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Bijlagen:

Bijlage 1: Lijst “Vaste en variabele maatregelen” uit het

“Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw”.

Bijlage 2: Staat van bedrijven, VNG-brochure “Bedrij-

ven en milieuzonering”, selectie op catego-
rieën 1, 2, 3 en 4.

Onderzoeken, deel uitmakend van het Masterplan
1. Regionaal bedrijventerrein Wieringerwerf, gemeente

Wieringermeer; “een Aanvullende Archeologische

Inventarisatie” (RAAP bv Archeologisch Adviesbu-

reau (22 juni, 2000);
2. Verkennend bodemonderzoek “perceel aan de

Schagerweg (bedrijventerrein Hoekvaart) te Wie-

ringerwerf” (Tauw bv, 2 maart 2000);

3. Verkennend bodemonderzoek “Uitbreiding Schelp-

horst Wieringerwerf” (Milieutechniek de Vries & van

de Wiel bv, 23 februari 2000);
4. Vervolgonderzoek terrein TEGON Schelphorst,

(Milieutechniek de Vries & van de Wiel bv, 9 januari

1998);

5. Planschadeonderzoek, (Ingenieursbureau Oranje-

woud, 9 maart 2000) (vertrouwelijk);

6. Bodemkundig en geohydrologisch onderzoek
regionaal bedrijventerrein Wieringerwerf (Tauw bv,

16 juni 2000);

7. Waterhuishouding regionaal bedrijventerrein Wie

ringerwerf (Tauw bv, 1 september 2000);

8. Notitie Parkmanagement (Tauw bv, 3 oktober 2000);

9. Distributie-planologisch onderzoek (BügelHajema
Adviseurs, december 2000);

10. “CO2-neutrale energievoorziening voor het duur-

zame bedrijvenpark Robbenplaat” (Ingenieurs-

bureau Ebatech, Amsterdam, d.d. december 2000).

1
“Ligging plangebied”
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1  Inleiding
Het bedrijvenpark Robbenplaat

Het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat bestaat uit

nieuwbouw-locaties ter grootte van ongeveer 60 ha en

de bestaande gebieden De Schelphorst, De Stek en

Wieringerwerf-Zuid.
De bestaande gebieden zullen worden gerevitaliseerd.

Eerst zijn de mogelijkheden voor Wieringerwerf-Zuid

onderzocht. Daarbij wordt zoveel mogelijk geanticipeerd

op de kansen die de ontwikkeling van de nieuwe locatie

met zich meebrengt. Met name op het gebied van

samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van park-
management en het gezamenlijk gebruik maken van

faciliteiten, liggen er aanknopingspunten. Waar mogelijk

zal van de synergie tussen het (her)ontwikkelen van de

nieuwe en de bestaande gebieden gebruik worden

gemaakt.

Uitgangspunt daarbij blijft dat de gang van zaken op de
bestaande terreinen niet vertragend mag werken op het

ontwikkelen van de nieuwe locaties. Voor bedrijven op

de bestaande locaties bestaat de mogelijkheid om in de

toekomst aan te haken.

Een duurzaam bedrijvenpark

Enige tijd na aanvang van het ontwikkelingsproces van

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat kwam de vraag

naar voren of tijdens dit proces aandacht zou worden

besteed aan het duurzaam ontwikkelen van de locatie.

In 1996 heeft de gemeente Wieringermeer immers met

een aantal andere gemeenten in de Kop van Noord-
Holland een convenant ondertekend om duurzaam

ontwikkelen gestalte te geven.

Er werd besloten om in kaart te brengen welke mogelijk-

heden er zijn voor een duurzame ontwikkeling van het

gebied, en vooral wat dat inhoudt.

Onder een duurzaam bedrijventerrein wordt verstaan
een bedrijventerrein dat wordt ontwikkeld op een wijze,

waarbij de belasting van het milieu niet hoger dan nodig

is. Dit heeft betrekking op zowel de directe omgeving

van het gebied als op een hoger schaalniveau. Voor-

beelden van een directe belasting van de omgeving zijn

locatiekeuze, geurhinder, geluid, ruimtegebruik,
verkeerstoename en dergelijke. Op een hoger schaal-

niveau spelen zaken als het gebruik van fossiele

brandstoffen, de uitstoot van CO2, uitputting van grond-

en bouwstoffen enzovoort.

Een integraal duurzaam ontwikkeld plan houdt in dat elk
thema niet op zichzelf staat, maar dat er een samen-

hang is met veel andere thema’s. Zo zijn er veel thema’s

in de gehanteerde onderverdeling met deelaspecten die

betrekking hebben op Energie en Samenwerking.

Verkeer & vervoer heeft een duidelijke relatie met

energie, evenals duurzaam bouwen (uitgifte-
voorwaarden) en integraal waterbeheer (voorkomen

afvoer naar rioolwaterzuivering, gebruik warmtepompen,

uitwisseling energiestromen via warm water). Om de

genoemde voorbeelden (en andere hier niet genoemde

zaken!) daadwerkelijk duurzaam te kunnen realiseren, is

een goede vorm van georganiseerde samenwerking
nodig. Ook het aspect samenwerking heeft betrekking

op (bijna) alle thema’s.

Een duurzaam bedrijfsterrein heeft een aantal specifieke

kenmerken. Deze bestaan uit bijzondere kwaliteiten op

het gebied van milieu, ruimtelijke inrichting, economie en

sociale structuur. Door een zorgvuldig uit te voeren

ontwikkelingsproces vindt er afstemming plaats tussen
deze vier onderdelen. Dit gebeurt op verschillende

schaalniveaus, zowel op niveau van het bedrijventerrein

als op lokaal en regionaal niveau. Voortdurend is en

wordt er gewerkt aan oplossingen waarbij aspecten van

de genoemde delen elkaar versterken.

2
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Nieuw proces

Het integraal duurzaam ontwikkelen van een

bedrijfslocatie is in de gemeente Wieringermeer een

geheel nieuw proces. Dit proces vraagt een andere

aanpak dan tot nu toe gebruikelijk is, zowel op ambtelijk
als op bestuurlijk niveau. Ook het communicatieproces

vraagt om een andere benadering.

Het integraal duurzaam ontwikkelen voegt in feite geen

nieuw aspect aan het ontwikkelingsproces toe, maar

houdt een geheel andere aanpak in.

Om het proces van duurzaam ontwikkelen zowel

ambtelijk/bestuurlijk als bij de bedrijven voldoende

draagvlak te geven, is gekozen voor een gefaseerde

aanpak. Er zijn duidelijke beslismomenten in het proces

gepland.

Beleidsnota

Daarom is eerst een beleidsnota opgesteld. Deze

Beleidsnota Regionaal Bedrijventerrein, januari 2000

komt in hoge mate overeen met het door het instituut

NOVEM (Nederlandse Onderneming voor Energie en

Milieu) in de subsidieregeling voor ontwikkeling van
duurzame bedrijventerreinen genoemde integrale

masterplan. Voor de vorm “beleidsnota” werd gekozen

omdat dit een herkenbaar begrip is en een stuk dat door

de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Er is bewust voor gekozen om in de beleidsnota het

duurzaam ontwikkelen reeds zoveel mogelijk geïnte-
greerd naar voren te brengen. Veel facetten van het

duurzaam ontwikkelen zijn impliciet in de verschillende

hoofdstukken weergegeven. Er is rekening gehouden

met duurzaamheidsprincipes per thema in hun onder-

linge samenhang. Het doel hiervan is om het duurzaam

ontwikkelen als vanzelfsprekend gebeuren op de lezer

over te brengen.

Voorlichting

Voordat deze beleidsnota werd vastgesteld, is deze in

een tweetal sessies door de projectleider van de

gemeente en de externe adviseurs gepresenteerd. De

eerste bijeenkomst was bestemd voor het College van
Burgemeester en Wethouders en de leden van de

gemeenteraad. Doel van deze bijeenkomst was met

name om het gemeentebestuur duidelijk te maken wat

het duurzaam ontwikkelen van het bedrijventerrein met

zich meebrengt en daarvoor het nodige draagvlak te

creëren.

De tweede bijeenkomst was voor belangstellende

bedrijven, op de bestaande terreinen gevestigde

bedrijven en de inwoners van de gemeente. Ook

organisaties als bedrijven voor nutsvoorzieningen, de

provincie Noord-Holland en Novem hebben een uitnodi-
ging ontvangen. Het aantal aanwezigen lag tussen de

150 en 200 personen. Tijdens deze presentatie is

uitgelegd wat het duurzaam ontwikkelen van het

bedrijventerrein inhoudt en welke kansen het met zich

meebrengt. De aanwezigen kregen de gelegenheid om

vragen te stellen en op de plannen te reageren.
Vervolgens is de beleidsnota door de gemeenteraad in

januari 2000 vastgesteld. Hiermee werd de basis gelegd

voor het verder uitbouwen van de duurzame ontwikke-

ling van het regionaal bedrijvenpark.

Vervolg

De volgende stap was het verder uitwerken van de
plannen door het doen van nadere onderzoeken en

haalbaarheidsstudies. Samen met de hiermee syn-

chroon lopende ontwikkeling van het stedenbouwkundig

plan heeft dit geleid tot het voor u liggende Masterplan.

In dit plan zijn de mogelijkheden voor een integrale

duurzame ontwikkeling van het bedrijvenpark in beeld
gebracht en onderbouwd.

Om dit ontwikkelingsproces efficiënt en effectief te

organiseren, is de projectorganisatie zo slank mogelijk

gehouden. Stuurgroep, projectgroep en werkgroepen

bestaan uit niet meer personen dan nodig. Hierdoor

wordt de communicatie binnen deze groep relatief
eenvoudig gehouden. Dit effect wordt nog versterkt

doordat een aantal personen aan meer dan een groep

deelneemt.

Inhoud Masterplan

De essentie van dit Masterplan is dat alle thema’s op
een hoger kwaliteitsniveau zijn gebracht dan bij een

traditionele ontwikkeling het geval zou zijn geweest.

Hierdoor is er een evenwichtig plan ontstaan, waarbij

voorkomen is dat onderwerpen “onder de maat” zijn

gebleven. Wel is aan een aantal thema’s extra aandacht

besteed, de zogeheten speerpunten. Deze speerpunten
zijn energie, water en samenwerking.
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De reden om aan alle thema’s aandacht te besteden is

dat er samenhang bestaat tussen de thema’s onderling.

Door een of meer thema’s onderbelicht te laten, neemt

de kwaliteit van het geheel af.

De extra aandacht voor het thema energie is erin
gelegen dat hetgeen we bij aanvang van het bedrijven-

terrein kunnen bereiken op het gebied van de besparing

op het gebruik van fossiele brandstoffen, en daarmee de

uitstoot van het broeikasgas CO2, elk daarop volgend

jaar ook bijdraagt aan de doelstellingen.

Het tweede speerpunt is water, of beter integraal
waterbeheer. In dit relatief waterrijke gebied ligt het

eigenlijk voor de hand om iets met dit thema te doen.

Dat betreft zowel de ruimtelijke inrichting als de aspec-

ten voor het milieu.

Alle inspanningen om een duurzaam bedrijventerrein te

ontwikkelen zijn pas echt zinvol, als ook aan het in stand
houden en het in de toekomst verder ontwikkelen van

het bereikte niveau veel zorg wordt besteed. Daarvoor is

een breed draagvlak nodig. Samenwerking is een

voorwaarde om ambitieuze doelen te bereiken en in

stand te houden. De gedachte hierachter is dat elk

bedrijf zich zo betrokken voelt bij zijn omgeving, zowel in
ruimtelijk als in sociaal opzicht, dat het zich daarbij nauw

betrokken voelt. Een bedrijf is niet alleen in zijn gebouw

gevestigd, maar ook op zijn eigen bedrijventerrein. Het

heeft er alle belang bij dat de omgevingskwaliteit, in alle

opzichten, van hoog niveau is en dat ook blijft.

Dit Masterplan bestaat uit de resultaten tot nu toe van de
deelonderzoeken, het integreren daarvan, dat wil

zeggen door het in samenhang bekijken en wegen

ervan, om te komen tot enkele ambitieuze en kansrijke

concepten voor het duurzame Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat en de ruimtelijke uitwerking hiervan. In die

zin bestaat het masterplan uit een aantal concepten

zoals bedoeld in het Nationaal Pakket Duurzame
Stedenbouw.

Het voorliggende Masterplan behelst de uitwerking van

de uitgangspunten voor de deelgebieden 2, 3 en 5.

Hoewel ook deelgebied 1 deel uitmaakt van dit Master-

plan is dit gebied niet verder uitgewerkt. Dit vooral
vanwege de realisatie van dit deelgebied in de laatste

fase. Voorlopig is de ruimtelijke uitwerking daarom op

het niveau van de Beleidsnota gehandhaafd. Uiteraard

zullen de verschillende uitwerkingsprincipes zoals die

voor de deelgebieden 2, 3 en 5 zijn uitgewerkt, op

deelgebied 1 worden toegepast.

Naamgeving

Het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat kent een

hoog ambitieniveau. Het moet een locatie worden die

door alle betrokkenen wordt gedragen en uitgedragen.

Eenheid in naamgeving kan daar aan bijdragen, te meer
omdat het bedrijventerrein uit een combinatie van

bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden bestaat.

Het gemeentebestuur heeft een prijsvraag uitgeschre-

ven om suggesties voor een goede naam te verkrijgen.

Uit de inzendingen werd de naam “Robbenplaat”

gekozen. De namen van de bestaande locaties kunnen
als namen voor deelgebieden worden gehandhaafd.

Communicatie

De communicatie is bij een gecompliceerd proces, zoals

het integraal duurzaam ontwikkelen, een zaak waaraan

veel aandacht moet worden besteed. Het doel van het

ontwikkelingsproces is duidelijk omschreven: een
bedrijventerrein met hoge kwaliteit op het gebied van

milieu, economie, ruimtelijke vormgeving en sociale

structuur. Op strategisch belangrijke momenten is er

onderscheid gemaakt naar interne communicatie

(binnen de gemeente) en externe communicatie (naar

bedrijven, inwoners van de gemeente, nutsbedrijven en
andere betrokkenen).

Bij presentaties van belangrijke stukken, zoals de

Beleidsnota en het Masterplan, zijn timing, inhoud,

locatie en communicatiemiddel zorgvuldig op elkaar

afgestemd. Betrokkenen en belangstellenden zijn ook

op tussenliggende momenten op de hoogte van de
ontwikkelingen gehouden. Voor dit doel is de Nieuws-

magazine “Robbenplaat” in het leven geroepen.

Vervolgtraject

Op een met de Beleidsnota vergelijkbare wijze zal dit

Masterplan zowel intern als extern worden gepresen-
teerd. Het plan zal daartoe worden gepresenteerd aan

de betrokkenen, waarbij aan het communicatieproces

veel zorg wordt besteed. Vervolgens is het plan op 22

maart 2001 vastgesteld door de gemeenteraad (borging

van deze stap).

De resultaten van inspraak en overleg zijn in een afzon-
derlijke notitie als bijlage bij dit masterplan gevoegd.
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Leeswijzer
Het Masterplan is ongeveer gelijk van opzet als de Beleids-

nota. Zodoende is door een ieder vrij snel na te gaan of

de uitgangspunten in de Beleidsnota ook daadwerkelijk
zijn uitgewerkt in dit Masterplan.

l   In hoofdstuk 2 Regionale bedrijfsontwikkelingen en ge-

meentelijk beleid in de markt is aandacht besteed aan de

ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden tijdens het uit-

werken van de Beleidsnota tot dit Masterplan.

l   Hoofdstuk 3 Aanvullend onderzoek zijn de in het kader

van de nadere uitwerking van het structuurschets tot een

verkavelingsplan uitgevoerde verschillende, deels civiel-

technische, onderzoeken benoemd en zijn de resultaten kort

samengevat.

l   In hoofdstuk 4 Duurzame ontwikkeling wordt het in de

Beleidsnota algemeen geformuleerde na te streven ambitie-

niveau en strategie verder uitgewerkt. Aandacht is besteed

aan de wijze waarop de verschillende thema’s vervolgens

zijn uitgewerkt.

l   Hoofdstuk 5 Thema energie is de uitwerking van een van

de speerpunten voor de duurzame ontwikkeling van het Re-

gionaal bedrijvenpark Robbenplaat. Het uitgevoerde onder-

zoek naar de mogelijkheden voor duurzaam energiegebruik

is in de vorm van een samenvatting beschreven.

l   Hoofdstuk 6 Thema water gaat in op de verschillende vor-

men van waterbeheer in het plangebied. Naast het onder-

zoek naar de mogelijke duurzame behandeling van het re-

genwater is aandacht besteed aan het drinkwater, het afval-

water en het watersysteem nodig voor de brandweer.

l   Hoofdstuk 7 Thema natuur en landschap gaat in op de

ruimtelijke kenmerken van het plangebied en de uitgangs-

punten van het gemeentelijke Landschapsbeleidsplan. De

ecologische aspecten zijn vrij breed onderzocht. De resulta-

ten beslaan gegevens over de aanwezige natuurwaarden,

een inventarisatie van de voorkomende soorten. Op basis

hiervan is een ontwikkelingsrichting beschreven en de daar-

mee samenhangende inrichtingsaspecten. Apart onderzoek

is verricht naar de relatie tussen de gewenste ecologische

situatie en de zoute kwel. In dit hoofdstuk is tevens een aan-

zet voor de te ontwikkelen groenstructuur gegeven.

l   In hoofdstuk 8 Thema verkeer is naast het beschrijven van

de mogelijkheden tot vervoersmanagement de huidige

verkeerssituatie en het openbaar vervoer beschreven. In over-

leg met de provincie is vrij uitgebreid aandacht gegeven aan

de toekomstige verkeerssituatie.

l   Hoofdstuk 9 Thema leefbaarheid/milieu beschrijft de uit-

komsten van het onderzoek naar de invloed van de geluid-

zones, de straalpaden, de te hanteren bebouwingsvrije zone

rond de RWZI. Vervolgens is de toe te passen categorisering

van bedrijven uitgewerkt.

l   Hoofdstuk 10 Beeldkwaliteit beschrijft de uitwerking van

de algemene uitgangspunten van de te realiseren beeld-

kwaliteit op het bedrijvenpark. Naast meer algemene uitgangs-

punten voor de specifieke onderwerpen is aandacht gege-

ven aan de uitwerking per bebouwingsvlak.

l   Hoofdstuk 11 Samenwerking geeft de resultaten weer van

het onderzoek naar parkmanagement, de haalbaarheid van

facilitaire voorzieningen. Tenslotte wordt de samenwerking

tussen de gemeente en de eigenaren van de deelgebieden

3a en 5 beschreven.

l   In het hoofdstuk 12 Uitgiftebeleid zijn de uitkomsten en

conclusies van de behoeftepeiling geanalyseerd en is de vraag

geconfronteerd met het aanbod. Ook is het effect van de ont-

wikkeling op de werkgelegenheid onderzocht.

Vanuit de ontwerpcriteria is een systeem ontworpen voor de

afweging voor de situering van de bedrijven in het plangebied

en zijn uitgangspunten geformuleerd voor de zonering en de

clustering. Inzicht wordt gegeven in de aan te houden fase-

ring van de realisatie. In hetzelfde hoofdstuk is aandacht ge-

geven aan de inpassing in de gemeentelijke organisatie van

het beoogde uitgiftebeleid. Het gaat hierbij om de acquirering

van bedrijven en het begeleiden van de bouwplannen.

l   In hoofdstuk 13 Verkavelingsplan zijn de toe te passen

profielen beschreven, is aandacht gegeven aan de inpassing

van de 5-m brede onderhoudszone voor het waterschap en

is aangegeven op welke wijze met de kabel- en leidingstroken

wordt omgegaan.

l   Hoofdstuk 14 Exploitatie beschrijft de gehanteerde uit-

gangspunten bij het opstellen van een gedetailleerde grond-

exploitatie.

l   In hoofdstuk 15 Juridische vormgeving zijn vanuit het duur-

zaamheidsprincipe uitgangspunten voor de planologische re-

gelingen geformuleerd. Vervolgens is een aanzet voor de te

hanteren planopzet van het integrale op te stellen bestem-

mingsplan gegeven.
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2  Regionale bedrijfsontwikkelingen en gemeentelijk beleid
In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst, waaruit de

behoefte aan het regionale bedrijventerrein is gekomen.

Enerzijds spelen de markt- en bedrijfsontwikkelingen

hierin een belangrijke rol, anderzijds (en deels als

reactie daarop) het gemeentelijke ruimtelijk-economi-
sche beleid.

2.1   Werkgelegenheid en arbeidspotentieel

Ontwikkelingen in de gemeente

De werkgelegenheid in de Wieringermeer is de afgelo-

pen jaren aanmerkelijk toegenomen. Dit blijkt uit gege-

vens die door de provincie Noord-Holland zijn verza-

meld. Tegelijkertijd groeide ook de in de gemeente

woonachtige beroepsbevolking. De werkgelegenheid

groeide echter sneller, waardoor het negatieve pendel-
saldo, dat de gemeente kent, kleiner is geworden.

Vooral de industrie, de bouwnijverheid, de commerciële

dienstverlening en zelfs de landbouw (opkomst van de

bollenteelt en de volle grondstuinbouw) droegen bij aan

de groei.

Regionale beleid

De werkgelegenheidsontwikkeling in de gemeente staat

niet op zichzelf. In de gehele Kop van Noord-Holland is

sprake van een stijging. In de Evaluatie van het Streek-

plan Noord-Holland-Noord constateert de provincie dat

de economische ontwikkeling in de Kop van Noord-
Holland veel voorspoediger verloopt dan in 1994 nog

werd voorzien. Dit geeft een duidelijke steun in de rug

voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein met een

regionale functie bij Wieringerwerf. Tussen 1987 en
1997 is het aantal werkzame personen in de Kop van

Noord-Holland met gemiddeld 2,6% per jaar toegeno-

men, hetgeen iets meer is dan in de Wieringermeer:

2,3% per jaar. In ons land als geheel bedroeg de

toename gemiddeld 1,9% per jaar, waar de Wieringer-

meer en de Kop van Noord-Holland dus gunstig tegen
afsteken. Hierbij past overigens wel de kanttekening dat

in de meest recente jaren de werkgelegenheid in de

Wieringermeer weinig meer is gegroeid, zoals blijkt uit

het rapport Wieringerland in Perspectief van maart 2000

(Rabobank Wieringerland).

Kenmerken van het arbeidpotentieel

Ditzelfde rapport1 laat zien dat het arbeidspotentieel in

de gemeente zich in verschillende opzichten gunstig

ontwikkelt. Zo is de participatiegraad in de beroepsbe-

volking hoog. Dit komt mede doordat relatief veel

vrouwen aan het arbeidsproces zijn gaan deelnemen.

Daarnaast is de werkloosheid laag.

Opvallend is het hoge aandeel van de beroepsbevolking

met een middelbare opleiding. Juist naar dit segment

bestaat veel vraag vanuit het bedrijfsleven in de Kop van
Noord-Holland. Het percentage met een laag opleidings-

niveau is daarentegen kleiner dan landelijk. Niet alleen

de opleidingsstructuur is gunstig; het MKB-Nederland

blijkt zich bijvoorbeeld lovend uit te laten over de

arbeidsmoraal in het gebied.

Dit soort facetten scoort hoog bij ondernemers en
werkgevers die investeringsplannen hebben.

2.2 Interesse van ondernemers voor het
Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat

In de fase van planvoorbereiding voor het Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat is een behoeftepeiling

uitgevoerd. Samen met spontane aanmeldingen heeft

deze peiling circa 75 bedrijven opgeleverd die een

vestiging op de nieuwe terreinen overwegen. Uit de

ingevulde antwoorden blijkt dat deze bedrijven in eerste
instantie voor circa 800 arbeidsplaatsen kunnen zorgen.

Ruim 400 daarvan zullen nieuw zijn voor de gemeente

Wieringermeer, de rest bestaat uit het verplaatsen van

de werkplek binnen de gemeente.

De geïnteresseerde bedrijven zijn van uiteenlopende
pluimage. Opvallend is met name het aantal onderne-

mers dat een bedrijfsverzamelgebouw wil opzetten.

Werkzame personen in de gemeente Wieringermeer

Bedrijfstak 1987 1991 1994 1997

Landbouw en visserij 750 800 925 875

Industrie en bouwnijverheid 600 800 925 1.100

Commerciële dienstverlening 900 1.050 1.225 1.275

Niet-commerciële 925 900 675 750
dienstverlening

Totaal 3.175 3.500 3.775 4.000

Bron: Provincie Noord-Holland, Sociaal-Economische Cijfernota
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Verder zitten er industriële bedrijven tussen, bouwnijver-

heid, (groot)handel, agribusiness, autobedrijven, trans-

portbedrijven en detailhandel in volumineuze goederen.

Als de ondernemers hun interesse concreet in daden

omzetten, dan is een groot gedeelte van de beschikbare
terreinoppervlakte reeds op voorhand verkocht.

2.3   Wieringermeer in perspectief

Zeer onlangs heeft de gemeente in concept de
toekomstvisie Wieringermeer uitgebracht. Hierin wordt

voor een reeks geïntegreerde beleidsvelden de strategi-

sche koers voor de komende 20 à 25 jaar uitgezet. De

visie biedt ook de basis voor het ruimtelijk-economisch

beleid (overigens zal uiteindelijk de Raad het finale

oordeel over de toekomstvisie moeten uitspreken). Er
worden fundamentele vraagstukken besproken, met als

achtergrond: hoe ziet de polder er rond 2020 uit. De

visie is tot stand gekomen op basis van een strategische

discussie binnen de gemeente rond 10 thema’s:
lllll land- en tuinbouw;
lllll economische ontwikkeling;
lllll demografische ontwikkeling;
lllll mobiliteit/infrastructuur;
lllll technische ontwikkeling/automatisering -

telewerken;
lllll veranderende relatie werk/vrije tijd;
lllll bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland;
lllll milieubeleid;

lllll de (in Euroverband) terugtredende overheid -
bezuinigen;

lllll de individualisering van de samenleving.

De discussie over deze thema’s heeft geleid tot de
formulering van toekomstverwachtingen. Op basis van

deze verwachtingen zijn drie scenario’s opgesteld: 1

stabilisatie, 2 economische groei via industriële ontwik-

keling (2a zware industrie, 2b industriële bedrijvigheid)

en 3 agrarische groei en recreatieve ontwikkeling. De

scenario’s zijn onderling vergeleken op basis van de tien

thema’s. Dit heeft geleid tot een waardering. De onder-

staande tabel biedt hiervan een overzicht. De score in

de tabel geeft het antwoord op de vraag: hoe is het

effect van het aspect van het beschreven scenario.

De gemeente concludeert dat de ontwikkeling van de

Wieringermeer op termijn het meeste gediend is met

een gemengde aanpak. Dit betekent een combinatie van

scenario’s. Daarbij is de keuze gevallen op verder-

gaande ontwikkeling van de industriële bedrijvigheid
(2b) en agrarische groei en recreatieve ontwikkeling (3).

Industriële ontwikkeling

De keuze voor economische groei via industriële

ontwikkeling leidt ertoe dat de gemeente zich gaat

profileren als plek waar industriële ontwikkeling mogelijk
moet zijn. Het doel dat daarbij voor ogen staat is dat

door het aantrekken van industrie de mogelijkheid

bestaat om het bevolkingsaantal te laten toenemen,

zodat de gemeente doorgroeit naar een omvang die het

mogelijk maakt zowel ten aanzien van het economisch

draagvlak als dat van het bestuurlijk draagvlak een
volwaardige partner in het openbaar bestuur te zijn. Die

ontwikkeling veronderstelt een aantal koerswijzigingen:

zo zal meer dan nu het geval is agrarische grond

moeten worden omgezet in grond voor industriële

vestiging. Daarnaast zal bij de planning van de woning-

bouw rekening moeten worden gehouden met een zich
uitbreidende bevolking. Bovendien zal ten aanzien van

de infrastructuur een aantal maatregelen noodzakelijk

Thema                Scenario

1 2a 2b 3

Land- en tuinbouw +  -  + +

Economische ontwikkeling  -  0  + 0

Demografische ontwikkeling  -  0  + 0

Mobiliteit / infrastructuur  0  -  + +

Technische ontwikkeling  0  0  + 0
automatisering

Relatie werk / vrije tijd  0  -  + +

Bestuurlijke ontwikkeling  -  -  +  -

Milieuaspecten  0  -  0 +

Terugtredende overheid  -  -  + 0

Individualisering  -  0  0 0

Vergelijking van scenario’s

+ = positief, - = negatief en 0 = neutraal

Bron: gemeente Wieringermeer
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zijn om industriële vestiging überhaupt mogelijk te

maken. Tenslotte zal beseft moeten worden dat indus-

triële ontwikkeling een wissel kan trekken op het milieu

en bestaande ecosystemen.

