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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding  
Voor u ligt het ruimtelijk plan inzake de ontwikkeling van project Centrumplan Westerkoog. Ten behoeve van dit 
ruimtelijk plan is eind 2020 een globaal programmatisch en ruimtelijk programma van eisen (hierna RPvE) geschreven 
op basis van de input van vakspecialisten van de gemeente Zaanstad. Dit RPvE omvat een gebiedsontwikkeling waarin 
bouwrijpe grond wordt verkocht aan ontwikkelaar SENS real estate (hierna SENS) en woningcorporatie Parteon zal op 
eigen terrein het buurtcentrum ‘De Vuister’ herontwikkelen. De gemeente Zaanstad neemt hierbij een regierol om te 
komen tot een integrale gebiedsontwikkeling binnen het RPvE en is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de 
openbare ruimte.  
 
Op 21 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Zaanstad het RPvE en bijbehorende grondexploitatie van Centrumplan 
Westerkoog vastgesteld. Hierin is de ontwikkeling van circa 128 appartementen geknipt in drie planfasen, waarin SENS 
verantwoordelijk is voor planfase 1: de ontwikkeling van circa 78 appartementen en planfase 2: de ontwikkeling van 
10 semi-bungalows. Parteon is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het huidige buurtcentrum met de 
toevoeging van circa 40 sociale huurwoningen in planfase 3.  
 
Dit ruimtelijk plan gaat in op de ontwikkeling van planfase 1  door SENS en vormt een nadere uitwerking van het RPvE. 
Een concept versie van het Ruimtelijk Plan is  eerder ter beoordeling aangeboden aan de vakspecialisten van gemeente 
Zaanstad. De verwerking van ontvangen feedback heeft geleid tot het nu voorliggend definitief ruimtelijk plan waarin 
volgend op besluitvorming planfase 2 is komen te vervallen. Dit plan dient als uitgangspunt bij de opvolgende 
bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van Centrumplan Westerkoog.  
 

 
Figuur 1: Fasering Centrumplan Westerkoog (bron: Globaal Ruimtelijk Programma van Eisen, Keuper 2020) 
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1.2 Omschrijving initiatief  
 
1.2.1 Algemeen  
In het centrum van Westerkoog, vlakbij het winkelcentrum op de plek waar de sporthal De Sprong stond, is een van de 
laatste beschikbare locaties in Westerkoog om programma toe te voegen. De locatie kan gebruikt worden voor de 
realisatie van huisvesting die geschikt is voor verschillende doelgroepen waaronder senioren die de zo gewenste 
doorstroming in de wijk kan bevorderen. Het woningaanbod in Westerkoog bestaat grotendeels uit grondgebonden 
woningen in de vorm van rijtjeswoningen en twee-onder-een kappers. Het plan van SENS voorziet in de komst van 
meer woningdifferentiatie door de toevoeging van een woonprogramma die aansluit op de wensen en behoefte in de 
wijk. Met een breed segment aan woningtypologieën, variërend van sociale huurwoningen tot royale penthouses, zal 
de ontwikkeling een waardevolle toevoeging zijn aan Westerkoog. 
 
1.2.2 Plangebied 
De wijk Westerkoog is een typisch voorbeeld van een nieuwbouwwijk uit de jaren ’70, een zeer gewilde wijk met een 
prettig groen woonmilieu. De wijk wordt ontsloten middels een ringvormige hoofdwegenstructuur, gevormd door de 
Glazenmaker en de Wildeman. Het plangebied wordt begrensd door basisschool Watermolen, een school voor speciaal 
onderwijs Dynamica, het winkelcentrum, een singel en de Glazenmaker (rondweg). Centraal in de wijk, bij de 
Molenwerf is een centrumgebied gelegen met winkelvoorzieningen en een gezondheidscentrum (met huisarts, 
fysiotherapeut en apotheek). De ontwikkellocatie is centraal gelegen  tussen al deze voorzieningen.  
 
