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Aanleiding 
 De memo is opgesteld in antwoord op een toezegging in de Commissie 

Bestemmingsplannen van 25 november 2014 en naar aanleiding van enkele 
onderwerpen waarover in deze vergadering vragen zijn gesteld.  

  
Het betreft de toezegging om een schematisch overzicht te geven van de 
woningbouwaantallen die met het bestemmingsplan voor het plangebied mogelijk zijn. 
De overige onderwerpen hebben betrekking op volkshuisvesting (o.a. sociale categorieën), 
de noordoost-hoek van het plangebied, de Oost-Westverbinding voor langzaam verkeer en 
de kapel. 
 
 
Woningbouwaantallen 
In het raadsvoorstel van 20 juni 2013 is een tabel opgenomen met de woningaantallen die 
gelden voor het totale plangebied (inclusief de noordoost-hoek ‘Watertuinen Noord’). Nu 
Watertuinen Noord buiten dit bestemmingsplan gehouden wordt, worden 12 woningen 
minder gebouwd. Verder geldt dat de wijzigingsbevoegdheid van het college hierdoor ook 
naar rato wordt bijgesteld. Verderop in dit memo wordt dit nader toegelicht. 
 
Voor de sociale woningen in de Kloosterhof, de duurdere appartementen en de woningen in 
de kapel geldt dat hiervoor een bandbreedte voor de aantallen is opgenomen. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden wordt hier uiteindelijk een keuze in gemaakt.  
 
De onderstaande tabel is gelijk aan de tabel in het raadsvoorstel van 20 juni 2013. Echter, de 
aanpassing van Watertuinen Noord is hierin doorgevoerd en geeft beperkte wijzigingen in 
onder andere percentages. 
 

Woningtype Woningcategorie %** % (norm) Aantal 
Appartementen Kloosterhof; sociale huur 2 40,0  40 46-56* 
Appartementen; midden-duur 3   33 
Appartementen; duur 4   9-12 
Patiowoningen 4   19 
Patiowoningen Watertuinen Noord 4   -12 
2^1 kapwoningen 4 60,0 60 6 
Tuinwoning 4   1 
Dienstwoning 4   -1 
Kapelwoning(en) 4   1-3 
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Totaal 100 100  115 
(max. 130***) 

* 46 van totaal 115 woningen = 40,0 % 
** berekend op het minimaal aantal nieuw te bouwen woningen (115; 116 minus de bestaande dienstwoning) 
*** dit aantal geldt als in de Kloosterhof 56 sociale appartementen, 12 dure appartementen en 3 woningen in de kapel 
gerealiseerd worden. 
 
Als maximaal gebruik wordt gemaakt van de bandbreedte in woningaantallen, dan worden 
op het landgoed (exclusief Watertuinen Noord) 130 nieuwe woningen gebouwd. Inclusief 
bestaande dienstwoning zijn daarom 131 woningen opgenomen in het bestemmingsplan. 
Specifiek is in de regels opgenomen dat voor de bestemmingen Gemengd, W1, W3 en W4 
(exclusief De Kloosterhof) een maximum aantal woningen geldt van 123. 
 
Artikel 16 Algemene wijzigingsregel 
Als de ontwikkelaar kan aantonen dat het plan economisch niet uitvoerbaar is met 131 
woningen, dan kan ons college overwegen om gebruikt te maken van een wijzigingsregel. 
Onder strikte voorwaarden kunnen dan 21 extra woningen worden toegevoegd aan de 
bestemmingen Gemengd, Wonen-1, Wonen-3, Wonen-4. De voorwaarden hebben 
betrekking op: parkeren, stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit, volkshuisvesting en 
exploitatie. De wijzigingsregel is aangepast toen besloten werd om Watertuinen Noord niet 
meer op te nemen in het voorliggende bestemmingsplan. Het oorspronkelijke plan betrof 143 
woningen met een wijzigingsregel voor 29 woningen. 
 