Regionaal bedrijventerrein

Wat betreft industriële bedrijvigheid acht de gemeente

de ontwikkeling van het Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat van groot belang. Daarbij is het uitgangs-

punt dat de aard van de bedrijvigheid niet sterk zal

afwijken van die welke tot nu toe in de polder gevestigd
is: industrie met een beperkte milieubelasting, met een

positief imago en met een gunstig effect op de werkgele-

genheid. Uitbouw van dit soort bedrijvigheid veronder-

stelt een actief gemeentelijk beleid inzake voorbereiding

en acquisitie. Bij de noodzakelijke investeringen moet

ook worden gedacht aan de uitstraling van de te ontwik-
kelen terreinen; het moet de moeite waard zijn om in de

Wieringermeer neer te strijken. Daarbij biedt concentra-

tie volgens de gemeente vele voordelen boven ver-

spreide vestigingsmogelijkheden.

Wonen

Mede in verband met de nagestreefde uitbreiding van de

industriële bedrijvigheid verdient de woningbouw extra

aandacht. Uitgaande van de gedachte dat wonen en

werken zich bij voorkeur in elkaars nabijheid moeten

ontwikkelen, concludeert de gemeente dat de behoefte

aan woningen zal toenemen.

2.4   Revitalisering Wieringerwerf-Zuid

De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen biedt de

mogelijkheid om bestaande terreinen te revitaliseren.

Door de mogelijke verplaatsing van bedrijven ontstaat
op de bestaande terreinen ruimte, die kan worden benut

voor herschikking van de activiteiten of kwaliteits-

verbetering, onder andere van het openbare gebied. Dit

heeft prioriteit voor het oudste van de drie bestaande

bedrijventerreinen, Wieringerwerf-Zuid. Als namelijk

revitalisering op dit terrein (dat dateert uit circa 1960)
uitblijft, is een geleidelijke verdere verpaupering te

verwachten. Een haalbaarheidsonderzoek2 naar de

mogelijkheden voor revitalisering heeft geleid tot de

volgende conclusies:

l De meeste bedrijven op Wieringerwerf-Zuid zijn
enthousiast over de revitalisering.

l Economisch en financieel gaat het veel bedrijven op

Wieringerwerf-Zuid goed. De meeste geven ook aan

investeringsplannen te hebben. Circa de helft van de

bedrijven heeft uitbreidingsplannen. Hiervoor is in de

huidige situatie onvoldoende ruimte aanwezig.
l Alle bedrijven staan volledig achter de plannen van

de gemeente om de bestaande wegen te reconstrue-

ren.
l Bijna alle bedrijven geven aan dat ze het belangrijk

vinden om de openbare ruimte, herkenbaarheid,

bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het imago van
Wieringerwerf-Zuid te verbeteren.
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l Bij de bedrijven is de interesse voor gemeenschap-

pelijke voorzieningen sterk verdeeld. De interesse

inzake energie is het grootst.
l De gemeente heeft nu kans om van Wieringerwerf-

Zuid samen met de bedrijven een duurzaam functio-
nerend bedrijventerrein te maken.

Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheids-

onderzoek naar de revitalisering zijn de volgende

aanbevelingen gedaan:

l De gemeente zal op korte termijn een uitspraak

moeten doen over het huidige bestemmingsplan

voor Wieringerwerf-Zuid. Met name de discussie

over het al dan niet handhaven van de huidige

woonbestemming speelt hierin een belangrijke rol.
l De revitalisering moet in samenhang met de ontwik-

keling van de nieuwe terreinen worden gezien.

Daartoe dient zo snel mogelijk gestart te worden met

de uitwerking van de huidige ideeën tot op het

detailniveau van het Masterplan revitalisering

Wieringerwerf-Zuid, zodat de achterstand in de

planvorming ingelopen wordt.
l In de vervolgfase van het haalbaarheidsonderzoek,

het Masterplan revitalisering Wieringerwerf-Zuid,

dient in ieder geval de revitaliseringsvisie verder

uitgewerkt te worden door prioriteiten te stellen,

leidend tot een lijst met activiteiten en een eerste

versie van een investeringsprogramma.

l Over het vervolgtraject van de revitalisering zal op

korte termijn overleg moeten plaatsvinden tussen

gemeente, provincie, Tauw bv en eventueel de

bedrijven.
l De mate van revitalisering hangt nauw samen met

de financiële mogelijkheden. Deze zijn onder andere

afhankelijk van de bijdragen van de gemeente,

bedrijven, provincie, rijksoverheid en de NOVEM.

Bereidheid tot mede-investeren dient op korte termijn

inzichtelijk te worden gemaakt.

De revitalisering van Wieringerwerf-Zuid blijft in het

vervolg van dit Masterplan buiten beschouwing.

1 In het rapport van de Rabobank is gebruik gemaakt van
gegevensbronnen die ook zijn geraadpleegd in andere
studies die aan het onderhavige masterplan ten grondslag
liggen. Daarnaast hebben de samenstellers van het rapport
interviews gehouden met vertegenwoordigers van een aantal
belanghebbende organisaties in de Wieringermeer en
Wieringen omtrent hun visie op het gebied.

2 Haalbaarheidsnotitie Revitalisering Wieringerwerf-Zuid;
“Kansen voor positionering binnen regionaal bedrijventerrein
Wieringermeer” (Tauw bv, december 2000).

“Wieringerwerf-zuid Havenweg”

“Wieringerwerf-zuid Hoekvaartweg”
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EIGENDOMMEN

  gemeente

  waterschap

  provincie

  derden
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In het kader van de nadere uitwerking van de structuur-

schets tot een verkavelingsplan zijn verschillende, deels

civieltechnische, onderzoeken uitgevoerd. In dit hoofd-
stuk worden deze onderzoeken benoemd en zijn de

resultaten kort samengevat.

3.1   Inmeting en hoogtemeting

Ten behoeve van het bouwrijp maken zijn voor de

deelgebieden 2, 3a, 3b en 5 een inmeting en een

hoogtemeting verricht. De resultaten van deze metingen

zijn digitaal verwerkt in de tekenondergronden.

3.2  Kadastrale situatie

De kadastrale gegevens die op het plangebied betrek-

king hebben, zijn geactualiseerd en digitaal verwerkt in

de tekenondergronden.

Wat betreft de eigendomssituatie kan worden opgemerkt

dat de gronden in deelgebied 2 reeds zijn aangekocht

door de gemeente. De deelgebieden 3a en 5 volgen het

traject van particuliere ontwikkeling. Ten aanzien van de

deelgebieden 3b en 1 zijn nog geen onderhandelingen
voor de aankoop gestart.

3  Aanvullend onderzoek
3.3   Kabels en leidingen

De ondergrondse infrastructuur is, wat betreft kabels en
leidingen, geïnventariseerd en digitaal verwerkt in de

ondergronden. Er kan worden geconcludeerd dat er

geen bovenlokale leidingen in het geding zijn. Ten

behoeve van de kabels en leidingen langs de Wester-

terpweg is het plan enigszins aangepast.

3.4   Archeologisch onderzoek

In een Aanvullende Archeologische Inventarisatie3 (AAI)

binnen de deelgebieden 2, 3 en 5 zijn geen waardevolle
archeologische vindplaatsen tot 2 m beneden maaiveld

gevonden. In de 110 uitgevoerde boringen zijn geen

archeologische indicatoren aangetroffen. Op de bij-

gaande kaart is het onderzoeksgebied weergegeven.

Verder is geconstateerd dat het pleistocene oppervlak
zich op een diepte bevindt tussen 235 en 345 cm

beneden maaiveld. Aangezien dit onder de 2 m zit, is er

geen uitsluitsel over de aanwezigheid van archeologi-

sche vindplaatsen te geven. Gezien de morfologie van

het dekzandoppervlak is de archeologische verwachting

echter laag. Op grond van deze AAI wordt nader
onderzoek niet noodzakelijk geacht.

3.5   Verkennend bodemonderzoek

Deelgebied 2 en 3b

Een verkennend bodemonderzoek in de deelgebieden 2

en 3b heeft aan het licht gebracht dat de bodem nage-

noeg vrij is van verontreinigingen. In de ondergrond en

het grondwater zijn maximaal enkele licht verhoogde

gehaltes/concentraties aangetroffen (boven de streef-

waarden). De aangetoonde concentraties zijn zodanig
dat geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu

zijn te verwachten. Als zodanig is er milieuhygiënisch

gezien geen bezwaar tegen de geplande inrichting van

het terrein. Op basis van een indicatieve toetsing aan

het Bouwstoffenbesluit blijkt verder dat de vrijkomende
grond vrij te gebruiken is (zogenaamde schone grond

volgens de MVR-regeling en schone grond).

Noordelijk deel Schelphorst

Een bodemonderzoek5 in het noordelijk deel van de

Schelphorst heeft aan het licht gebracht dat er sprake is
van ernstige bodemverontreiniging. De sanering van

deze locatie wordt door de provincie Noord-Holland niet

als urgent beschouwd (zie voetnoot: ontwerpbeschikking

provincie d.d. 27 maart 2000). Indien er een wijziging

optreedt in het gebruik van de grond moet dit aan de

provincie worden gemeld, tenzij op grond van het
evaluatierapport door de provincie wordt geoordeeld dat

de locatie volledig (multifunctioneel) is gesaneerd. Dit

geldt indien het bodemgebruik wijzigt door het realiseren

van openbaar groen of als de locatie wordt ingericht als

natuur- of recreatiegebied.
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In het verkavelingsplan is de locatie ingericht voor

bedrijventerrein met bedrijfsverzamelgebouwen en

parkeerterrein. Daarnaast is op een gering deel van de

locatie een rijweg met bermen geprojecteerd.
In de planopzet wordt uitgegaan van een afdoende

sanering van deze vervuilde locatie.

Deelgebied 3a en 5

Het onderzoek in de deelgebieden 3a en 54 leidde tot

vergelijkbare uitkomsten. Voor beide deelgebieden geldt

dat de boven- en ondergrond niet verontreinigd is met
de geanalyseerde parameters. Het grondwater in

deelgebied 3a geldt is licht verontreinigd met chroom en

tolueen en plaatselijk licht verontreinigd met nikkel, lood

en xylenen. Het grondwater in deelgebied 5 is licht

verontreinigd met chroom en plaatselijk licht verontrei-

nigd met arseen, lood, tolueen, ethylbenzeen, xyleen,
naftaleen en tetrachlooretheen. De fenolindex is plaatse-

lijk licht verhoogd ten opzichte van de detectielimiet.

Gezien de beperkte mate van overschrijding van enkele

streefwaarden in het grondwater wordt het uitvoeren van

een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht.

Ter bepaling of een bouwvergunning kan worden

afgegeven is op basis van de onderzoeksresultaten de

bodemtoets bouwvergunningen uit de publicatie “Bou-

wen op verontreinigde grond, Vereniging van Neder-

landse Gemeenten” (september 1995) uitgevoerd.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de huidige

bodemkwaliteit geschikt is voor afgifte van een bouwver-

gunning.

3.6 Bodemkundig en geohydrologisch
onderzoek

Het vaststellen van de bodemkundig en geohydro-
logische situatie7 is van belang voor de aanleg van

wegen en riolering en meer specifiek voor de aanleg-

hoogte en ontwatering. Het onderzoek dat in de deelge-

bieden 2, 3 en 5 naar deze aspecten is verricht, heeft

geleid tot inzicht in de waterhuishouding, bodemopbouw,

grondwaterstanden en geohydrologie. Bij het bouwrijp
maken kan uit deze kennis worden geput.

Wegen en riolering

Voor de aanleg van de wegen wordt uitgegaan van de

cunettenmethode. In eerste instantie wordt er tevens
van uitgegaan dat de riolering (d.w.a. en r.w.a.) wordt

aangelegd onder de wegen.

Voor de fundering van de wegen moet rekening worden

gehouden met grondverbetering. Ter plaatse van de

wegen moet in het cunet de bovenste laag grond van
circa 1 m worden verwijderd en moet cunetzand worden

aangebracht. Ter plaatse van de riolering moet de

veenlaag (indien aanwezig) geheel worden verwijderd

en worden vervangen door cunetzand. De vrijkomende

grond uit de cunetten kan worden verspreid over het

terrein ten behoeve van de terreinophoging.

“Onverdacht gebruik”
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KABELS EN LEIDINGEN

ligging bestaande kabels en leidingen
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Aanleghoogte en ontwatering

Deelgebied 2

Het huidige maaiveld varieert tussen N.A.P. - 4,70 m in

het noorden en N.A.P. - 5 m in het midden en het

zuiden. De hoogteverschillen in het gebied zijn gering.
De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt N.A.P. - 4,85

m. Voor de aanleghoogte wordt uitgegaan van een

gelijke aanleghoogte voor het hele gebied. Het waterpeil

van de watergangen in het gebied bedraagt N.A.P. -

6,10 m. Dit betekent dat de drooglegging circa 1,60 m

bedraagt. Voor de ontwatering wordt uitgegaan van
cunetdrainage, waarop de perceelsdrainage kan

aansluiten.

Deelgebied 3

Het huidige maaiveld ten westen van de Schagerweg

varieert tussen N.A.P. - 4,70 m en N.A.P. - 4,90 m. De
hoogteverschillen in het gebied zijn gering. De gemid-

delde maaiveldhoogte bedraagt N.A.P. - 4,80 m. Voor de

aanleghoogte wordt uitgegaan van een gelijke aanleg-

hoogte voor het hele gebied. Het waterpeil van de

watergangen in het gebied bedraagt N.A.P. - 6,10 m. Dit

betekent dat de drooglegging circa 1,60 m bedraagt.
Voor de ontwatering wordt uitgegaan van cunetdrainage,

waarop de perceelsdrainage kan aansluiten.

Deelgebied 5

Het huidige maaiveld varieert tussen N.A.P. - 4,50 m in

het noordoosten en N.A.P. - 4,90 m in het zuidwesten.

De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt N.A.P. - 4,70

m. Voor de aanleghoogte wordt uitgegaan van een
gelijke aanleghoogte voor het hele gebied.

Wier ingerwerfvaart

Het waterpeil in de Hoekvaart bedraagt N.A.P. - 6,10 m.

In het Waterhuishoudingsplan (Tauw bv, project

3788946) wordt aangegeven dat het gedeelte in de
Wieringerwerfvaart gelegen tussen gebied 3 en 5

eveneens een waterpeil van N.A.P. - 6,10 m zal krijgen

(in overleg met Waterschap Hollands Kroon). Dit

betekent dat ten opzichte van het waterpeil in de

Hoekvaart en de Wieringerwerfvaart de drooglegging

1,70 m bedraagt. Voor de ontwatering wordt uitgegaan
van cunetdrainage, waarop de perceelsdrainage kan

aansluiten.

Grondbalans

Voor het gehele plangebied tezamen (deelgebied 2, 3

en 5) wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans.

3 Regionaal bedrijventerrein Wieringerwerf, gemeente
Wieringermeer; “een Aanvullende Archeologische
Inventarisatie” (RAAP bv Archeologisch Adviesbureau (22
juni, 2000);

4 Verkennend bodemonderzoek “Uitbreiding Schelphorst
Wieringerwerf” (Milieutechniek de Vries & van de Wiel bv, 23
februari 2000).

5 Vervolgonderzoek terrein TEGON Schelphorst,
(Milieutechniek de Vries & van de Wiel bv, 9 januari 1998);

6 Verkennend bodemonderzoek “Uitbreiding Schelphorst
Wieringerwerf” (Milieutechniek de Vries & van de Wiel bv,
23 februari 2000);

7 “Bodemkundig en geohydrologisch onderzoek regionaal
bedrijventerrein Wieringerwerf” (Tauw bv, 16 juni 2000).

3.7   Planschade

Met het oog op het aan te leggen bedrijventerrein is een

planschadeonderzoek uitgevoerd. De gegevens uit dit

onderzoek zijn vertrouwelijk. In de exploitatie is rekening
gehouden met deze kostenpost.
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4  Duurzame ontwikkeling
Een integraal duurzaam ontwikkelde locatie heeft een

aantal bijzondere kwaliteiten op ruimtelijk, sociaal,
economisch en milieugebied. Deze vier onderwerpen

vertonen een nauwe samenhang. Het bedrijvenpark is

een vestigingsplaats voor ondernemers. Voor het

ontwikkelen en in stand houden van een hoogwaardig

bedrijvenpark zijn draagvlak bij en participatie door de

bedrijven voorwaarden om dit proces succesvol te laten
verlopen.

Met het duurzaam ontwikkelen van een bedrijvenlocatie

wordt bedoeld het zodanig vormgeven en inrichten van

het terrein dat er een zo gering mogelijke belasting van

het milieu optreedt. “Het milieu” kunt u daarbij ruim
opvatten: zowel het gebruik van grondstoffen (die soms

van ver komen) als de directe belasting van de omge-

ving vallen hieronder.

U kunt daarbij denken aan thema’s als energiegebruik,

materiaalkeuze, verkeer en vervoer, water, afvalstromen,
ruimtegebruik en groenvoorzieningen. Het duurzaam

ontwikkelen is een proces waarbij door de samenhang

tussen de verschillende thema’s het op elkaar afstem-

men van zaken vanaf de beginfase belangrijk is. Samen-

werking tussen alle betrokken partijen is een belangrijke

factor voor het slagen van een project.

Steeds vaker zien ondernemers in dat het duurzaam

ontwikkelen geen op zichzelf staand proces is, maar
samenhangt met de kwaliteit van de bedrijfsvoering als

geheel. Bij een geïntegreerd geheel kunnen de opbreng-

sten aanzienlijk hoger zijn dan de kosten.

Het duurzaam ontwikkelen van bedrijvenparken wordt

gestimuleerd door de overheid, waardoor er gebruik kan
worden gemaakt van verschillende subsidieregelingen

Inzet

De afgelopen decennia zijn wij ons er in toenemende

mate van bewust geworden dat het verrichten van

bouwactiviteiten altijd een belasting van het milieu
inhoudt. Het is goed om ons te realiseren dat de gebou-

wen die wij nu neerzetten vijftig tot honderd jaar mee-

gaan, en dat de stedenbouwkundige structuur voor

enkele eeuwen wordt vastgelegd. Daarom kijken we

naar ontwikkelingen in de toekomst en proberen de

plannen zo vorm te geven dat er zoveel mogelijk
gelegenheid is om hier te zijner tijd op in te kunnen

spelen.

Het integraal duurzaam ontwikkelen is een proces dat

de voorwaarden schept voor een hoogwaardig

bedrijvenpark. Het tot stand brengen van een bedrijven-
park van hoge kwaliteit op het vlak van milieu, econo-

mie, ruimtelijke inrichting en sociale structuur is een

zaak die veel inspanning vraagt. Deze inzet moet erop

zijn gericht dat het hoge kwaliteitsniveau ook in de

toekomst kan worden gehandhaafd. Daarom is het nodig

veel aandacht te schenken aan het beheer, de beheers-

vorm en flexibiliteit naar de toekomst. Bedrijven kijken
verder vooruit dan een aantal jaren geleden. Vragen als

“hoe kijkt de klant aan tegen onze bedrijfsvoering” (het

imago), “ waar willen wij als bedrijf naar toe” en “wat is

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid” hangen

nauw samen met de vraag welke eisen een bedrijf aan

zijn huisvesting en zijn omgeving stelt.

Door de hoeveelheid kennis die er is op het gebied van

duurzaam ontwikkelen is verworven, liggen er nu veel

meer kansen om een bedrijvenpark duurzaam in te

richten dan een aantal jaren geleden het geval zou zijn

geweest. Bij het ontwikkelen van het Regionaal
bedrijvenpark Robbenplaat is er sprake van integraal

duurzaam ontwikkelen. Duurzaam betekent dat het

milieu minder wordt belast dan bij het traditioneel

ontwikkelen het geval zou zijn. Duurzaam betekent ook

dat we ervoor zorgen dat het bereikte hoge niveau in de

toekomst kan worden in stand gehouden. Daarvoor is
het nodig om aan het beheer van het gebied veel

aandacht te besteden. Samenwerking is nodig om een

duurzaam bedrijvenpark te ontwikkelen en vorm te

geven. Samenwerking is ook een voorwaarde om een

duurzaam bedrijvenpark in stand te houden en met de

tijd mee te laten gaan. Waartoe de aanpak van
bedrijvenparken in het verleden vaak heeft geleid, zijn

helaas voldoende voorbeelden voorhanden.
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Resumerend kunnen we constateren dat er alle reden is

om, met de kennis die we anno 2000 tot onze beschik-

king hebben, onze verantwoordelijkheid te nemen en de

kansen te grijpen die er liggen om het Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat te ontwikkelen tot een
voorbeeld voor andere gemeenten.

4.1   Ambitieniveau

Een duurzaam bedrijventerrein wordt gekenmerkt door
een aantal bijzondere kwaliteiten op het gebied van

milieu, ruimtelijke inrichting, economie en sociale

structuur. Tijdens het zorgvuldig uit te voeren

ontwikkelingsproces vindt er afstemming plaats tussen

deze vier onderdelen. Voortdurend is en wordt er

gewerkt aan oplossingen waarbij aspecten van de
genoemde delen elkaar versterken.

Het ambitieniveau op het gebied van duurzaam ontwik-

kelen bij Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat is hoog.

Er wordt een hoge kwaliteit nagestreefd op elk van de in

paragraaf 4.2 genoemde thema’s. Daarbij zijn de

thema’s energie, water en samenwerking speerpunten in
het programma. Hier liggen extra kansen om tot een

hoogwaardig eindresultaat te komen, en dit kwaliteits-

niveau vervolgens in de tijd te handhaven.

Per thema wordt in de volgende hoofdstukken aangege-

ven welk ambitieniveau wordt nagestreefd. Deze
ambitieniveaus zijn bepaald gedurende een integraal

optimaliseringsproces.

4.2   Samenhang

Bij het ontwikkelingsproces is uitgegaan van de thema’s

die in het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw

worden aangehouden. Dit pakket wordt breed gedragen
door partijen die bij het duurzaam ontwikkelen van

locaties zijn betrokken. Voor de communicatie tijdens

het proces, maar ook in ruimer verband, schept dit

duidelijkheid.

Het integraal duurzaam ontwikkelen van een locatie is
altijd maatwerk. Elk gebied heeft zijn eigen historie en

cultuur en daar komen specifieke randvoorwaarden uit

naar voren. Voor Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat

zijn de thema’s uit het Nationaal Pakket Duurzame

Stedenbouw aangevuld met een aantal voor deze

locatie relevante items (zie afzonderlijke hoofdstukken).

Afgewogen beslissingen

Al deze thema’s vertonen een bepaalde samenhang.

Tijdens een ontwikkelingsproces worden er altijd

bepaalde keuzes gemaakt, besluiten genomen. In het

verleden werd dit veelal per thema gedaan. Bij het
integraal duurzaam ontwikkelen willen wij de samen-

hang tussen de thema’s inzichtelijk maken. Op basis

hiervan kunnen afgewogen keuzes worden gemaakt: er

vindt optimalisatie plaats.

Dit betekent dat er hoge eisen worden gesteld aan het

ontwikkelingsproces. De kwaliteit van het proces is een
belangrijke voorwaarde om een duurzaam bedrijvenpark

tot stand te brengen.

Voorbeeld van samenhang tussen thema’s: energie-

beheer

De energiemarkt in Nederland wordt geliberaliseerd. Dat

betekent dat in principe iedereen vrij is in de keuze van

zijn energieleverancier. Ook het zelf opwekken en
aanbieden van energie behoort tot de mogelijkheden.

Het is goed denkbaar dat de samenwerkende bedrijven

op het gebied van energiebeheer nieuwe mogelijkheden

willen benutten. In dat geval zal er met elkaar bekeken

worden hoe dit gestalte kan krijgen. Dit is een sociaal

aspect. De thema’s samenwerking en beheer hebben
hiermee een directe relatie.

Wanneer er een locatie voor het opwekken van energie

bepaald moet worden (bijvoorbeeld PV-panelen op

daken), zijn er ruimtelijke aspecten aan de orde. Beeld-

kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik zijn hier verwant met

het thema energie.
Bij het uitwisselen van restenergie die in proceswater

aanwezig is of bij het gebruik van warmtepompen is er

een directe relatie tussen de thema’ energie en water.

Inzet uitgifte/samenwerking etcetera

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat wordt een
bedrijvenpark waar voor de ondernemers veel kansen

liggen om in te spelen op eisen die in de nabije toe-

komst vanuit de maatschappij aan bedrijven worden

gesteld. Bedrijven willen steeds meer hun maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking brengen. Dit

heeft gevolgen voor bedrijfsprocessen, maar ook voor
de huisvesting van bedrijven. Dit moet ook in het

“visitekaartje van het bedrijf” duidelijk naar voren komen.
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Huisvesting houdt meer in dan alleen het bedrijfs-

gebouw. De uitstraling van de locatie als geheel is

evenzeer van belang. Het Masterplan voorziet hierin

door elementen die hierin zijn opgenomen op het gebied

van onder meer ruimtelijke vormgeving, park-
management, beeldkwaliteit en duurzaam bouwen.

Aan het op deze wijze tot stand brengen van een

hoogwaardig bedrijvenpark ligt de volgende gedachte

ten grondslag. Bedrijven zullen meer bereid zijn om zich

in te zetten voor het bedrijvenpark als geheel, als ze
daarvan ook de voordelen ervaren. Daarom is het van

belang dat de inzet die van ieder wordt gevraagd, op de

juiste wijze wordt georganiseerd. Dit betekent organise-

ren op het schaalniveau van het bedrijvenpark. De

gezamenlijke inzet van de bedrijven is hiervoor noodza-

kelijk. In het hoofdstuk “samenwerking” wordt hier
uitgebreid op ingegaan.

Het vormgeven van een organisatie voor park-

management is vooral een zaak van, voor en door

ondernemers. De gemeente stelt bepaalde kaders en

participeert. Dit vraagt van de bedrijven een bepaalde
inzet en de bereidheid om zich te conformeren aan

gezamenlijke afspraken. Daarmee creëert men draag-

vlak voor het in stand houden en verder ontwikkelen van

(het kwaliteitsniveau van) Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat.

Op Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat gaan zich

ondernemers vestigen die de voordelen die een hoog-

waardig bedrijvenpark biedt zien als een gelegenheid

waarvoor men zich wil inzetten. De afspraken daarvoor

worden op papier gezet dan wel in uitgifte- en leverings-

voorwaarden welke deel uitmaken van het koopcontract

dan wel in een “Convenant Duurzaam Robbenplaat”. Dit
convenant wordt tegelijk met de overdracht van de

grond door de partijen ondertekend.

Bedrijven die zich op Regionaal bedrijvenpark Robben-

plaat gaan vestigen, zijn er zich van bewust dat voor de

door hen gemaakte keuze van samenwerken consensus
is vereist. Vanuit dit besef zal aan de bedrijven er alles

aan zijn gelegen dat ook bedrijven die nog geworven

moeten worden volledig instemmen met de doelstellin-

gen van het terrein en de wijze waarop deze worden

ingevuld. Dit heeft tot gevolg dat er een “natuurlijke

selectie” plaatsvindt. Via hun eigen kanalen worden
toekomstige kandidaten geattendeerd op Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat.

Samenwerking

Een duurzaam bedrijvenpark komt niet zomaar tot stand.

De ideeën hiervoor moeten door alle betrokkenen
worden gedragen. Dit lukt niet zonder samenwerking

tussen de betrokkenen: de gemeente, bedrijven die zich

willen vestigen op het nieuwe bedrijvenpark, de geves-

tigde ondernemers op de bestaande gebieden, nuts-

bedrijven, ontwikkelaars en beleggers.

Samenwerking komt alleen tot stand als alle partijen

ervan overtuigd zijn dat er op deze wijze meer te

bereiken is dan wanneer ieder voor zich uitmaakt welke

koers hij wil volgen.
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4.3   Strategie

De strategie bij het integraal duurzaam ontwikkelen van

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat wordt gebruikt,

laat zich als volgt omschrijven.

Er wordt gebruik gemaakt van de informatie die in

Nederland voorhanden is in de vorm van de Nationale

Pakketten Duurzame Stedenbouw en Duurzaam

Bouwen. Deze pakketten zijn ontwikkeld met alle

relevante partijen en hebben daardoor een breed
draagvlak. De bekendheid van deze pakketten komt ook

het communicatieproces ten goede.

Het proces van het integraal duurzaam ontwikkelen is

gecompliceerd. Door de projectorganisatie zo slank

mogelijk te houden, vindt er niet meer communicatie
plaats dan nodig is. Alle betrokkenen in de projectgroep

zijn intensief met het proces bezig. Waar nodig wordt

bilateraal contact gelegd. Mede door de strakke plan-

ning - het ontwikkelingsproces mag geen vertraging

oplopen door het item duurzaamheid - wordt het duur-

zaam ontwikkelen als kans opgevat, in plaats van als
bedreiging.

