeilijk is.
Vervolgens zijn meerdere varianten voor een brug onderzocht in een varianten- en
ontwerpstudie, waaronder schuine varianten (zie bijlage I en II).
Uit de variantenstudie bleek dat door het ruimtegebrek geen van de onderzochte
alternatieven voldeed aan de combinatie van een voldoende doorvaarthoogte en maximaal
hellingspercentage (4%). Dit maximale hellingspercentage geldt voor alle niet-beweegbare
bruggen en heeft te maken met de toegankelijkheid voor mindervalide personen. Een
ander zwaarwegend effect van de te steile helling is de verkeersonveilige aansluiting die
hierdoor ontstaat. De kruising wordt hierdoor onoverzichtelijk. Bij de schuine varianten komt
hier nog bij dat de aanlanding schuin is en de situatie nog onoverzichtelijker wordt.
Parallel aan de variantenstudie is onderzocht of de brug over de Kerksloot nodig is vanuit
de toekomstige verkeersintensiteiten. In bijlage I treft u de gegevens uit het verkeersmodel
aan. Uit het model blijkt dat de huidige verkeersintensiteit op de Komarowlaan (Van
Allenstraat) 40 voertuigen per etmaal is. Met de realisatie van de Slibkuil (circa 43
woningen) loopt dit aantal op tot maximaal 380 voertuigen per etmaal. Dit is uiteraard een
forse stijging ten opzichte van het huidige aantal, maar absoluut gezien nog steeds een
lage verkeersintensiteit, die niet leidt tot verkeersproblemen.
Indien de brug over de Kerksloot wel gerealiseerd zou worden, neemt de
verkeersintensiteit op de Marslaan toe tot circa 1.000 tot 1.100 motorvoertuigen per etmaal;
in de huidige situatie is dat ongeveer 650 motorvoertuigen per etmaal.
In bijlage I treft u de gehouden variantenstudie (inclusief verkeersintensiteiten) aan. In
bijlage II vindt u een overzicht van de ontwerpvarianten die specifiek zijn onderzocht voor
de ontsluiting van de Slibkuil.
De uitkomsten van de variantenstudie zijn aan de omwonenden gepresenteerd tijdens de
brede burenoverleggen. Uitgangspunt bij de brede burenoverleggen was dat de Slibkuil in
de toekomst ontsloten wordt via bestaande wegen (Komarowlaan) en niet via een nieuw
aan te leggen brug over de Kerksloot. De deelnemers aan de burenoverleggen hebben na
de overleggen gezamenlijk een advies opgesteld, waarin zij suggesties, ideeën,
aandachtspunten etc. hebben weergegeven. Uit dit advies blijkt dat omwonenden het niet
unaniem met elkaar eens zijn; zo wil een deel wel een brug over de Kerksloot, een ander
deel niet. De mening hangt af naar gelang waar men woont. Dit advies (inclusief de reactie
van de ontwikkelaar en gemeente daarop) is toegevoegd als bijlage III en zat als bijlage bij
de vorige Raadsinformatiebrief.
Conclusie inpassing bestemmingsverkeer
Door het niet doorgaan van de Sportlaan en de keuze voor geen brug over de Kerksloot, is
een zorgvuldige inpassing van het bestemmingsverkeer onderdeel van het vervolgtraject,
met daarbij specifiek aandacht voor de aanwezige verkeersdruk binnen de bestaande
wijken.
Op basis van bovenstaande conclusies worden de ontsluitingsroutes als volgt:
- Voor het gedeelte Slibkuil: Komarowlaan – Van Allenstraat – Gagarinstraat –
Ruimtevaartlaan – Neptunuslaan
- Voor het gedeelte Provily noord: Marslaan – Uranuslaan – Neptunuslaan
- Voor het gedeelte Provily zuid: Marslaan – Jupiterstraat
Daarna gaan alle routes verder via de Jupiterstraat naar de Rosariumlaan. Van daaruit kan
het verkeer richting centrum of de N8.
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Analyses laten zien dat deze inpassing weliswaar leidt tot toenemende
verkeersintensiteiten op bepaalde straten, maar dat inpassing goed mogelijk is en de
bestaande wegenstructuur het goed aankan.
