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Raadsvoorstel en besluitnota 

Onderwerp 
Intrekken voorbereidingsbesluit Lint Krommenie en vaststellen uitgangspunten nieuw 
bestemmingsplan 

Gevraagd besluit 
1. Akkoord to gaan met de uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan voor het Lint 

Krommenie, inhoudende: 
a. De bestaande hoofdbebouwing wordt leidend; 
b. Per perceel worden bouwvlakken ingetekend op basis van de bestaande 

hoofdbebouwing; 
c. Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de bouwvlakken; 
d. Hoofdgebouwen die al op het achtererfgebied bestaan, worden met een 

bouwvlak ingetekend; 
e. Nieuwe hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan aan het lint/de straat, 

bijgebouwen staan aan de achterzijde van het perceel; 
f. In de bouwvlakken worden voorgevellijnen en verspringingen in de gevelwand 

ten opzichte van de straat (inverdan) vastgelegd; 
g. Bij hoofdgebouwen die inverdan gebouwd zijn, wordt de strook tussen straat en 

hoofdgebouw als Tuin bestemd, in die strook is parkeren van auto's niet 
toegestaan; 

h. Bestaande bouwhoogtes worden vastgelegd; 
i. Bestaande goot- en nokhoogtes van kappen worden vastgelegd; 
j. In het achtererfgebied wordt in een strook tangs de Durgsloot geen nieuwe 

bebouwing toestaan, geen hoofd- en geen bijgebouwen, uitsluitend 
vergunningvrije bouwwerken worden toegestaan. 

2. Akkoord to gaan met het voorstel inzake het onder voorbehoud van besluitpunt 1 
intrekken van het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie (2021/9025 d.d. 27 mei 20221); 

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet 
Openbaar 

Kernverhaal 
Zaanstad werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het nude dorpslint van Krommenie 
(Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en de Vlusch). Het doel is om de 
kleinschalige, gevarieerde en cultuurhistorisch waardevolle lintbebouwing beter to 
beschermen dan in het huidige bestemmingsplan. Op die manier wordt invulling gegeven aan 
de ambitie die de raad in mei 2021 heeft verwoord in het voorbereidingsbesluit. 

De raad stelt de uitgangspunten van het nieuw op to stellen bestemmingsplan vast. De basis 
wordt gevormd door de visie 'De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en paden', de daarbij 
bijbehorende cultuurhistorische verkenning en het onderzoek Haar de cultuurhistorische 
kernkwaliteiten van het dorpslint van Krommenie. Dat heeft geleid tot de volgende 
uitgangspunten: 

• De bestaande hoofdbebouwing wordt leidend; 
• Per perceel worden bouwvlakken ingetekend op basis van de bestaande 

hoofdbebouwing; 
• Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de bouwvlakken; 
• Hoofdgebouwen die al op het achtererfgebied bestaan, worden met een bouwvlak 

ingetekend; 
• Nieuwe hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan aan het lint/de straat, 

bijgebouwen staan aan de achterzijde van het perceel; 
• In de bouwvlakken worden voorgevellijnen en verspringingen in de gevelwand ten 

opzichte van de straat (inverdan) vastgelegd; 
• Bij hoofdgebouwen die inverdan gebouwd zijn, wordt de strook tussen straat en 
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hoofdgebouw als Tuin bestemd, in die strook is parkeren van auto's niet toegestaan; 
• Bestaande bouwhoogtes worden vastgelegd; 
• Bestaande goot- en nokhoogtes van kappen worden vastgelegd; 
• In het achtererfgebied wordt in een strook tangs de Durgsloot geen nieuwe 

bebouwing toestaan, geen hoofd- en Been bijgebouwen, uitsluitend vergunningvrije 
bouwwerken worden toegestaan. 

Bij de zorgvuldige voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan, waarin bestaande 
bouwrechten worden ingeperkt, hoort ook dat eigenaren nog tijdelijk de mogelijkheid wordt 
gegeven om bestaande bouwrechten uit het huidige bestemmingsplan to benutten. Daarom 
wordt het voorbereidingsbesluit, waarmee de raad vorig jaar de bouwmogelijkheden heeft 
`bevroren', ingetrokken en wordt het huidige bestemmingsplan tijdelijk (zeven maanden) weer 
het toetsingskader voor vergunningen. 