In het kader van samenwerking door en met het bedrijfs-

leven wordt er gebruik gemaakt van de al bestaande

contacten van de bestaande ondernemersvereniging.

Een belangrijk deel van de ondernemers die zich op de

nieuwe locatie willen vestigen, alsmede veel van de op
de bestaande terreinen gevestigde bedrijven is hiervan

lid.

4.4   Uitwerking in thema’s

De uitwerking van de strategie duurzame ontwikkeling

vindt plaats volgens de thema’s in het Nationaal Pakket

Duurzame Stedenbouw, aangevuld met een aantal
thema’s die voor het ontwikkelen van Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat van belang zijn.

Thema’s Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw

Bij elk thema is een aantal voorbeelden gegeven:
l Energie: beperking CO2-uitstoot, duurzame energie,

uitwisseling restwarmte, gezamenlijke opwekking,

gezamenlijke inkoop;
l Water: afkoppelen verhard oppervlak, grijswater

gebruik, gezamenlijk gebruik (bijvoorbeeld wasplaats

voor vrachtauto’s);
l Natuur & ecologie: bestaande waarden,

verbindingszones, stadsgroen;
l Verkeer: ontsluiting, langzaamverkeersroutes,

parkeren, doorgaand verkeer, openbaar vervoer;
l Leefbaarheid: geluidhinder, geurhinder.

Aanvullende thema’s Regionaal bedrijvenpark Robben-
plaat

Deze thema’s hebben vooral betrekking op het tot stand

komen en in stand houden van een hoogwaardig

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat:
l Beeldkwaliteit: eenheid in verschijningsvorm,

opslag, terreininrichting;
l Samenwerking: bedrijven onderling, bedrijven en

overheid + nutsbedrijven;

l Beheer: privé-gebied, openbaar gebied, voorzienin-

gen: zie overige thema’s;
l Faciliteiten: vergaderruimten, receptie, kinderop-

vang, secretariaat;
l Uitgifte: gelijkgestemde bedrijven, duurzaam bou-

wen, samenwerking;
l Zonering: indeling naar aard en omvang;
l Efficiënt ruimtegebruik: meervoudig ruimtegebruik,

zuinig ruimtegebruik.

De verdere uitwerking per thema treft u in de volgende
hoofdstukken aan.
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5  Thema energie
5.1   Inleiding

Binnen de ontwikkeling van Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat als hoogwaardig bedrijventerrein is energie

een van de speerpunten. Verstandig omgaan met onze

voorraad fossiele brandstoffen, reductie van de uitstoot

van CO2 en zure emissies zijn doelen die binnen de

maatschappij steeds nadrukkelijker naar voren komen.
Ook het economische aspect is van belang. De

brandstofprijzen worden steeds hoger, enerzijds door

marktwerking, anderzijds door allerlei milieuheffingen.

Het landelijk beleid is erop gericht om voor de energie-

huishouding in Nederland de volgende doelstellingen te

realiseren:
l een reductie van de uitstoot met 6% in 2010 ten

opzichte van die in 1990;
l de inzet van een aandeel van 10% duurzame

energie in 2020, met als tussendoel 5% in 2010.
Dit zijn de zogeheten Kyoto-doelstellingen. Vanaf het

jaar 2000 wil de rijksoverheid prestatie-afspraken maken
met gemeenten over het aandeel dat zij hierin zullen

hebben (klimaatconvenant).

De beste kansen om deze doelstellingen te realiseren,

liggen er bij het ontwikkelen van nieuwe locaties. Als we

niet in staat zijn om hier de gestelde doelen te halen, zal

het voor de gebouwde omgeving als geheel nagenoeg
onhaalbaar zijn. Om inzicht te krijgen in wat er nodig is

om een ambitieniveau te halen dat is afgeleid van de

landelijke doelstellingen, heeft ingenieursbureau

Ebatech in opdracht van de gemeente onderzoek8

verricht naar de mogelijkheden voor het realiseren van

een optimale energievoorziening voor de nieuw te

bouwen delen van Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat.
Daarbij is ook onderzocht  of een CO2-neutraal bedrij-

venpark haalbaar is. Als input voor het onderzoek heeft

de lijst van geïnteresseerde bedrijven gediend. Daarbij

is een aantal grote energiegebruikers nader onderzocht.

5.2   Ambitieniveau

Voor Robbenplaat wordt uitgegaan van een CO2-

reductie van ten minste 30% en een inzet van 12%

duurzame energie ten opzichte van de referentiesituatie

(in dit geval het ontwikkelen van een bedrijventerrein dat
voldoet aan de huidige wettelijke normen). Deze percen-

tages voor beperking van de energievraag en de inzet

van duurzame energie zijn afgeleid van de landelijke

streefcijfers. De landelijke streefpercentages gelden

voor de gehele gebouwde omgeving, dus ook voor

bedrijventerreinen. Deze landelijke percentages zijn
respectievelijk 20% in 2020 voor de beperking van de

energievraag, en 10% voor de inzet van duurzame

energie. Voor Robbenplaat zijn de percentages respec-

tievelijk op 30% en 12% gesteld omdat inmiddels de

huidige stand van de techniek dit mogelijk maakt en

omdat het hier een geheel nieuw te ontwikkelen locatie
betreft.

Een tweede ambitie is het zodanig vormgeven en

inrichten van de locatie dat zo veel mogelijk wordt

geanticipeerd op het toepassen van nieuwe technieken

of duurzame energiebronnen in de toekomst.

5.3   Onderzoek optimale energie-infra-
structuur

Het onderzoek naar een optimale energie-infrastructuur

voor de nieuw te bouwen delen van Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat gaat in principe uit van de

driestappenstrategie (trias energetica) zoals die onder

meer vanuit Novem wordt uitgedragen:
1. beperk de vraag (stap 1 tot en met 4);

2. pas duurzame energie bronnen toe (stap 5);

3. vul de resterende vraag in met efficiënte techniek

(stap 6 en 7).

Deze opzet is voor Regionaal bedrijvenpark Robben-
plaat verder verfijnd en bestaat uit acht stappen (zie

afbeelding Ebatech optimalisatiemodel energie). Het

onderzoek is erop gericht om niet alleen bij de aanvang

van de nieuwe delen van het bedrijventerrein, maar ook

in de decennia die daarop volgen aan de eisen van een

optimale energievoorziening te voldoen. Dat betekent
onder meer dat er naar de toekomst toe zoveel mogelijk

opties open blijven. Een techniek die nu nog niet

haalbaar is omdat hij niet kosteneffectief is, wordt dat in

de toekomst mogelijk wel. Het onderzoek is erop gericht

om deze opties in ieder geval in technisch opzicht open

te laten. Door de opbouw in duidelijke stappen wordt
inzichtelijk gemaakt welke besparingen op het gebruik

van fossiele energie en welke beperking van CO2-

uitstoot per onderdeel bereikt kan worden. Per stap is

inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor het milieu,

de kosten en de ruimtelijke inrichting.



2828282828

Optimalisatiemodel reductie gebruik primaire brandstof voor het duurzame
bedrijventerrein Wieringerwerf

referentie

reductie energievraag (casco)

optimalisatie temperatuurregimes

integratie E-stromen (binnen)

integratie E-stromen (buiten)

inzet duurzaam

optimalisatie rendementen

optimalisatie regeling

good housekeeping en e-beheer

0

1

2

3

4

5
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8

l extra schilisolatie

l temperatuurniveaus verwarming
l temperatuurniveaus koeling

l warmteterugwinning kantoren

l condensorwarmte koel- en vriescellen
l vrije koeling

l windenergie
l warmtepompen BVG
l PV

l HR-107 ketels i.p.v. HR-100 ketels

l optimalisatie regeltechniek

l energiebeheer

Het onderzoek maakt inzichtelijk welke opties bij kunnen

dragen aan het realiseren van de doelstellingen, en

welke aandeel elk van deze opties daarin kan hebben.

5.4   Optimalisatiemodel

Het onderzoek is uitgevoerd volgens een door Ebatech

ontwikkeld optimalisatiemodel. Alle energieverbruik

wordt uitgedrukt in de behoefte aan primaire energie,

oftewel de benodigde inzet van fossiele brandstoffen.

Stap 0: referentiesituatie

Dit is de situatie zoals die zich voordoet bij Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat als het zo wordt ontwikkeld

dat het net aan de vigerende normen voldoet. Dit is als

vertrekpunt genomen en hierop zijn achtereenvolgens
de stappen 1 t/m 8 toegepast.

Hierbij is een aantal uitgangspunten gehanteerd op

energetisch en financieel gebied. Verder is uitgegaan

van de gegevens van de bedrijven die overwegen om

zich op de locatie te vestigen. Samen met een aantal

vuistregels, die zijn gebaseerd op ervaring met andere
locaties, is de energiebehoefte van Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat in deze referentiesituatie

berekend.

Stap 1: reduceren van de energievraag (casco)

Eerst is gekeken naar het effect van het beperken van
de energie die nodig is voor het verwarmen en koelen

van de gebouwen, alsmede naar het elektriciteits-
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gebruik. Daarbij is onder meer uitgegaan van de vol-

gende gebouwgebonden technieken:
l Rc-waarden vloeren/daken en gevels: 4,0 m²K/W;
l HR++ glas met U-waarde: 1,2 W/m²K;
l zonoriëntatie kantoorgedeelten;
l compact bouwen;
l minimaliseren leidinglengtes;
l maximale isolatie leidingen en luchtkanalen;

Stap 1 levert een besparing op van 4,0% in vergelijking

met de referentiesituatie.

Stap 2: optimaliseren temperatuurregimes

Het temperatuurniveau van zowel verwarming als van

koeling geeft de mogelijkheid om effectiever met energie

om te gaan. Door zorgvuldig te bepalen welke

temperatuurniveaus gewenst zijn en hiernaar te hande-
len, wordt een optimaal resultaat behaald.

Voor verwarming van gebouwen betekent dit het

toepassen van lage-temperatuursystemen.

Deze stap levert een besparing op van 1,0% in vergelij-

king met de situatie die werd bereikt in stap 1. Samen

leveren de stappen 1 en 2 een besparing van 4,9% in
vergelijking met de referentiesituatie.

Stap 3: integreren van energiestromen (binnen)

Gebouwen worden geventileerd. Daarmee wordt in de

wintersituatie warme lucht naar buiten gevoerd en

vervangen door koude buitenlucht. Door het toepassen
van warmteterugwinning uit de verwarmde lucht kan de

energiebehoefte verder omlaag worden gebracht. Deze

optie is met name voor de kantoorgedeelten interessant.

Deze stap levert een besparing op van 7,4% in vergelij-

king met de situatie die werd bereikt in stap 2.

Samen leveren de stappen 1 t/m 3 een besparing van

12,0% in vergelijking met de referentiesituatie.

Stap 4: integreren van energiestromen (buiten)

In deze stap wordt het energiegebruik voor koeling van

kantoren en van gekoelde bedrijfsruimten onderzocht.

Bij het koelen komt warmte vrij, die in bepaalde gevallen

kan worden benut.

Deze stap levert een besparing op van 10,5% in vergelij-

king met de situatie die werd bereikt in stap 3.

Samen leveren de stappen 1 t/m 4 een besparing van

21,2% in vergelijking met de referentiesituatie.

Stap 5: inzet duurzame energie

De stappen 1 t/m 4 hadden betrekking op het beperken

van de energievraag. In stap 4 wordt bekeken in hoe-

verre door het inzetten van duurzame energie de

behoefte aan fossiele brandstoffen verder kan worden

beperkt.
In de berekeningen is de invloed van het inzetten van

warmtepompen voor het verwarmen en koelen van

clusterbebouwing (bedrijfsverzamelgebouw, volumi-

neuze detailhandel), evenals het toepassen van in totaal

3.200 m² PV (zonnecellen voor het opwekken van

elektriciteit ingebracht). Daarnaast is bekeken wat de
invloed van windenergie is.

Windenergie

Bij het gebruik maken van windenergie is berekend wat
de invloed van een of twee grote windturbines op de

energiebehoefte van Robbenplaat is. In een eerdere

fase werd bij het mogelijk toepassen van windenergie

aan een aantal windturbines in een lijnopstelling aan de

westzijde van het bedrijvenpark gedacht.

Grotere windturbines zijn beter te exploiteren. Ook
stellen zij minder geografische eisen aan de directe

omgeving, waardoor de exacte plaats minder kritisch is.

Door een beperkt aantal op een minder kritische plaats

neer te zetten, spelen belevingsaspecten een veel

kleinere rol.
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Er is een behoefte om Robbenplaat van een of twee

“landmarks” te voorzien. Dit zijn herkenningspunten,

duidelijk zichtbaar vanaf de A7, waarop bijvoorbeeld het

logo en/of de naam “Robbenplaat” is aangebracht. Een
grote windturbine laat zich uitstekend gebruiken als

landmark voor een duurzaam bedrijvenpark. Om aan de

bedrijvenlocatie toegerekend te worden, is het niet

noodzakelijk dat een windturbine binnen de grenzen van

de locatie wordt geplaatst. Het nader onderzoeken van

een mogelijke situering nabij de rioolwaterzuiveringsin-
richting, verdient aanbeveling. Deze plaats ligt ruimtelijk

goed ten opzichte van de A7 en in relatie tot de geluids-

belasting van de A7. De milieucirkel rond de rioolwater-

zuivering laat zich prima combineren met de eisen die

een windturbine aan zijn directe omgeving stelt.

Deze stap levert zonder de inzet van windenergie een

besparing op van 4,9% in vergelijking met de situatie die

werd bereikt in stap 4. Samen leveren de stappen 1 t/m

5 een besparing van 25,1% in vergelijking met de

referentiesituatie.

Stap 5 levert bij het tevens toepassen van één
windturbine van 1,65 MW (ashoogte = 80 m,

rotordiameter = 66 m) een besparing op van 52,9% in

vergelijking met de situatie die werd bereikt in stap 4.

Samen leveren de stappen 1 t/m 5 een besparing van

62,9% in vergelijking met de referentiesituatie.

Bij het toepassen van twee windturbines neemt de
besparing toe tot 101,0% ten opzichte van de referentie-

situatie. Het realiseren van een energieneutraal

bedrijvenpark is daarmee bereikt!

Het inzetten van windenergie heeft een grote invloed op

de totale te bereiken besparing, die op een economisch
haalbare manier kan worden gerealiseerd. Om deze

reden is het wenselijk deze optie, nu of in de toekomst,

nader uit te werken. Deze optie sluit aan bij het landelijk

en provinciaal beleid om het plaatsen van windturbines

op bedrijventerreinen te bevorderen.

Tevens versterkt het de positie van de Wieringermeer
als centrum van windenergie (toepassing, testpark,

productie).

Stap 6: optimaliseren van de rendementen

De behoefte die er nu nog is aan de inzet van fossiele

brandstoffen kan verder worden beperkt door het

inzetten van verwarmingsketels met een extra hoog

rendement, de zogeheten HR-107 ketels.
Stap 6 levert zonder de inzet van windenergie een

besparing op van 1,8% in vergelijking met de situatie die

werd bereikt in stap 5.

Samen leveren de stappen 1 t/m 6 een besparing van

26,4% in vergelijking met de referentiesituatie.

Stap 6 levert bij het tevens toepassen van één
windturbine van 1,65 MW (ashoogte = 80 m,

rotordiameter = 66 m) een besparing op van 64,3% in

vergelijking met de referentiesituatie.

Stap 7: optimaliseren van de regeltechniek

Door het optimaliseren van de regeltechniek van de
systemen voor verwarmen en koelen is een verdere

besparing mogelijk.

Stap 7 levert zonder de inzet van windenergie een

besparing op van 2,0% in vergelijking met de situatie die

werd bereikt in stap 6. Samen leveren de stappen 1 t/m

7 een besparing van 27,9% in vergelijking met de
referentiesituatie.

Stap 7 levert bij het tevens toepassen van één

windturbine van 1,65 MW (ashoogte = 80 m,

rotordiameter = 66 m) een besparing op van 65,0% in

vergelijking met de referentiesituatie.

Zonwering
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Stap 8: energiebeheer

Hoe mensen omgaan met een gebouw en de voorzie-

ningen om het binnenklimaat te beïnvloeden, heeft

gevolgen voor het energieverbruik. Door verstandig

hiermee om te gaan, bijvoorbeeld door het instellen van
energiebeheer en “good housekeeping’ kunnen enkele

procenten worden gewonnen.

Stap 8 levert zonder de inzet van windenergie een

besparing op van 2,0% in vergelijking met de situatie die

werd bereikt in stap 7.

Samen leveren de stappen 1 t/m 8 een besparing van
29,3% in vergelijking met de referentiesituatie.

Stap 8 levert bij het tevens toepassen van één

windturbine van 1,65 MW (ashoogte = 80 m,

rotordiameter = 66 m) een besparing op van 65,7% in

vergelijking met de referentiesituatie.

5.5   Reductie van de uitstoot van CO2

De totale uitstoot van CO2 in de referentiesituatie

bedraagt 6.270 ton per jaar. De bereikte CO2-reductie na

het nemen van stap 8, met het plaatsen van één
windturbine, bedraagt 4.117 ton per jaar. Daarvan komt

2.641 ton CO2-reductie door het inzetten van één grote

windturbine. Dit betekent in totaal een CO2-reductie van

65,7% in vergelijking met de referentiesituatie.

5.6   Conclusies en aanbevelingen

Op basis van het voorgaande in relatie tot de

kosteneffectiviteit van de stappen 1 t/m 8 is besloten tot

het toepassen van alle stappen. De enige uitzondering

hierop zijn stap 5 en 7. Het verregaand optimaliseren
van de regeltechniek vraagt grote investeringen die niet

kunnen worden terugverdiend.

De hoeveelheid uitstoot van CO2 neemt door het

weglaten van stap 7 met slechts 45 ton per jaar toe. De

in 5.5 genoemde CO2-reductie bedraagt dan 1.431 ton
per jaar zonder het toepassen van windenergie en 4.072

8 “Onderzoek naar de toepassing van duurzame energie
technieken voor het regionaal bedrijventerrein Wieringerwerf”
(Ingenieursbureau Ebatech, Amsterdam, d.d. december
2000).

ton per jaar met het toepassen van één grote
windturbine. Het toepassen van één grote windturbine is

essentieel voor het behalen van de doelstellingen. De

mogelijkheid voor het toepassen van meer windturbines

in de toekomst wordt nadrukkelijk opengehouden.

Bij het toepassen van een tweede windturbine stijgt de

CO2-reductie tot 6.758 ton per jaar. Het bedrijvenpark
Robbenplaat is, voorzover het de uitgewerkte deelgebie-

den 2, 3 en 5 betreft, in dat geval 100% duurzaam op

energiegebied. Er wordt per jaar meer (duurzame)

energie opgewekt dan de totale behoefte aan energie.

Het in stap 5 beoogde nadere onderzoek van de
mogelijke situering van een windturbine nabij de riool-

waterzuivering zal plaatsvinden in het kader van de

herziening van het windturbinebeleid van de gemeente

Wieringermeer. Omdat de uitkomst van dit onderzoek op

voorhand niet bekend is, wordt het wenselijk geacht een

planologische maatregel te treffen, met als doel dat bij
een positieve uitkomst van het onderzoek een realisatie

van de windturbine niet inmiddels planologisch onmoge-

lijk is gemaakt.

Overigens wordt wel benadrukt dat de gemeente het tot

haar taak acht een inspanningsverplichting te leveren

ten aanzien van de openbare verlichting in relatie tot het
thema energie zoals dat in het masterplan is beschreven.
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6  Thema water
6.1   Regenwater

De regen6 die valt stroomt af naar de sloten (oppervlak-

tewater), verdwijnt in de bodem (grondwater) en ver-

dampt. Aangezien er jaarlijks meer regen valt dan er
verdampt, moet er water worden afgevoerd. Voor het

gebruik van de gronden is een zekere ontwatering

noodzakelijk. Dat betekent dat het grondwaterpeil op

een bepaald niveau moet worden gehouden. Het

overschot zal dus moeten worden afgevoerd.

In de Wieringermeerpolder is er naast watertoevoer door

de regen ook sprake van aanvoer door kwel. Doordat de

bodem van de polder lager ligt dan de zeespiegel

probeert het zeewater via de ondergrond de polder

binnen te dringen. Ook dit water, dat bovendien zout van

karakter is, moet worden afgevoerd.

In de huidige situatie wordt de afwatering geregeld door

middel van sloten die op de Dolfijntocht, de Wieringer-

werfvaart en de Hoekvaart afwateren. Om dat te kunnen

doen, worden deze vaarten bemalen om zo het water-

peil voldoende laag te houden. Dit systeem is ontworpen
en berekend op basis van het huidige grondgebruik:

akkerbouw.

Bij het ontwikkelen van de gronden tot bedrijventerrein

worden wegen aangelegd, gebouwen neergezet en de

terreinen ingericht (veelal verhard). Het gebruik van de
gronden verandert hierdoor en daarmee ook de water-

huishoudkundige situatie. De regen die op de daken,

wegen, opslagterreinen en parkeerplaatsen valt, zal

direct moeten worden afgevoerd. De resterende

groenstroken zijn te gering in omvang waardoor de

opname van het regenwater door het grondwater in veel

mindere mate zal plaatsvinden.

Naast het regenwater wordt er nu in het gebied ook

afvalwater geproduceerd. Dit kan naast het normale

“huishoudwater” van bedrijven, zoals toilet- en keuken-

water, ook proceswater zijn. Proceswater wordt bij het

productieproces van bedrijven gebruikt.
Vanouds zijn voor de afvoer van al dit water rioleringen

aangelegd die zorgen voor afvoer naar de naast het

bedrijvenpark gelegen, bestaande zuiveringsinstallatie.

Met de huidige inzichten (milieu en kosten) gaat de

voorkeur uit naar het zoveel mogelijk lozen van water op

het oppervlaktewater (sloten en watergangen). Daardoor

zal de zuiveringsinstallatie minder snel moeten worden

uitgebreid en worden de hoogwaardige en dure
zuiveringsprocédés alleen voor sterk vervuild water

aangewend en niet voor relatief schoon regenwater.

Nu is het zo dat de watergangen en het afwaterings-

systeem door het waterschap nauwkeurig is berekend

en aangelegd op de benodigde afvoercapaciteit. Indien
een nieuw bedrijventerrein wordt aangelegd, zal deze

door de nieuwe bebouwing en verharding het bestaande

afvoersysteem zwaarder belasten. Immers, er wordt nu

veel meer regenwater direct verzameld en het

afstromende regenwater bereikt sneller het afvoer-

systeem. Om dit water in de bestaande watergangen op
te vangen en af te voeren, zouden deze moeten worden

vergroot. Ook de capaciteit van de gemalen zou moeten

worden vergroot.

Om die ingrepen te voorkomen, wordt het nieuwe

bedrijventerrein zo ingericht dat al het water van daken
en wegen eerst in het gebied zelf wordt opgevangen.

Daarmee kan de piekafvoer naar het omringende gebied

beperkt blijven (het afvoersysteem is immers ontworpen

op de tragere landbouwkundige afvoer). Dit water wordt

in daartoe aangelegde waterpartijen opgevangen en van

daaruit geleidelijk op het afwateringssysteem afgege-
ven. Doordat het water tijdelijk wordt opgevangen, heeft

het ook de gelegenheid voor infiltratie in de bodem.
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GLOBAAL
AFWATERINGSSYSTEEM

Maar het is duidelijk dat infiltratie sneller en beter gaat in

een grofzandige ondergrond met een diepe grondwater-

stand dan in een kleiige bodem met een hoge grondwa-

terstand zoals in de Wieringermeer.

Er wordt getracht zoveel mogelijk regenwater in het

gebied vast te houden in plaats van zo snel mogelijk

naar het afwateringssyteem van het waterschap. Het

afwateringssysteem in het gebied is zo ontworpen9 dat

tegelijk berging en zuivering kan plaatsvinden. Daar-

naast zijn de watergangen zo gesitueerd dat deze ook
een rol in de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied

vervullen. Dit laatste wordt bereikt door de watergangen

langs de wegen te projecteren, waarbij onderscheid is

gemaakt tussen de watergangen met een

bergingsfunctie en watergangen met een transport en

zuiveringsfunctie. Verder zijn langs de interne wegens-
tructuur wadi’s geprojecteerd die het dakwater en het

water van de verhardingen verzamelen. Nadat het water

in de wadi’s terecht is gekomen, zakt het door een

filterende doorlatende laag naar de bodem. Op de

bodem van de Wadi is een drain aangebracht die het

gefilterde water opvangt en afvoert naar de
bergingsvijvers. Deze waterpartijen zijn langs de randen

van het plangebied en langs de hoofdwegenstructuur

gesitueerd. Vanuit deze bergingsvijvers wordt het

overtollige water geleidelijk op het afwateringssysteem

van het waterschap geloosd.

Het ligt dus in de bedoeling dat zoveel mogelijk water in
het gebied blijft en dat in zoveel mogelijk waterpartijen in

het plangebied permanent water zichtbaar is.

8

wadi

waterberging

poldervaart
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Voor de omschreven situatie (al het dak-, weg- en

terreinoppervlak afvoeren naar oppervlaktewater) is de

benodigde hoeveelheid oppervlaktewater bepaald om

de vereiste berging te realiseren. Hierbij is rekening

gehouden met de mogelijkheid om door het plaatsen

van een extra stuw een deel van de waterberging te

realiseren in de Wieringerwerfvaart tussen deelgebied 3

en 5. Tevens is voor deelgebied 2 rekening gehouden

met het zoetwateraanvoerplan van het waterschap

(aanvoer van zoet water in de zomerperiode langs de

Westerterpweg om een goede waterkwaliteit ten be-

hoeve van beregening te realiseren). Dit heeft geresul-

teerd in wadi’s van 5 m breed en van bergingsvijvers
van variabele breedte. Vanuit de ruimtelijke structuur,

zoals aangegeven in de beleidsnota, zijn de water-

gangen nader gedimensioneerd in relatie tot de beno-

digde waterberging. Het rekenschema laat het resultaat

hiervan zien.

6.2   Drinkwater

Aanleg van een tweede (grijs)waterleidingnet op

gebiedsniveau is onrendabel gebleken. Een dergelijk net

begint pas financieel rendabel te worden bij een gebruik
van 100.000 m³ per jaar. Het systeem kan alleen worden

aangelegd bij garantie dat een dergelijke grootverbruiker

zich op het terrein vestigt en gedurende langere termijn

water afneemt. In het algemeen geldt verder dat het

grijswaternet problemen geeft (ten aanzien van geur) bij

temperatuurschommelingen en voor meer aanslag in het
leidingnet zorgt.

Individuele oplossingen voor een grijswatervoorziening

op perceelsniveau zijn wellicht beter haalbaar. Het

grijswater zou ook uit het oppervlaktewater kunnen

worden onttrokken of drinkwater zou kunnen worden
hergebruikt. Deze mogelijkheden kunnen pas worden

afgewogen als de planvorming verder is en men in het
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stadium van bouwrijpmaken/uitgifte zit. Een andere optie

kan zijn het weglaten van brandkranen en overdimensio-

nering van het waterleidingnet in verband met de

benodigde bluscapaciteit. In paragraaf 6.5 is hierop

nader ingegaan.
De kosten van het omleggen van de waterleiding langs

de (te verleggen) Schagerweg zijn nog niet te ramen,

omdat niet duidelijk is hoe het toekomstige waterleiding-

net op de nieuwe locaties zullen worden gerealiseerd.

De Provinciale Waterleidingmaatschappij Noord-Holland

(PWN) ziet in ieder geval voor zichzelf op voorhand
geen rol toebedeeld in een substantiële bijdrage aan

een duurzame toepassing met betrekking tot de

drinkwaterlevering op het Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat.

6.3   Afvalwater

Op basis van de lijst met aangemelde bedrijven kan

worden geconcludeerd dat het om relatief schone

bedrijven gaat. Er zijn geen waterlozende of veel

watervragende bedrijven. Op basis hiervan zijn er
mogelijkheden voor biologische zuivering in het gebied.