Ruimtelijk gezien is het centrumgebied opgezet als een schaakbordpatroon waarbij bebouwde en onbebouwde velden 
elkaar hier afwisselen. De verschillende centrumfuncties zijn gehuisvest in gebouwen van vergelijkbare ordegrootte. 
Zij liggen niet op een lijn, maar zijn meer diagonaal/versprongen ten opzichte van elkaar geplaatst (overhoeks). Op de 
open velden, die zo tussen de bebouwing zijn ontstaan, is ruimte voor parkeren (onder bomen) en het trapveld. Omdat 
veel van de functies ’s-avonds niet geopend zijn, veelal gesloten gevels hebben en maar een beperkt aantal entrees, is 
een centrumgebied ontstaan met maar heel weinig prettige plekken en weinig sociale controle in een relatief groot 
gebied met veel dode gevels en heel veel openbare ruimte. De kwaliteit van de huidige buitenruimte wordt door de 
bewoners als slecht beoordeeld. . 
 
Het betreft een Welstandsvrij gebied. Gezien het een omvangrijke ontwikkeling betreft is er gedurende de uitwerking 
van de planvorming voor gekozen om toch met Welstand in overleg te gaan over de voorgenomen ontwikkelingen.  
 

 
Figuur 2: Ligging plangebied en schaakbordpatroon 
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1.2.3 Programma  
Het programma van SENS bestaat uit: 
 
Planfase 1:  
- Een totale toevoeging van 77 appartementen in vier woonblokken A,B,D en E; 
- In totaal 57 koopappartementen in bouwblokken A,D en E; 
- In totaal 20 sociale huurappartementen in bouwblok B.  
- Parteon zal aanvullend nog circa 40 woningen toevoegen waarvan 20 sociale huurwoningenin planfase 3; 
- De realisatie van twee privé parkeerhoven t.b.v. de woningbouw; 
- De huisvesting van het sociaal wijkteam van 240m2 BVO, momenteel gevestigd in buurtcentrum ‘De Vuister’; 
- De huisvesting van sportschool Westerkoog Sport van 130m2 BVO, eveneens gevestigd in buurtcentrum ‘De 

Vuister’; 

 
Figuur 3: Locaties bouwblokken A, B, D en E planfase 1  
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1.3 Doel van het initiatief  
Met de toevoeging van woningbouw zal het centrum van Westerkoog één van de meest gewilde woonlocaties in de 
regio worden. Centrumplan Westerkoog speelt in op de behoefte aan diversiteit in het woningaanbod met specifiek 
appartementen, welke tevens goed toegankelijk zijn voor senioren. De realisatie van het initiatief speelt in op de 
volgende uitgangspunten en doelen: 

- Het verkrijgen van een aantrekkelijk centrum in Westerkoog door middel van het toevoegen van 
appartementengebouwen, het behoud van functies en het realiseren van een aantrekkelijke openbare 
ruimte met centrumuitstraling; 

- De toevoeging van 77 appartementen die  geschikt zijn voor zowel senioren als jongeren;  
- Behoud van het sociaal wijkteam in nieuwbouw van 240 m2 en daarmee het behoud van het buurthuis van 

voldoende grootte in de nieuwbouw, dit om het voorzieningenniveau hoog te houden in het ‘hart van de 
wijk’. 

- Toevoeging van stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit; 
- Een goed ingerichte openbare ruimte met centrumuitstraling met aandacht voor groen middels bomen, 

hagen, parkeren,  open verharding, zicht op groene daken, voldoende parkeerplaatsen, een singel, een 
geüpgraded speelveldje, bankjes en verlichting; 

- Een goede inrichting en aankleding die past bij een centrumgebied met allerlei voorzieningen; 
- Mogelijkheid voor het realiseren van volumes mits parkeren goed is opgelost en er ruimte is voor 

kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte; 
- Een goede balans in parkeren door dubbelgebruik van parkeerplaatsen en het toevoegen van voldoende 

openbare parkeerplaatsen; 
- Integratie van duurzaamheidsmaatregelen, zoals een hoge energieprestatie conform BENG en gasloze 

woningbouw. 
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2.  Ruimtelijke verbeelding 
 
2.1 Stedenbouwkundig ontwerp 
Op aansturing van de gemeente Zaanstad is LAP Landscape & Urban Design (hierna LAP) ingeschakeld. LAP heeft in 
samenspraak met SENS een openbaar inrichtingsplan opgesteld. Dit openbaar inrichtingsplan gaat uit van een 
ontwikkeling waarbij SENS het parkeerterrein tussen bouwblok A en D en het parkeerterrein tussen bouwblok B en E 
zelf zal ontwikkelen. Deze parkeerplekken zullen aan de bewoners van de koopwoningen worden aangeboden en in 
een gezamenlijke VvE worden beheerd.  
 