Na het vaststellen van de uitgangspunten wordt met bewoners, eigenaren, ondernemers en 
andere belanghebbenden besproken Welke ruimte er in het nieuwe bestemmingsplan zou 
moeten blijven voor nieuwe ontwikkelingen in het lint. 

Aanleiding 
Op 9 juni 2022 vervalt het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie. Met het 
voorbereidingsbesluithad de gemeenteraad beoogd de ruime bouwmogelijkheden uit het 
huidige bestemmingsplan to bevriezen. Gedurende de geldigheid van het 
voorbereidingsbesluit zou een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht dat 
verdere aantasting van de cultuurhistorisch waardevolle lintbebouwing zou kunnen 
voorkomen. 

Het inperken van bouwrechten met een bestemmingsplan kan vergaande impact hebben op 
de eigendomsbelangen van betrokkenen. Met in achtneming van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur (evenredigheidsbeginsel) uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is 
het in dat geval zaak om betrokkenen een voldoende lange periode to bieden om bestaande 
bouwrechten to benutten. De jurisprudentie hieromtrent wijst erop dat een periode van 7 
maanden een redelijke termijn is. 

Tevens is van belang dat op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking treedt. In plaats van 
een ontwerpbestemmingsplan moet het college dan een ontwerpwijziging omgevingsplan ter 
inzage leggen. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de vormgeving, besluitvorming en 
procedures van het omgevingsplan en de veranderingen in planschaderisico onder de 
Omgevingswet. Daarom is het wenselijk dat een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor 1 
januari 2023 ter inzage wordt gelegd, zodat de procedure op de gebruikelijke en bekende 
manier kan worden doorlopen. 

Beoogd resultaat 
Het resultaat van het gevraagde besluit is 

1. Dat er zo snel mogelijk een procedure kan worden opgestart voor een nieuw 
bestemmingsplan dat de verdere aantasting van de cultuurhistorisch waardevolle 
lintbebouwing voorkomt en dat invulling geeft aan de ambities die de raad heeft 
verwoord in het voorbereidingsbesluit. 

2. Dat eigenaren nog zeven maanden gebruik kunnen maken van hun bestaande 
bouwrechten uit het huidige bestemmingsplan. 

Kader 
Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen) voor het oude 
dorpslint in Krommenie (Vlietsend en de Noorder- en Zuiderhoofdstraat) dat op 10 juni 2021 
in werking is getreden. Hierdoor worden aanvragen om een omgevingsvergunning gedurende 
een jaar aangehouden. 
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• Raadsbesluit over de visie `De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden' 
(2020/12621), bevat gebiedsuitwerkingen voor Westzaan en voor de Stadse Zaan, 
maar nog niet voor Krommenie. 

• Historische linten, dijken en Paden in de gemeente Zaanstad, Cultuurhistorische 
Verkenning (2020/12619), bijlage bij de visie met historisch-geografische en 
cultuurhistorische waarden 

• Voorbereidingsbesluit Lint Krommenie (2021/9025) 

Het inperken van bouwrechten kan een onevenredige benadeling van eigenaren impliceren. 
Dit met name als die inperking niet voorzienbaar is geweest voor de eigenaren die door de 
bestemmingsplanwijziging worden getroffen. In dit verband zijn ook de planschaderegels van 
belang. 

• Wet ruimtelijke ordening (Wro), afdeling 6.1, tegemoetkoming in schade 
• Jurisprudentie over planschade, voorzienbaarheid en benuttingsperiode 

