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ONDERWERP 
Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef 
 
SAMENVATTING 
Havendreef BV en De Haven Heemstede BV (beide onderdeel van HBB Groep verder te 
noemen de ontwikkelaar) wensen het gebied Havendreef te herontwikkelen tot een 
aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Havendreef BV en de gemeente zijn een 
intentieovereenkomst aangegaan om de haalbaarheid van deze ontwikkeling te 
onderzoeken. Uit dit onderzoek komt voort dat een nieuwe fraaie woonwijk op deze plek 
financieel en ruimtelijk haalbaar is. Voorgesteld wordt om met Havendreef BV een anterieure 
exploitatieovereenkomst aan te gaan waarin de verdere uitwerking van het plan wordt 
geregeld en de condities waaronder de gemeente Heemstede bereid is grond te verkopen 
aan Havendreef BV ten behoeve van de ontwikkeling worden bepaald. 
 
BESLUIT B&W 

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek 
Havendreef; 

2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de “Anterieure 
exploitatieovereenkomst Havendreef” (versie v8 d.d. 21 maart 2014) tussen 
Havendreef BV/De Haven Heemstede BV en de gemeente Heemstede en de daarbij 
behorende bijlagen. 

 
 
 
BESLUIT RAAD  
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 maart 2014 (gewijzigd 22 april 
2014 en 3 juni 2014) 
 
besluit: 
 

1. in te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek Havendreef; 
 

2. in te stemmen met de “Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef” (versie v8 
d.d. 21 maart 2014) tussen Havendreef BV/De Haven Heemstede BV en de 
gemeente Heemstede en de daarbij behorende bijlagen. 
 

De raad voornoemd,  
 
de griffier,   de voorzitter, 
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INLEIDING 
In de vergadering van de gemeenteraad van 28 maart 2013 zijn het stedenbouwkundig 
kader Havendreef, de welstandcriteria Havendreef en de intentieovereenkomst vastgesteld. 
In het bij het genoemde besluit behorende raadsvoorstel wordt uitgebreid ingegaan op de 
totstandkoming van het plan voor Havendreef en het stedenbouwkundig kader + 
welstandscriteria.  
In deze vergadering is eveneens een intentieovereenkomst vastgesteld. Deze is op 15 april 
2013 door de gemeente en Havendreef BV/De Haven Heemstede BV (onderdeel HBB, 
verder te noemen: de ontwikkelaar) ondertekend.  
Het raadsbesluit met bijbehorende stukken is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.  
 
Het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig kader gaat samengevat uit van 
het volgende: 

� 76 woningen:  
 - 47 grondgebonden eengezinswoningen van 3 bouwlagen met tuin 
 - 14 eengezinswoningen van 3 bouwlagen met tuin, beide op parkeerkelder 
 - 15 appartementen in 1 appartementengebouw (8 lagen) op parkeerkelder en     
    horecavoorziening) 
� horecavoorziening in plint appartementengebouw (160 m2) 
� dierenspeciaalzaak (1 bouwlaag van 915 m2 met eigen parkeervoorziening) 
� openbare ruimte (straten, steigers langs het water, plantsoen, speelgelegenheid) 
� parkeergelegenheid (overeenkomstig gemeentelijke beleidsnota “Nota 

Parkeernormen 2010”) 
 

                   
plan Havendreef (14 december 2012)           stedenbouwkundig kader 
 

De gesloten intentieovereenkomst bepaalt (voor zover hier van belang) dat partijen een 
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en (indien uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het 
plan haalbaar is) een vervolgovereenkomst opstellen ten behoeve van de realisatie van de 
plannen voor het gebied. Het haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Door partijen 
wordt geconcludeerd dat het plan haalbaar is. In dit raadsvoorstel wordt aangegeven 
waarom dit zo is en wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de vervolgovereenkomst: 
de Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef Heemstede. 
 