De optie om biologisch te zuiveren door middel van

“living machine” is onderzocht. De “living machine” is

een biologische zuiveringsinstallatie op basis van

reiniging door planten en bacterieën en produceert
dezelfde waterkwaliteit als de RWZI. Een belangrijk

verschil is dat het gaat om planten die kwetsbaar zijn en

Principe doorsnede bergingsvijver

Principe doorsnede wadi
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9 Waterhuishouding regionaal bedrijventerrein Wieringerwerf
(Tauw bv, 1 september 2000)

om een specifiek beheer vragen. Een voordeel is echter

wel dat de “living machine” als bron van zoet water zou

kunnen fungeren voor het zoetwatersysteem. Het moet

dan wel een opbrengst genereren door het effluent te

verkopen. Het effluent zal niet zonder meer als
beregeningswater kunnen worden aangewend in

verband met mogelijke virussen. Dit geldt ook voor de

westelijke kavelsloot. Het duurzaamheidsprincipe zou

kunnen zijn: hoge kwaliteit tegen lage kosten. Om dit te

bereiken zijn verschillende technieken beschikbaar

(onder andere membraam).

Qua capaciteit en kwaliteit vormt de ontwikkeling van het

regionaal bedrijvenpark geen probleem voor de huidige

zuivering. Bovendien kan de behoefte aan zoet water

niet worden gedekt door het effluent van een biologische

zuivering. Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark
wordt derhalve uitgegaan van een aansluiting op

bestaande zuiveringsinstallatie.

6.4   Brandweer

Afnamepunten

Het weglaten van de brandkranen en

overdimensionering van het waterleidingnet kan, zoals

gezegd in paragraaf 6.3, een interessante optie zijn.

De meerkosten van deze specifieke brandblusvoor-

zieningen in het waterleidingnet komen namelijk ten
laste van de grondexploitatie. Ter vervanging hiervan

zouden aan het oppervlaktewater afnamepunten dienen

te worden gerealiseerd. Tezamen met de Brandweer

dient dit voorstel te worden uitgewerkt op in ieder geval

de volgende punten:
l kosten/baten;
l bijdrage aan duurzaam ontwikkelen;
l effectiviteit van de voorziening.

In dit stadium is deze vergelijking nog niet te maken

omdat de kosten voor de extra voorzieningen aan het

waterleidingnet nog niet zijn te ramen. Het is derhalve

raadzaam om bij de verkaveling de optie van de aanleg

van afnamepunten open te houden door ruimte te
reserveren.

Basis-brandblusvoorzieningen

De gemeente is verplicht te voorzien in een basis-

brandblusvoorziening voor de blusmogelijkheid in de

eerste aanleg (de aansluiting van de eerstkomende
brandweerauto op een brandkraan). Hierbij ontkomt de

gemeente niet aan het aanleggen van brandkranen, die

zijn aangesloten op het waterleidingnet. Deze kranen

kunnen tussen de 80 en 100 m van elkaar liggen of op

strategische punten. De brandweer geeft de voorkeur

aan een leiding met een diameter van 110 mm die een
capaciteit van 90 m³ per uur kan genereren. Een leiding

met een geringere diameter kan wel, doch de minimale

capaciteit dient 60 m³ per uur te zijn.

Op perceelsniveau dienen op grond van het bouwbesluit

tevens brandvoorzieningen te worden getroffen. De

additionele blusvoorzieningen kunnen op hoofdlijnen

bestaan uit:
l blusriool;
l bluswaterput/-bassin;
l waterleiding.

Bij de bouwvergunningaanvraag dienen hierin keuzes te

worden gemaakt. Op voorhand kunnen in overleg tussen

bedrijven wellicht gezamenlijke voorzieningen worden
getroffen. Dit is een onderdeel van parkmanagement.

Een opstelplaats bij oppervlaktewater is als basis-

voorziening niet logisch, gelet op de noodzakelijke korte

afstand van de bedrijven, de hier en daar beperkte

bereikbaarheid, de aanleg- en onderhoudskosten en

eventuele problemen met de noodzakelijke continue
watertoevoer (bij vorst, peilverschillen en dergelijke)

Als het verkavelingsplan in hoofdlijnen klaar is en de

PWN haar net op hoofdlijnen heeft geprojecteerd dan

wordt in overleg met de plaatselijke en regionale

brandweer een blusvoorzieningenplan gemaakt.
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7  Thema natuur en landschap
7.1   Ruimtelijke kenmerken

De ruimtelijke kenmerken van het plangebied zijn in de

Beleidsnota globaal in kaart gebracht. Er is daarbij

onderscheid gemaakt naar:
lllll het stedelijk gebied: het betreft de stedelijke bebou-

wing van Wieringerwerf;
lllll het open agrarisch landschap: het open landelijk

gebied, waarvan een deel voor de ontwikkeling van

het nieuwe bedrijventerrein zal worden gebruikt;
lllll het verkeerlandschap: het gaat hier om de A7, de

op- en afritten van deze weg en de daarmee samen-

hangende delen van de Ooster- en Westerterpweg;
lllll het industrie- en bedrijventerrein: hiertoe worden de

bestaande bedrijventerreinen en het terrein van de

rioolwaterzuiveringsinstallatie gerekend.

In deze beschrijving worden de volgende landschappe-

lijke elementen benoemd:
lllll de watergangen: de Dolfijntocht, de Wieringerwerf-

vaart, de Robbenvaart en de Hoekvaart;
lllll de erfbeplantingen: de vaak hoogopgaande beplan-

ting rond (voormalige) boerderijen en woningen in

het buitengebied; tevens wordt hiertoe de beplanting

rond het terrein van Rijkswaterstaat op De Stek

gerekend;
lllll het landschappelijk groen: het betreft hier het

afschermend en structurerende groen aan de

zuidwestrand van De Schelphorst en langs de

zuidrand van Wieringerwerf-Zuid en De Stek, de

laanbeplantingen langs de A7, de Schagerweg en de

Medemblikkerweg en de beplantingen op het terrein

De Terp (zwembad) ten noorden van de Oosterterp-
weg.

7.2   Landschapsbeleidsplan

Volgens het Landschapsbeleidsplan Wieringermeer uit
1987 behoren de nieuwe terreinen tot het

“middenschalig polderlandschap”, met landbouw als

hoofdfunctie en recreatie als nevenfunctie. De beplan-

ting langs Ooster- en Westerterpweg, Medemblikkerweg

en Schagerweg wordt als “beplanting met een hoge

landschappelijke waarde” gekwalificeerd. Als de betref-
fende bomenrijen binnen de bebouwde kom komen te

liggen, wordt de landschappelijke waarde ervan beperkt.

Er zal bij de inrichting van het bedrijventerrein zo veel

mogelijk worden gestreefd naar handhaving van be-

staand groen.

7.3   Ecologie

Natuurwaarden

Het nieuwe bedrijventerrein krijgt in een groot aantal
opzichten een duurzaam karakter. Daarom wordt in de

stedenbouwkundige opzet rekening gehouden met

mogelijke natuurwaarden en met ecologische principes

die kansen bieden aan natuurwaarden. Hiervoor zijn een

aantal aanknopingspunten in de bodemopbouw en het

water te vinden. Deze worden hieronder kort behandeld.

Verder komen er al een aantal soorten planten voor in
de Wieringermeer, waarvan een verdere ontwikkeling

mogelijk bevorderd kan worden.

Bodem

De grond onder het plangebied is geëgaliseerd en

ogenschijnlijk vrij homogeen. Het bestaat echter uit een
“grootschalig complex van Wieringermeer zeeklei- en

kwelder- en rietgorsgronden” die zijn opgebouwd uit

lichte zavel en zware zavel tot lichte klei (met plaatselijk

tenminste 10 cm katteklei, ondieper dan 80 cm). Daar

doorheen loopt een fossiele wadpriel die bestaat uit een

“complex van Wieringermeer zeeklei- en zand- en lichte
zavelgronden”. Deze bodems zijn kalkrijk. Verder

hebben er door het gebied verschillende kleine kwelder-

ruggen gelopen. Daardoor zou de grond aanleiding

kunnen geven tot een grote afwisseling van bodemtypen

op korte afstanden van elkaar en grote verschillen in

waterdoorlatend vermogen. De precieze ligging van de
samenstellende gronden in beide complexen zijn niet

exact bekend. De kaarten uit hoofdstuk 3 met betrekking

tot archeologie en bodem en hydrologie geven hiervan

het meest complete beeld.

Water

Het grondwater staat gemiddeld 1,0 tot 1,2 m onder het

maaiveld op ongeveer 6,0 m onder N.A.P. Dat is 0,2 tot

0,3 m onder het polderpeil vanwege de opbolling uit het

naastgelegen oppervlaktewater. De bodemkaart geeft

voor het plangebied grondwatertrap IV. Dat betekent in
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het natte seizoen minder dan 40 cm en in het droge

seizoen tussen de 80 en120 cm onder de oppervlakte.

Dat zijn wat hogere waterstanden dan uit de recente

opname blijkt. Voor de voormalige wadpriel wordt

grondwatertrap VI genoemd. Dat is 40-80 cm in het
natte en meer dan 120 cm in het droge seizoen (verken-

ning 1989). Volgens de laatste agrarische grond-

gebruiker zit er vaak een natte plek op de hoek van de

Schagerweg en Westerterpweg. In de diepere onder-

grond zit tussen 30 tot 50 m een waterscheidende laag.

Daaronder is de tweede aquifer te vinden. Voor het
bedrijventerrein lijkt alleen de eerste watervoerende laag

van enige betekenis.

Het plangebied kent een brakke kwel van ongeveer 1

mm/dag. Dit betekent dat waterpartijen mogelijk enige

brakke aspecten kunnen vertonen (zie verder paragraaf

7.4).

Inventarisatie soorten

Vleermuizen uit het Robbenoordbos jagen in de hele

Wieringermeer langs structuurelementen. Het gaat om

de soorten: Meervleermuis, Laatvlieger, Ruige Dwerg-

vleermuis, Rosse Vleermuis en Grootoorvleermuis.

Rietzomen in de omgeving van het plangebied worden
gebruikt door vogelsoorten als: Grote karekiet, Riet-

zanger, Zwartkop en Tjiftjaf. In de watergangen met een

betere waterkwaliteit komen waterkevers (zoals het

Schrijvertje), libellen, waterjuffers en diverse wantsen

voor. Op bloemrijke graslanden en bloem- of katjes-

dragende struiken in houtsingels zijn verschillende
soorten vlinders te vinden.

Kruiden die thuis horen in het plangebied zijn: Knoop-

kruid, Zeepkruid, Kleine Leeuwentand, Gewone Brunel,

Veldlathyrus, Koninginnekruid, Fioringras en Echte

Witbol. Dit zijn planten van bloemrijk grasland en van de
mantels en zomen van bosjes en houtsingels. Langs en

in de watergangen komen daar Heelblaadje, Pijptor-

kruid, russen, waterranonkels en fonteinkruiden bij.

Ontwikkelingsrichting

Uit bovenstaande gegevens zijn een aantal aspecten af

te leiden die een kansrijke ontwikkelingsrichting aange-

ven voor het plangebied. Hierbij wordt uitgegaan van het

opvangen van zo veel mogelijk hemelwater dat na een
geringe reiniging naar het oppervlaktewater wordt

geleid. Het oppervlaktewater wordt zo ingericht dat er

schone en voor water- en landdieren vanaf de oevers

goed toegankelijke waterpartijen zijn. Voor het bereiken

van een hoge diversiteit is het gewenst de verschillende

bodemtypen zo veel mogelijk aan te snijden in de water-
en groenstroken. Ook verschillende soorten schoon

water dragen aanmerkelijk bij aan het vergroten van de

diversiteit.

Het gebied kent een lichte kweldruk die voor brakke

omstandigheden zorgt. Er zijn een beperkt aantal
(water)dier- en plantensoorten aangepast aan of tolerant

voor brakwater. Op de schaal van Nederland zijn dit

relatief zeldzame soorten. In en rond de Wieringermeer

komen ze echter verhoudingsgewijs vaak voor. Het is

daarom uit het oogpunt van diversiteit gewenst om

maatregelen te treffen die op een aantal plaatsen
schoon, mineralenarm, zoetwater verzorgen. Zoetwater

kent een veel grotere diversiteit aan soorten dan

brakwater. Bovendien is zoetwater zeldzaam in de

Wieringermeer. Waarschijnlijk kan schoon zoetwater

worden gerealiseerd met behulp van het hemelwater uit

het aan de waterpartij grenzend gebied. Eventueel kan
schoon zoetwater van elders worden aangevoerd. Het

lijkt niet haalbaar alleen ten behoeve van de ontwikke-
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ling van een zoetwatersysteem voor de natuur een

aanvoer op te zetten. Wanneer het zoetwatersysteem

kan meeliften met andere doelen (landbouwgietwater)

kan met zoetwater een robuuster en aantrekkelijker min

of meer natuurlijk systeem worden ontwikkeld.

Voor de vegetatie kan de aandacht het beste gericht

worden op kruidenrijk grasland, water- en oeverplanten

en eventueel laag struweel van bloem- en besdragende

struiken. Dit is een begroeiing die insecten als vlinders,

libellen en waterjuffers aantrekt. De combinatie van deze
vegetatie met insecten en toegankelijk schoon water,

biedt tevens een bestaan aan verschillende vogelsoor-

ten, vleermuizen en amfibieën.

Inrichtingsaspecten

Om invulling te geven aan de geschetste ontwikkelings-
richting wordt het hemelwater van de daken rechtstreeks

naar het oppervlaktewater geleid. Om een eventuele

mineralenlast te vermijden zal zo veel mogelijk gepro-

beerd worden om het water eerst door helofytenfilters

(riet- en biezenvelden) te leiden. Van de overige ver-

harde oppervlakken wordt het water via een bodemfilter
in speciale gedraineerde greppelsystemen naar de

helofytenfilters geleid. Daardoor worden de mineralen

afgevangen.

Zoals bekend worden ook incidentele belastingen in de

vorm van metalen en eventuele resten van

aardoliederivaten afgevangen respectievelijk afgebro-
ken. Hiermee moet het mogelijk zijn om in het plan-

gebied een goede waterkwaliteit te bereiken.

De compartimenten waarin water van hoge kwaliteit

wordt verzameld zullen alleen afwateren naar het

oppervlaktewatersysteem van de Wieringermeer. Zoveel

mogelijk zal het terugstromen van water van een lagere

kwaliteit worden uitgesloten. Daarnaast zal een deel van
de schone compartimenten worden geïsoleerd van de

vissenpopulatie uit het bestaande oppervlaktewater. Dit

zodanig dat de bergingsfunctie van het watersysteem

niet wordt aangetast.

Waar mogelijk zullen alle watercompartimenten worden

ingericht met plasdrasoevers. In verband met de
bezonning zullen hiervoor in het bijzonder noord-,

noordwest- en noordoostoevers worden uitgezocht.

Aangezien het plangebied enigszins langgerekt is,

komen er verhoudingsgewijs weinig gunstige oevers

voor in het plangebied. Daarom zullen de randen van de

helofytenfilters ook als plasdrasoevers worden benut en
her en der inhammen en banketten worden aangelegd

waarmee extra ondiepe situaties kunnen worden

aangeboden. Deze ingrepen worden echter in omvang

beperkt door de bergingsfunctie van het watersysteem.

In het verlengde van het streven om zo veel mogelijk
van de eventueel te onderscheiden al dan niet kalkrijke

bodemtypen aan het water te laten raken, biedt ook een

afwisseling van vegetaties langs de waterkant mogelijk-

heden voor een grote diversiteit. Dit kan nog worden

bevorderd door de waterkanten afwisselend bekaaid,

bekant met hout of stenig materiaal, afgewerkt met
schelpen of verschillende locale grondsoorten (zand-

zavel-klei) te maken.

In verband met het gevaar van volledig bevriezen,

gelaagdheid van het water (bijvoorbeeld voor differentia-

tie in de plantengroei) en het zelfreinigend vermogen

van een watergang is het gewenst dat er ook diepere

watergedeelten voorkomen.

Geïsoleerde compartimenten in het watersysteem zijn

om twee redenen van belang. Het jaar rond conserveren

van een hoge waterkwaliteit is waarschijnlijk alleen

mogelijk in een afgescheiden gedeelte. Verversing en

een beperkte uitwisseling van het water blijven dan
mogelijk doordat het water wel afstroomt en wordt

aangevuld uit het hemelwater. Isolatie is ook van belang

om bijvoorbeeld een geschikte broedplek voor amfibieën

Natuurlijke oevers
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te maken. Dat combineert slecht met het voorkomen van

een aantal vissoorten dat jaagt op het broedsel. Verder

is het voor amfibieën gewenst om naast de goede

waterkwaliteit, zonnige en betreedbare oevers en de

afwezigheid van te veel jagers ook ruigte en struweel in
de nabijheid te hebben. Dit kan worden ingevuld door

struiken te planten of takkenhopen aan te leggen.

Voor libellen en waterjuffers zijn vergelijkbare water-

omstandigheden gewenst. Libellenlarven beschouwen

amfibieën echter ook als prooien. Vandaar dat het
aanbieden van meerdere plekken een gunstige invloed

op het voorkomen van de verschillende soortengroepen

kan hebben.

Vlinders zijn vooral geholpen met bloemrijk grasland,

ruigte en struweel. Zeker als dit een afwisseling van
plantensoorten biedt en voldoende beschutte en

zonnige plekken bevat. Gebruik maken van inlandse,

liefst streekeigen, soorten bevordert het natuurlijke

insectenleven. Met de vlinders komen ook bijvoorbeeld

zweefvliegen, hommels, graafbijen, sluipwespen en

dergelijke groepen aan een geschikt milieu.
Zowel de zaden en bessen van inlandse plantensoorten,

als de bevorderde insecten bieden voedsel aan vogels,

vleermuizen en amfibieën. Samen met de libellen en

vlinders zijn dat aantrekkelijke soorten om waar te

nemen. Dat geldt ook voor een bedrijfsomgeving en voor

beleving vanaf de wegen.

Overige maatregelen

De kolonisatie van het bedrijventerrein door planten en

dieren kan worden gestimuleerd door naast een ge-

schikte leefomgeving (zoetwaterpartijen met

plasdrasoevers, bloemrijk grasland, ruigte en opgaand
inlands groen) ook broed- en schuilplekken aan te

leggen. Er zijn verschillende vormen van nestkastjes

voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen ontwikkeld, die

in een gemetselde muur of in een pannendak kunnen

worden geïntegreerd. Deze objecten kunnen bij de

realisatie van de bedrijfspanden vrijwel kostenneutraal
worden ingebouwd.

Bij het terreinontwerp en de in de uitvoering worden zo

veel mogelijk plaatsen toegankelijk gemaakt voor

planten en dieren. Zo ligt het voor de hand om hekken

met een dicht rasters te voorkomen wanneer het voor de
bedrijfsfunctie niet strikt noodzakelijk is om de daarmee

tegen gehouden soorten van de bedrijfslocatie te weren.

Verticale spijlen zijn bijvoorbeeld beter dan horizontale

of gaasrasters met kleine maaswijdte. Bruggen en

viaducten kunnen worden uitgevoerd met een voor

dieren toegankelijke strook. Onder de aan te leggen
wegen kan met weinig meerkosten een eenvoudige buis

als faunatunnel worden aangelegd. Door het geheel van

deze maatregelen ontstaat een locale ecologische

infrastructuur die het bedrijventerrein voor flora en fauna

aantrekkelijk maakt. Hierbij moet bijvoorbeeld worden

gedacht aan soorten als Groene kikker en Egel. Overleg
met instanties als Rijkswaterstaat en het Waterschap

Hollands Kroon over aanvullende maatregelen voor de

ecologische bereikbaarheid van het bedrijventerrein lijkt

gewenst.

In de gebruiksfase is het belangrijk dat een ook op het

handhaven en ontwikkelen van de natuurwaarden
gericht beheer wordt gevoerd. Daarbij zijn bijvoorbeeld

aandachtspunten:
lllll een gevarieerd beheer dat langs wegen en de

toegang tot gebouwen gericht is op een aanvaard-

baar niveau van netheid, maar op enkele meters

afstand enige verruiging accepteert;
lllll op een bepaalde plek niet alles tegelijkertijd maaien,

snoeien of schonen;
lllll maaien en afvoeren om verdere verschraling te

bevorderen;
lllll voorkomen of verhelpen van vervuilende of

eutrofiërende stoffen in het groen of water;
lllll met de planning rekening houdt met het paar- en

broedseizoen of de bloei- en zaadzettingsperiode

van de aanwezige soorten.

7.4   Ecologie-water; zoute kwel

Onderzocht is of bij het ontwerpen van een water-

beheersingsplan een zoetwatermilieu kan worden

verwacht. Om een zoetwatersysteem te creëren dat niet

beïnvloed wordt door kwel bestaan twee mogelijkheden:

1. aanleggen van waterpartijen met de bodem boven
de grondwaterstand (bijvoorbeeld NAP -5,60 m.). Om

te voorkomen dat deze waterpartijen droogvallen,
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dienen de bodem en de taluds waterdicht (leem,

folie) te worden afgewerkt. Uitgaande van een

waterdiepte van 0,5 m resulteert dit in een waterpeil

van NAP -5,10 m;

2. aanleggen van waterpartijen met een diepere
bodem. Om te voorkomen dat het water beïnvloed

wordt door de kwel, moeten ook van deze water-

partijen de bodem en de taluds waterdicht worden

afgewerkt. De waterdiepte kan nu gevarieerd

worden.

In beide gevallen wordt de aanvoer hoofdzakelijk

bepaald door afstromend regenwater in neerslag-

situaties. Eventueel zou in de periode van april tot

oktober het overschot van het wateraanvoerplan benut

kunnen worden.

Indien afdichten van de bodem en de taluds niet haal-
baar is, moet ten aanzien van de waterkwaliteit rekening

worden gehouden met de kwel. Volgens gegevens van

het waterschap Hollands Kroon is het chloridegehalte in

het oppervlaktewater ongeveer 2.500 mg/l.

Voor het bepalen van het aandeel kwel in de samenstel-

ling van het oppervlaktewater is een balansberekening
uitgevoerd. Uit de resultaten is af te leiden dat het

aandeel van de kwel circa 35% bedraagt. Op basis van

deze resultaten zou de verwachting kunnen zijn dat door

verdunning met neerslag het chloridegehalte in het

oppervlaktewater kan worden teruggebracht tot circa

900 mg/l.

Tevens is een berekening uitgevoerd, waarbij rekening

is gehouden met het wateraanvoerplan van het water-

schap Hollands Kroon in de periode april t/m oktober. Uit

de resultaten is af te leiden dat in de inlaatperiode het

oppervlaktewater grotendeels bestaat uit inlaatwater
(circa 85-90%). Het aandeel van de kwel bedraagt circa

8% bedraagt. Het overige deel wordt bepaald door de

neerslag. Het chloridegehalte in het inlaatwater bedraagt

ongeveer 500 mg/l. Op basis van deze resultaten zou de

verwachting kunnen zijn dat door verdunning met het

inlaatwater en de neerslag het chloridegehalte in het
oppervlaktewater kan worden teruggebracht tot circa

650 mg/l.

Voor het realiseren van een zoetwatersysteem dient het

chloridegehalte minder dan 500 mg/l te bedragen. Op

basis van de uitgevoerde globale berekeningen is echter

te verwachten dat het realiseren van een
chloridegehalte lager dan 500 mg/l niet mogelijk is.

Daarmee moet de conclusie worden getrokken dat een

“echt” zoetwatersysteem niet realiseerbaar is.

7.5   Groenstructuur

Voor de te ontwikkelen groenstructuur wordt rekening

gehouden met hetgeen in het Landschapsbeleidsplan

naar voren is gebracht. Bij de inrichting van het

bedrijventerrein zal zo veel mogelijk worden gestreefd

naar handhaving van bestaand groen.

Ruimtelijke structuur

Een belangrijk uitgangspunt voor de landschappelijke

vormgeving van het bedrijventerrein is dat er niet zal

worden gestreefd naar het zoveel mogelijk camoufleren

van het bedrijventerrein.
Het bedrijventerrein zal zoveel mogelijk landschappelijk

worden ingepast. Hierbij zal gebruik gemaakt worden

van (transparante) laanbeplantingen langs de randen in

combinatie met brede watergangen met rietkragen.

De verkaveling is zodanig opgezet dat vrijwel overal de

voorkanten naar buiten zijn gericht.
Ook op het terrein zelf zullen laan/wegbeplantingen

worden toegepast om een groen silhouet en wegbeeld

te bewerkstelligen. Deze wegbeplantingen worden in

principe eenzijdig toegepast en bestaan uit bomen met

een landschappelijk karakter van de 1e grootte.

Het openbaar groen binnen het bedrijventerrein is als
een samenhangend netwerk opgezet in relatie met

bestaande groenelementen in de omgeving. Ook de

watergangen zullen in deze samenhangende groen-

structuur worden opgenomen.

Functies groenstructuur

In de ruimtelijke opbouw van de groenstructuur zijn

enkele zoneringen onderscheiden. Het plangebied is

globaal te onderscheiden in een verkeerslandschap en

gedeelte bedrijventerrein.

De functies en vorm van de verschillende onderdelen

van de groenstructuur zijn op deze ruimtelijke opbouw
afgestemd.

Doel daarbij is een aantal bredere groenstroken opti-
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maal te kunnen inrichten voor de beoogde functie,

namelijk samenhang brengen in de groenstructuur en

het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving en het

bewerkstelligen van klimatologische luwe zones.
Voor een optimaal vervullen van de toegekende functies

aan de verschillende onderdelen van de groenstructuur

zijn bepaalde beplantingsvormen onderscheiden.

Het beoogde eindbeeld van de verschillende

beplantingsvormen zal voor een deel bepaald worden
door de beschikbare ruimte (lengte/breedte), door het

beloop van de grenzen (recht/grillig enzovoort) en door

het te voeren beheer. De hoogte vormt de derde dimen-

sie en wordt voor een belangrijk deel bepaald door de

soortensamenstelling.

Uitgaande van de beschreven ruimtelijke structuur
worden in het plangebied de volgende vormen onder-

scheiden.

Laanbeplantingen bedrijventerrein

De laanbeplantingen en de bijbehorende bermen en

onderbeplantingen in het plangebied vormen een
belangrijk deel van de groenstructuur. Het accent hierbij

ligt op de ondersteuning van de ruimtelijke structuur en

de aankleding van het bedrijventerrein. De laan-

beplantingen maken direct deel uit van de werk-

omgeving.

De groene ruimte langs de wegen bestaat uit gras-
bermen en zware rijen laanbomen. Gekozen is voor een

enigszins landschappelijke karakteristiek van deze

beplantingen om de samenhang met het omringende

landschap goed vorm te geven. Voor een ecologisch

maar ook beheersmatig interessante ontwikkeling zullen

wellicht bodemverschralende maatregelen gewenst zijn.

Deze zullen voor het grootste deel in het beheer kunnen
worden gerealiseerd.

Situering: langs de wegen op het bedrijventerrein.

Beplantingstypologie:

bomen: laanbomen eerste grootte; inheems

streekeigen sortiment voor zavel- en
kleigronden. Soortindicatie: Gewone Es,

Schietwilg en Zwarte Populier;

bermen: gras, bloemrijk met te verwilderen bollen

gewassen; verschraalde toplaag; exten-

sief beheer dat niet tot verwildering leidt.

Laanbeplanting in het verkeerslandschap

Het betreft te ontwikkelen wegbeplantingen langs de

hoofdontsluitingsstructuur van het plangebied. Het

karakter van deze laanbeplanting sluit voor een belang-

rijk deel aan bij de kenmerkende landschappelijke

beplantingen in de omgeving.

Situering: Noordelijk deel Schagerweg, Wester- en

Oosterterpweg.

Beplantingstypologie:

bomen 1e grootte; inheems streekeigen sortiment

voor zavel- en kleigronden. Soortindicatie:
Gewone Es, Schietwilg en Zwarte Popu-

lier;

bermen gras met kruiden; extensief beheerd.

Laanbeplanting in het landschap

Het betreft te ontwikkelen en aan te vullen weg-

beplantingen buiten het eigenlijke plangebied. Het

karakter van deze laanbeplanting sluit aan bij de
kenmerkende landschappelijke beplantingen in de

omgeving.

Situering: Schagerweg, Medemblikkerweg, berm

Hoornseweg langs de A7

Beplantingstypologie:
bomen 1e grootte; inheems streekeigen sortiment

voor zavel- en kleigronden. Soortindicatie:

Gewone Es, Schietwilg en Zwarte Popu-

lier;

bermen gras met kruiden; extensief beheerd.

Oevers en watergangen

In de vorige paragraven is reeds uitgebreid op de

ecologische aspecten van de watergangen en de oevers

ingegaan.

Situering: de watergang langs de westrand van
deelgebied 2, langs de verlegde

Hoornseweg, ten zuiden van deelgebie-

den 3 en 5, de watergang langs de

Schagerweg, langs de A7 en de Wie-

ringerwerfvaart.

