
Voorbereiding bestemmingsplan “Lint Krommenie” 

  
  

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening het volgende bekend: 

  

Het gemeentebestuur heeft het voornemen het bestemmingsplan “Lint Krommenie” op te stellen. 

  

Ligging en inhoud ontwerpbestemmingsplan 

Het bestemmingsplan wordt begrensd door de Durgsloot in het westen, de Jean Henri Dunantstraat 

en de Provincialeweg in het zuiden, de perceelsgrenzen van de oostelijke bebouwing van het Vlietsend, 

de Zuiderhoofdstraat, de Noorderhoofdstraat en de Vlusch in het oosten en de perceelsgrens tussen 

De Vlusch 18A/B en De Vlusch 20 in het noorden. 

  

Doel 

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is om de kleinschalige, gevarieerde en cultuurhistorisch 

waardevolle lintbebouwing van het oude dorpslint van Krommenie (Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, 

Noorderhoofdstraat en de Vlusch) beter te beschermen. 

  

Uitgangspunten 

Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vastge- 

steld. 

• 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, met uitzondering van de 

situaties die, voor het intrekken van het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie en het vaststellen 

van de nieuwe uitgangspunten van het bestemmingsplan, bij de gemeente bekend zijn als par- 

keerplekken; 

• Bestaande bouwhoogtes worden vastgelegd; 

• Bestaande goot- en nokhoogtes van kappen worden vastgelegd; 

• In het achtererfgebied wordt in een strook langs de Durgsloot geen nieuwe bebouwing toestaan 

(geen hoofd- en geen bijgebouwen), uitsluitend vergunningvrije bouwwerken worden toegestaan. 

  

Voorbereidingsbesluit 

Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad tevens besloten het voorbereidingsbesluit “Lint Krommenie” 

(vastgesteld op 27 mei 2021) in te trekken. Het besluit tot het intrekken van het voorbereidingsbesluit 

treedt de dag na de publicatie van deze kennisgeving in werking. Op basis van de Wet ruimtelijke orde- 

ning en artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar en/of beroep 

worden ingesteld. 

  

Vervolg procedure 

Het betreft hier alleen een kennisgeving van het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen. 

In deze fase van de procedure liggen geen stukken ter inzage en is er geen gelegenheid tot het naar 

voren brengen van zienswijzen. Er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van onafhankelijke 

instanties. 

  

Participatie 

In een volgende fase wordt een informatieavond georganiseerd. Met bewoners, eigenaren, ondernemers, 

projectontwikkelaars en andere belanghebbenden wordt besproken welke ruimte er in het nieuwe be- 

Nr. 190901 

GEMEENTEBLAD 4 mei 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Zaanstad 

Gemeenteblad 2022 nr. 190901 4 mei 2022 1 



stemmingsplan zou moeten blijven voor nieuwe ontwikkelingen in het lint. Dit is naar verwachting in 

het tweede kwartaal van 2022. 

  

Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Op dat moment is er ook 

gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen. Dit is naar verwachting in december 2022. 

Informatie over beide momenten wordt op tijd bekend gemaakt. 

  

  

Zaandam, 4 mei 2022 

Burgemeester en wethouders van Zaanstad 
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