ANTERIEURE EXPLOITATIEOVEREENKOMST 
Ten behoeve van het plan voor Havendreef dienen er diverse zaken tussen de ontwikkelaar 
en de gemeente te worden geregeld. Voorts dient er op grond van artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening voor het project door de gemeenteraad een exploitatieplan vastgesteld 
te worden, op basis waarvan de gemeente de in het kader van het project gemaakt kosten 
op  de ontwikkelaar kan verhalen. Een exploitatieplan is volgens hetzelfde wetsartikel niet 
nodig indien het verhalen van de kosten van de gemeente anderszins verzekerd is. Dit kan 
door middel van een anterieure overeenkomst. De overeenkomst die nu aan u wordt 
voorgelegd is als een dergelijke anterieure overeenkomst te kwalificeren. 
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De doelen van de bij dit voorstel gevoegde anterieure exploitatieovereenkomst zijn onder 
meer: 

1. vaststellen en verdere uitwerking van het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp, 
2. overeenkomen voorwaarden van de grondtransacties tussen gemeente Heemstede 

en de ontwikkelaar, 
3. overeenkomen onderlinge rol-, taak-, kosten en risicoverdeling tussen gemeente 

Heemstede en de ontwikkelaar, 
4. publiekrechtelijke faciliteren van de plannen door de gemeente, onder meer het in 

procedure brengen van een bestemmingsplan en verlenen van overige 
noodzakelijke vergunningen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is, 

 
1. Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp 
Zoals afgesproken in de intentieovereenkomst, is op basis van het stedenbouwkundig kader 
in opdracht van de ontwikkelaar door Bureau Hosper een stedenbouwkundig ontwerp 
gemaakt (Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp, februari 2014, bijlage). Het ontwerp past in 
het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige kader en is een logisch vervolg 
hierop.  
 
Ten aanzien van dit ontwerp wordt het volgende opgemerkt. 
 
Appartementengebouw 
In de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 14 maart 2013 heeft wethouder Van 
de Stadt toegezegd dat de commissie een goed beeld geleverd krijgt van hoe de woontoren 
eruit zal komen te zien, vóórdat de definitieve besluitvorming via het bestemmingsplan zal 
plaatsvinden. In het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp is hier gevolg aan gegeven. 
 
Het vastgestelde stedenbouwkundig kader vermeldt over het appartementengebouw het 
volgende: 

In de zuidoosthoek van het plangebied, op het scharnierpunt van kanaal en haven, is 
het meest opvallende element van het plan Havendreef gesitueerd: een woontoren 
met 8 woonlagen en met horeca op de begane grond. Net als de locatie van de 
woontoren bij de Zandvaartbrug en de geprojecteerde woontoren bij de 
Zwaaihavenbrug nodigt de locatie in plan Havendreef uit voor de bouw van een 
markant gebouw. De toren in Havendreef heeft een extra gunstige ligging ten opzichte 
van de zon en open vaarwater (geen lage bruggen) en is daardoor ook aantrekkelijk 
voor een horecavestiging aan het water. Het gebouw krijgt een slanke 
verschijningsvorm, met name dankzij het geringe oppervlak per laag en de 
transparantie van de plint. Ter vergelijking: de toren bij de Zandvaartbrug is qua 
volume vergelijkbaar (bouwvlak ca. 260 m², bouwhoogte 28 m), maar kent een 
tamelijk zware baksteenarchitectuur en de toekomstige toren bij de Zwaaihavenbrug 
heeft een bijna 2x groter bouwvlak (ca. 500 m², bouwhoogte 29 m). De hoogte en 
slanke verschijningsvorm maakt de toren in Havendreef dan ook een boeiend contrast 
met de omliggende woningen en maakt ook dat deze toren op een eigen wijze 
reageert op de twee nabije woontorens. Daarom ook zullen hoge eisen aan de 
architectuur worden gesteld, vergelijkbaar met de welstandscriteria voor zeer 
bijzondere bouwplannen (zie Welstandsnota Heemstede). In het belang van het beste 
architectonische resultaat is voor dit gebouw in het stedenbouwkundige kader extra 
flexibiliteit ingebouwd. 

 
De vastgestelde welstandscriteria vermelden ten aanzien van het appartementengebouw: 

� De markante hoogbouw werkt als een schakel tussen de havenkom en het 
Heemsteeds Kanaal en levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte. 
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� De hoogbouw kent een evenwichtige en spanningsvolle relatie wat betreft de 
helderheid van de slanke hoofdvorm en de complexiteit door de functies in het 
gebouw en zijn omgeving. 

� De plint van de hoogbouw  is primair bestemd voor de horecafunctie en heeft een 
transparant karakter dat onder meer tot uitdrukking komt in materialisering, 
uitgesproken gevelgeledingen en doorzichten. De situering op de hoek van 
bestaand land en de aanwezigheid van hoogteverschillen (wateroppervlak, kades, 
steigers, maaiveld, ingang en dak parkeerkelder) kunnen aanleiding zijn voor split 
level-vormen. De omgeving is in samenhang met het gebouw  ontworpen en vormt 
een aantrekkelijk verblijfsgebied. 