Effecten voorbelasting / zetting en bouwverkeer
Ervaring in andere projecten leert dat voorbelasting van een terrein van invloed kan zijn op
de naastgelegen gronden of gebouwen. Het effectgebied van deze invloed is afhankelijk
van de vastigheid van de grond en kan variëren van enkele meters tot tientallen meters
afstand vanaf het voorbelaste terrein. Bij het opstellen van een geotechnisch advies
behoort ook het beschouwen van invloeden op de omgeving. Als blijkt dat de invloed te
groot is, zal een andere uitvoeringswijze beschouwd en doorgerekend worden, net zolang
totdat de invloed acceptabel is. Naast de zetting wordt ook de zijdelinkse druk beschouwd,
het afschuiven van de grond.
De ontwikkelaar is op dit moment nog bezig met het opstellen van het geotechnisch
onderzoek. Uiteraard worden wij daar als gemeente bij betrokken en stellen wij ook
voorwaarden. Eén van die voorwaarden is het opstellen van een monitoringsplan, dat wordt
opgesteld als de uitvoeringswijze is bepaald. In dit plan wordt aangegeven hoe tijdens de
uitvoering wordt getoetst of de aannamen en berekeningen uit het geotechnisch advies
correct zijn. Het monitoringsplan voorziet bijvoorbeeld in meetpunten die de werkelijke
zetting meten. Als blijkt dat de meetwaarden afwijken van de prognose dan worden er in de
uitvoering aanpassingen gedaan om invloed op de omgeving te voorkomen.
Bouwverkeer
Ten behoeve van de voorbelasting wordt zand aangebracht. Voor het zandtransport zijn
verschillende opties besproken tijdens de burenoverleggen. In het eindadvies van de
burenoverleggen zijn opties voorgedragen, zoals via een tijdelijke bouwweg vanaf de N203,
transport via de Busch of middels transportbanden etc. Zie bijlage 2 van bijlage III.
De voorstellen uit het burenadvies zijn meegenomen door de ontwikkelaar bij de afweging
van de routes voor het bouwverkeer. Hierbij is vooral gekeken naar de wens om de route
zo kort mogelijk over bestaande wegen te laten gaan. Na onderzoek van de voorstellen is
echter niet voor de kortste route gekozen, aangezien deze juist het onveiligst is door de
ligging van scholen, sportclub of smalle woonstraten. Zodoende is gekozen voor de
veiligste route. Zie onderstaande afbeelding. Deze route is richting omwonenden
gecommuniceerd middels het toesturen van de reactie van de ontwikkelaar op het
burenadvies.
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De route voor bouwverkeer en zandtransport is, voor zowel de aan- als afvoerroute:
• N8
• Rosariumlaan
• Zilverschoonlaan
• Ruimtevaartlaan
• Neptunuslaan
• Uranuslaan
Vanaf daar:
- voor Provily:
 Marslaan (tot Sporting)
- voor Slibkuil:
 Marslaan
 Militaireweg
 tijdelijke brug over de Kerksloot
De komende tijd gaan wij kijken of er nog optimalisatiemogelijkheden zijn voor de route van
het bouwverkeer.
Zoals aangegeven is het geotechnisch onderzoek momenteel in uitvoering. Hierbij blijft een
continu punt van aandacht of er tijdelijke maatregelen of aanpassingen nodig zijn
gedurende het voorbelasten en de bouw. Eén maatregel die bijvoorbeeld onderzocht wordt,
is om de voorbelasting gefaseerd uit te voeren, zodat het aangebrachte zand op de locatie
van de eerste fase hergebruikt kan worden op een andere gefaseerde locatie. Hierdoor is
minder zandtransport door Krommenie nodig.
Collegebesluit en RIB
Bovenstaande gemaakte keuzes over de Sportlaan, ontsluiting Slibkuil en bouwverkeer zijn
verleden jaar bekrachtigd via een collegebesluit en ter informatie aan de raad aangeboden
via een Raadsinformatiebrief.
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Overige activiteiten
In de tussentijd is ook een belangrijke mijlpaal behaald, namelijk het overeenkomen en
tekenen van de koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar op 13 april jl.