Volkshuisvesting (40% sociaal) 
In afwijking op het stedenbouwkundig plan en het bijbehorende raadsadvies van 20 juni 2013 
wordt voorgesteld om voor dit plan binnen de sociale volkshuisvestingsopgave van 40% 
geen onderverdeling te maken in 30% cat. 1 en 10% cat.2. De reden hiervoor is dat de 
Kloosterhof aangepast zal worden voor huisvesting van twee woongroepen (in lijn met de 
motie die uw raad op 11 november 2010 heeft aangenomen) en dat in dit gebouw de totale 
sociale opgave wordt ondergebracht. Na gesprekken met diverse woningcorporaties heeft 
KennemerWonen aangegeven de exploitatie van de Kloosterhof met een 
haalbaarheidsonderzoek serieus te willen onderzoeken. De voorwaarde die zij daarbij stellen 
is dat deze dan alleen als cat. 2 woningen worden aangeboden. 
 
In de bijgevoegde brief is dit verzoek nader onderbouwd. Ons college wil voor deze 
uitzonderlijke situatie het verzoek honoreren en afwijken van de verdeling 30-10. 
 
N.b.: 
Mocht Watertuinen Noord op termijn alsnog tot ontwikkeling komen, dan wordt dit deel 
meegeteld bij de berekening over volkshuisvestingscategorieën. De uitzondering die voor de 
onderverdeling in categorieën bij de Kloosterhof wordt gemaakt, wordt niet gemaakt als een 
deel van de sociale opgave buiten de Kloosterhof in het plan moet worden opgevangen. Er 
zullen dan ook woningen in cat. 1 gebouwd worden. 
 
Noordoost-hoek plangebied 
Vrijwel alle zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan hadden betrekking op Watertuinen 
Noord en waren ingediend door de direct omwonenden. Wij denken dat de flexibiliteit van het 
bestemmingsplan (en daarmee onzekerheid voor omwonenden) een belangrijke oorzaak 
voor de zienswijzen is. 
AM heeft om die reden ons college gevraagd of er een mogelijkheid was om dit gedeelte uit 
het bestemmingsplan te knippen en hiervoor later een aparte planologische procedure te 
voeren. Hieraan voorafgaand wil AM met de bewoners afstemmen of een ontwerp zodanig 
kan worden uitgewerkt dat zowel ontwikkelaar, gemeente en omwonenden zich hierin 
kunnen vinden. 
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Met deze maatregel hoeft de bestemmingsplanprocedure voor het overige deel van 
Landgoed Merici geen verdere vertraging op te lopen. 
  
Oost-Westverbinding (langzaam verkeer) 
Bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan werd door diverse omwonenden de 
aanleg van een Oost-Westverbinding voor langzaam verkeer betwist. Enkele zienswijzen 
hadden ook betrekking op deze verbinding in de vorm van een brug en pad voor fietsers en 
wandelaars. In het voorliggende bestemmingsplan is de verbinding niet meer opgenomen in 
het plan. Mocht in de toekomst de noodzaak alsnog blijken, dan kan besloten worden 
hiervoor een aparte planologische procedure te voeren om de verbinding te realiseren.  
 
De Kapel 
In het stedenbouwkundig plan dat voor landgoed Merici is opgesteld, is specifiek ingegaan 
op de waarden van de voormalige kapel. Het bouwvlak van de kapel is in tegenstelling tot de 
overige bouwvlakken strak omlijnd. De contour volgt de bestaande bebouwing. Het gebouw 
is karakteristiek voor landgoed Merici en zal qua omvang niet wijzigen. Wel zal de kapel op 
bepaalde punten bouwkundig aangepast worden om permanente bewoning mogelijk te 
maken. 
 
Bijlagen  
 Brief Congregatie, woongroepen De Heerlijkheid en De Zonnewijzer en bevestiging 

Kennemer Wonen, d.d. 4 november 2014. 
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