� Materialisering hoogbouw: traditionele materialen zoals baksteen, hout, staal, 
gebakken pannen en niet-uitlogend zink, al dan niet in combinatie met moderne 
materialen als beton en glas.  

 
In vervolg hierop is door Bureau Hosper samen met de ontwikkelaar en de gemeente 
verdere studie verricht naar de verschijningsvorm van het gebouw. Deze studie – voorzien 
van diverse (referentie)beelden – is opgenomen in het eerder genoemde stedenbouwkundig 
plan van Bureau Hosper (bijlage, pagina 54 - 67). Samengevat wordt hierover in het 
stedenbouwkundig plan het volgende aangegeven.  
 
Het appartementengebouw vormt een architectonische eenheid met de  terraswoningen 
langs het Heemsteeds Kanaal en de onder deze woningen en het appartementengebouw 
aanwezige parkeerkelder. Het verdient de voorkeur deze gebouwen door één architect te 
laten ontwerpen. De gevels van de woning en het appartementengebouw sluiten met de 
westelijke gevels aan op de woonbuurt en met de oostelijke gevels op het water. 
Uitgegaan wordt van een gebouw met een duidelijke en klassieke onderverdeling bestaande 
uit een plint, middengedeelte en een top.  
 
De plint (met hierin o.m. horeca) ligt terug ten opzichte van de bovenliggende lagen en heeft 
een transparant karakter. Hierdoor krijgt het gebouw een zekere “lichtvoetigheid”. De toplaag 
springt terug ten opzichte van het middendeel waardoor het gebouw minder hoog oogt. De 
ambitie bestaat om het gebouw als een zo rank mogelijk element vorm te geven. Om dit te 
bereiken wordt het volume vervormd (geen strakke rechthoekvorm maar insnijdingen, 
uitkragingen of verschuivingen). De gevel wordt opgedeeld in kleinere eenheden die in 
gestapelde vorm samen een smal maar rijzig element vormen. De verdeling van de 
gevelvlakken valt bij voorkeur samen met de vorm van de plattegrond en reageert op de 
stedenbouwkundige situering (uitzicht, bezonning, privacy, e.d.). De gevels gericht op de 
buurt en schaduw kunnen een meer gesloten karakter krijgen met (bak)stenen waarin 
vensters zijn uitgespaard. In contrast hiermee kunnen de gevels gericht op water, zon en/of 
uitzicht juist een transparant karakter krijgen met grote glazen puien.    
 
De in het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp opgenomen studie geeft het door de 
raadscommissie Ruimte gevraagde duidelijke beeld van het appartementengebouw. Door 
het eerder door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig kader en de vastgestelde 
welstandscriteria, alsmede doordat het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp als bijlage aan 
de realisatieovereenkomst wordt gevoegd, wordt in voldoende mate geborgd dat de door 
partijen gewenste verschijningsvorm van het gebouw daadwerkelijk wordt uitgevoerd.    
Ten slotte wordt ook in het bestemmingsplan (hierover later meer) in regel 4.2.1 onder 
andere de verschijningsvorm van het appartementengebouw vastgelegd. 
 
Inrichting openbare ruimte 
Het door Bureau Hosper in opdracht van Havendreef BV opgestelde Definitieve 
Stedenbouwkundig Ontwerp geeft in meer of minder mate aan hoe de openbare ruimte van 
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de nieuwe woonwijk wordt ingericht. Hiërarchisch gezien is de openbare ruimte opgebouwd 
uit de openbare ruimte langs het water en de openbare ruimte in het binnengebied.  
 

   
 
Het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp geeft aan dat voor het binnengebied het 
standaard regime wordt gehanteerd met een lichte plus in verband met de locatiekwaliteit. 
Langs het water heeft de openbare ruimte een hoogwaardiger invulling nodig om maximaal 
gebruik te kunnen maken van de potentie die het water te bieden heeft. 
De standaard inrichting is vastgelegd in het op 28 januari 2014 door burgemeester en 
wethouders vastgestelde “PVE Heemstede 2014 – inrichting van de openbare ruimte” 
(bijlage). Dit pve is als bijlage bij de anterieure exploitatieovereenkomst gevoegd. In de 
exploitatieovereenkomst is bepaald dat daar waar het stedenbouwkundig ontwerp afwijkt van 
het “PVE Heemstede 2014”, het stedenbouwkundig ontwerp prevaleert. 
Het stedenbouwkundig ontwerp vermeldt ten aanzien van de verschillende 
inrichtingsaspecten onder meer het volgende: 
 

� Verharding: Het plangebied wordt ingericht als woonerf. Voor wat betreft het profiel 
wordt uitgegaan van een inrichting op één niveau. In verband met de 
verkeersveiligheid wordt er een onderscheid in materialisatie gemaakt tussen de 
wandelstroken en de rijbaan met parkeervakken. Het “PVE Heemstede 2014” 
vermeldt dat in het gehele plangebied voor de verharding gebruik zal worden 
gemaakt van gebakken materialen. 