Argumenten en afwegingen 

Huidige bestemmingsplan 
Het oude dorpslint van Krommenie bevat van oudsher veel Winkel en bedrijfspanden. Voor dit 
gebied geldt in ieder geval sinds 1998, toen het vorige bestemmingsplan Krommenie-Oost 
werd vastgesteld, een globaal planologisch regime met ruime bouwhoogtes en 
bebouwingspercentages. 
In 2013 is het huidige bestemmingsplan Krommenie vastgesteld. Net als in het daarvbor 
geldende bestemmingsplan zijn er veel verschillende functies mogelijk, waaronder bedrijven, 
detailhandel, horeca, dienstverlening en wonen en is het tangs het hele lint toegestaan om 
70% van een bouwperceel to bebouwen met een hoofdgebouw. Daardoor zijn er 
bouwvolumes toegestaan die niet passen bij het kleinschalige karakter van het lint en bij de 
relatie van de achtererven met de Durgsloot. Het globate karakter van het bestemmingsplan 
sluit niet meer aan bij de door de raad vastgestelde visie 'Linten, dijken en Paden'. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat per bouwperceel een hoofdgebouw is toegestaan. 
Het bouwen van meerdere hoofdgebouwen op een bouwperceel is strijdig met het huidige 
bestemmingsplan. 

Uitgangspunten nieuw bestemmingsplan Lint Krommenie 
Met een nieuw bestemmingsplan wordt beoogd de historische waarden en de kleinschalige 
en gevarieerde bebouwing van het lint beter to beschermen en to borgen in juridisch 
bindende planregels. De historisch geografische en cultuurhistorische waarden uit de 
Cultuurhistorische Verkenning (2020/12619) bij de visie `Linten, dijken en Paden' zijn door 
bureau Mooi Noord-Holland uitgewerkt in kernkwaliteiten en aanbevelingen voor het nieuwe 
bestemmingsplan (zie bijlage). Dat heeft geleid tot de volgende uitgangspunten: 

• De bestaande hoofdbebouwing wordt leidend; 
• Per perceel worden bouwvlakken ingetekend op basis van de bestaande 

hoofdbebouwing; 
• Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de bouwvlakken; 
• Hoofdgebouwen die al op het achtererfgebied bestaan, worden met een bouwvlak 

ingetekend; 
• Nieuwe hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan aan het lint/de straat, 

bijgebouwen staan aan de achterzijde van het perceel; 
• In de bouwvlakken worden voorgevellijnen en verspringingen in de gevelwand ten 

opzichte van de straat (inverdan) vastgelegd; 
• Bij hoofdgebouwen die inverdan gebouwd zijn, wordt de strook tussen straat en 

hoofdgebouw als Tuin bestemd, in die strook is parkeren van auto's niet toegestaan; 
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• Bestaande bouwhoogtes worden vastgelegd; 
• Bestaande goot- en nokhoogtes van kappen worden vastgelegd; 
• In het achtererfgebied wordt in een strook tangs de Durgsloot geen nieuwe 

bebouwing toestaan, geen hoofd- en Been bijgebouwen, uitsluitend vergunningvrije 
bouwwerken worden toegestaan. 

Plangrens 
De plangrens (zie bijlage) voor het nieuw op to stellen bestemmingsplan wordt gevormd door 
de Durgsloot in het westen, de Jean Henri Dunantstraat en de Provincialeweg in het zuiden, 
de perceelsgrenzen van de oostelijke bebouwing in het oosten en de perceelsgrens tussen 
De Vlusch 18A/B en De Vlusch 20 in het noorden. 
Ten opzichte van het voorbereidingsbesluit is de grens als volgt verlegd: 

• De panden met een bestemming Wonen aan de Kruisstraat 2A-2D, Oranjeplein 12-
35 en Noorderhoofdstraat 156-158 vallen buiten de plangrens. Deze panden zijn in 
het huidige bestemmingsplan al voorzien van een bouwvlak dat de cultuurhistorische 
waarden voldoende borgt. 

• Het zuidelijk deel van de bebouwing aan de Vlusch wordt aan het bestemmingsplan 
toegevoegd. Dit betreft de adressen Vlusch 4 tot en met 18A/B. Deze strook heeft 
dezelfde cultuurhistorische waarden als de rest van het dorpslint, terwijl de percelen 
in het huidige bestemmingsplan een globate bestemming met ruime 
bouwmogelijkheden hebben die die waarden niet borgt. 