Op basis van goed overleg is met dit inrichtingsplan een zo realistisch en praktisch mogelijk openbare ruimte 
verkregen met voldoende aandacht voor de directe omgeving, en de onderwerpen klimaatadaptatie en 
natuurinclusiviteit. De inrichting van de openbare ruimte zit ruimtelijk en functioneel goed in elkaar. Zowel fiets- als 
auto parkeren beantwoordt de kwantitatieve vraag en normeringen. De hoofdlijnen van het ontwerp met in kleur 
aangegeven de ontwikkeling van SENS in planfase 1 is hieronder  inzichtelijk gemaakt. 
 

        
Figuur 4: Stedenbouwkundig ontwerp SENS versie 21 juni 2021 

SENS heeft op verzoek van de gemeente het sociaal wijkteam en de sportschool aanvullend een plekje gegeven 
binnen de planvorming fase 1.  Met het opnemen van zowel het sociaal wijkteam als de sportschool en een 
woonfunctie op maaiveld is  in het voorliggende plan  ingezet op  meer interactie van het programma met de 
omliggende openbare ruimte. 
 
Het laten vervallen van planfase 2 (10 bungalows) biedt aanvullend kansen voor verrijking van de ecologische 
verbindingszone en daarmee het openbaar groen. LAP zal in opdracht van de gemeente los van de voorliggende 
ontwikkeling ook een inrichtingsplan uitwerken voor deze ecologische verbindingszone. 
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2.2 3D-schets/vogelvlucht 
Onderstaande figuren weergeven 3D-schetsen / vogelvluchtperspectieven van planfase 1.  
 

 
Figuur 5: 3D-schets / vogelvlucht perspectief (Noord-Oost) 
 

 
Figuur 6: 3D-schets / vogelvlucht perspectief  (Zuid-Oost) 
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Figuur 7: 3D-schets / vogelvlucht perspectief (Noord-West) 
 
 
 

 
Figuur 8: 3D-schets / vogelvlucht perspectief (Zuid-West) 
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2.3 Dwarsprofielen  
Onderstaande figuren weergeven enkele dwarsprofielen van LAP welke zijn opgesteld in een eerdere fase. Gezien het 
openbaar inrichtingsplan nog in uitwerking is kunnen deze profielen afwijken van het finale plan.  

 
Figuur 9: Verouderde doorsnede langs openbare weg Zuidzijde 

 
Figuur 10: Verouderde doorsnede langs openbare weg Oostzijde 
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2.4 Openbare ruimte versus privaat 
De figuur hieronder geeft de laatste versie van het stedenbouwkundige plan weer. De uitgiftegrenzen zijn 
aangegeven in het rood en de bouwvlakken in het blauw. 
  

  
Figuur 11: afbakening gebied ontwikkeling SENS  

2.5 Materiaalgebruik privé parkeerhoven 
De parkeervlakken in het plan worden uitgevoerd met grasstenen, dit om de doorlaatbaarheid van het regenwater te 
bevorderen tevens zorgen deze stenen voor een verkoelend effect door middel van verdamping. Tussen de 
parkeervakken wordt een vijftal bomen ingepast. Verder worden om de parkeerhoven en langs de bebouwing groene 
hagen gerealiseerd. 
 

      
Figuur 12: Open bestrating, bomen en hagen. 
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3. Gebiedsbeschrijving 
 
3.1. Ligging en geschiedenis 
De wijk Westerkoog is een typisch voorbeeld van een nieuwbouwwijk uit de jaren ’70, een zeer gewilde wijk met een 
prettig groen woonmilieu. De wijk wordt ontsloten middels een ringvormige hoofdwegenstructuur, gevormd door de 
Glazenmaker en de Wildeman. Aan weerszijden van deze ring zijn de verschillende woonbuurtjes gelegen, vaak 
ontsloten door een grillige doodlopende wegenstructuur. Bij aanleg van de wijk is de Westerkoogweg (als centrale 
auto ontsluiting) door het midden van de wijk uiteindelijk nooit gerealiseerd. Het tracé ligt langs een belangrijke 
waterloop en is verder ingevuld met bebouwing van de Prinsenstichting. Het fietspad dat hier nu ligt vormt een 
belangrijke schakel in de langzaam verkeerstructuur van de wijk. 
 
De verschillende woonbuurtjes zijn opgezet als woonerven en zijn vaak te herkennen aan de specifieke 
architectonische invulling van die tijd. Zij worden veelal van elkaar gescheiden door brede waterlopen en 
groenstructuren. Dit is meestal niet duidelijk waarneembaar, omdat de waterlopen zich vaak aan de achterzijde van 
de percelen bevinden. 
 