� Plekken aan het water: Havendreef grenst aan 3 zijden aan het water. Aan 2 zijden 
grenst het water aan openbaar toegankelijke ruimte: een openbare groene 
promenade + trap naar het water langs de haven en een openbare steiger langs het 
Heemsteeds Kanaal. Deze worden eigendom gemeente. De steiger rondom de 
horecagelegenheid wordt privaat eigendom. 

� Spelen: In het midden van de wijk is ruimte beschikbaar voor een speelplek. 
Uitgangspunt is deze in te richten voor 0 – 12 jarigen. De definitieve 
inrichting/speeltoestellen worden op een later moment gekozen, eventueel in 
overleg met de toekomstige bewoners en betaald door de ontwikkelaar. Daarnaast 
bieden de trappen aan het water aanleiding voor spelen zonder dat deze plekken 
hiervoor specifiek worden bestemd en ingericht. 

� Groen: In het plan is één plantsoen aanwezig (met de hierboven genoemde 
speelplek). Daarnaast worden diverse kleinere ruimtes als gazon ingericht. 
Bestaande bomen worden waar mogelijk gehandhaafd. Langs de nieuwe straten 
komen diverse nieuwe bomen.  
In het middengebied worden bij de woningen op de perceelgrens aan de voorzijde 
lage groene hagen geplant. Daar waar achtertuinen grenzen aan openbare ruimte 
worden hoge groene erfafscheidingen geplaatst (begroeid hekwerk). 

� Afvalinzameling: Het afval van de grondgebonden woningen wordt aangeboden in 
rolcontainers. Voor de appartementen en de terraswoningen worden ondergrondse 
containers geplaatst. In de wijk komen geen inzamelpunten voor glas, papier en 
plastic. 
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De anterieure exploitatieovereenkomst geeft aan dat het Definitief Stedenbouwkundig 
Ontwerp verder wordt uitgewerkt tot op besteksniveau, zowel voor het vastgoed als voor het 
inrichtingsplan Openbare Ruimte. De ontwikkelaar heeft hierbij een leidende rol.  
 
2. Voorwaarden grondtransacties 
Om het voorliggende plan voor Havendreef te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de 
gemeente Heemstede grond/water verkoopt aan de ontwikkelaar. Hierover zijn tussen de 
gemeente en de ontwikkelaar onderhandelingen gevoerd, waarbij de gemeente is bijgestaan 
door Akro Consult. 
De voor de ontwikkeling noodzakelijke gemeentegronden betreffen een deel van de huidige 
Havenstraat en de Kanaalweg, alsmede een stuk van het water van de haven. In totaal is 
het ongeveer 2.460 m2. 
 

 
 
De gemeente verkoopt de grond aan de ontwikkelaar voor € 1.400.000 kosten koper. 
Ten behoeve van het bepalen van de verkoopprijs is door Jager Vastgoedconsultant een 
taxatie gemaakt. Dit taxatierapport is als vertrouwelijke bijlage bij dit raadsvoorstel 
gevoegd. 
 
In dit bedrag is inbegrepen een bedrag van € 150.000 plankosten gemeente en € 50.000 
afkoop onderhoud openbare ruimte (zie hieronder onder 3) en afkoop compensatie in 
verband met het dempen van water. 
 
In de overeenkomst worden de volgende betaalmomenten overeengekomen: 

�   5% bij ondertekenen overeenkomst (€ 70.000), 
� 10%  bij vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad (€ 140.000), 
�   5% bij onherroepelijk worden bestemmingsplan (€ 70.000), 
� 80% bij start werkzaamheden op kavel gemeente, doch uiterlijk 31 december 

 2017,indexatie vanaf 01 januari 2016 (€ 1.120.000). 
De eerst genoemde in totaal 20% bedragen hoeft de gemeente niet aan de ontwikkelaar 
terug te betalen indien onverhoopt het plan niet doorgaat. De door de gemeente gemaakte 
kosten zijn hiermee afgedekt. 
 