Planschade 
Planschade is de financiele schade die een persoon of bedrijf lijdt als gevolg van een 
planologische maatregel, zoals de wijziging van een bestemmingsplan. Vaak gaat het om 
vermindering van de waarde van onroerend goed. Daarbij is niet de feitelijke situatie, maar 
het verschil tussen maximale invulling van oude en nieuwe bestemmingsplan 
doorslaggevend. 
Als met een nieuw bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, of 
bouwrechten juist worden ingeperkt, dan kan dat leiden tot planschade. Als de inperking van 
bouwrechten niet voldoende voorzienbaar was voor eigenaren, zouden zij onevenredig 
benadeeld kunnen worden. Het betrekken van eigendomsbelangen is onderdeel van de 
zorgvuldige voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan waarmee bestaande 
bouwrechten worden ingeperkt. 

Planschaderisico Lint Krommenie 
Met het nieuw op to stellen bestemmingsplan wordt, aan de hand van de vast to stellen 
uitgangspunten, beoogd de ruime bouwmogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan 
Krommenie to beperken en in overeenstemming to brengen met de door de raad 
vastgestelde visie 'Linten, dijken, Paden'. Daardoor zullen er bestaande bouwmogelijkheden 
worden weggenomen en ontstaat er een risico op planschade. De vraag op Welke wijze de 
gemeente bij de invoering van een dergelijke inperking, het evenredigheidsbeginsel 
voldoende in acht neemt, is beantwoord aan de hand van een planschaderisicoanalyse. Uit 
deze analyse, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau, blijkt dat er als gevolg van een 
bestemmingsplanwijziging een substantiate schade kan optreden. 

Voorzienbaarheid en benuttingsperiode 
Een belangrijk aspect bij het wijzigen van het bestemmingsplan is dat de raad een afweging 
maakt tussen enerzijds het belang van eigenaren met bestaande bouwrechten en anderzijds 
het belang van het behoud van de cultuurhistorische waarden van het dorpslint. Daarom moat 
een redelijke termijn in acht worden genomen om van bestaande rechten gebruik to maken. 
Uit jurisprudentie en de planschaderisicoanalyse blijkt dat in dit geval een termijn van 
ongeveer zeven maanden na openbare bekendmaking van een concreet beleidsvoornemen 
(de uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan) kan worden gezien als een voldoende 
lange termijn. Dit wordt de benuttingsperiode genoemd. 
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Met het voorbereidingsbesluit zijn de bestaande bouwrechten in het dorpslint van Krommenie 
onaangekondigd bevroren. Er is geen sprake geweest van voorzienbaarheid of een 
benuttingsperiode. Er is evenmin een concreet beleidsvoornemen openbaar bekend gemaakt 
waaruit eigenaren de concrete gevolgen voor de bouwrechten op hun perceel konden 
opmaken. Eigenaren hebben geen mogelijkheid gehad hun bestaande bouwrechten to 
benutten. 

Om to voorzien in de evenredigheid bij inperking van de bouwrechten stelt het college aan de 
raad voor om alsnog voorzienbaarheid en een benuttingsperiode to creeren. Dit kan door de 
uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan to laten vaststellen door de raad en deze 
openbaar kenbaar to maken. Zeven maanden na bekendmaking wordt het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dan kunnen vergunningaanvragen opnieuw 
worden aangehouden. In het nieuwe bestemmingsplan (het ontwerpbestemmingsplan dient 
dan ter inzage zijn gelegd) kunnen bouwrechten vervolgens worden beperkt zonder dat dit 
leidt tot onevenredige benadeling van eigenaren c.q. planschaderisico. Ook is het mogelijk 
om binnenplanse afwijkingscriteria op to nemen op grond waarvan uitbreidingen kunnen 
worden vergund indien dit ruimtelijk aanvaardbare bouwplannen zijn, passend in de visie 
`Linten, dijken, paden'. 