Centraal in de wijk, bij de Molenwerf is een centrumgebied gelegen met winkelvoorzieningen, een 
gezondheidscentrum (met huisarts, fysiotherapeut en apotheek) , een buurthuis, twee basisscholen en een 
kinderdagverblijf. In 2016 is de sporthal, die tussen het huidige parkeerterrein en de scholen stond, afgebrand. 
Ondanks de functiemenging is er geen woningbouw in het centrum aanwezig.  Alleen langs de rand aan de 
Westerkoogweg staan de zorgeenheden van de Prinsenstichting. De woningen van de aangrenzende buurtjes, zijn 
allemaal met hun rug naar het centrum gekeerd. Om die reden kan het centrumgebied op momenten een desolate 
indruk geven. 
 

 
Figuur 12: Centrumgebied (bron: Globaal Ruimtelijk Programma van Eisen, Keuper 2020) 

Ruimtelijk gezien is het centrumgebied opgezet als een schaakbordpatroon. De verschillende functies zijn gehuisvest 
in gebouwen van vergelijkbare ordegrootte. Zij liggen niet op een lijn, maar zijn meer diagonaal/versprongen ten 
opzichte van elkaar geplaatst. Op de open velden, die zo tussen de bebouwing zijn ontstaan, is ruimte voor parkeren 
(onder bomen) en het speelveldje. Omdat veel van de functies ’s-avonds niet geopend zijn, veelal gesloten gevels 
hebben en maar een beperkt aantal entrees, is een centrumgebied ontstaan met maar heel weinig prettige plekken 
en weinig sociale controle in een relatief groot gebied met veel dode gevels en heel veel openbare ruimte. De 
kwaliteit van de buitenruimte wordt als slecht beoordeeld door de bewoners. 
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3.2.Vigerend bestemmingsplan/programma 
Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan Westerkoog, vastgesteld in 2008. De locatie omvat meerdere 
bestemmingen zoals verblijfsdoeleinden, groenvoorzieningen, maatschappelijke doeleinden, gemengde doeleinden. 
Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden of een omgevingsvergunning 
aangevraagd worden.   
 

 
 
Figuur 13: Uitsnede kaart bestemmingsplan (bron: Globaal Ruimtelijk Programma van Eisen, Keuper 2020) 
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4. Planbeschrijving  
 
4.1 Verstedelijking/ruimtelijke structuur 
 
4.1.1 Woningbouw 
In het woonprogramma van de totale ontwikkeling zal SENS  77 appartement realiseren. Van de 77 appartementen 
worden 20 stuks door een woningcorporatie afgenomen in de sociale huursector aangeboden. Daarnaast realiseert 
SENS 240 m2 voor het sociaal wijkteam en 130 m2 sportschool in de plint van een van de woontorens. Deze twee 
functies bevinden zich momenteel in het buurtcentrum ‘De Vuister’ van Parteon. Parteon zal in de derde fase het 
buurtcentrum her-ontwikkelen en aldaar 40 sociale huurwoningen toevoegen.  
 
4.1.2 Bereikbaarheid, parkeren en openbaar vervoer  
Westerkoog is een goed bereikbare locatie voor zowel de auto als openbaar vervoer. Het plangebied ligt nabij een 
ringweg waarmee de snelweg A8 binnen enkele minuten bereikbaar is. Het NS treinstation Koog aan de Zaan ligt op 
10 minuten loopafstand, met een directe treinverbinding tussen Alkmaar en Amsterdam. Tevens zijn er nabijgelegen 
bushaltes met stadsbus 63 (verbinding tussen Assendelft en Zaandam Station) en stadsbus 64 verbinding tussen 
Rooswijk en Zaandam station).   
 