Ter verzekering dat de ontwikkelaar de verplichtingen uit de overeenkomst nakomt, verstrekt 
de ontwikkelaar aan de gemeente: 

� een eerste recht van hypotheek op één of meer kavels binnen het plangebied, 
� een onherroepelijke en onvoorwaardelijke concerngarantie inhoudende dat HBB 

Groep B.V. zich hoofdelijke garant verklaart voor de onverkorte uitvoering van de 
overeenkomst, gezamenlijk ter hoogte van € 1.100.000. 

 
De gemeente betaalt de in opdracht van de ontwikkelaar uit te voeren noodzakelijke 
verzwaring van het riool in de Havenstraat. De ontwikkelaar brengt hiervoor maximaal  
€ 210.000 bij de gemeente in rekening. Eventueel aanbestedingsvoordeel is voor de 
ontwikkelaar. De kosten voor het verzwaren van het riool komen – zoals gebruikelijk -  terug 
via de rioolheffing, hetgeen nagenoeg overeenkomt met de jaarlijkse lasten voor de 
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vermelde € 210.000. De in Havendreef te bouwen 76 woningen brengen jaarlijks een bedrag 
aan rioolheffing op van ongeveer € 14.000.  
 
De uitkering uit het gemeentefonds neemt jaarlijks voor de 76 woningen + inwoners toe met 
een bedrag van circa € 47.000. De netto-OZB-opbrengst (d.w.z. na verrekening korting 
algemene uitkering gemeentefonds) neemt jaarlijks toe met ongeveer € 6.000. Deze 
jaarlijkse opbrengsten van € 53.000 ontstaan na oplevering van de woningen. 
 
De netto-verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Op de bruto 
verkoopopbrengst wordt € 55.800 in mindering gebracht, zijnde de voorbereidingskosten die 
geactiveerd zijn in de jaarrekening 2013. De voorbereidingskosten die ten laste van de 
exploitatie zijn gebracht zijn reeds verwerkt in de jaarrekeningcijfers van de afgelopen jaren. 
De netto verkoopopbrengst geneert een jaarlijkse opbrengst van € 53.500 (bespaarde rente 
van 4%) en wordt betrokken bij de bezuinigingstaakstelling verkoop gemeentelijke eigen-
dommen waarvoor thans nog een stelpost resteert van € 87.500. De hiervoor genoemde 
opbrengst ad. € 53.500 wordt hierop in mindering gebracht waardoor nog een stelpost 
resteert van € 34.000.   
 
3. Onderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling 
De anterieure exploitatieovereenkomst bepaalt dat de ontwikkelaar het project volledig voor 
eigen rekening en risico uitvoert. De gemeente toetst binnen haar publiekrechtelijke taak de 
plannen en verleent publiekrechtelijke medewerking, medewerking aan de grondtransacties 
en het houden van toezicht op de aanleg van de openbare ruimte en op de bouw van het 
vastgoed door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.  
Voorts bepaalt de overeenkomst dat ingeval de ontwikkelaar hier om verzoekt de gemeente 
in beginsel meewerkt aan het inzetten van het onteigeningsinstrument. Deze bepaling is in 
de exploitatieovereenkomst opgenomen omdat één benodigd perceel nog geen eigendom is 
van de ontwikkelaar of gemeente. De gemeentelijke kosten voor een eventuele 
onteigeningsprocedure zijn voor rekening van de ontwikkelaar. De kans dat daadwerkelijk 
gebruikt dient te worden gemaakt van een onteigeningsprocedure wordt overigens klein 
geacht.   
 
Alle kosten verbonden met de uitvoering van de exploitatieovereenkomst zijn voor de 
projectontwikkelaar, ook de kosten die de gemeente heeft gemaakt/maakt. Het betreft 
kosten voor: 

� Voorbereiding en uitvoering van de Realisatieovereenkomst,  
� Planvoorbereiding, -toetsing en –begeleiding, 
� Totstandbrenging bestemmingsplan, 
� Controle en toezicht realisatie openbare ruimte, 
� Herinrichten/aanpassen van de bestaande weg(en) waarop Havendreef aansluit, 
� Door nutsbedrijven bij de gemeente in rekening gebrachte kosten, 
� Toekomstig onderhoud openbare ruimte conform Regeling afkoop onderhoud bij 

overdracht openbaar gebied. 
In totaal wordt door de ontwikkelaar aan de gemeente voor vorenstaande kostenposten een 
bedrag van € 200.000 betaald (zie hierboven onder 2). 
Dit bedrag staat los van de leges en andere vergoedingen verbonden aan het verlenen van 
vergunningen. 
 