Beplantingstypologie:
bomen: eerste grootte; inheems streekeigen

sortiment voor zavel- en kleigronden;

bermen gras met kruiden; extensief beheerd.
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8  Thema verkeer
8.1   Vervoersmanagement

Bedrijven hebben de mogelijkheid om de groei van het
autoverkeer te beperken. Het betreft hier met name het

woon-werkverkeer. Zij kunnen bijvoorbeeld het open-

baar vervoer, de fiets en carpoolen propageren. Ook

kunnen zij minder parkeerplaatsen aanleggen bij hun

bedrijf. Verder kunnen bedrijven hun werknemers een

ov-kaart of een fiets geven, of dienstreizen in een auto
van het bedrijf laten maken. De provincie steunt derge-

lijke initiatieven.

Vervoersmanagement heeft vooral een kans op die

locaties waar veel vervoersstromen samenvallen, dan

wel waar grote bedrijven gevestigd zijn. Op het Regio-

naal bedrijvenpark Robbenplaat zijn de bedrijven relatief
gering van omvang. Daarnaast zijn, gelet op de aard

van het bedrijventerrein, de te bundelen

vervoersstromen gering. Wel bestaan mogelijkheden

voor bedrijven om het gebruik van het openbaar vervoer

en de fiets te stimuleren. Eventueel zou kunnen worden

aangesloten op het busje dat nu door de firma Driessen
(De Stek) wordt ingezet ten behoeve van de personeels-

leden.

Het vervoersmanagement kan worden geregeld en

aangestuurd vanuit het parkmanagement.

In de provinciale beleidsnota “Het juiste bedrijf op de

juiste plaats”, (maart 1994) wordt onderscheid gemaakt

tussen A, B, C en R-locaties. Binnen deze
categorisering is het Regionaal bedrijvenpark Robben-

plaat aan te merken als een C-locatie. Dat wil zeggen,

dat deze locatie optimaal is ontsloten via het

hoofdwegennet en matig ontsloten door het openbaar

vervoer.

Hoewel het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat
optimaal is ontsloten voor het autoverkeer, dient het

beleid er desondanks op gericht te zijn onnodig auto-

gebruik te voorkomen.

8.2   Huidige situatie

De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein vindt

plaats via de provinciale wegen N240 en N248. Momen-

teel kennen deze wegen een maximumsnelheid van 80

km/uur. Het westelijk deel, de Schelphorst, wordt

ontsloten op de Schagerweg (N248). Het middendeel,
Wieringerwerf-Zuid, wordt ontsloten via de Westerterp-

weg (N240). Het oostelijk deel, De Stek, wordt ontsloten

via de Medemblikkerweg, eveneens de N240.

Vooral voor Wieringerwerf-Zuid is een wijziging van de

ontsluiting urgent. De huidige aansluiting via de oprit

naar de A7 is, hoewel dit niet blijkt uit de ongeval-
gegevens, vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid

niet optimaal. De vorm van de uitbreiding, alsmede de

inrichting van het terrein wordt voor een deel bepaald

door de verkeersintensiteiten op deze wegen. Daarom is

in oktober 1999 op een aantal punten het verkeer geteld.

De resultaten van deze tellingen zijn opgenomen in
tabel 1 en weergegeven in het daarna volgende kaartje.

Verkeersintensiteiten 1999

Werkdag
etmaal

intensiteit

LocatieTel-
punt

Bron%
Vracht-
verkeer

01 Schelphorst 1.585 0 gemeente

02 Hoornseweg (tuincentrum) 1.305 gemeente

03 Havenweg (tankstation Marees) 1.600 gemeente

04 Oosterterpweg (Medemblikker- 8.922 gemeente

weg-Dorsmolen

05 Medemblikkerweg 2.013 05.1 gemeente

06 Oosterterpweg (A7- 9.000 geschat

Medemblikkerweg

07 Westerterpweg (Schagerweg-A7) 8.909 10.8 gemeente

08 Westerterpweg (Slootdorp- 5.432 05.7 gemeente

Schagerweg

09 Schagerweg 4.017 prov. (‘98)

10 A7 21.830 rws
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Uit deze tellingen blijkt het volgende.

Het verkeersbeeld op de deelgebieden van het huidige

regionaal bedrijventerrein is over het algemeen vrij

rustig. Op de invalswegen wordt de 2.000 mvt/etmaal

niet overschreden. De N240 tussen de Schagerweg en

de aansluiting met de Dorsmolen/Oosterterpweg kent
daarentegen een verkeersstroom van ongeveer 9.000

mvt/etmaal. De N248 en de overige delen van de N240

kennen een vrij rustig verkeersbeeld.

8.3   Openbaar vervoer

Halverwege 2001 zal volgens de internetsite van de

provincie Noord-Holland naar verwachting het openbaar

vervoernet er als volgt uitzien.

De interliner of basislijn maakt, komende vanuit

Schagen, gebruik van de Schagerweg en zal daarmee

het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat aandoen. De

interliner of basislijn vanuit de richting Amsterdam/Hoorn

zal de autosnelweg A7 blijven volgen. Hier liggen
mogelijkheden om ter hoogte van de op- en afrit van de

A7 een halte te situeren.

8.4   Toekomstige ontsluitingstructuur

Voor het ontwerp van de toekomstige ontsluitings-

structuur zijn de volgende uitgangspunten richtingge-

vend geweest:

1. de verkeerstromen van het Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat worden zo snel mogelijk naar de

aansluitingen op de rijksweg A7 geleid;
2. de Schagerweg, de Westerterpweg en de

Medemblikkerweg blijven hun status als provinciale

weg behouden. Wel zal het snelheidsregiem op de

nieuwe situatie worden afgestemd;

3. de Hoornseweg zal geen ontsluitingsfunctie vervul-

len voor het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat.

In eerste instantie is overwogen om de Schagerweg om

te leggen langs de westzijde van deelgebied 2. Gezien
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echter de verkeersintensiteiten op de Schagerweg en de
gevolgen van deze ingreep op de exploitatie is hier van

afgezien.

Het doorgaande verkeer mag niet belemmerd worden.

Linksafvakken zijn wellicht toch noodzakelijk, ze kunnen

evenwel kort worden gehouden. Doordat de wegen in de

rotondes komen, dient te worden uitgegaan van een 50
km/uur-regiem. De entrees naar het Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat kunnen eenduidig in de vorm

zijn: rotondes. Dit geldt ook voor de aansluitingen.

Het principe van ontworpen ontsluitingsstructuur is als

volgt:

Deelgebied 1 wordt ontsloten met een lus vanaf de
Medemblikkerweg. Deze lus sluit op twee of maximaal

drie plaatsen aan op de Medemblikkerweg.

Deelgebied 2 wordt eveneens ontsloten met een lus

Deze lus sluit op twee plaatsen aan op de Schagerweg.

Het noordelijk deel van deelgebied 2 krijgt een aanslui-

ting op de Schagerweg ter hoogte van de bestaande
aansluiting naar de Schelphorst. Het meest zuidelijke

deel van deelgebied 2 krijgt via deelgebied 3B een

indirecte aansluiting op de Schagerweg.

De deelgebieden 3a en 5 worden ontsloten vanaf de

naar de Schagerweg af te buigen Hoornseweg. Deze

Hoornseweg wordt aan de zuidwestrand van het nieuwe
bedrijventerrein aangelegd.

Deelgebied 3b wordt direct ontsloten vanaf de

Schagerweg.

Het doorgaande karakter van de Hoornseweg wordt

onderbroken. Het gedeelte tussen de afbuiging ter

plaatse van de zuidrand van deelgebied 5 en de brug

over de Hoekvaart wordt ingericht als fietspad.
De interne ontsluiting van de deelgebieden 3a en 5 krijgt

een doorverbinding met het noordelijk deel van de

Hoornseweg (nabij de brug over de Hoekvaart) welke

aansluit op de Havenweg. Hiermee is zowel voor

deelgebied 5 als voor Wieringerwerf-Zuid voorzien in

een doorverbinding. Deze is met name bedoeld voor
calamiteiten.

In het plan is geen verbinding tussen de deelgebieden

3a en 5 en de Schelphorst opgenomen. Dit geldt ook

voor een dwarsverbinding tussen de Schelphorst en

Wieringerwerf-Zuid. Belangrijkste reden hiervoor zijn de

hoge kosten van aankoop en aanleg.
Een dwarsverbinding tussen de Schelphorst en Wie-

ringerwerf-Zuid dan wel deelgebied 3a heeft als voor-

deel dat ook de Schelphorst een tweede ontsluiting

krijgt, die bij calamiteiten verbinding geeft met respectie-

velijk de Westerterpweg en Schagerweg. Bij de verdere

ontwikkeling van een revitaliseringsplan voor Wieringer-
meer-Zuid zal de haalbaarheid van de optie van een

dwarsverbinding nader moeten worden onderzocht.

Toekomstige verkeersintensiteiten

De uitbreiding van het regionale bedrijventerrein is van

invloed op de hoeveelheid verkeer. Aan de hand van het
bestaande bedrijventerrein is de te verwachten

verkeersintensiteit bepaald.

De deelgebieden 1, 2, 3 en 5 zullen na gereedkomen

naar verwachting 6.100 voertuigbewegingen per etmaal

genereren. Dit heeft voor de verkeersintensiteiten de

volgende consequenties.

Duurzaam Veilig; verkeersfunctie

Bij de uitwerking van de structuurschets uit de beleids-

nota wordt voor het aspect verkeer in het plangebied

uitgegaan van een inrichting gebaseerd op de principes

van Duurzaam Veilig.

In het kader van duurzaam veilig worden drie typen
wegen onderscheiden:
l wegen met een stroomfunctie;
l wegen met een gebiedsontsluitende functie;
l wegen met een erftoegangsfunctie.

Verkeersintensiteiten na realisatie
uitbreiding bedrijventerrein

Werkdag
etmaal-

intensiteit

LocatieTel-
punt

Werkdag
etmaalinten-
siteit 1999

1 Schelphorst 01.600 1.585

2 Hoornseweg (hoveniersbedrijf) 01.300 1.305

3 Havenweg (tankstation Marees) 01.600 1.600

4 Oosterterpweg (Medemblikker- 09.000 8.922

weg-Dorsmolen

5 Medemblikkerweg 03.000 2.013

6 Oosterterpweg (A7- 10.000 9.000

Medemblikkerweg

7 Westerterpweg (Schagerweg-A7) 11.000 8.909

8 Westerterpweg (Slootdorp- 07.400 5.432

Schagerweg

9 Schagerweg 05.500 4.017
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Binnen het plangebied wordt de A7 beschouwd als een

weg met een stroomfunctie.

De provinciale wegen (Schagerweg, Westerterpweg en

Medemblikkerweg) krijgen in dit kader de functie van

gebiedsontsluitingsweg. Binnen de bebouwde kom
kennen deze wegen een snelheid van 50 en buiten de

bebouwde kom van 80 km/uur. De aanduiding als

provinciale weg houdt onder meer in dat bedrijven in

principe niet direct vanaf de wegen kunnen worden

ontsloten en dat langzaam en gemotoriseerd verkeer

gescheiden blijven.
Daarnaast maken deze wegen deel uit van het provin-

ciale wegenplan en dient de structuur van deze wegen

als zodanig herkenbaar te blijven.

De overige wegen zijn in dat kader zogenaamde

erftoegangswegen.

8.5   Vormgeving onderdelen

Vormgeving kruispunten

Op basis van de wegfuncties en de te verwachten

verkeersintensiteiten wordt in het volgende ingegaan op
welk type aansluiting het meest passend is: mini-

rotondes of “klassieke” kruispunten. Rekening zal

moeten worden gehouden met voldoende manoeuvreer-

ruimte voor vrachtwagencombinaties en specifiek voor

het extreem transport van het bedrijf HGG/WABUCON.

Wat betreft de maatvoering en vormgeving van de
rotondes en de weginrichting zijn in de verkavelings-

schets slechts de contouren van de inrichting opgenomen.

De bestaande rotonde in de Westerterpweg/Oosterterp-

weg voldoet aan de standaardmaten (d = 38.00 m).

Bijzondere transporten met een totale lengte van 27.00

m leveren geen problemen op.

Indien HGG met haar exceptionele transporten hier
langs wil is zij vergunningplichtig. Een inrichting waarbij

deze transporten rechtdoor over de rotonde kunnen is in

principe geen probleem. Het rechtsafslaan zal echter

veelal de problemen opleveren.

Bij de inrichting van de rotondes wordt de “taartpunt”

voor het plegen van onderhoud meegenomen.

Kruising Medemblikkerweg/Deelgebied 1/De Stek

De verkeersintensiteit op de Medemblikkerweg is

beperkt. In die zin kan worden volstaan met een gewoon

kruispunt. Ook op dit punt treedt komende vanuit het

buitengebied echter een sterke verdichting van de
bebouwing op en neemt het aantal aansluitingen op

deze weg toe. Dit maakt het noodzakelijk dat het

attentieniveau van de weggebruiker vergroot wordt en

dat de gereden snelheid omlaag gaat. Voorgesteld wordt

om ter hoogte van dit punt een duidelijke overgang te

maken in het wegbeeld van buitenstedelijk naar binnen-
stedelijk. Voorgesteld wordt de zuidelijke aansluiting van

deelgebied 1 te laten samenvallen met de aansluiting

van De Stek in de vorm van een rotonde.

Oostelijke aansluiting Oosterterpweg-A7

De oostelijke aansluiting van de A7 op de Oosterterp-
weg/Terpweg is recent gereconstrueerd tot rotonde.

Hiermee is een duidelijke overgang tussen de stroom-

weg A7, de gebiedsontsluitingswegen Westerterpweg en

Oosterterpweg en de erftoegangsweg Terpweg ge-

creëerd.

Onderwerp van onderzoek is of de maatvoering en

vormgeving van de rotonde voldoende is afgestemd op
de toename van het vrachtverkeer en op de omvang van

de verwachte bijzondere transporten.

Kruising Schagerweg/Westerterpweg

Beide wegen hebben een vergelijkbare functie. In dat

verband is het toepassen van een rotonde als kruispunt-
oplossing een goede keus. Ook sluit deze keuze aan op

de reeds voorgestelde rotonde op de Westerterpweg en

de bestaande rotonde Terpweg/A7/Oosterterpweg.

Kruising Schagerweg/Deelgebied 2/de Schelphorst

De aansluitingen van het noordelijk deel van deelgebied
2 en de Schelphorst zijn dicht bij elkaar gesitueerd. De

onderlinge afstand is zo gekozen dat een volledige

kruispunt wordt voorkomen, maar dat de beide aanslui-

tingen wel eenduidig en symmetrisch zijn ingericht.

De verkeersintensiteit op de Schagerweg is beperkt.

Gekozen is daarom voor een standaard kruispunt-
oplossing waarbij de Schagerweg tussen dit kruispunt

en de aansluiting met de Schelphorst een midden-

geleider krijgt om voldoende afstand tussen het door-

gaande en het afslaande verkeer te hebben. Bovendien

zal het afslaande verkeer het doorgaande verkeer haaks

kruisen.
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Kruising Schagerweg/Deelgebied 3 en 5

De verkeersintensiteit op de Schagerweg is beperkt. In

die zin kan in principe worden volstaan met een gewoon

kruispunt. Op dit punt treedt echter een sterke verdich-

ting van de bebouwing op ten opzichte van het buiten-
gebied en neemt het aantal aansluitingen op de

Schagerweg toe. Dit maakt het noodzakelijk dat het

attentieniveau van de weggebruiker vanuit het buiten-

gebied wordt vergroot en dat de gereden snelheid

omlaag gaat. Voorgesteld wordt daarom om ter hoogte

van dit punt een duidelijke overgang te maken in het
wegbeeld van buitenstedelijk naar binnenstedelijk.

Dit kan het beste worden gerealiseerd in de vorm van

een rotonde.

Vormgeving wegen

Voor de wegbreedte van de provinciale wegen zal een
maat van ongeveer 8,60 m moeten worden aangehou-

den.

Westerterpweg/Oosterterpweg

In de plannen wordt voorzien in een herinrichting van de

Westerterpweg en de Oosterterpweg voor zover gelegen
tussen de kruising met de Schagerweg en de Dors-

molen. Uitgangspunt hierbij is het omvormen van het

huidige wegbeeld tot een wegbeeld dat past bij een

stedelijke ontsluitingsweg.

Het huidige wegbeeld geeft aanleiding tot ongewenste

situaties vanwege de vormgeving, de linksafstroken, het
beperkte zicht door het vertikaal alignement en de

inrichting als weg buiten de bebouwde kom. Dit laatste

aspect spreekt des te meer daar de aangrenzende

gebieden binnen de bebouwde komgebieden zijn.

Voorgesteld wordt het onderhavige gedeelte geheel in

de banden te zetten. Het gehele traject zal worden

voorzien van een niet overrijdbare middengeleider. Dat
is mogelijk omdat het toepassen van rotondes linksaf-

vakken overbodig maakt. Tenslotte zal op het gewenste

wegbeeld aangepast straatmeubilair worden toegepast

en zal het fietspad zoveel mogelijk langs Westerterpweg

op gelijk niveau worden doorgetrokken.

De Westerterpweg zal gezien de lengtes tussen de

aansluitingen/geprojecteerde rotondes een regiem

krijgen van 50km/uur. Het is een gebiedsontsluitingsweg

buiten de bebouwde kom en zal ontworpen worden op

70 km/uur. Uitgegaan wordt van een inrichting van de

Westerterpweg met gescheiden rijstroken waarbij de
rijstrookscheiding niet overrijdbaar is.

De Schagerweg zal gezien de lengtes tussen de

aansluitingen/geprojecteerde rotondes een regiem

krijgen van 50 km/uur. Het is een gebiedsontsluitings-

weg buiten de bebouwde kom en zal ontworpen worden
op 70 km/uur. Uitgegaan dient te worden van zo min

mogelijk aansluitingen. De geprojecteerde zijaansluiting

naar deelgebied 2 wordt nadrukkelijk ontworpen met

middengeleiders in de Schagerweg. Het inhalen zal

moeten worden bemoeilijkt.

Uitgegaan wordt van een inrichting van het noordelijke
deel van de Schagerweg met gescheiden rijstroken met

een overrijdbare middengeleider. De opstelruimte naar Herinrichten Westerterpweg

Rotonde als entree Robbenplaat



5050505050

het kruispunt vanuit deelgebied 2 dient +/- 50 m te zijn

(twee vrachtwagens).

Ook de Medemblikkerweg zal gezien de lengtes tussen

de aansluitingen/geprojecteerde rotondes een regiem
krijgen van 50 km/uur. Het is een gebiedsontsluitings-

weg buiten de bebouwde kom en zal ontworpen worden

op 70 km/uur. Ook hier geldt zo min mogelijk aansluitin-

gen.

Als suggestie kan bij de verdere uitwerking van deelge-

bied 1 worden overwogen om de huidige aansluiting van
de Medemblikkerweg op de Oosterterpweg te verplaat-

sen naar het oosten en samen te laten vallen met de

aansluiting van de Dorsmolen op de Oosterterpweg. Dit

kruispunt kan dan goed in een rondevorm worden

gegoten. Deze optie is in het kader van het Masterplan

nog niet uitgewerkt. Te zijner tijd zal nader onderzoek
noodzakelijk zijn, waarbij een budgetneutraal uitgangs-

punt zal worden gehanteerd.

Vormgeving overige wegen

Voor de wegen op het te ontwikkelen Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat wordt uitgegaan van een
breedte van 6,5 m. Voor de bochten zullen ruime

boogstralen worden toegepast, minimaal 12 m.

De aan te leggen fietspaden zullen in twee richtingen

bereden worden. De toe te passen breedte bedraagt

derhalve 3 m.

8.6   Langzaam verkeer

De langs de Medemblikkerweg, de Westerterpweg en de

Schagerweg vrijliggende fietspaden worden in principe

gehandhaafd. Ook indien de betreffende weggedeelten
binnen de bebouwde kom komen te liggen. Tevens

wordt in de inrichtingsvoorstellen er naar gestreefd de

ongelijkvloerse kruisingen (fietstunnels) te laten verval-

len. Enerzijds om de sociale veiligheid te bevorderen en

anderzijds om de verkeerstructuur zo efficiënt en helder

mogelijk te laten zijn. In de inrichtingsplannen voor de
Westerterpweg en de Schagerweg is dit principe

doorgevoerd.

In de uitwerking van de plannen voor de wegen op het

bedrijvenpark kan worden overwogen fietssuggestie-

stroken aan te brengen. Het wegbeeld wordt daarmee

kleiner van schaal en de rol van de fietser in het
verkeersbeeld duidelijker.

8.7   Snelheidsregiem

De provinciale wegen blijven ook binnen de invloeds-
sfeer van het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat hun

functie als gebiedsontsluitingsweg houden. De vormge-

ving van de kruispunten en aansluitingen is hierop

afgestemd (rotondes bij kruisingen van wegen met

gelijkwaardige functie, voorrangskruispunten op wegen

met verschillende functie) Op de provinciale wegen die
binnen de invloedssfeer van het Regionaal bedrijven-

park Robbenplaat liggen, zal gelet op de hoeveelheid

rotondes en aansluitingen en de vorm ervan, met een

relatief geringe snelheid gereden worden. In de praktijk

zal dit ook het geval zijn.

Het verdient daarom voor de gewenste helderheid

aanbeveling om deze delen van de provinciale wegen
binnen de bebouwde kom te laten vallen en op deze weg-

vakken een max. snelheid van 50 km/uur toe te passen.

8.8 Westelijke aansluiting Westerterpweg-
A7

Gelet op de vormgeving van de oostelijke aansluiting

verdient het aanbeveling om ook de westelijke aanslui-

ting van de A7 vorm te geven als rotonde. Voor een

structurele oplossing van de eerder gesignaleerde

problemen in de ontsluitingsstructuur van Wieringerwerf-
Zuid gaat de voorkeur uit naar het verleggen van de

toerit naar de A7 naar de noordzijde van de Westerterp-

weg. Hierdoor ontstaat ook aan deze zijde van de A7

een half klaverblad. De zuidelijke poot van de rotonde

wordt dan uitsluitend gebruikt voor de ontsluiting van

Wieringerwerf-Zuid. Fietsers kunnen in dat geval
gelijkvloers ter hoogte van de rotonde oversteken.

Hiermee kunnen tevens de bestaande fietstunnels

vervallen. Hoewel deze aanpassing feitelijk buiten de

kaders van het Masterplan valt, is deze optie in het

verkavelingsplan wel weergegeven.

In nauw overleg met de beheerder, Rijkswaterstaat, is
nader onderzoek noodzakelijk naar de technische en

financiële haalbaarheid.
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9  Thema leefbaarheid / milieu
9.1   Geluidzones

Omdat op het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat

geen nieuwe bedrijfswoningen of andere geluid-

gevoelige functies zullen worden toegestaan, zijn de

bepalingen uit de Wet geluidhinder (wat betreft hinder

van bestaande bedrijven en wegverkeerslawaai) niet

van toepassing. Nieuwe bedrijfswoningen zijn niet
toegestaan omdat er vanuit wordt gegaan dat dit ten

koste gaat van de ontplooiingsmogelijkheden van de

bedrijven. Op kaart zijn de geluidzones vanuit de

bestaande (bedrijfs)woningen aangegeven. Hiermee

moet rekening worden gehouden bij de milieuzonering

van het aan te leggen bedrijventerrein.

9.2   Straalpaden

Aan de westzijde van het plangebied ligt een straalpad

van de KPN. Bij de bepaling van maximale bouwhoogten
zal hiermee rekening moeten worden gehouden.

9.3   Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)

In de Beleidsnota Regionaal Bedrijventerrein is melding
gemaakt van de milieuzonering ten gevolge van de

RWZI aan de Medemblikkerweg. Het gaat om twee

zones(R): R1 op 125 m en R2 op 250 m uit de inrichting.

Deze zijn afgeleid van “Zonering rond rioolwater-

zuiveringsinstallaties” (RIHM Noord Holland, 1983). De

zoneringen zijn opgenomen in het bestemmingsplan

buitengebied.

Volgens opgave van het zuiveringsschap USNN is de

installatie ontworpen op 18.100 i.e.(inwonerequivalent)

en een totaal zuurstofgebruik van 136 gram.

Volgens deze indicatieve richtlijnen valt deze installatie

in de groep < 100.000 i.e. en dient een zonering te
worden gehanteerd van 200 m. Deze zonering houdt in

dat geen (bedrijfs)woningen mogen worden gebouwd en

dat nieuw te vestigen bedrijvigheid, en met name de

kantoorfuncties daarvan, gelijkwaardig als woningen

kunnen worden beoordeeld.

Het omgevingstype van het plangebied kan worden

aangemerkt als F Bedrijvigheid. In de bijbehorende tabel

is een indicatieve gevoeligheid voor “geur” aangeduid

met een “!”. Deze geeft aan dat het milieuaspect voor

het gebied bijzonder gevoelig kan liggen. Dit kan leiden

tot verzwaring van planologische randvoorwaarden,
eventueel gecombineerd met nadere voorschriften in het

milieuspoor. Uit de toelichting blijkt dat de bijzondere

gevoeligheid vooral in relatie met bedrijfswoningen moet

worden gezien.

Opgemerkt kan worden dat in het onderhavige plan-

gebied geen bedrijfswoningen zullen worden toegelaten.

In de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” van de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, 1999)

zijn de te hanteren zoneringen aangepast aan moderne

inzichten. De richtlijnen geven de mogelijkheid om naar

gelang het milieutype correcties toe te passen. Ten

aanzien van het plangebied zou in aanmerking kunnen
worden genomen dat:
l geen bedrijfswoningen worden toegelaten;
l de RWZI een ontworpen capaciteit van slechts

18.100 i.e. heeft; dat is 20% van de in de richtlijn

aangehouden normhoeveelheid van 100.000 i.e.;
l de overheersende windrichting in het plangebied

zuidwestelijk is, dwz de geurhinder is van het

plangebied afgericht;
l het gebruik van de autosnelweg (die overigens een

eigen geurproductie oproept) een luchtcirculerende

werking heeft; dwz geuren worden meer verspreid

dan in een andere situatie;
l de milieucategorie van de toe te laten bedrijven 1-4

(300), respectievelijk 1-4 (200) en 1-3 (100) is.

Gezien deze omstandigheden wordt voor de inplaatsing

van bedrijven in het plangebied zone R1 (100 m),

gerekend vanaf de grens van de inrichting van de RWZI,
gehanteerd.

9.4   Categorisering

Op het terrein kan onderscheid worden gemaakt naar de
volgende indicatieve (VNG-) categorieën:

Categorie 1, bedrijven acceptabel op 0 en 10 m

vanaf een woning/woongebied;

Categorie 2, idem, afstand 30 m;

Categorie 3,50 m idem, afstand 50 m;
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Categorie 3, 100 m idem, afstand 100 m;

Categorie 4, 200 m idem, afstand 200 m;

Categorie 4, 300 m idem, afstand 300 m.

De uiteindelijke indeling van een bedrijf in een categorie

zal moeten worden bepaald aan de hand van de

feitelijke activiteiten. In een aantal gevallen kan middels

een vrijstellingsbevoegdheid een zogenaamde “naast

hogere categorie” worden aangewezen. Dit dient echter
wel voldoende gemotiveerd te worden.

Gelet op de specifieke situatie in het plangebied kunnen

een aantal argumenten voor vrijstelling en daarmee

aanwijzing van een “naast hogere categorie” worden

aangedragen.

In de tabel “Milieucategorisering” is de situatie ten

aanzien van de verschillende geluidsgevoelige objecten

weergegeven.

In de eerste plaats wordt het gebied doorkruist door de

A7, N242 (Westerterpweg-Oosterterpweg-
Medemblikkerweg) en N240 (Schagerweg). Met name

de A7 zorgt voor een hoog achtergrondniveau (= LAeq -

10 dB) van bijna 50 dB(A) ter hoogte van de woning aan

de Hoornseweg nr. 2. De woningen aan de Schagerweg

nr 1 en 3 kennen ten gevolge van de Schagerweg een

achtergrondniveau van 47 dB(A).
Op grond van deze omstandigheden en het feit dat het

hier gaat om een uitbreiding van het bestaande

bedrijventerrein kan worden gesteld dat er geen sprake

is van een zogenaamde “rustige woonwijk”.

13

ZONERINGEN
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Op basis hiervan wordt voorgesteld om het zuidelijk deel
van het plangebied voor het grootste deel in te richten

als een categorie IV-gebied.

Voor de noordelijke delen worden categorie III-50 en III-

100 voorgesteld.

Dit laatste heeft te maken met het volgende:
l Naar de zijde van de Wester- en Oosterterpweg

bestaat gelet op de woningbouw, in en tegen Wie-

ringerwerf aan, meer behoefte aan lichtere bedrijfs-

categorieën.
l De woningen aan de Schagerweg (nr. 1 en 3) maken

geen deel uit van het bestaande bedrijventerrein.
Een hogere categorie is hier daarom niet aan de orde.