Wegens corona is hier geen speciaal moment van gemaakt, maar dit hopen we later te
kunnen doen, als de coronaregels dat weer toelaten.
Sinds juni 2020 is vooral veel reken- en tekenwerk verricht. Voordat vergunningen
aangevraagd kunnen worden en het bestemmingsplan ter inzage kan, moeten alle
voorbereidende werkzaamheden door de ontwikkelaar uitgezocht worden en door de
gemeente worden beoordeeld. Dit heeft met name betrekking op de onderzoeken voor het
bestemmingsplan en de voorbelasting; hoeveel zetting mag en kan er optreden, hoeveel
zand is hiervoor nodig, moeten er nog kabels en leidingen verlegd worden voordat het zand
erop gaat, etc. Daarnaast wordt er ook toegewerkt naar een steeds gedetailleerder
ontwerp, maar dit is uiteraard ook weer afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken
voor de voorbereidende werkzaamheden.
Op de Eilanden van Hain, en dan specifiek in het Provily-gedeelte ligt een belangrijke
archeologische vindplaats, ’t Hain, een soort wachttoren uit de Romeinse Tijd. Tijdens de
tender is met de ontwikkelaar overeengekomen dat deze vindplaats terugkomt in het plan
als een speeltoestel voor kinderen in de vorm van een Romeinse wachttoren met een
educatief informatiebord erbij. De exacte locatie is op dit moment nog niet bekend.
Hoe nu verder?
De komende maanden wordt er doorgewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden. De
planning is om in Q3/Q4 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Tegelijkertijd
wordt dan de vergunning aangevraagd en ter inzage gelegd voor het voorbelasten van de
bouwgrond. De ter inzagelegging wordt parallel gedaan om zo maximaal duidelijkheid voor
omwonenden te creëren.
Na de ter inzagelegging en beantwoording van de zienswijzen, komt het bestemmingsplan
naar de raad ter vaststelling.
Communicatie met omwonenden
In de komende maanden tot ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de
vergunning voor het voorbelasten, wordt open en transparant gecommuniceerd. Dit doen
we algemeen via de website en nieuwsbrief van MAAK.noord. Bij specifieke momenten,
zoals de ter inzagelegging, communiceren we via een separate nieuwsbrief, zodat we
omwonenden uitgebreid kunnen informeren over de momenten van formele inspraak.
Daarnaast gaan we gericht communiceren, aangezien we weten wat er speelt en leeft bij
omwonenden, zoals de zorgpunten in deze informatiebrief.
In december 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Breunesse en
drietal bewoners rondom de Slibkuil. Er is toen toegezegd dat nogmaals een uitgebreide
toelichting wordt gegeven op de variantenstudie en de keuze voor het laten vervallen van
een brug over de Kerksloot. Dit toelichtend gesprek vindt de komende tijd plaats.
Daarnaast is toegezegd dat bewoners, wanneer de plannen zijn vastgesteld na de
bestemmingsplanprocedure, nog betrokken worden bij het onderwerp verkeer en de
toekomstige verkeersafwikkeling. Samen gaan we kijken welke aandachtspunten er zijn
voor de toekomstige routes, waar zijn er knelpunten qua verkeersveiligheid, bereikbaarheid
etc. en welke maatregelen kunnen daarvoor getroffen worden.
De bewoners van het woonwagenkamp maken zich zorgen over trillingshinder als gevolg
van het verkeer van en naar de Slibkuil, aangezien hun woningen niet onderheid zijn. Voor
het bouwverkeer wordt dit al ondervangen door een tijdelijke bouwbrug over de Kerksloot.
Voor de definitieve situatie als de woningen zijn gerealiseerd, wordt later onderzocht of er
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trillingshinder optreedt en of hier ondervangende maatregelen voor te treffen zijn.
De ontwikkelaar is op dit moment bezig met het opstellen van geotechnische rapporten ten
behoeve van de voorbelasting. Als dit onderzoek in een dusdanig stadium is dat dit extern
gecommuniceerd kan worden, worden omwonenden, die hier zorgen over hadden, actief
geïnformeerd. De communicatielijnen hierover met de betreffende omwonenden lopen al.
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