Eventuele planschade en/of nadeelcompensatie vanwege het project komen volledig voor 
rekening van de ontwikkelaar.   
 
Gelet op bovenstaande is het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het 
plangebied begrepen (gemeentelijke) gronden anderszins verzekerd en behoefd de 
gemeenteraad geen exploitatieplan conform artikel 6.12, lid 2a Wro vast te stellen. 
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4. Publiekrechtelijke faciliteren van de plannen  
Ten behoeve van het project Havendreef zijn een nieuw bestemmingsplan alsmede diverse 
publiekrechtelijke vergunningen noodzakelijk. De realisatieovereenkomst bepaalt dat de 
gemeente ten behoeve van het project Havendreef een bestemmingsplan in procedure zal 
brengen en zich zal inspannen (binnen de kaders van haar publiekrechtelijke positie en 
verantwoordelijkheden, de wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens 
derden) dat de wettelijk voorgeschreven procedure ter vaststelling van het bestemmingsplan  
wordt doorlopen. Dit geldt ook voor de overige publiekrechtelijke vergunningen die door de 
gemeente dienen te worden verleend (bijv. omgevingsvergunning voor het bouwen).                                              
 
Bestemmingsplan Havendreef 
In opdracht van de ontwikkelaar en in overleg met de gemeente heeft bureau Mees Ruimte 
en Milieu een conceptbestemmingsplan opgesteld. Deze is als bijlage bij dit raadsvoorstel 
gevoegd. Het plan is opgezet overeenkomstig de systematiek die door de gemeente 
Heemstede afgelopen jaren is gebruikt voor de actualisatie van de bestemmingsplannen. 
Het bestemmingsplan ziet ook op de bestaande en te handhaven woningen langs de 
Heemsteedse Dreef 36 t/m 56 en Havenstraat 43 t/m 63. Door het vaststellen van het 
bestemmingsplan voor Havendreef wordt er voor het laatste deel van de gemeente een 
actueel bestemmingsplan vastgesteld. 
 
Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Een 
bestemmingsplan kan volgens de Wet ruimtelijke ordening door de gemeenteraad worden 
vastgesteld indien er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
Om te kunnen bepalen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening is er onderzoek 
gedaan naar diverse van belang zijnde aspecten. De toelichting van het bestemmingsplan 
gaat hierop uitgebreid in.  
Samengevat: 

� Beleid: Het initiatief is niet is strijd met enig beleid van Rijk en/of provincie. 
� Volkshuisvesting: Volgens het in 2009 uitgevoerde onderzoek “Wonen in Zuid-

Kennemerland, rapportage WoON 2009” is er in Heemstede de vraag naar 
eengezinskoopwoningen, meergezinskoopwoningen en meergezinshuurwoningen 
groter dan het aanbod. Het plan Havendreef voorziet in eengezinskoopwoningen en 
meergezinskoopwoningen. 

� Stedenbouw: Het plan sluit aan bij de omliggende woongebieden. 
� Verkeer: De ontwikkeling van Havendreef geeft – in vergelijking met de huidige 

situatie - geen/weinig effect op de verkeersafwikkeling Heemsteedse Dreef. De 
planontwikkeling zorgt niet voor meer verkeer, wel voor een andere verdeling over 
de dag. In de ochtendspits verslechtert de situatie iets, terwijl deze in de avondspits 
iets verbetert. Per saldo levert de ontwikkeling een geringe positieve bijdrage aan de 
huidige verkeerssituatie. Immers zijn er voornamelijk doorstromingsproblemen te 
verwachten in de avondspits, terwijl de doorstroming in de ochtendspits volgens de 
gangbare normen acceptabel is. 

� Parkeren: Het plan voldoet aan de normen vastgelegd in de gemeentelijke nota 
“Nota Parkeernormen Heemstede 2012”. 
Enkele grondgebonden woningen in het middengebied krijgen een parkeerplek in de 
parkeerkelder. De plek wordt tezamen met de woning verkocht en zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, ook voor eventuele rechtsopvolgers (kettingbeding). 

� Milieu: Het plan is door Milieudienst IJmond getoetst op de punten milieuzonering, 
bodem, externe veiligheid, ecologie, geluid, luchtkwaliteit, luchtvaartindelingsbesluit  
en MER-plicht. Onder voorwaarden staan deze aspecten de uitvoering van het plan 
voor Havendreef niet in de weg. 