Benuttingsperiode van zeven maanden en inwerkingtreding van de Omgevingswet 
Omdat de werking van het voorbereidingsbesluit vervalt op 9 juni 2022, kan het 
ontwerpbestemmingsplan niet eerder ter inzage worden gelegd dan op 9 januari 2023. 
Uitgangspunt is dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Daarom is het 
relevant om to kijken Haar de gevolgen van de inwerkingtreding op 
bestemmingsplanprocedures en op planschaderisico. 
Onder de Omgevingswet wordt niet meer gewerkt met bestemmingsplannen maar met 
wijzigingen van het Omgevingsplan. Ligt een ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor 1 
januari 2023, dan mag de procedure nog worden `afgemaakt' als bestemmingsplan. 
Er zijn nog veel onduidelijkheden over de vormgeving, besluitvorming en procedures van 
(wijzigingen van) het Omgevingsplan. In de praktijk wordt er nog niet mee gewerkt. Daarom is 
het wenselijk dat de procedure voor een nieuw planologisch regime voor het lint Krommenie 
op de gebruikelijke en bekende manier kan worden doorlopen. 
De Omgevingswet heeft bovendien gevolgen voor de wijze waarop verzoeken om planschade 
worden behandeld. Op basis van huidige jurisprudentie bedraagt de benuttingsperiode in het 
geval van Lint Krommenie zeven maanden. Het ziet ernaar uit dat onder de Omgevingswet 
een vaste periode van minimaal twaalf maanden gaat gelden. Dat andere kader kan dus ook 
betekenen dat de ontwerpwijziging van het omgevingsplan pas later ter inzage kan worden 
gelegd. 

Voorbereidingsbesluit intrekken ten behoeve van de benuttingsperiode voor een 
bestemmingsplan 
Vanwege bovenstaande stelt het college de raad voor om het voorbereidingsbesluit eerder to 
laten vervallen. 
Als de raad het voorbereidingsbesluit namelijk niet intrekt, vervalt de aanhoudende werking 
niet eerder dan op 9 juni 2022. Als op die datum tevens de uitgangspunten van het nieuwe 
bestemmingsplan worden bekend gemaakt, begint de benuttingsperiode van zeven maanden 
to lopen. De benuttingsperiode zou dan eindigen na 1 januari 2023, namelijk op 9 januari. Als 
de Omgevingswet dan inderdaad van toepassing is, kan dat gevolgen hebben voor de van 
toepassing zijnde benuttingsperiode. Bovendien zou dan de ontwerpwijziging Omgevingsplan 
niet eerder ter inzage worden gelegd dan 9 juni 2023. Zodat pas dan een nieuwe 
aanhoudingsplicht zou gelden voor vergunningaanvragen. Het voorstel is om uit to gaan van 
de rechtszekerheid onder het actuele bestemmingsplan-regime. 
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Als de raad het voorbereidingsbesluit intrekt, is een benuttingsperiode van zeven maanden 
nog wel mogelijk. De eerstvolgende mogelijkheid voor een besluit is in de raadsvergadering 
van 21 april. In die vergadering stelt de raad ook de uitgangspunten van het nieuwe 
bestemmingsplan vast. Deze kunnen op 4 mei worden gepubliceerd, zodat de 
benuttingsperiode van zeven maanden loopt tot 4 december. Tussen 4 en 31 december 2022 
kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd, voordat de Omgevingswet in 
werking treedt. Vanaf de terinzagelegging geldt een nieuwe aanhoudingsplicht voor 
vergunningaanvragen. 

Wat zijn de gevolgen van het vervallen of intrekken van het voorbereidingsbesluit? 
Als het voorbereidingsbesluit vervalt of wordt ingetrokken, wordt het huidige 
bestemmingsplan weer toetsingskader voor vergunningaanvragen. Aanvragen moeten 
worden vergund als ze in bestemmingsplan passen. Het huidige bestemmingsplan bevat 
juridische gronden om aanvragen voor meerdere hoofdgebouwen per perceel of to wijzen. 

VoorBereidingsbesluit verlengen of een nieuw voorbereidingsbesluit nemen 
Een voorbereidingsbesluit kan niet worden verlengd. Het is wel mogelijk om een nieuw 
voorbereidingsbesluit to nemen. Vergunningaanvragen die gedurende het jaar van het eerste 
voorbereidingsbesluit zijn ingediend, moeten echter in behandeling worden genomen en aan 
het huidige bestemmingsplan worden getoetst, ook als er een nieuw voorbereidingsbesluit is 
genomen. Logischerwijs frustreert ook het nieuwe voorbereidingsbesluit de benuttingsperiode 
in het kader van planschade. 