 
Figuur 14: locaties openbaar vervoer 

Wat betreft parkeren is rekening gehouden met de normering zoals beschreven in de Uitvoeringsnota Parkeren 
Zaanstad uit 2016. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

- 1,2 parkeerplaats per nieuw appartement tussen de 55 en 80 m² GBO; 
- 1,7 parkeerplaats per nieuw appartement tussen 80 en 110 m² GBO; 
- 1,9 parkeerplaats per nieuw appartement van meer dan 110 m2 GBO;  
- Van elk van bovenstaande parkeernormen is 0,3 parkeerplaats per nieuwe woning voor bezoekers 

inbegrepen; 
- 0,3 parkeerplaats per 100 m2 BVO t.b.v. het sociaal wijkteam; 
- 4,2 parkeerplaats per 100 m2 BVO t.b.v. de sportschool. 
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In de huidige parkeerberekening van de gemeente Zaanstad is de totale parkeerbehoefte voor de planfasen   1 en 2 
gerekend op 221 stuks en dit is reeds ingepast  binnen het openbaar inrichtingsplan. Hiervan worden 55 
parkeerplekken door SENS gerealiseerd in de twee privé parkeerhoven in planfase 1 en dient Parteon eveneens het 
parkeren op eigen terrein op te lossen. In de berekening zijn drie parkeerplaatsen voor deelmobiliteit gereserveerd. 
In de eerste gesprekken met GreenWheels heeft de partij aangegeven, gezien de locatie en het aantal woningen, 
deze parkeerplekken liever in de publieke ruimte te plaatsen. De volledige parkeerberekening is omschreven in 
paragraaf 4.7. Gezien de gemeente het openbaar gebied bouw- en woonrijp zal opleveren zal de gemeente 
voorzieningen  treffen voor elektrisch parkeren in de openbare ruimte.  
 
4.1.3 Voorzieningen  
In paragraaf 3.1. zijn de meeste functies om het plangebied omschreven. Ter verduidelijking, er liggen aangrenzend 
aan het plangebied van planfase 1 twee scholen, een trapveldje een gezondheidscentrum en buurtcentrum De 
Vuister van Parteon. Achter het buurtcentrum ligt winkelcentrum Westerkoog waar men terecht kan voor de 
dagelijkse boodschappen.     
 

 
Figuur 15: voorzieningen 

4.1.4 Historisch karakter  
Van het oorspronkelijke landschap van dit deel van Koog aan de Zaan is weinig meer herkenbaar. Het centrum van 
Westerkoog is geheel nieuw ontworpen naar de maatstaven van die tijd (jaren ‘70). SENS heeft door Monumenten 
Adviesbureau uit Nijmegen een cultuur historische analyse uit laten voeren, Vanuit deze analyse volgt een korte 
omschrijving van de historisch ruimtelijke ontwikkelingen, de aanwezige cultuurhistorische aspecten, een duiding van 
de cultuurhistorische waarden en tot slot haar aanbevelingen ter behoud en versterking van de aspecten met 
cultuurhistorische waarde en het historisch ruimtelijk karakter.  
 
De aanbevelingen die volgen uit deze analyse en de concrete vertaling daarvan hebben we overgenomen in dit 
ruimtelijk plan, het betreft: 

1) De centrumzone kenmerkt zich door de relatief grote maat en schaal van de bebouwing en openbare 
ruimte in de centrumzone, in contrast met de kleinschalige bebouwing en fijnmazige structuur van de 
openbare ruimte die voorkomt in de woonerven in de omliggende woonbuurten, 

o Planfase 1 omvat twee bouwvolumes met drie lagen en twee met 8 lagen die een hoogteaccent 
vormen met aan de binnenzijde privé binnenhoven, met parkeerkoffers, zoveel mogelijk groen 
ingericht en semi openbaar toegankelijk.  
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Aan de buitenzijde rondom publieke buitenruimte en openbaar parkeren. De bebouwing vult een 
vlak van het terug te herleiden schaakbordpatroon, is relatief groot in maat en schaal en vormt 
daarmee een contrast ten opzichte van de omliggende woonbuurten.  
 
In tegenstelling tot de omliggende woonbuurtjes, die zich in hoofdlijnen kenmerken door een 
fijnmazige stedenbouwkundige structuur en kleinschalige bouwkundige eenheden in de vorm van 
blokjes geschakelde eengezinswoningen van twee bouwlagen met kap (zgn Bloemkoolwijken), is 
de korrel, schaal en maat in de centrumzone afwijkend. Sinds de aanleg in de jaren 70 kenmerkt 
dit gebied zich in stedenbouwkundig opzicht door een ruime opzet met grotere gebouwvolumes. 

 
De open ruimten bestaan uit enkele middelgrote parkeerterreinen, (school)pleintjes met een 
verblijfsfunctie en groenvoorzieningen in de vorm van een sport- of speelveldje, gazons en 
beplantingsstroken. Bebouwde en onbebouwde velden wisselen elkaar af, waardoor de gebouwen 
meer vrij in de ruimte staan.  