� Duurzaamheid: Het Bouwbesluit geeft een niveau van duurzaam bouwen aan, 
waaraan moet worden voldaan. Op grond van artikel 122 van de Woningwet is het 
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voor de gemeente niet toegestaan om een hoger niveau te eisen, ook niet door 
middel van een privaatrechtelijk contract.  

� Water: Het aspect water vormt geen belemmering voor de herontwikkeling van 
Havendreef. Het bestemmingsplan zal in het kader van de watertoets voorgelegd 
worden aan het Hoogheemraadschap Rijnland. 

� Archeologie: Op basis van uitgevoerd archeologisch onderzoek heeft de 
seniorarcheoloog van de Cultuurcompagnie geconcludeerd dat er naar verwachting 
in het plangebied geen archeologische resten aanwezig zijn en de voorgenomen 
ontwikkelingen geen bedreiging vormen. Dit kan echter uitsluitend worden beweerd 
over de oostelijke helft, waar de boringen zijn gezet. Dit kan niet met zekerheid 
worden vastgesteld voor het westelijke deel, omdat hier geen boringen geplaatst 
konden worden. Daarom wordt geadviseerd om dit deel na de saneringen opnieuw 
te laten beoordelen. 

� Horeca: In het bestemmingsplan is opgenomen dat er een horecavoorziening kan 
komen op de hoek van de haven en het Heemsteeds Kanaal. Vanwege het aantal in 
het plan aanwezige parkeerplaatsen kan de horecagelegenheid enkel overdag open 
zijn. In het bestemmingsplan is derhalve opgenomen dat op de voor horeca 
aangewezen locatie enkel daghoreca (8.00 tot 18.00 uur) is toegestaan. 

 
Het stedenbouwkundig plan is voorgelegd aan de Veiligheidsregio Kennemerland 
(brandweer). De brandweer merkt op dat het nieuwe woongebied niet tweezijdig toegankelijk 
is voor brandweerauto's. Hij baseert zich hierbij op de notitie "Bluswater en bereikbaarheid" 
waarin dit als eis is opgenomen. De brandweer geeft een advies, het gemeentebestuur 
neemt uiteindelijk de beslissing.  
Omdat een tweede toegang niet mogelijk is, is samen met de brandweer gezocht naar een 
goed alternatief. De brandweer geeft aan het plan een positief advies indien de breedte van 
rijbaan van de Havenstraat vanaf de Heemsteedse Dreef tot de splitsing van deze straat bij 
de trap naar het water 6,0 m wordt. Het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp voorziet 
hierin. 
 
Geconcludeerd wordt dat het plan voor Havendreef voldoet aan het vereiste van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerpplan zal in procedure worden gebracht en eenieder kan 
zienswijzen inbrengen. Naar aanleiding van eventueel ingekomen zienswijzen dient 
onderzocht te worden of deze reden zijn het bestemmingsplan gewijzigd of niet vast te 
stellen. 
 
Verordening Openbaar Water Heemstede 
Veel huizen in het project Havendreef zijn fraai aan het water gelegen. Bij de ontwikkelaar 
bestaat de begrijpelijke wens om aan de eigenaren van deze woningen een eigen ligplaats 
(exclusief recht) voor een boot aan te bieden, grenzend aan het eigendom. Het college wil 
deze wens inwilligen.  
Voor de woningen gelegen langs de Zandvaart is dit geen probleem. Deze eigenaren mogen 
hun boot aan de oever grenzend aan hun tuin aanmeren. 
Voor de aan het Heemsteeds Kanaal grenzende terraswoningen en appartementen ligt de 
zaak gecompliceerder. Volgens het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp komt er aan de 
oostzijde langs de terraswoningen en het appartementengebouw een steiger. Deze steiger 
wordt openbaar en eigendom van de gemeente Heemstede teneinde het openbare karakter 
ervan te kunnen handhaven. Tussen de woningen en het Heemsteeds Kanaal ligt derhalve 
openbare “grond” en is voor het aanmeren een vergunning nodig van het college. Voorts is 
het volgens de verordening niet mogelijk een vergunning voor het aanmeren van een boot te 
verlenen voor de haven van Heemstede vanaf de Zandvaart. Bedoelde steiger ligt in deze 
haven. In de overeenkomst is bepaald dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft 
om de “Verordening Openbaar Water Heemstede” zodanig aan te passen dat de eigenaren 
van de terraswoningen en de appartementen het recht op een ligplaats kunnen krijgen aan 
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de geplande openbare steiger in het Heemsteeds Kanaal, ten oosten van de 
woningen/appartementengebouw.   
 