Zijn er andere instrumenten om de lintbebouwing to beschermen? 
Onderzocht is of er andere manieren, dan het in procedure brengen van een nieuw 
bestemmingsplan, zijn om de lintbebouwing to beschermen. Bijvoorbeeld door panden aan to 
wijzen als monument of door het hele lint aan to wijzen als beschermd dorpsgezicht. 

Op pandniveau is het mogelijk panden aan to wijzen als monument. Daarvoor is onder 
andere een redengevende omschrijving nodig, opgesteld door een architectuurhistoricus 
en/of bouwhistoricus op basis van vastgestelde selectiecriteria, en een advies van de 
Adviescommissie voor Welstand en Monumenten Zaanstad. Het college heeft de 
bevoegdheid een monument aan to wijzen. De procedure duurt circa 6 maanden per 
pand/aanwijzingsprocedure. Daarna is er bezwaar en beroep mogelijk. 
Op dit moment is alleen het pand aan de Zuiderhoofdstraat 54a voorlopig aangewezen als 
gemeentelijk monument. Het aanwijzingsproces als gemeentelijk monument wordt nu 
doorlopen. Verder is er geen concrete lijst van potentiele monumenten waarbij op korte 
termijn een aanwijzingsprocedure gestart zal worden. 

Ook de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht is geen bruikbaar alternatief. De 
voorbescherming van een beschermd dorpsgezicht frustreert, net als een 
voorbereidingsbesluit, de benuttingsperiode in het kader van de evenredigheid bij de 
inperking van eigendomsrechten cq.planschade. Vanwege de voorbescherming moeten 
vergunningaanvragen namelijk worden aangehouden (artikel 3.3 lid 4 Wabo) net zo lang 
totdat er een beschermend bestemmingsplan in werking is getreden (artikel 3.3 lid 5 Wabo), 
waardoor eigenaren bestaande bouwrechten alsnog niet kunnen benutten. 

Conc/usie 
Gelet op de noodzakelijke evenredigheid en de daarmee verband houdende 
planschaderisico's wordt primair geadviseerd het voorbereidingsbesluit in to trekken en de 
uitgangspunten voor het nieuw op to stellen bestemmingsplan vast to stellen om daarmee 
voorzienbaarheid to creeren en een voldoende lange benuttingsperiode aan to houden 
waardoor recht wordt gedaan aan de belangen van de huidige eigenaren en bestaande 
rechten. Daartoe dient de beoogde bestemmingswijziging voldoende concreet en openbaar 
kenbaar to worden gemaakt. 
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Gelet op het algemeen belang om het bestemmingplan in overeenstemming to brengen met 
de uitgangspunten uit de visie 'Linten, dijken, Paden', en daarmee het huidige 
bestemmingsplan zo kort mogelijk het toetsingskader voor vergunningen to laten zijn, wordt 
secundair geadviseerd om mede vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, uit to gaan van de 
benuttingsperiode van het bestemmingsplan-regime waarvoor afronding vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet geboden is. 

Draagvlak 
De bouwplannen in het dorpslint zijn de aanleiding geweest voor het voorbereidingsbesluit. 
Bewoners hebben in het kader van vergunningprocedures gevraagd om de cultuurhistorische 
lintbebouwing beter to beschermen. De basis van de uitgangspunten voor het nieuwe 
bestemmingsplan wordt zodoende gevormd door de cultuurhistorische kernkwaliteiten uit de 
visie 'Linten, dijken, Paden' en de aanbevelingen door bureau Mooi Noord-Holland. 

Participatie vindt plaats na het raadsbesluit over de uitgangspunten van het nieuwe 
bestemmingsplan. Bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden 
worden geinformeerd over de uitgangspunten die na het raadsbesluit vastliggen en 
geraadpleegd over de binnenplanse afwijkingscriteria op grond waarvan uitbreidingen kunnen 
worden vergund. 

Er zijn informele gespreken gevoerd met het Historisch genootschap Crommenie (HGC) en 
winkeliersvereniging DOKA. 