Met het oog op een aanvaardbare afstand tot wonen zijn
de categorieën 1 t/m 3, opgenomen in de bij de voor-

schriften behorende “Staat van bedrijven” , zonder meer

toelaatbaar. Bedrijven die wat betreft geur, stof, gevaar

en geluid vergelijkbaar zijn met de bedrijven genoemd in

de categorieën behorende bij de aangegeven zone zijn

eveneens zonder meer toelaatbaar.
In de bijgevoegde selectie van de “Staat van Bedrijven”

zijn de bedrijven in de categorieën 1 t/m 4 in opklim-

mende volgorde weergegeven.

Voorzover een bedrijf in de naast hogere categorie in de

“Staat van bedrijven” voorkomt dan wel daarmee
vergelijkbaar is, gaan Burgemeester en Wethouders bij

een verzoek om vrijstelling na of het betreffende bedrijf

naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van

de aangrenzende woningen of woongebieden, al dan

niet onder te stellen voorwaarden (met betrekking tot

geur, stof, gevaar en geluid), kan worden gelijkgesteld

Milieucategorisering
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met de bedrijven welke voor de betreffende zone zijn op

genomen in de “Staat van bedrijven”.

Indien een dergelijk bedrijf zich aandient gaan Burge-

meester en Wethouders na of het betreffende bedrijf
naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van

de aangrenzende woningen, woongebieden en/of

aangrenzend agrarische gebied, al dan niet onder te

stellen voorwaarden inpasbaar is.

9.5   Overige maatregelen

In de Beleidsnota Regionaal Bedrijventerrein wordt met

het oog op de milieuzonering ervan uitgegaan dat de

dubbele woning aan de zuidzijde van deelgebied 1

wordt aangekocht en de woonfunctie ervan verdwijnt en
dat de overige woningen in het plangebied en in de

directe omgeving daarvan blijven bestaan. Verder

worden, zoals hierboven is aangegeven, nieuwe

bedrijfswoningen niet toegestaan. Door deze maatrege-

len kunnen een aantal beperkingen die voortvloeien uit

de milieuzonering worden omzeild. Dit leidt tot een
aangepaste milieuzoneringskaart. Bijgaande kaart geeft

de aangepaste versie weer.

14
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Tweezijdige oriëntatie op hoeken Afscherming van achterterrein door beplanting

10  Beeldkwalitieit
10.1 Algemene uitgangspunten

Het ruimtelijk beeld van het bedrijvenpark wordt in

belangrijke mate bepaald door de bebouwing die tot

stand komt. Om het nagestreefde karakter van het
bedrijvenpark tot uiting te brengen, wordt in de bebou-

wing een zekere samenhang nagestreefd door middel

van een ordening van verschijningsvormen per

bebouwingscluster.

Alvorens op de onderscheiden clusters in te gaan,

volgen eerst algemene richtlijnen voor de bebouwing als
geheel.

Hoofdindeling

De terreinen aan de westzijde van de A7 zijn gelegen

aan twee doorgaande wegen, de oost-west lopende

Westerterpweg en de daarop aansluitende noord-zuid
lopende Schagerweg.

Het regionale bedrijventerrein presenteert zich wat de

deelgebieden 2 en 3 betreft met name langs deze

wegen, terwijl het zicht vanaf de rijksweg A7 vooral voor

het deelgebied 5 van belang is.

Het beeld van het terrein wordt met name bepaald door

de bebouwing langs deze wegen. Aan bebouwing die

grenst aan deze wegen worden dan ook hoge eisen

gesteld.

Accenten

Op belangrijke (hoek)punten wordt een stedenbouw-

kundig/architectonisch accent verlangd. Dit kan worden

gerealiseerd door de bouwmassa omhoog of naar voren

te laten springen, door afwijkend kleur- of materiaal-

gebruik of door de functie door middel van bijzondere
architectuur op deze plaatsen specifiek tot uiting te laten

komen.

Binnengebied

Vanaf de Schagerweg worden de deelgebieden intern

verder ontsloten. Het bedrijfsterrein is echter dermate
groot dat een eigen benadering van de “binnen-

gebieden” is gerechtvaardigd.

In het binnengebied achter de representatieve wanden

en de stedenbouwkundige/architectuuraccenten kunnen

in principe wat minder hoge eisen worden gesteld.

Wel worden langs de openbare wegen een representa-

tieve gevel en inrichting van het voorterrein verlangd,

terwijl in het algemeen buitenopslag van goederen

afgeschermd van de weg of achter de bebouwing plaats

dient te vinden.

Twee-/driezijdige oriëntatie

Op de hoeken wordt een tweezijdige en soms driezijdige

oriëntatie nagestreefd om te voorkomen dat gesloten

gevels, opslagterreinen of onaantrekkelijke hekwerken

grenzen aan openbaar gebied.

Afscherming

Op een aantal plekken in het binnengebied wordt

afscherming bereikt door de aanplant van bomen of

groensingels om daarmee het gebruik van achter-

terreinen niet al te zeer in te perken.
Van dit afschermende groen kunnen geen wonderen

worden verwacht, zodat bij deze terreinen toch wordt

gestreefd naar een redelijk ordelijke opzet van de

achterzijde.
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Variatie in het gevelbeeld door onderscheid tussen kantoor en bedrijfshal

Reclame-uitingen geïntegreerd in het ontwerp

Richting verkaveling en bebouwing haaks op de weg.Variatie in het gevelbeeld door horizontale en verticale geleding

Variatie en samenhang

Bij de bebouwing van het Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat wordt gestreefd naar een evenwicht tussen

variatie en samenhang. Individuele bedrijven zullen

behoefte hebben om door middel van de architectuur
van hun gebouw duidelijk te maken wie ze zijn. Binnen

een bedrijventerrein moet dit mogelijk zijn, maar het is

ook van belang dat het terrein als geheel een harmo-

nieuze en evenwichtige uitstraling krijgt.

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijfsverzamelgebouwen worden in enkele specifieke

gebieden toegepast om de ruimtelijke structuur van het

bedrijventerrein te versterken, maar ook om de functio-

nele structuur te ondersteunen. Bij de toepassing van

deze gebouwen zullen specifieke eisen worden gehan-

teerd om de beoogde doelstellingen ook te kunnen

realiseren.

Richting in verkaveling en bebouwing

Om een zekere ordening te bereiken, liggen de hoofd-

richting van de bebouwing en de kavelgrenzen evenwij-

dig aan dan wel haaks op de weg. In detail mag de

richting van de bebouwing hiervan afwijken, met name
op plaatsen waar een accent in de architectuur wordt

verlangd.

Reclameuitingen/verlichting gebouwen

Bedrijven hebben behoefte om zich door middel van

reclame bij het publiek bekend te maken. In extreme

gevallen kunnen deze reclame-uitingen zich echter

zodanig manifesteren dat het evenwicht het
bebouwingsbeeld verstoord. Om dit te voorkomen,

worden er twee eisen aan reclame-uitingen gesteld:

1. reclame moet worden geïntegreerd in het ontwerp

van de bebouwing;

2. reclame mag nergens meer dan 0,5 m voor de

gevels of boven het dak van de bebouwing uitsteken.
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Inrichting voorterrein representatief door bomen en hagen Kavelbegrenzing tussen opslagterrein en openbaar gebied door middel van een wand aansluitend bij de architectuur van de bebouwing

Verlichting van gebouwen vindt plaats door middel van

armaturen bevestigd aan de bebouwing of losstaand op

het terrein. Losstaande verlichting op voorterreinen heeft

in plaatsing en vorm van de verlichtingsarmaturen een

samenhang met de openbare straatverlichting.

Inrichting voorterrein

Tussen de ontsluitingsweg en de bedrijfsgebouwen blijft

een open voorruimte. Deze ruimte krijgt een representa-

tief karakter en sluit aan bij de representatieve uitstraling

van de voorkant van de bebouwing. In deze ruimte kan
deels worden geparkeerd, maar door een groene

inrichting met bijvoorbeeld bomen en hagen wordt het

parkeren ondergeschikt gemaakt aan de groene inrich-

ting.

Kavelgrenzen

De kavelgrens rond voorterreinen wordt groen ingericht.

De kavelbegrenzing tussen de zijkant en eventueel de

achterkant van de kavel en de openbare weg wordt

groen ingericht. Wanneer echter een hoge ontoeganke-

lijke afscheiding wordt verlangd, dan dient aan de

vormgeving hiervan veel aandacht te worden gegeven.

Bij voorkeur maken deze hoge afscheidingen onderdeel

uit van de architectuur van de bebouwing, dus bij een

gemetselde hoofdbebouwing ook een gemetselde

terreinafscherming.
Aan de grenzen tussen de kavels onderling, achter de

bebouwing, worden geen extra beeldkwaliteitseisen

gesteld.

Kleurgebruik

Evenwicht kan worden bereikt door een zekere samen-
hang in kleurgebruik, waarbij bij voorkeur zachte kleuren

of aardkleuren worden gebruikt; harde of primaire

kleuren op grote gevelvlakken zijn niet gewenst.

Gevelbeelden

Een eentonig beeld van grote, vlakke wanden dient te
worden voorkomen. Variatie in de gevelopbouw en het

zichtbaar maken van entree en/of kantoorgedeelte zijn

daarom belangrijk. Dat kan door deze functies in vorm te

laten afwijken van de (eventuele) bedrijfshal, bijvoor-

beeld door een herkenbaar volume en afwijkend kleur-

en materiaalgebruik. Bij gebouwen met een grote hoogte

(hoger dan 7,5 m) of een grote lengte (langer dan 20 m)

is het wenselijk om een horizontale dan wel verticale

geleding in de gevelopbouw aan te brengen door het

aantal bouwlagen zichtbaar te maken, door een deel
van de gevel vooruit of terug te laten springen, of door

een variatie in materiaal- en/of kleurgebruik.

Landmark

Een landmark wordt gebruikt om heel nadrukkelijk de

aandacht van buitenstaanders te trekken naar het
bedrijvenpark. Een landmark mag hoger zijn dan de

omringende bebouwing en maakt onderdeel uit van

deze bebouwing of wordt gevormd door een losstaand

object. De vormgeving van de landmark verdient veel

aandacht om daarmee op een optimale manier het

karakter van het park uit te stralen. Wat materiaal en
kleurgebruik betreft, dient een landmark te voldoen aan

de hiervoor omschreven algemene uitgangspunten.
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Bedrijfsverzamelgebouw samenhangend ontwerp samenhangende
inrichting voorterrein

Variatie in kleur, samenhang in hoofdvorm

Uitbreidingsmogelijkheden

Bedrijven zullen in de toekomst mogelijk behoefte

hebben om hun bedrijfsgebouwen uit te breiden.

Dit kan binnen de bebouwingspercentages die in het

plan zijn vastgelegd. Om zuinig om te gaan met de
grond van het bedrijfsterrein verdient uitbreiding in de

hoogte echter de voorkeur.

Bij het ontwerp van de bedrijfsbebouwing dient in het

ontwerp reeds rekening gehouden worden met deze

mogelijkheid. Om deze uitbreiding in de hoogte te

stimuleren zullen in het bestemmingsplan hiertoe
vrijstellingsmogelijkheden van de toegestane bouw-

hoogte worden opgenomen.

10.2 De bebouwingsvlakken

In het regionaal bedrijventerrein zijn in de deelgebieden

2, 3 en 5 bebouwingsvlakken te onderscheiden die door

hun ligging en invulling naast de hiervoor omschreven
algemene regels behoefte hebben aan een aantal

aanvullende regels. In het navolgende zullen deze

aanvullingen puntsgewijs per bebouwingsvlak worden

genoemd.

Vlek 2a: Kop van de Schelphorst
Structuur:
l projectmatig gebouwd;
l boven elkaar/rug aan rug/tegen elkaar;
l geen buitenopslag.

Bebouwing:
l compacte bebouwing;
l hoogte min. 2, max. 3 bouwlagen (max. 10 m hoog);
l aan de voorzijde langs de openbare weg een

representatieve wand met op de hoek een accent in
de architectuur;

l de nadruk ligt op het gebruik van natuurlijke materia-

len als baksteen en hout.

Ontsluiting:
l bereikbaar aan de voorzijde vanaf de “ventweg”, aan

de achterzijde vanaf de openbare parkeerruimte;
l aan de voorzijde kort parkeren langs de weg met

name voor bezoekers, aan de achterzijde lang

parkeren op het openbare parkeerterrein;
l laden en lossen van goederen vindt in hoofdzaak

plaats aan de achterzijde;
l het smalle voorterrein krijgt een representatieve

inrichting, waarbij de nadruk op verharding in

combinatie met groen ligt;
l het achterterrein waar de nadruk op parkeren en

laden en lossen ligt, wordt zodanig ingericht door

middel van hagen en bomen dat een prettig verblijfs-
gebied ontstaat, dat goed aansluit bij de bedrijven

die naar deze kant zijn gericht.
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Vlek 2c 2f 2i compacte vrijstaande bebouwing langs het water

Landmark als losstaand object, hoger dan omringende bebouwing

Vlek 2b: Schelphorst
Structuur:
l projectmatig gebouwd;
l boven elkaar/rug aan rug/tegen elkaar;
l geen buitenopslag.

Bebouwing:
l compacte bebouwing;
l hoogte minimaal 2, maximaal 3 bouwlagen (maxi-

maal 10 m hoog);
l aan de voorzijde langs de openbare weg een

representatieve wand met op het eind een accent in

de architectuur;
l de nadruk ligt op het gebruik van natuurlijke materia-

len als baksteen en hout.

Ontsluiting:
l bereikbaar aan de achterzijde vanaf de openbare

parkeerruimte;
l aan de achterzijde parkeren op het openbare

parkeerterrein;
l laden en lossen van goederen vindt plaats aan de

achterzijde;
l het smalle voorterrein krijgt een representatieve

inrichting, waarbij de nadruk op groen ligt;
l het achterterrein waar de nadruk op parkeren en

laden en lossen ligt, wordt zodanig ingericht door

middel van hagen en bomen dat een prettig verblijfs-

gebied ontstaat, dat goed aansluit bij de bedrijven,
die naar deze kant zijn gericht.

Vlek 2c: Zone langs Westerterpweg
Vlek 2f: Zone langs Schagerweg
Vlek 2i: Zuidelijk deelgebied langs Schagerweg
Structuur:
l niet projectmatig vrijstaand op eigen kavel;
l buitenopslag alleen binnen ommuurd gebied.

Bebouwing:
l compact vrijstaande bebouwing (groot deel van de

kavel bebouwd);
l hoogte maximaal twee bouwlagen (maximaal 7 m);
l zowel langs de waterkant als langs de openbare weg

representatieve wand met op het eind een accent in

de architectuur; langs de waterkant bouwen tot in het

water in één lijn met naastliggende bebouwing;
l de nadruk ligt op het gebruik van natuurlijke materia-

len als baksteen en hout;
l er is een sterke samenhang in de architectuur tussen

de bebouwing op de verschillende kavels.

Ontsluiting:
l bereikbaar vanaf de openbare weg in het binnen-

gebied;
l parkeren in het gebied tussen de openbare weg en

de bebouwing (het voorterrein);
l het voorterrein krijgt een representatieve inrichting.
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Vlek 2d: Noordelijk deel binnengebied, gebied 2
Vlek 2e: Noordelijk deel binnengebied, gebied 2
Structuur:
l projectmatig gebouwd;
l zij aan zij gebouwd rond binnenterrein;
l buitenopslag alleen binnen ommuurd gebied.

Bebouwing:
l compacte bebouwing;
l hoogte maximaal 3 bouwlagen, maximaal 10 m;
l langs de openbare weg een representatieve wand

met aandacht voor de vormgeving van de bebouwing

op de hoeken. De plaats van de inrit naar het

binnenterrein wordt in de architectuur tot uiting

gebracht;
l naast traditionele materialen worden hier ook

eigentijdse materialen als bijvoorbeeld aluminium en
andere gevelbekledingsmaterialen toegepast.

Ontsluiting:
l bereikbaar aan de voorzijde vanaf de openbare weg

(bezoekers), aan de achterzijde vanaf het binnen-

terrein (gebruikers);
l parkeren voor bezoekers op een parkeerstrook langs

de openbare weg;
l parkeren voor gebruikers op het binnenterrein;
l laden en lossen van goederen vanaf het binnen-

terrein;
l de strook tussen openbare weg en bebouwing krijgt

een representatieve inrichting, het binnenterrein

krijgt een zakelijke functionele inrichting.
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Vlek 2g: Middendeel deelgebied 2
Vlek 2h: Middendeel deelgebied 2
Structuur:
l niet projectmatig, vrijstaand op eigen kavel;
l buitenopslag achter de bebouwing, buitenopslag

grenzend aan openbaar gebied op een verant-

woorde manier afschermen.

Bebouwing:
l niet compacte vrijstaande bebouwing;
l hoogte maximaal 3 bouwlagen, maximaal 10 m;
l ruimte voor bedrijfsgebouwen met een eigen vorm

en uitstraling; langs de weg heeft de bebouwing een

representatieve uitstraling en er is aandacht voor de

vormgeving van bebouwing op de hoeken;
l aan het materiaalgebruik worden geen beperkingen

opgelegd.

Ontsluiting:
l bereikbaar aan de voorzijde vanaf de openbare weg;
l parkeren op het voorterrein;
l laden en lossen op het achterterrein;
l het voorterrein krijgt een representatieve inrichting

waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen groen

(bomen en hagen) en verharding; een te grote

parkeerbehoefte mag deze evenwichtige inrichting

niet verstoren, eventueel kan een deel van het

parkeren op het achterterrein plaatsvinden.

Vlek 2j:       Zuidelijk deel, deelgebied 2 Dolfijntocht
Structuur:
l niet projectmatig, vrijstaand op eigen kavel;
l buitenopslag achter de bebouwing, buitenopslag

grenzend aan openbaar gebied op een verant-
woorde manier afschermen.

Bebouwing:
l niet compacte vrijstaande bebouwing;
l hoogte maximaal 3 bouwlagen, maximaal 10m;
l ruimte voor bedrijfsgebouwen met een eigen vorm

en uitstraling; langs de weg heeft de bebouwing een

representatieve uitstraling en er is aandacht voor de

vormgeving van bebouwing op de hoeken en voor

het accent in de zuidoosthoek van het gebied. Aan

de oostzijde langs de Schagerweg wordt een

representatieve wand in het water gerealiseerd; aan
de achterzijde wordt het terrein afgeschermd door

een groensingel;
l geen beperkingen materiaalgebruik.

Ontsluiting:
l bereikbaar aan de voorzijde vanaf de openbare weg;
l parkeren op het voorterrein;
l laden en lossen op het achterterrein;
l het voorterrein krijgt een representatieve inrichting

waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen groen

(bomen en hagen) en verharding; een te grote

parkeerbehoefte mag deze evenwichtige inrichting
niet verstoren, eventueel kan een deel van het

parkeren op het achterterrein plaatsvinden.

Vlek 3a: Het gebied tussen Schagerweg en
Wieringerwerfvaart

Vlek 3b: Het gebied ten westen van de
Schagerweg en ten zuiden van de
Dolfijntocht

Structuur:
l niet projectmatig, vrijstaand op eigen kavels;
l buitenopslag alleen op het achterterrein, houtwal als

afscherming van water en Schagerweg.

Bebouwing:
l niet compacte vrijstaande bebouwing;
l hoogte maximaal 3 bouwlagen, maximaal 10 m;
l ruimte voor bedrijfsgebouwen met een eigen vorm

en uitstraling. Langs de weg aan de zuidzijde  heeft

de bebouwing een representatieve uitstraling;
l geen beperkingen in materiaalgebruik;
l gericht op de kruising tussen de Schagerweg en de

ontsluitingsweg krijgt de bebouwing een architecto-

nisch accent.

Ontsluiting:
l aan de zuidzijde bereikbaar vanaf de openbare weg;
l parkeren op het voorterrein;
l laden en lossen in de bebouwing of op  achterterrein;
l het voorterrein krijgt een representatieve inrichting

waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen groen

(bomen en hagen) en de verharding. Een te grote

parkeerbehoefte mag deze evenwichtige inrichting
niet verstoren, eventueel kan een deel van het

parkeren op het achterterrein plaatsvinden.
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Vlek 5a: Noordelijk deel van het gebied tussen
Wieringerwerfvaart en A7

Structuur:
l niet projectmatig, vrijstaand op eigen kavels;
l buitenopslag alleen op het achterterrein, afge-

schermd van het water door een houtwal en naar de

A7 door een muur/wand.

Bebouwing:
l niet compacte vrijstaande bebouwing;
l hoogte maximaal 3 bouwlagen, maximaal 15 m;
l ruimte voor bedrijfsgebouwen met een eigen vorm

en uitstraling. Langs de weg heeft de bebouwing een

representatieve uitstraling, ook de oostzijde van het

gebied, grenzend aan de A7 krijgt een representa-

tieve uitstraling met een architectonisch accent;
l aan het materiaalgebruik worden geen beperkingen

opgelegd.

Ontsluiting:
l aan de zuidzijde bereikbaar vanaf de openbare weg;
l parkeren op het voorterrein;
l laden en lossen in de bebouwing of op het achter-

terrein;
l het voorterrein krijgt een representatieve inrichting

waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen groen

(bomen en hagen) en de verharding. Een te grote

parkeerbehoefte mag deze evenwichtige inrichting

niet verstoren, eventueel kan een deel van het
parkeren op het achterterrein plaatsvinden.

Vlek 5b: Middendeel van het gebied tussen
Wieringerwerfvaart en A7

Vlek 5c: Zuidelijk deel van het gebied tussen
Wieringerwerfvaart en A7

Structuur:
l meer grootschalige bebouwing; niet projectmatig,

vrijstaand op eigen kavels;
l buitenopslag op het achterterrein of tussen en naast

bebouwing deels grenzend aan de openbare weg.

Tussen buitenopslag en de openbare weg en aan de

oostzijde naar de A7 een deugdelijke afscherming
door middel van groen of een wand.

Bebouwing:
l niet compacte vrijstaande bebouwing;
l hoogte maximaal 3 bouwlagen, maximaal 15 m;
l ruimte voor bedrijfsgebouwen met een eigen vorm

en uitstraling. Langs de weg heeft de bebouwing een

representatieve uitstraling, ook de oostzijde van het

gebied gekeerd naar de A7 krijgt een representa-

tieve uitstraling, op de zuidoosthoek en de noord-

oosthoek wordt een architectonisch accent ge-

vraagd;
l aan het materiaalgebruik worden geen beperkingen

opgelegd.

Ontsluiting:
l aan de noordzijde en aan de zuidzijde bereikbaar

vanaf de openbare weg;
l parkeren op het voorterrein;
l laden en lossen in en rondom de bebouwing;

l het voorterrein (een strook van minimaal 7 m langs

de openbare weg) krijgt een representatieve inrich-

ting waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen

groen (bomen en hagen) en de verharding. Een te

grote parkeerbehoefte mag deze evenwichtige
inrichting niet verstoren, eventueel kan een deel van

het parkeren elders op het terrein plaatsvinden.
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11   Samenwerking
11.1   Inleiding

Het integraal duurzaam ontwikkelen van Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat is een complex proces.

Hierin hebben veel zaken een relatie met elkaar,

waardoor een goede manier van samenwerken is vereist

om dit ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Het

doel is tweeledig. In de eerste plaats wordt er een
duurzaam bedrijvenpark ontwikkeld met een hoogwaar-

dige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is dat dit bedrijven-

park zijn hoge niveau in de toekomst zal behouden.

Omdat de tijd niet stil blijft staan, houdt dit in dat er een

continue ontwikkeling plaats moet kunnen vinden om

voorop te blijven lopen.

Ideeën voor een duurzaam bedrijvenpark moeten door

alle betrokkenen worden gedragen. Het realiseren ervan

lukt niet zonder samenwerking tussen de betrokkenen:

de gemeente, bedrijven die zich willen vestigen op het

nieuwe Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat, nuts-
bedrijven, ontwikkelaars, beleggers en - waar mogelijk -

de gevestigde ondernemers op de bestaande gebieden.

Samenwerking komt alleen tot stand als alle partijen

ervan overtuigd zijn dat er op deze wijze meer te

bereiken is dan wanneer ieder voor zichzelf uitmaakt

welke koers hij wil volgen.

11.2   Ambitieniveau

Op het gebied van samenwerking tussen de bedrijven

onderling en met de gemeente en nutsbedrijven wordt

een hoog ambitieniveau nagestreefd. Samenwerking is

het uitgangspunt om het Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat te ontwikkelen als een hoogwaardig

bedrijventerrein met bijzondere kwaliteiten op het gebied
van zowel het milieu als in economisch, sociaal en

ruimtelijk opzicht. Door deze samenwerking goed te

organiseren, wordt er een bedrijvenpark ontwikkeld waar

de ondernemers nauw zijn betrokken en dat “hun eigen

terrein” wordt. Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat

speelt in op de eisen die er vanuit de maatschappij in
toenemende mate aan ondernemingen worden gesteld.

Deze eisen liggen op het gebied van bedrijfsvoering,

huisvesting van het bedrijf en inrichting van de omge-

ving.

De ambitie is ook heel nadrukkelijk om, naast het
ontwikkelen van een hoogwaardige locatie, de organisa-

tie ervan zo op te zetten dat het hoge kwaliteitsniveau in

stand wordt gehouden. Aangezien er zich ook in de

toekomst nieuwe ontwikkelingen voor zullen doen,

betekent dit in feite dat Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat zich moet kunnen blijven ontwikkelen. Het
beheer van de locatie is hiervoor van cruciaal belang.

Er wordt een organisatie voor parkmanagement in het

leven geroepen waarvan alle nieuw te vestigen bedrij-

ven deel van uit zullen maken. Ook de gemeente zal

hierin participeren. Vanuit deze organisatie zal het

beheer van Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat
worden geregeld. Ook is het de basis om zoveel moge-

lijk gezamenlijke activiteiten te ontplooien.

Een aantal belangrijke items zijn:
l Alle bedrijven op de nieuw te ontwikkelen delen

maken deel uit van de op te richten.
l Parkmanagementorganisatie.
l Deze organisatie wordt gedragen en uitgedragen

door de bedrijven.
l Er is een pakket voorzieningen waarvan elk nieuw

bedrijf in zijn geheel gebruik gaat maken (geen

“krenten uit de pap”).
l Er worden voorzieningen ontwikkeld die het mogelijk

maken dat bedrijven op de bestaande locaties

kunnen aanhaken.

11.3   Samenwerking

Om de samenwerking te structureren, is gekozen voor

parkmanagement als middel om dit vorm te geven. Het

biedt goede mogelijkheden voor de elementen van een

integrale duurzame ontwikkeling: zowel factoren die

betrekking hebben op het milieu als economische,
ruimtelijke en sociale factoren. Door het oprichten van

een parkmanagementorganisatie is er een “kapstok”

waaraan allerlei gezamenlijke activiteiten kunnen

worden opgehangen.
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De betrokkenheid van het bedrijfsleven in de gemeente

Wieringermeer is hoog. Via de al bestaande

ondernemersvereniging ICW (Industrieclub Wieringer-

meer) is er een constructieve samenwerking. Deze is

erop gericht om tot een vorm van parkmanagement te
komen, waarbij een van de grotere ondernemingen die

zich op het terrein gaat vestigen of al op de bestaande

gebieden gevestigd is, het voortouw zal gaan nemen om

dit gestalte te gaan geven. Omdat een “trekker” bij het

ontwikkelen van een duurzaam bedrijvenpark van groot

belang is, wordt er aan het overleg met de
ondernemersvereniging door de gemeente en project-

organisatie veel aandacht besteed.

11.4   Parkmanagement

Parkmanagement biedt gemeente en particuliere

ondernemers de mogelijkheid om de verantwoordelijk-

heid van beheer en onderhoud van het terrein gezamen-

lijk vorm te geven. Het uiteindelijke doel van de introduc-

tie van parkmanagement is het structureel verkrijgen en

vasthouden van de beoogde kwaliteit van het terrein.

Er zijn verschillende definities van parkmanagement. In

dit Masterplan verstaan we onder parkmanagement een

georganiseerde vorm van samenwerking tussen de

ondernemingen en andere partijen. Deze samenwerking

is erop gericht om een hoogwaardig bedrijventerrein tot
stand te brengen, te beheren en verder te ontwikkelen

om ook in de toekomst dezelfde hoge kwaliteit te

handhaven. In de tijd veranderen immers de eisen om

het predikaat “hoogwaardig” te kunnen blijven voeren.