JURIDISCH KADER 
Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Algemene wet bestuursrecht, Burgerlijk wetboek,   
 
GEMEENTERAAD 24 APRIL 2014 
Het collegebesluit van 25 maart 2014 is besproken in de vergadering van de gemeenteraad 
van 24 april 2014. Hier is door de raad een motie aangenomen met de volgende inhoud:   
 
De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: 

• Het plan tot herontwikkeling van de Havendreef op hoofdlijnen instemming 
geniet van een meerderheid van de gemeenteraad; 

• Een toren van 9 bouwlagen (plint met horeca + 8 woonlagen) niet past in het 
dorpse karakter van Heemstede; 

• Er in de directe nabijheid van dit gebied al dichte bebouwing gerealiseerd is; 

• Het opnieuw onderhandelen over dit onderdeel geen belemmering hoeft te 
zijn voor de realisatie van de rest van het plan; 

Verzoekt het college in overleg te treden met de projectontwikkelaar, teneinde een 
aangepast plan met een toren van 2 á 3 minder woonlagen met gelijkblijvende oppervlakte 
per woonlaag  zo spoedig mogelijk aan de Raad voor te leggen, en gaat over tot de orde van 
de dag. 
 
Naar aanleiding van de motie is door het college op 4 juni 2014 aan de gemeenteraad 
meegedeeld (bijlage) dat de risico’s die verbonden zijn aan het onverkort vasthouden aan de 
motie voor de gemeente te groot worden gevonden en de gemeenteraad daarom wordt 
voorgesteld alsnog te besluiten in te stemmen met de (eerder) voorgelegde anterieure 
exploitatieovereenkomst. Aan deze brief hebben diverse adviezen te grondslag gelegen 
(bijlagen). 
 
PLANNING/UITVOERING 
Bij de anterieure exploitatieovereenkomst is een planning gevoegd die betrekking heeft op 
de uitvoering van de overeenkomst. Ook bij dit raadsvoorstel is een planning gevoegd. Deze 
heeft betrekking op de te volgen bestemmingsplanprocedure. 
 
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING 
Omwonenden zullen voor de vergadering van de raadscommissie Ruimte en 
raadsvergadering worden uitgenodigd met een brief. Deze vergaderingen zullen overigens 
op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. 
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BIJLAGEN 
 • Kenmerk: 597611 onderwerp: raadsbesluit stedenbouwkundig kader, 

welstandscriteria en intentieovereenkomst Havendreef 

• Kenmerk: 622311 onderwerp: Definitief Stedenbouwkundig Plan Havendreef, 
februari 2014 

• Kenmerk: 622204 onderwerp: PVE Heemstede 2014 – inrichting van de openbare 
ruimte 

• Kenmerk: 626540 onderwerp: realisatieovereenkomst (versie v8 d.d. 21 maart 2014) 

• Kenmerk: 623105 onderwerp: planning  

• Kenmerk: 623811 onderwerp: conceptbestemmingsplan Havendreef 

• Kenmerk: 630891 onderwerp: verbeelding bestemmingsplan Havendreef 

• Kenmerk: 629073 onderwerp: brief Havendreef BV 18 april 2014 

• Kenmerk: 628755 onderwerp: brief aan gemeenteraad beantwoorden vragen 
gesteld in commissie Ruimte 10 april 2014 (DEEL VAN DE BIJLAGE GEHEIM) 

• Kenmerk: 629310 onderwerp: motie 24 april 2014 

• Kenmerk: 624356 onderwerp: taxatierapport (GEHEIM) 

• Kenmerk: 631132 onderwerp: besluit b&w toelichting 4 scenario’s 

• Kenmerk: 631284 onderwerp: notitie Akro Consult consequenties 4 scenario’s 
(GEHEIM) 

• Kenmerk: 631414 onderwerp: advies Van der Feltz Advocaten (GEHEIM) 

• Kenmerk: 631678 onderwerp: notitie Akro Consult staatssteun (GEHEIM)  

• Kenmerk: 631239 onderwerp: tekening (artist impression + schema) Havendreef 
verlaagde toren 

• Kenmerk: 630388 onderwerp: brief aan Havendreef BV inzake motie 

• Kenmerk: 631740 onderwerp: brief aan gemeenteraad uitvoering motie  
        
 
 
 