Aansluiting externe ontwikkelingen 
Niet van toepassing. 

Financiele consequenties 
Dit besluit heeft (mogelijk) financiele consequenties. Maar door voorzienbaarheid to creeren 
en een benuttingsperiode aan to houden worden juridische en financiele risico's en 
consequenties voorkomen. 
De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen ten taste van het exploitatiebudget 
omdat het gaat om het vervolg op het voorbereidingsbesluit van de raad. 

Juridische consequenties 
De juridische aspecten, consequenties en risico's zijn hierboven beschreven en vinden hun 
grondslag in 

• Wet ruimtelijke ordening (Wro), afdeling 6.1, tegemoetkoming in schade 
• Jurisprudentie over planschade, voorzienbaarheid en benuttingsperiode 
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 3.3 en 3.4 over 

aanhoudingsplicht vergunningaanvragen 

Met dit voorstel wordt recht gedaan aan de belangen van de huidige eigenaren en de 
bestaande bouwrechten. De komende wijzigingen op grond van een nieuw op to stellen 
bestemmingsplan worden kenbaar gemaakt door het vaststellen van de uitgangspunten van 
dit nieuwe bestemmingsplan. De juridische en financiele risico's van het nieuw op to stellen 
bestemmingsplan worden voor zover mogelijk hierdoor ondervangen. 

Communicatie/vervolgtraject 
Dit voorstel heeft impact op alle eigenaren, huurders, bewoners en ontwikkelaars van 
gronden en gebouwen van het Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en de 
Vlusch. Na publicatie van het raadsbesluit worden zij uitgenodigd voor een informatiemoment 
(fietstocht, bewonersavond, of soortgelijke participatie) op locatie. 
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Het besluit tot intrekking van het voorbereidingsbesluit en het vaststellen van de 
uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan treedt in werking na bekendmaking (artikel 
3:40, Awb). 

Het bevoegde bestuursorgaan maakt het intrekken van het voorbereidingsbesluit en het 
vaststellen van de uitgangspunten voor het bestemmingsplan in voorbereiding bekend door 
plaatsing van het volledige besluit in het elektronisch gemeenteblad. Dit gebeurt via de 
Landelijke voorciening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Ook zal een 
kennisgeving van de besluiten plaatsvinden in het Zaans dagblad. 

Opsteller.• Zwaagman, M. 
Versie: 29-3-2022 12:35:00 
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Raadsbesluit 

De gemeenteraad van Zaanstad, 

Besluit: 
1. Akkoord to gaan met de uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan voor het Lint 

Krommenie, inhoudende: 
a. De bestaande hoofdbebouwing wordt leidend; 
b. Per perceel worden bouwvlakken ingetekend op basis van de bestaande 

hoofdbebouwing; 
c. Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de bouwvlakken; 
d. Hoofdgebouwen die al op het achtererfgebied bestaan, worden met een 

bouwvlak ingetekend; 
e. Nieuwe hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan aan het lint/de straat, 

bijgebouwen staan aan de achterzijde van het perceel; 
f. In de bouwvlakken worden voorgevellijnen en verspringingen in de gevelwand 

ten opzichte van de straat (inverdan) vastgelegd; 
g. Bij hoofdgebouwen die inverdan gebouwd zijn, wordt de strook tussen straat en 

hoofdgebouw als Tuin bestemd, in die strook is parkeren van auto's niet 
toegestaan; 

h. Bestaande bouwhoogtes worden vastgelegd; 
i. Bestaande Boot- en nokhoogtes van kappen worden vastgelegd; 
j. In het achtererfgebied wordt in een strook tangs de Durgsloot geen nieuwe 

bebouwing toestaan, geen hoofd- en geen bijgebouwen, uitsluitend 
vergunningvrije bouwwerken worden toegestaan. 

2. Akkoord to gaan met het voorstel inzake het onder voorbehoud van besluitpunt 1 
intrekken van het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie (2021/9025 d.d. 27 mei 20221); 

In de vergadering van .. .4~~.n . .... ........... .. ........~.~.... 

Met inachtneming van h~~2. 
aangenomen amendementen. 

Voorzitter, 

r. ( . ...................- 2022 