Door in dit opzicht niet stil te blijven staan, wordt verpau-

pering voorkomen. Grootschalige revitalisering moet in

de toekomst niet nodig zijn. Het beheer van de locatie
speelt een belangrijke rol bij het behouden en het verder

uitbouwen van her kwaliteitsniveau

Gemeenten en ondernemers hebben een gemeen-

schappelijk belang bij duurzaam beheer en onderhoud

van bedrijventerreinen. De (kosten-)effectiviteit van
beheermaatregelen kan in belangrijke mate worden

verhoogd door een samenhangend beheerplan voor

zowel de openbare als de niet-openbare elementen van

het terrein. Te denken valt aan wegen, hemelwater-

afvoer, private groenstroken en gezamenlijke voorzienin-

gen als hekwerken, parkeerplaatsen en bewaking. Maar
als bedrijven iets anders samen willen organiseren, is

dat een optie. Dit kan variëren van telecomfaciliteiten,

energie-inkoop, kinderopvang, gevelreiniging tot en met

de secretariaatsdienst in een bedrijfsverzamelgebouw.

Eén van de kansen die parkmanagement biedt, is dat
het een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vormen

van een integraal Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat.

Op de nieuwe delen is het relatief eenvoudig om park-

management van de grond te krijgen. Bedrijven op de

bestaande delen kunnen aanhaken wanneer ook zij van

de faciliteiten gebruik willen maken. Dit geeft de gele-
genheid om aan die bedrijven dezelfde voorwaarden te

stellen als aan bedrijven op de nieuw te vestigen delen.

Het deelnemen aan parkmanagement levert de vol-

gende voordelen op:
l bedrijven hebben direct invloed op kwaliteit van de

omgeving;
l gezamenlijke voorzieningen worden mogelijk;
l potentiële kostenbesparing door “economics of

scale”.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er bij de meest betrok-

ken partijen een breed draagvlak is voor park-

management. Op basis van de uiteindelijke uitkomsten
van de gesprekken kunnen de concrete afspraken over

samenwerking en overdracht of uitbesteding van beheer

worden geformuleerd. Daarnaast wordt de samenstelling

van het parkmanagement besproken met de potentiële

vestigingskandidaten voor de locaties. Als voorzitter/

trekker van de parkmanagementorganisatie gaat de
voorkeur uit naar een vertegenwoordiger van de directie

van een van de grotere ondernemingen.

In de bij dit Masterplan behorende notitie10 over park-

management wordt nader ingegaan op de juridische

mogelijkheden die er zijn om parkmanagement vorm te
geven. In hoofdstuk 4 komt een aantal varianten ter

sprake. Hoofdstuk 6 is een voorbeeldvariant voor

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat.

10 Notitie Parkmanagement (Tauw bv, 3 oktober 2000)
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Onderdelen

De volgende onderdelen komen in principe in aanmer-

king om vanuit de parkmanagementorganisatie te

worden geïmplementeerd, dan wel om er nauw contact

mee te onderhouden:
l energiebeheer;
l afvalverwerking;
l facilitypoint;
l bedrijfsverzamelgebouw;
l beheer openbare ruimte;
l beheer privé buitenruimten;
l beheer gebouwen;
l beveiliging;
l sociale contacten: de basis is gelegd vanuit een

“bedrijvenvereniging Robbenplaat”;
l parkeerbeleid;
l handhaven beeldkwaliteit;
l het leggen van een “voedingsbodem” voor nieuwe

initiatieven;
l zaken die zich daarvoor lenen onderbrengen in een

vast pakket, daarnaast een vrijwillig pakket.

De komende periode zal het parkmanagement voor de
verschillende locaties worden uitgewerkt. Op basis van

onder meer deze uitkomsten en in deze gesprekken

opgedane ervaringen wordt een concreet voorstel

gemaakt. Omdat de spil van de juridische organisatie

gevormd wordt door bepalingen in de gronduitgifte-

overeenkomst, zal parkmanagement in eerste instantie
worden opgezet voor de nieuw uit te geven terreinen.

Vervolgens kan worden bekeken of het park-

managementconcept verbreed kan worden tot het

gehele bedrijventerrein althans het te revitaliseren

bedrijventerrein.

Afvalverwerking

Bij het tot stand komen van samenwerking op bedrijven-

terreinen heeft gezamenlijke afvalverwerking veel kans

van slagen. Op milieugebied biedt gezamenlijk inzame-

len van afval voordelen. Afval kan gesorteerd worden

aangeboden, waardoor hergebruik maximale kansen

krijgt. Het doen verwerken van afval wordt steeds
duurder (het principe van de vervuiler betaalt). Samen

zijn er afspraken te maken met een verwerker van afval,

waardoor een lagere prijs kan worden bedongen. Dit is

een belangrijke economische factor.

Er kan worden bekeken of het afval elders op Regionaal
bedrijvenpark Robbenplaat kan worden hergebruikt.

Naast een economisch aspect zit hier ook duidelijk een

sociale kant aan: welk bedrijf zou daarvoor in aanmer-

king kunnen komen. En in ruimtelijk opzicht vraagt een

systeem van gezamenlijk (laten) verwerken ook een

vertaling, bijvoorbeeld in de vorm van capaciteit om
stoffen tijdelijk op te kunnen slaan.

11.5   Facilitaire voorzieningen

Faciliteiten

De parkmanagementorganisatie kan gestalte geven aan

gezamenlijke voorzieningen die economische voordelen
bieden, of die anders moeilijk of niet van de grond

zouden kunnen komen. Het gaat hierbij om onder meer

de volgende voorzieningen:
l kinderopvang;
l gezamenlijke vergaderruimten;
l secretariële ondersteuning;
l beveiliging;
l milieucontrole;
l centrale diensten;
l bewegwijzering;
l reclame-uitingen;
l vervoer van personen en goederen;
l parkeren;
l schoonhouden;
l vervoersmanagement.

Facilitypoint

In het kader van parkmanagement kan het initiëren van
een facilitypoint een interessante optie zijn. Vanuit een

centraal gelegen locatie worden diensten aangeboden

waar bedrijven gebruik kunnen maken. Voorbeelden

hiervan zijn diensten op het gebied van secretariaat,

vergaderruimten, centrale wasplaatsen voor vrachtau-

to’s, kinderopvang en administratieve diensten.
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Er is een schriftelijke enquête gehouden onder de

bedrijven die belangstelling hebben om zich op het
nieuwe Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat te vesti-

gen. Van de 107 enquêteformulieren werden er 43

geretourneerd. Dit betekent een respons van 40%.

De bedrijven waren niet van tevoren geïnformeerd over

de mogelijke rol die een facilitypoint op het terrein kan
spelen. In die zin is er wellicht sprake van een latente

behoefte bij de bedrijven, die niet door dit onderzoek in

kaart is gebracht. De belangstelling voor een facilitypoint

zou waarschijnlijk veel hoger uitvallen als er onderzoek

was verricht onder eventuele kandidaten voor een
bedrijfsverzamelgebouw.

Het ligt voor de hand om een facilitypoint te combineren

met een bedrijfsverzamelgebouw. Vooral wanneer er

sprake is van startende bedrijven zal er een potentiële

vraag zijn naar ondersteunende diensten.

Een facilitypoint zal voldoende draagvlak moeten

hebben om rendabel te kunnen draaien. Er liggen

mogelijkheden voor de toekomst. De ontwikkeling van

de maatschappij leidt onder meer tot een toenemende

behoefte aan kinderopvang, flexibele personeelsinzet, et

cetera.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen

diensten die worden aangeboden via een facilitypoint en

diensten die vanuit het parkmanagement kunnen

worden geïnitieerd. Het centraal inkopen van energie en

het implementeren van afvalmanagement zijn voorbeel-

den van zaken die onder parkmanagement vallen.

Wat opviel in de enquête was de relatief grote belang-

stelling voor zaken die op energie betrekking hebben.

Met name voor het gezamenlijk inkopen van energie is

veel belangstelling. Ook voor het toepassen duurzame

energie in de vorm van zonne-energie of windenergie is
er een behoorlijke belangstelling. De hoeveelheid

informatie over het liberaliseren van de energiemarkt is

hiervoor waarschijnlijk de reden. Ondernemers hebben

een open oog voor zaken die vanuit economisch

oogpunt interessant zijn.
De conclusie uit deze enquête is dat er mogelijk draag-

vlak is voor een facilitypoint. Nader onderzoek zal nodig

zijn om de haalbaarheid te bepalen. Het ligt voor de

hand om dit onderzoek te koppelen aan het ontwikkelen

van een bedrijfsverzamelgebouw.

11.6   Samenwerking deelgebieden 3a en 5

De gronden van de deelgebieden 3a en 5 zijn niet in

eigendom van de gemeente. De eigenaren hebben

aangegeven dat zij zelf voor de realisering van het
bedrijvenpark op deze gronden zullen zorgdragen.

In het voorliggende Masterplan is daarom ook voor deze

deelgebieden uitwerking gegeven aan de verschillende

thema’s. In overleg met de eigenaren is een

verkavelingsplan opgezet dat geheel past binnen de

uitgangspunten van de Beleidsnota. Te zijner tijd zullen

aan de hand van een af te sluiten exploitatie-
overeenkomst nadere eisen worden gesteld aan de

maatvoering en kwaliteit van de te realiseren infrastruc-

tuur en dergelijke. Ook omtrent de financiële aspecten

zullen in deze overeenkomst afspraken worden vastge-

legd.

De ontwikkeling van deze deelgebieden is in de fasering
ingepast.
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12  Uitgiftebeleid
In dit hoofdstuk komt de wijze van uitgifte van de

bedrijfsterreinen van Regionaal bedrijvenpark Robben-
plaat aan de orde. Alvorens in te gaan op de te hanteren

uitgiftecriteria en de fasering, komen eerst de wensen

van de ondernemers aan bod. Deze wensen hebben

meegespeeld in de opgezette thematische indeling van

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat. Leidend principe

bij deze thematisering is “het juiste bedrijf op de juiste
plaats”.

Aan het slot van het hoofdstuk wordt ingegaan op de

consequenties van het uitgiftebeleid voor de gemeente-

lijke organisatie.

12.1 Uitkomsten en conclusies van de
behoeftepeiling

Omvang en herkomst van de behoefte

Begin december 2000 staan maar liefst 81 bedrijven als

belangstellende geregistreerd voor de nieuw te ontwik-
kelen bedrijventerreinen. Daarvan hebben zich 46 uit

eigener beweging aangemeld. De enquête, die zich

beperkte tot het grondgebied van de gemeente, heeft 35

geïnteresseerden opgeleverd. De meeste interesse voor

Regionaal bedrijventerrein Robbenplaat is afkomstig van

bedrijven uit de gemeente zelf of uit andere delen van
Noord-Holland Noord. Er is weinig te bespeuren van een

trek uit de Randstad. Bij de geïnteresseerden gaat het in

15 gevallen om een verplaatsing van een bestaand

bedrijf in de Wieringermeer. Op bijvoorbeeld de Schelp-

horst en Wieringermeer-Zuid zal nu waarschijnlijk enige

ruimte vrijkomen. De overige geïnteresseerden uit de

gemeente zijn starters of ondernemers die hun bedrijf
met een nieuwe vestiging willen uitbreiden. Op 4 na zijn

alle bedrijven bovenlokaal georiënteerd (regionaal,

nationaal en 16 zelfs internationaal).

Aard van de bedrijven

Als een indeling naar bedrijfsactiviteiten wordt gemaakt,
ontstaat het volgende overzicht.

Op grond van dit overzicht valt aan te bevelen een

thematisering naar activiteiten op het bedrijventerrein
aan te brengen, bijvoorbeeld als volgt:
l een autostraat (milieucategorie 2);
l PDV-locatie (Detailhandel Volumineuze goederen,

voor andere volumineuze goederen dan auto’s,

milieucategorie 2);
l kantorenlocatie(s) (milieucategorie 1), eventueel

gecombineerd met PDV (de belangstelling van

kantoren is overigens momenteel nog klein);
l locatie voor transportbedrijven (milieucateg. 3 - 100 m);
l (groot)handel, reparatie, lichte industrie en bouwbe-

drijven (milieucategorieën 1, 2 en 3 - 50 m);
l zwaardere industrie (milieucategorieën 3 -100 m en 4);
l opslag, eventueel in combinatie met de twee laatst

genoemde categorieën.

De gevraagde kavelgrootte varieert nogal sterk. De

meeste vraag gaat uit naar kavels tussen 1.000 en

5.000 m² (63%). De belangstelling voor kleine kavels

van minder dan 1.000 m² is ruim 10%. Circa 15% wenst
een oppervlakte van 10.000 m² of meer.

AantalBedrijfsindeling Gevraagd
kaveloppervlak (ha)

Industrie 22       22,5
Bouwnijverheid 10 1,30
(groot)handel/reparatie 11 2,49
Autobedrijven 07 3,15
Overige detailhandel in 04 1,15
volumineuzegoederen 0
Horeca 02 0,43
Transport 03 1,15
Opslag 05 1,01
Kantoren 04 0,63
Overig 14 5,25

Gevraagde
kaveloppervlakte (m2)
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Door de bedrijven
gevraagde oppervlakte

Deelgebied Uitgeefbare
oppervlakte

1 12  ha 11,8 ha

2 6,5 ha 16,8 ha

3 1,5 ha 05,5 ha

5 6,5 ha 11,5 ha

12.2 De vraag geconfronteerd met het
aanbod

Milieucategoriën

Elk van de geïnteresseerde bedrijven is indicatief
ingedeeld bij een milieucategorie. Vrijwel alle bedrijven

blijken in het toegestane gamma (categorieën 1 t/m 4) te

passen.

Zichtzones

Liefst 25 bedrijven (35%) willen graag zichtbaar zijn
vanaf de A7. Aangezien het aantal zichtlocaties in relatie

tot de A7 beperkt is, zal veelal niet aan deze wens

voldaan kunnen worden. 26 bedrijven (37%) willen

graag zichtbaar zijn vanaf een van de provinciale

wegen. Aan deze eis zal veelal wel voldaan kunnen

worden.

Deelgebieden

De meeste voorkeur gaat uit naar de deelgebieden 1 en

2, met respectievelijk 33% en 29%. Deelgebied 5, dat

zichtbaar is vanaf de A7, geniet bij 27% van de bedrij-

ven de voorkeur. Voor deelgebied 3 bestaat weinig
belangstelling: 3%.

Als de “intekening” per deelgebied wordt afgezet tegen de

uitgeefbare oppervlakte, dan ontstaat het volgende beeld.

Voor deelgebied 1 bestaat zelfs een grotere belangstel-

ling dan er aan oppervlakte beschikbaar is. Voor
deelgebied 5 bedraagt de dekkingsgraad circa 55%.

Hierbij dient nog aangetekend te worden dat sommige

bedrijven geen gewenste oppervlakte en/of
locatievoorkeur hebben opgegeven, zodat de dekkings-

graad in feite groter is dan het staatje aangeeft. Niette-

min is de belangstelling voor de gebieden 2 en 3

voorshands vrij beperkt.

Entreelocaties

Voor detailhandel in volumineuze goederen en kantoren

worden specifieke locaties gereserveerd aan de entree

van de deelgebieden 1 en 2. Voor deelgebied 1 blijkt

inderdaad de nodige belangstelling van deze bedrijfs-

categorieën te bestaan, vooral van autobedrijven.

Niettemin is de dekkingsgraad voor de gebieden 2 en
met name 3 voorshands vrij beperkt. Bij navraag

achteraf is gebleken dat de relatief grote belangstelling

voor deelgebied 1 verband houdt met het feit dat dit

deelgebied pas in een later stadium zal worden ontwik-

keld. Blijkbaar overweegt een aantal ondernemers pas

op termijn een vestiging op de nieuwe bedrijfsterreinen.
Daarentegen geven enkele autobedrijven en kantoren

de voorkeur aan gebied 5, waar in principe geen

rekening met ze wordt gehouden.

12.3   Situering bedrijven in het plangebied

Voor zowel de diverse vlekken (delen van deelgebieden)

als voor de belangstellende bedrijven is een profiel

opgesteld, aan de hand van de volgende kenmerken:
bedrijfsactiviteit, milieucategorie, kavelgrootte, maximaal

bebouwingsoppervlak per kavel, bouwhoogte,

zichtbaarheid A7, zichtbaarheid provinciale weg, wel/

geen buitenopslag, veel/weinig verkeersbewegingen (zie

schema).

Per bedrijf valt op dergelijke wijze vast te stellen of het

profiel van de voorkeurslocatie overeenkomt met het

bedrijfsprofiel. Als dat niet zo is, wordt in overleg

gezocht naar een andere aanvaardbare locatie waar

beide profielen wel met elkaar matchen. Is er overeen-
stemming over de locatie dan komen vervolgens de

beeldkwaliteitsrichtlijnen aan de orde ten aanzien van

architectuur en inrichting van de kavel.

Om tot een profiel per deelgebied te komen zijn de voor

elk deelgebied specifieke inrichtingscriteria geïnventari-
seerd. De inrichtingscriteria zijn deels overgenomen uit

de Beleidsnota en deels het resultaat van de uitwerking.

De detaillering in subdeelgebieden is ruimtelijk afge-

stemd op de verkavelingsschets in relatie met de

toegestane milieucategorieën.

Vervolgens is op basis van de inrichtingscriteria een

formulier ontworpen voor de deelgebieden, waarin de

gegevens van de belangstellende bedrijven zijn ingevoerd.
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Ingevuld is waar de aanvrager zelf de voorkeur aan
geeft. Daarnaast is aangegeven waar op basis van het

formulier het bedrijf objectief gezien zou moeten worden

gesitueerd.

12.4 Uitgangspunten zonering en
clustering

Bij het verder uitwerken van deze profielen is een aantal

uitgangspunten gehanteerd.

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bij de gronduitgifte kan primair onderscheid gemaakt

worden tussen bedrijven geclusterd in bedrijfsverzamel-

gebouwen en bedrijven die zelfstandig op een eigen

kavel worden gerealiseerd.

Vanuit het oogpunt van zuinig ruimtegebruik, meervou-

dig ruimtegebruik en de gewenste hoogwaardige

beeldkwaliteit wordt getracht zoveel mogelijk activiteiten
te clusteren in bedrijfsverzamelgebouwen. Deze zijn

zowel op zichtlocaties als meer achterop het bedrijfster-

rein geprojecteerd.

Bedrijfskavels < 3.000 m2

Gelet op het beoogde regionale karakter van het
bedrijventerrein wordt als uitgangspunt gehanteerd dat

bedrijven die een grondoppervlakte van minder dan

3.000 m² nodig hebben geen kavels beschikbaar

worden gesteld. Deze bedrijven zullen alleen worden

toegelaten in geclusterde vorm. Uiteraard zal hierbij

rekening worden gehouden met de specifieke bedrijfs-
aard en bedrijfsvorm. Deze kleinere bedrijven worden in

principe toegelaten indien gebruik gemaakt wordt van de

faciliteiten van een bedrijfsverzamelgebouw.

Buitenopslag

In de onderscheiden deelgebieden worden verschillende
kavelvormen nagestreefd. Dit heeft te maken met de

uiteenlopende beeldkwaliteitseisen. Daarom wordt in het

uitgiftebeleid onderscheid gemaakt tussen bedrijven met

en zonder (substantiële) buitenopslag. De bedrijven met

buitenopslag worden geclusterd in deelgebieden met

een relatief diepe kavels, waardoor de gebouwen een
meer afschermende rol spelen. De bedrijven zonder

buitenopslag worden in principe in bedrijfsverzamel
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gebouwen ondergebracht of, afhankelijk van het
bedrijfstype, in de zones langs de belangrijke wegen

waar een ruimtelijke transparantie op een relatief

ondiepe kavel wordt nagestreefd. De beeldkwaliteit van

de gebouwen en terreininrichting speelt hierbij een

belangrijke rol.

Kantoren

Kantoren worden niet als zelfstandige bedrijfsvorm op

het regionale terrein toegelaten. Evenals de kleinere

bedrijven worden ze in de bedrijfsverzamelgebouwen

ondergebracht.

Clustering

In het te voeren uitgiftebeleid wordt een clustering van

gelijksoortige bedrijven nagestreefd. Hierbij is op basis

van de lijst van gegadigden onderscheid gemaakt

tussen transportbedrijven, metaal gelieerde bedrijven en
overige productiebedrijven. Daarnaast zijn er enkele

zeer grote bedrijven die door hun omvang ten opzichte

van de schaal van het Regionaal bedrijvenpark Robben-

plaat moeilijk zijn te clusteren.

Autobranche

Speciale aandacht vraagt de relatief grote belangstelling

van de autobranche. Met het oog op de gewenste

zichtbaarheid en de bereikbaarheid vanuit de woonge-

bieden is gekozen voor een beleid waarbij de bedrijven

in de autobranche in het noordelijk deel van deelgebied

1 worden geclusterd.

12.5   Fasering

Het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat zal niet

ineens, maar gefaseerd worden uitgevoerd. Gelet op de

gedane grondaankopen, de ruimtelijk afgeronde eenhe-

den, de te realiseren landschappelijke inpassing en de

te realiseren infrastructurele werken wordt de volgende
fasering aangehouden:

Fase 1: het gedeelte van deelgebied 2 ten westen van

de Schagerweg, exclusief het verleggen van

het noordelijk deel van de Schagerweg;

Fase 2: het gedeelte van deelgebied 2 ten oosten van

de Schagerweg, inclusief de aanleg van het

nieuwe tracé van het noordelijk deel van de

Schagerweg;

Fase 3: deelgebied 3B, dit betreft het gebied ten
zuiden van de Dolfijntocht en ten westen van

de Schagerweg;

Fase 4: deelgebieden 3A en 5, dit zijn de gebieden

ten zuiden van de Dolfijntocht en de Hoek-

vaart en ten oosten van de Schagerweg;

Fase 5: deelgebied 1, gesitueerd ten oosten van de

Medemblikkerweg. HGG zal, naar het zich

laat aanzien, zelf de grond verwerven in
deelgebied 5. De fasering is derhalve op de

bedrijfsvestiging van HGG niet van toepas-

sing.

Vanwege het relatief grote aantal aanvragen voor
bedrijven in de autobranche wordt voorgesteld onder-

zoek te verrichten naar de mogelijkheid om het gedeelte

tussen de Medemblikkerweg en de aansluiting (afrit/

toerit) van de A7 vervroegd bij de planontwikkeling te

betrekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de

mogelijkheid om het noordelijk deel van de
Medemblikkerweg om te buigen naar de Dorsmolen.
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FASERING

 fase 1

 fase 2

 fase 3

 fase 4

 fase 5
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12.6 Gevolgen voor de gemeentelijke
organisatie

Het geheel van de hier beschreven factoren zoals

beeldkwaliteitseisen, stedenbouwkundige opzet,
uitgiftebeleid, energiebeleid en het beleid ten aanzien

van Duurzaam Bouwen geeft aanleiding om naar de

gemeentelijke organisatie te kijken. In het navolgende

wordt daartoe een aanzet gegeven.

Duurzaam bouwen

Aan de gebouwen op het Regionaal bedrijvenpark

Robbenplaat worden aanvullende eisen gesteld op het

gebied van duurzaam bouwen, gebaseerd op het

Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw. Dit pakket is

de standaard op het gebied van duurzaam bouwen en

wordt door de hele bouwkolom gedragen. Het bestaat uit
een lijst met vaste maatregelen en een lijst met keuze-

maatregelen.

In principe moet een ontwerp aan alle basismaatregelen

en een aantal keuzemaatregelen voldoen. Het Nationaal

Pakket Duurzame Utiliteitsbouw omvat een beperkt
aantal categorieën. In het masterplan stellen wij eisen

aan alle gebouwen. Omdat er per gebouw grote ver-

schillen bestaan, afhankelijk van de aard van het

gebouw en de bedrijfsactiviteiten, betekent het vaststel-

len van een pakket maatregelen altijd maatwerk. Aan

sommige maatregelen is door de een vrij gemakkelijk te
voldoen, maar betekent het voor een ander een hoge

investering.

Aan de hand van het Nationaal Pakket Duurzame

Utiliteitsbouw is een lijst van maatregelen ontwikkeld
waaraan de bedrijven die zich op Regionaal bedrijven-

terrein Robbenplaat willen vestigen in principe moeten

voldoen. Deze lijst is opgenomen als bijlage “Vaste en

variabele maatregelen”. Op elke maatregel is de volle-

dige tekst in het Nationaal Pakket Duurzame

Utiliteitsbouw van toepassing. Hierin is te lezen wat elke
maatregel precies inhoudt.

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat wordt ontwikkeld

als een gebied waar alle duurzaamheidsthema’s op een

hoger niveau worden gebracht. Aan de thema’s energie,

water en samenwerking, de zogeheten speerpunten,
wordt extra veel aandacht geschonken. Dat vindt zijn

vertaling ook in de maatregelen voor duurzaam bouwen.

Organisatie

Het hierboven uiteengezette (ruimtelijke) uitgiftebeleid

kan alleen succesvol verlopen als er een helder en
eenduidig beleid vanuit het gemeentehuis wordt ge-

voerd. Daartoe is het van groot belang dat er goede

communicatielijnen zijn tussen de verschillende perso-

nen, afdelingen en het bestuur die bij de uitgifte zijn

betrokken. Voorgesteld wordt hiertoe niet alleen een

protocol op te stellen, maar er tevens naar toe te werken
dat een persoon binnen de gemeentelijke organisatie dit

beleidsproces coördineert. Er dient slechts een “loket” te

zijn voor de informatie en coördinatie met betrekking tot

de aanvraag, de locatiekeuze, de onderhandeling, de

richtlijnen voor milieu en beeldkwaliteit, de behandeling

van de bouwaanvraag en dergelijke.Te verplaatsen monument.

Overleg en samenwerking.
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Acquireren van bedrijven

Het Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat kent een

indeling naar milieucategorie en groepering van bedrij-

ven naar aard en/of omvang. Dit kan betekenen dat voor

een deelgebied een of meerdere kandidaten gezocht
moeten worden. Er kan ook een andere reden aan ten

grondslag liggen, zoals de behoefte aan een partner om

tot het uitwisselen van energie- of (proces)waterstromen

te komen. In dat geval kan er gericht worden gezocht

naar een bedrijf dat aan het gewenste profiel voldoet.

Bedrijven gaan een overeenkomst aan om zich op het

bedrijventerrein te vestigen. Hierin zijn de afspraken

opgenomen met betrekking tot samenwerking in de

vorm van parkmanagement, duurzaam bouwen en

dergelijke. Vanuit het partnerschap dat de bedrijven

vormen, ontstaat de behoefte aan uitbreiding met
kandidaten die dezelfde instelling hebben. Hiervan gaat

een wervend karakter uit. Het is goed denkbaar en ook

een goede zaak als de samenwerkende bedrijven in

deze gevallen zelf met geschikte kandidaten naar voren

komen. Het draagvlak voor samenwerking met deze

bedrijven is dan veelal in grote mate aanwezig.
De acquisitie op lokaal en regionaal niveau zal door de

gemeente zelf worden gedaan. Op bovenregionaal

niveau zal worden samengewerkt met de bedrijfsregio.

Begeleiding van de bouwplannen

Het is van belang dat een opdrachtgever en zijn archi-
tect van het begin af aan zijn doordrongen van de extra

eisen op het gebied van duurzaam bouwen. Duurzaam

bouwen levert het meeste op als het vanaf het begin van

de ontwikkeling van een bouwplan als uitgangspunt

dient. Het in de loop van een ontwerp aanpassen van

tekeningen en detaillering is een zaak die geld kost en
daarom moet worden voorkomen.

De bouwplannen zullen vanuit de gemeente vanaf het

begin integraal worden begeleid. In het voortraject door

een goede en effectieve communicatie en tijdens de
ontwikkeling van het bouwplan door een aantal

begeleidingssessies met de opdrachtgever en de

architect.

Wanneer het bouwkundig ontwerp definitief is, wordt er

een individueel convenant duurzaam bouwen opgesteld.
In dit convenant staat vermeld aan welke maatregelen

het bouwplan zal voldoen. Het convenant wordt onderte-

kend door de opdrachtgever en door de gemeente.
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13  Verkavelingsplan
Het verkavelingsplan vormt in wezen geen onderdeel

van de in de Beleidsnota onderscheiden en in het

Masterplan uitgewerkte thema’s. Uiteraard is het
verkavelingsplan het resultaat van de integratie van de

verschillende thema’s. In de hierna volgende toelichting

wordt daarom alleen ingegaan op de wijze waarop de

verschillende aspecten ruimtelijk zijn vertaald en een

plaats hebben gekregen in het verkavelingsplan.

13.1   Profielen

De opbouw van de profielen is voor zover mogelijk

eenduidig van aard. Onderscheid is gemaakt tussen de

verschillende functies.

Voor de wegen op het bedrijfsterrein worden een

standaardprofiel gehanteerd waarbij enkele varianten

worden onderscheiden.

In principe worden alle wegen op het bedrijventerrein

opgesloten met verhoogde banden. Dit wordt gedaan
vanwege beheersoverwegingen en om een goede

beeldkwaliteit van de groene ruimte te bewerkstelligen.

Voorkomen wordt daarmee dat de bermen gebruikt gaan

worden voor parkeer- en opslag. Alle wegen hebben

een breedte van 6.50 m inclusief molgoten en banden.

Vanwege de wens tot volledige afkoppeling van het
regenwater worden molgoten toegepast die afwateren

op de wadi’s.

In het profiel A is een rijbaanbreedte van 6.50 m

aangehouden. Het profiel bestaat uit een asfalt-

verharding en is opgesloten in trottoir/ inritbanden. Dit in
verband met de functie (entree/parkeren bezoekers) en

representatieve inrichting van het voorterrein van de

bedrijfsverzamelgebouwen. Het regenwater wordt

opgevangen in gestrate goten langs de asfaltverharding

en vervolgens in straatkolken die zijn aangesloten op

een regenwaterriool dat haar water op de wadi loost.
In dit profiel is geen openbaar groen, bomen en andere

beplantingen worden op uitgeefbaar terrein gerealiseerd.

Het profiel B heeft eveneens een rijbaanbreedte van

6.50 m. De asfaltverharding is opgesloten door middel

van trottoirbanden. Een gestrate molgoot verzamelt het
regenwater van de weg en de berm en voert dit af naar

de wadi. Bij kruisingen van wegen zal gebruik gemaakt

worden van een regenwaterriool. Dit profiel heeft

eenzijdig een groene berm van 6.00 m breedte, be-

staande uit een kabel- en leidingenstrook van 2.50 m

langs de rijbaan en een strook van 3.50 m voor een
laanbeplanting. De maatvoering is zo bepaald dat de

bomen 2.00 m uit de perceelgrens en 1.50 m uit de kant

van de kabel- en leidingenstrook kunnen worden

geplant.

Uiteraard komen afhankelijk van de situatie combinaties

van deze profielen voor de varianten 1, 2, 3 en 5.

De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein bestaat uit

de verbindingswegen tussen de rotondes en de wegen

op het bedrijfsterrein. Ook de verlegde Hoornseweg

langs deelgebieden 3 en 5 wordt hiertoe gerekend.

In dit profiel C wordt een rijbaanbreedte van 6.50 m

aangehouden. Alleen het gedeelte tussen de entree van
het bedrijf HGG en de bestaande te handhaven

Hoornseweg krijgt een wegbreedte van 5,50 m als

overgang naar de smallere Hoornseweg (5.00 m).

De asfaltverharding is opgesloten door middel van

opsluitbanden. Een gestrate molgoot verzamelt het

regenwater van de weg en de berm en voert dit af naar
de wadi. Bij kruisingen van wegen zal gebruik gemaakt

worden van een regenwaterriool. Dit profiel heeft

Breedte Afwatering Opsluiting

 1 6.50 Molgoot/molgoot Inritband/inritband

 2 6.50 Molgoot/berm Inritband/opsluitband

 3 6.50 Molgoot/molgoot Inritband/trottoirband

 4 6.50 Molgoot/berm Trottoirband/opsluitband

 5 6.50 Molgoot/molgoot Trottoirband/trottoirband

 6 6.50 Berm/berm Opsluitband/opsluitband

 7 3.00 Berm/berm Geen

 8 5.50 Berm/berm Opsluitband/opsluitband

 9 8.00 Berm/berm Opsluitband/opsluitband

 10 4.50/4.00 Goot/geen/geen/goot Trottoirband/trottoirband/-

trottoirband/trottoirband

 11 7.00/4.00 Goot/geen/geen/goot Trottoirband/trottoirband/-

trottoirband/trottoirband

 12 4.00/4.00 Goot/geen/geen/goot Trottoirband/trottoirband/-

trottoirband/trottoirband

Pr
of

ie
l

 Overzicht profielen
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eenzijdig een groene berm van 6.00 m breedte, be-

staande uit een kabel- en leidingenstrook van 2.50 m

langs de rijbaan en een strook van 3.50 m voor een
laanbeplanting. De maatvoering zo bepaald dat de

bomen 2.00 m uit de perceelgrens en 1.50 m uit de kant

van de kabel- en leidingenstrook kunnen worden

geplant. Aan de andere zijde van de rijbaan is een

groene berm van variabele breedte gesitueerd waarin

zowel een laanbeplanting als een watergang is gepro-
jecteerd. Deze watergang maakt deel uit van de

waterberging en vormt tevens de grenssloot met de

naastliggende agrarische gronden. Aan de wegzijde is

een natuurlijke oever geprojecteerd. Ook hier worden

verschillende varianten toegepast: Profiel 4, 6, 7 en 8.

Tenslotte wordt de hoofdwegenstructuur onderschei-

den: het gaat hierbij om de Medemblikkerweg, de

Ooster- en de Westerterpweg en de Schagerweg.

Hiervoor zijn geen standaardprofielen ontwikkeld. De

verhardingsbreedte is in overleg met de afdeling Beheer

en Uitvoering van de provincie Noord Holland vastge-
steld op 8.00 m. De Westerterpweg wordt in trottoirban-

den uitgevoerd evenals gedeelten van de niet-overrijd-

bare middengeleider. Voor de tussen de aansluitingen

gelegen gedeelten kan een halfverharde of een midden-

geleiderconstructie worden overwogen waarbij het in

noodgevallen mogelijk is te passeren.
De Schagerweg wordt in principe in opsluitbanden

uitgevoerd uitgezonderd het noordelijk deel tot en met

de rotonde in de Westerterpweg. Globaal gezien kunnen

hier de profielen 9, 10, 11en12 worden onderscheiden.

Principe profiel (verlegde Hoornseweg).

Wegprofielen.
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Bomen zijn belangrijk.

Zorgvuldige inrichting voor terreinen.

13.2   5-meterzone waterschap

Vanwege de onderhoudsplicht van het waterschap van

de Dolfijntocht, de Hoekvaart, de Wieringerwerfvaart en

de Medemblikkervaart wordt een onderhoudsstrook
vrijgehouden met een breedte van 5.00 m gerekend

vanaf de bovenkant insteek.

In een aantal situaties valt deze strook samen met de

eigendomsgrens en levert derhalve geen problemen op.

In een aantal andere situaties valt deze strook geheel of

gedeeltelijk in het uitgeefbare gebied. In dat geval zal de
strook vrij en toegankelijk voor het waterschap moeten

blijven en zal de grond in eigendom van het waterschap

kunnen overgaan.

In die gevallen waarin de grens van het eigendom van

het waterschap verder ligt dan de beoogde 5.00 m

onderhoudsstrook wordt deze eigendomsgrens niet
gehandhaafd maar wordt de overmaat van de strook

aangekocht kunnen worden van het waterschap en

betrokken in het uitgeefbare gebied.

13.3 Kabel/leidingstroken

In het verkavelingsplan is een strook gereserveerd voor

de kabels en leidingen van de nutsbedrijven met een

breedte van 2.50 m gerekend vanaf de kant verharding.
Deze strook is minimaal aan een (1) zijde van de weg

aangegeven.

In enkele situaties kan deze strook aan twee zijden van

de weg worden aangelegd. Gezien de grootte van de

percelen en in andere gevallen het karakter van de

gebouwen (bedrijfsverzamelgebouw) is het gebruik van
deze mogelijkheid waarschijnlijk niet noodzakelijk.
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14  Exploitatie
Door Tauw Deventer is voor de Beleidsnota een eerste

globaal onderzoek uitgevoerd naar de financiële
haalbaarheid van het nieuw aan te leggen Regionaal

bedrijvenpark Robbenplaat (deelgebieden 1, 2, 3 en 5).

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten weergege-

ven die zijn gehanteerd voor de nadere uitwerking van

de exploitatie.

14.1  Uitgangspunten

Ontwikkelingen door gemeente

Uitgangspunt voor de exploitatieopzet is dat deze is

ingericht als ware dat de gemeente het bedrijventerrein
zelf gaat ontwikkelen. Voordeel hiervan is dat de

gemeente het proces optimaal kan sturen, zowel in de

kosten/aanleg sfeer als in de public relations sfeer voor

het aantrekken van bedrijven. Tevens kan de gemeente

inspelen op marktontwikkelingen. Nadeel is dat het een

extra inspanning vraagt van het gemeentelijk apparaat.
Ander nadeel is het exploitatierisico bij een mogelijke

terugval van de markt.

Exploitatieresultaat budgettair neutraal

Het streven is er op gericht een voor de gemeente

(minimaal)budgettair-neutrale grondexploitatie te
realiseren. Dat wil zeggen dat alle kosten gedekt

moeten worden door opbrengsten van uitgifte van grond,

exploitatiebijdragen door derden en subsidies.

Mocht dit niet het geval zijn dan zal naar alternatieven

gezocht moeten worden, in eerste instantie door kosten-

besparingen en/of andere inrichting en/of uitbreiding van

het gebied en in laatste instantie gezocht moeten
worden of elders (het tekort voorleggen aan provincie,

rijk) en/of binnen de gemeente (economische zaken,

reserve grondbedrijf) middelen beschikbaar zijn.

Bekostigingsbesluit

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27
januari 2000 op grond van artikel 3 van de “Exploitatie-

verordening gemeente Wieringermeer 1996” een

bekostigingsbesluit genomen voor het toekomstige

bestemmingsplan Regionaal Bedrijventerrein.

Het bekostigingsbesluit maakt het in het kader van de

ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein te
Wieringerwerf, mogelijk te komen tot een verhaal van

kosten van voorzieningen van openbaar nut op basis

van een exploitatieovereenkomst dan wel via heffing van

een baatbelasting.

Het besluit is inmiddels in werking getreden.

Utgangspunten aannames
l Op basis van het verkavelingsplan zijn de exploitatie

grenzen bepaald.
l Aangezien deelgebied 1 niet nader is uitgewerkt zijn

daarvoor dezelfde grenzen en aannames gehan-

teerd als gebruikt bij het globale haalbaarheids-
onderzoek in de Beleidsnota.

l De gemeente ontwikkelt het gehele gebied.
l De bestaande woningen in gebied 2 worden gehand

haafd; de beide woningen aan de zuidkant van

gebied 1 worden aangekocht;

l De bedrijfsverplaatsingen aan de noordoostkant van

gebied 2 zijn in de exploitatie opgenomen.
l Buiten de saneringsactiviteiten ter plaatse van de

timmerfabriek TEGON (pag 17) zijn er geen voorzie-

ningen voor bodem- of grondwatersaneringen

opgenomen.
l Uitgangspunt is een gesloten grondbalans, met

andere woorden er hoeft geen grond af- of aange-
voerd te worden. Het zand voor de aan te leggen

wegen wordt wel elders aangekocht.
l De op de structuurschets aangenomen hoeveelheid

waterberging is toereikend.
l De Schagerweg wordt aan de noordkant gedeeltelijk

verlegd.
l De verplaatsing van het monument ter plekke naar

elders binnen de gemeente is opgenomen.
l De aanleg van een rotonde ter plekke van de

aansluiting op de Westerterpweg komt geheel ten

laste van de provincie.
l De zuidelijke rotonde in de Schagerweg is opgeno-

men in de exploitatie.
l Er zijn 4 nieuw aan te leggen bushalten opgenomen

op nader te bepalen plaatsen, alsmede 2 informatie

punten bij de beide entrees van het bedrijventerrein.
l Een deel van de Hoornseweg ter hoogte van gebied

5 wordt gereconstrueerd tot een fietsverbinding.
l Zowel aan de noord- als de zuidkant van het

bedrijventerrein is een aandachtvestigend element

opgenomen.
l De wegen en fietspaden worden aangelegd in asfalt.
l De riolering bestaat uit een gescheiden stelsel, met
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voor de hemelwaterafvoer deels een RWA riolering,
deels een wadisysteem.

l Over de Wieringerwerfvaart is een veegbare beton-

nen duikerbrug van 8m breed gedacht.
l Voor promotionele doeleinden is een bedrag opge-

nomen.
l Duurzaam bouwen, dat veel aandacht bij de uitwer-

king zal krijgen, is in principe niet duurder dan de

conventionele methode van bouwrijp maken.

Voorlopig resultaat

Uitgaande van een minimale gemiddelde opbrengst van

ƒ 130,— per m² uitgeefbaar (exclusief BTW) op prijspeil
1 januari 2001, is volgens dit globale haalbaarheids-

onderzoek sprake van een budgettair neutraal plan.

Op het bijgaande kaartje is zichtbaar gemaakt op welke

wijze ruimtelijk een zekere prijsdifferentiatie kan worden

toegepast. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de dichtst

bij de hoofdontsluiting gelegen percelen en die met een
zichtlocatie de hoogste m²-prijs zullen hebben.

Uiteraard zullen ook de gebiedsdelen waar bedrijfs-

verzamelgebouwen in meerdere lagen kunnen worden

gerealiseerd in een hogere prijscategorie vallen.

14.2   Grondexploitatie

Bij de nadere uitwerking van het bestemmingsplan zal

ook voortschrijdend inzicht gaan ontstaan in kosten,

opbrengsten en faseringen. Deze nadere inzichten

zullen neergelegd worden in een degelijke grond-

exploitatie, waarin de kosten en opbrengsten per
deelgebied en per fase zichtbaar zijn en bewaakt

kunnen worden.

Werkwijze bij maken exploitatieopzet

Eerst zullen een aantal zaken onderzocht en in beeld

gebracht worden.
Zo zullen onder andere nadere inventarisaties uitge-

voerd worden naar:
l de eigendomssituatie;
l boekwaarden gemeentegronden;
l bodem-/grondwatersaneringen;
l sloopkosten;
l grondgebruik;
l het kwaliteitsniveau van de inrichting;
l eenheidsprijzen, zoveel mogelijk gerelateerd aan

grondgebruik om snel varianten door te kunnen

rekenen en een goede bewaakbaarheid van de

exploitatie mogelijk te maken;
l kostenramingen bijzondere elementen;
l planontwikkelingskosten;
l voorbereiding en toezicht uitvoering;
l waar welke opbrengstcategorieën, een uitwerking

van het onderzoek behoefte, markt en marktprijzen

tot prijszoneringen;

l fasering bouw- en woonrijp maken op basis van
onderzoek behoefte, markt en marktprijzen;

l subsidiemogelijkheden.

Bovenstaande inventarisaties zullen de bouwsteentjes

leveren voor het kosten- en opbrengstenpakket van de

grondexploitatie. De grondexploitatie zal opgesteld
worden volgens de eindwaardemethode en aan de

gemeente aangeleverd worden op een excel-

spreadsheet.

Gekozen is voor de eindwaardemethode omdat deze

methode het beste het werkelijk verloop van rente en

inflatie benadert.

Het is sterk aan te bevelen om één totale exploitatie

voor de gehele nieuwe ontwikkeling op te stellen, waarin

de deelgebieden apart zichtbaar zijn. Voordeel hiervan

is dat inzicht ontstaat in de vraag of de ontwikkeling in

zijn totaliteit haalbaar is, zonder dat de problemen van
de minder rendabele delen naar de toekomst worden

verschoven. Overigens betekent dit niet dat alles in een

keer bouwrijp gemaakt moet worden: dit zal sterk

afhankelijk zijn van de feitelijke vraag naar grond.

Ook het particuliere deel is in de grondexploitatie

opgenomen alsof de gemeente het gebied ontwikkelt.
Op basis van de grondexploitatie kan de bijdrage van de

particulier bij particuliere ontwikkeling zowel ingeval van

een exploitatieovereenkomst als bij baatbelasting,

bepaald worden.

Het noordelijk deel van de Schagerweg wordt verlegd.
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Voor de kostenraming is het belangrijk dat in de grond-

exploitatie de verschillende deelgebieden (het gebied

ten oosten en dat ten westen van de A7) in één
bekostigingsbesluit zijn ondergebracht.

De grondexploitatie zou kunnen bestaan uit de volgende

onderdelen:
l grondgebruikoverzicht per deelgebied en van het

totaal;
l kostenoverzicht per deelgebied en van het totaal;
l opbrengstenoverzicht per deelgebied en van het

totaal;
l de eindwaardeberekening per deelgebied en van het

totaal.

Daarnaast zal het nodige kaartmateriaal vervaardigd

worden waarop de aannames van de exploitatie in beeld

gebracht zijn:
l verwervingstekening;
l grondgebruiktekening;
l uitgiftetekening met prijszonering;

Wanneer de exploitatieopzet niet het gewenste resultaat

oplevert, zal nader onderzoek plaats vinden naar

mogelijke bezuinigingen of alternatieve oplossingen die

wel haalbaar zijn.

14.3 Overige aspecten financiële
haalbaarheid

Particuliere ontwikkeling/exploitatiebijdrage

Op een deel van de nieuwe terreinen is sprake van

particuliere ontwikkeling. De gemeente kan kosten

verhalen op de particuliere ontwikkelaar door tijdig, in

ieder geval voordat de eerste schop voor het nieuwe

bedrijventerrein de grond in gaat, een
bekostigingsbesluit te nemen. Het bekostigingsbesluit

bevat onder andere een goede begrenzing van het

gebied: alle mogelijk gebate percelen dienen binnen dit

gebied te liggen. Daarnaast dient een kostenraming

bijgevoegd te worden, waarin de kosten van de voorzie-
ningen van openbaar nut zijn aangegeven.

Met de particuliere zelfontwikkelende partijen zal in

eerste instantie getracht worden om in goed overleg een

exploitatieovereenkomst af te sluiten. Om de bijdrage

van de ontwikkelaar te bepalen zal een aparte bereke-

ning opgesteld worden van de exploitatiebijdrage
volgens de algemeen geldende regels van kosten-

verhaal. Mocht om wat voor reden dan ook geen

overeenstemming over de exploitatiebijdrage tot stand

komen, dan heeft de gemeente altijd nog de mogelijk-

heid van baatbelasting. Hiertoe dient dan wel eerst een

baatbelastingverordening te worden vastgesteld.

Risicoanalyse

De risicoanalyse bestaat uit het aangeven van de

risicovolle onderdelen bij de planontwikkeling en het

opstellen en doorrekenen van een daaruit af te leiden

slecht weer scenario. Zo zou de exploitatie door-

gerekend kunnen worden bij een sterke stijging van

rente en/of inflatie of een stagnerende bedrijvenmarkt,
enzovoort.

De risico’s dienen in zijn algemeenheid zoveel mogelijk

beperkt te worden door niet meer te verwerven en aan

te leggen dan strikt noodzakelijk (gefaseerde aanleg).

Afhankelijk van de optredende risico’s in de risico-

analyse zou de gemeente een voorziening kunnen
treffen.
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15   Juridische vormgeving
15.1   Uitgangspunten

Uiteraard zal het op te stellen bestemmingsplan moeten
anticiperen op de duurzaamheidsprincipes zoals in dit

Masterplan zijn omschreven. Het mag ook duidelijk zijn

dat het bestemmingsplan als instrument hiertoe slechts

beperkte mogelijkheden kan bieden. Immers, uitsluitend

ruimtelijk structurerende elementen, zoals ecologische

structuren, het water-, verkeers- en energiesystemen,
kunnen in een bestemmingsplan worden opgenomen.

Het bestemmingsplan mag alleen duurzaamheid-

aspecten regelen die een rechtstreeks verband houden

met de aan de gronden gegeven bestemming. De
voorschriften moeten zogezegd rechtstreeks betrekking

hebben op het ruimtebeslag van de gronden zelf.

In de voorschriften/plankaart kunnen randvoorwaarden

worden opgenomen voor het bevorderen van het

gebruik van zonne-energie door de oriëntatie van de

bebouwing nader te regelen.
Het toepassen van hoge(re) dichtheden of een differen-

tiatie daarin kunnen eveneens in een bestemmingsplan

worden opgelegd. Ook ruimtereserveringen voor

collectieve doeleinden kunnen veilig worden gesteld in

een bestemmingsplan.

Regelingen

Als algemeen uitgangspunt geldt daarnaast dat wanneer

de gemeente eigenaar is van de gronden de mogelijkhe-

den om duurzaamheidaspecten veilig te stellen groter

zijn dan wanneer dit niet het geval is. Bijvoorbeeld

kunnen deze eisen en richtlijnen in verkoopvoorwaarden

worden opgelegd.

Indien de gemeente geen eigenaar is, zal de nadruk
meer moeten liggen op het instrument bestemmings-

plan. Het veiligstellen van deze principes kan dan niet

gebonden worden aan de uitgifte van de grond, maar zal

als aanvullend instrument op het bestemmingsplan

vastgelegd moeten worden in een convenant met

algemene strekking of in een projectovereenkomst.

Wijze van aanpak

Aan de hand van het opgestelde beleid met betrekking

tot het gewenste niveau van het veiligstellen van de

beoogde duurzaamheidsprincipes, dient te worden
nagegaan of en in hoeverre deze zich lenen voor een

vertaalslag in een bestemmingsplan. Al dan niet recht-

streeks verband houdend met een bestemming. In het

geval dit niet duidelijk is, verdient het aanbeveling een

en ander via een aanvullend instrumentarium, hetzij via

gronduifgifte of via een convenant dit beleid veilig te
stellen.

15.2   Planopzet

De planopzet is globaal van opzet in die zin dat onder
de hoofdfunctie ook de nevenfuncties zijn begrepen,

zonder dat deze op de plankaart als zodanig behoeven

te zijn aangeduid. Uitsluitend indien voor de planopzet

het van essentieel belang is de locatie ervan aan te

geven, verdient het aanbeveling de nevenfuncties als

zodanig op de plankaart aan te geven. Als voorbeeld
geldt de locatie waar het bedrijventerrein intern ontslo-

ten wordt. Deze twee ontsluitingspunten zijn aangeven,

doch het tracé verder niet.

De planopzet is anderzijds gedetailleerd wat betreft de
gebieden waarbinnen de bedrijfsgebouwen moeten

worden opgericht. Deze gebieden zijn door bouw-

grenzen op de plankaart aangegeven. Buiten deze

gronden bestaat de mogelijkheid de gronden in te

richten als in- en uitritten, groenvoorzieningen en

eventueel opslagterrein. In die situatie waarin het uit
een oogpunt van representatie van bedrijven gewenst is

dat de opslag binnen de bouwgrenzen moet plaatsvin-

den, kan dit nader geregeld dan wel op de plankaart

nader worden aangegeven.

Om het plan niet te star van opzet te doen zijn, kan met

een vrijstellingsbevoegdheid veranderingen in de
bouwgrenzen worden aangebracht. Ook kan onder

nader te stellen criteria vrijstelling worden verleend ten

aanzien van de voorgeschreven bouwhoogte.
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Bestemmingen

Voorgesteld wordt uit te gaan van vier bestemmingen:
l de bestemming water; De gronden welke dienen als

hoofdwatergangen (in beheer van het waterschap)

zijn als zodanig bestemd;
l de bestemming verkeersdoeleinden; De wegen met

een bovenlokale ontsluitingsfunctie (in beheer bij de

provincie) zijn eveneens als zodanig bestemd;
l de bestemming wonen; De bestaande twee wonin-

gen hebben een afzonderlijke bestemming gekre-

gen;
l de bestemming bedrijventerrein; De overige gronden

zijn bestemd als bedrijventerrein.

Onder de bestemming bedrijventerrein zijn begrepen:

A de hoofdfunctie: het bedrijventerrein welke betrek-

king heeft op de uit te geven gronden voor bedrijfs-
vestigingen;

B de nevenfuncties:
l de verkeers- en verblijfsdoeleinden, zoals de interne

ontsluitingswegen;
l water, voorzover de gronden een functie vervullen

als waterberging;
l wadi;
l groenvoorzieningen;
l nutsvoorzieningen.

Nadere detaillering

Een nadere detaillering binnen de bouwgrenzen is

mogelijk door het opnemen van:
l zonering op basis van de VNG-brochure “Bedrijven

en milieuzonering”;
l bebouwingspercentage, gerelateerd aan het bouw

perceel dan wel aan het bouwvlak;
l bouw- en goothoogte;
l afstand tot perceelsgrenzen;
l situering van de voorgevel;
l de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

in die zin dat bij een bouwhoogte boven een be

paalde hoogte nadere eisen worden gesteld aan de

locatie ervan.

Beschrijving in hoofdlijnen

In een beschrijving in hoofdlijnen zullen nadere beleids-
uitgangspunten worden opgenomen met betrekking tot

een nadere detaillering voor de soort te vestigen

bedrijven, zoals transportbedrijven en kantoren. Ook de

wijze hoe met de bedrijvenlijst wordt omgegaan hoort

hierin thuis. Daarnaast zal de beschrijving in hoofdlijnen

uitgangspunten vermelden aan welke eisen moet
worden voldaan ten aanzien van bijvoorbeeld het

representatieve karakter van de gebouwen. Het op te

stellen beeldkwaliteitplan zal, in aansluiting hierop,

nadere inrichtingseisen stellen met betrekking tot de

wijze van inrichten, plaatsing van reclameborden,

materiaalgebruik, waardoor een verantwoorde relatie
ontstaat tussen de bebouwing en omgeving.

Ook zal de beschrijving in hoofdlijnen tezamen met het

Beeldkwaliteitsplan als toetsingskader functioneren bij

het uitvoeren van de bevoegdheden voor het verlenen

van vrijstelling en wijzigingen.

Regiem deelgebied 1

Aangezien omtrent de inrichting van deelgebied 1 weinig

concrete inzichten bestaan, dan wel uitgangspunten

welke nog een nadere afweging behoeven, wordt

voorgesteld aan dit terrein een uit te werken bestem-

ming te geven. In de uit te werken bestemming is geen

onderscheid aangebracht tussen de afzonderlijke
bestemmingen, zoals hierboven aangegeven. In de uit

te werken bestemming zijn alle functies begrepen. Wel

dient een uitspraak te worden gedaan over de toe te

laten zwaarte van de bedrijven en eventueel de zone-

ring.

De voordelen zijn dat hiermee de overzichtelijkheid en
samenhang wordt bevorderd en de bestaande terreinen

van een actuele, moderne regeling te voorzien. Daar

ook sprake is van bestaande situaties moet nagegaan

worden of wel alle bedrijven zijn in te passen in de

nieuwe regeling, dan wel dat afwijkende situaties

worden gerespecteerd.
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15.3   Integraal bestemmingsplan

In de Beleidsnota is geïnventariseerd welke planologi-

sche regelingen op en rond het plangebied van toepas-

sing zijn.

Bij De Schelphorst en bedrijventerrein Wieringerwerf-
Zuid zijn geen eisen gesteld aan de uiterlijke kenmerken

van de gebouwen en de inrichting van het terrein. Deze

terreinen hebben daardoor een functie gekregen voor

een breed scala van bedrijven, waarbij aanzien en
inrichting van gebouwen en terrein weinig aandacht

hebben gekregen. Aan de A7 staat de bebouwing op

korte afstand van de weg; ook hier is de ruimtelijke

kwaliteit mager.

Bij bedrijventerrein De Stek zijn wel eisen gesteld aan
de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen en terrein. Het

front aan de A7 heeft daardoor een meer verzorgd

Plan Vastgesteld Goedgekeurd Kroon

De Werf 1971 05-05-1972 17-07-1973

De Terp 1983 11-11-1983 07-08-1984

Bedrijventerreinen 22-08-1986 16-12-1986

Wieringerwerf 1986

De Stek 1995 15-03-1995 31-10-1995

Oosterterp 1993 01-01-1993 09-10-1993

Landelijk gebied 1973 15-10-1973 22-10-1974 2-11-1979

Buitengebied 1996 27-11-1997 28-07-1998

karakter, de afstand tussen bebouwing en snelweg is

groter en de inrichting van het openbaar gebied en van

het aangrenzend particulier terrein heeft een meer

representatief aanzien.

Het bedrijventerrein Oosterterp ligt aan de rand van de

gelijknamige woonwijk. Hier zijn dan ook alleen bedrij-

ven gevestigd, die acceptabel zijn nabij woningen:

kantoren, showrooms en dienstverlenende bedrijven. De

inrichting van dit terrein sluit aan bij de relatief hoog-

waardige invulling ervan.

Gezien deze verschillen in regelingen wordt voorgesteld

voor het gehele Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat

één integraal bestemmingsplan op te stellen.

Dit biedt de mogelijkheid om bestaande terreinen ook

planologisch van een moderne regeling te voorzien. Dit
is met name wenselijk met betrekking tot Wieringerwerf-

Zuid. Bovendien kan dan beleidsmatig beter worden

ingespeeld op de situatie van woningen op het bedrijf-

sterrein en met name in Wieringerwerf-Zuid nabij de A7.

Ander belangrijk voordeel is het krijgen van een gelijk-

heid in de regelingen
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Bijlagen
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