 
Binnen de wijk neemt de centrumzone door zijn functie en ligging een bijzondere plek in, die tot 
uitdrukking komt in de relatief grote maat en schaal van de bebouwing en openbare ruimte. Door 
de sloop van sloop van sporthal ‘De Sprong’ kwam in het centrumgebied ruimte vrij om de wens 
naar appartementen in te vullen ten behoeve van een wooncarrière binnen de wijk Westerkoog.  

 
Volgend op diverse workshops met direct omwonenden, winkeliers, de scholen, Parteon, het 
gezondheidscentrum en overleg met de stedenbouwkundigen van de gemeente Zaanstad is uit de 
diverse ontwikkelde stedenbouwkundige varianten één variant als voorkeursmodel uit de 
workshops en besprekingen tevoorschijn gekomen. Deze variant is verder uitgewerkt en 
uiteindelijk vastgesteld door het College van Zaanstad. Dit stedenbouwkundig plan bestaat uit een 
ensemble van twee lagere appartementengebouwen, een nieuw buurtcentrum met 
appartementen daarboven en twee hogere appartementengebouwen. In een later stadium zijn 
daar in het programma op verzoek van de gemeente nog een wijkteam en sportschool aan 
toegevoegd. 

 
De twee hogere appartementengebouwen in het nieuwe centrumplan geven naast een hogere 
bebouwingsdichtheid ook een visueel accent als herkenningspunt aan het centrumgebied. Daarbij 
zijn deze twee nieuwe woongebouwen zo gepositioneerd in het midden van het plan dat ze op 
ruime afstand van de bestaande eengezinswoningen in de omgeving staan. Door de sloop van 
sporthal ‘De Sprong’ was de relatieve beslotenheid van het naastgelegen sport- en speelveld 
verdwenen. De twee nieuwe hogere appartementengebouwen brengen deze beslotenheid van 
het  sport- en speelveld weer terug. 

 
Een leuk detail is dat in het pre-stedelijke landschap de twee windmolens langs de Wetering 
(Biksteenmolen ‘Het Prutshuis’ en de pelmolen ‘De Matsman’) door hun hoogte duidelijk te zien 
waren uit de omgeving. De twee hogere appartementen gebouwen in het plan worden nu een 
herkenningspunt in het moderne Westerkoog. Ons voorstel is dat ze de naam van de twee 
historische molens zullen krijgen. 
 

2) De functioneel-ruimtelijke relatie van de centrumzone met de ringvormige wijkontsluitingsweg, waarbij 
voorzieningen met bijbehorende parkeergelegenheid liggen aan de hoofdverkeersroute door de wijk. 

o Deze relatie blijft behouden. 
 

3) De dooradering van het centrumgebied door watergangen met begeleidende groenstructuren, als 
onderdeel van het blauw groene raamwerk van de wijk blijft behouden.  

o De oostwest lopende watergang met begeleidende groenstructuur blijft behouden en krijgt een 
prominente plek binnen het plangebied.  

o De watergang langs de westerkoogweg en de daaraan grenzende ecologische verbindingszone 
(planfase 2) wordt volgend op het besluit om hier geen woningen te bouwen verder verrijkt.  
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In dit plangebied liggen geen gebieden van archeologische waarden. Daarom hoeven er geen maatregelen genomen 
te worden met betrekking tot archeologie. 
 
4.1.5 Openbare ruimte en groen 
Zoals in hoofdstuk twee beschreven is er door de gemeente in samenwerking met LAP en SENS een openbaar 
inrichtingsplan opgesteld met veel ruimte voor groen. Hieronder zijn enkele sfeerbeelden te zien van planfase 1. 

 
Figuur 16 Stedenbouwkundig plan SENS  

 

Figuur 17: 3D impressie vanaf de Noordzijde 

 
Figuur 18: 3D impressie vanaf de Zuidzijde 
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4.1.6 Ecologisch onderzoek 
Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot heeft een onderzoek verricht naar de toetsing in het 
kader van de natuurwetgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het onderhavige en bevat de 
volgende resultaten: 
 
Wet natuurbescherming (Wnb): 

- Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde amfibieën, vogels, grondgebonden 
zoogdieren en vleermuizen.  

- Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de amfibieën en grondgebonden zoogdieren alleen 
‘vrijgestelde’ soorten verblijvend aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten 
hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als werkzaamheden worden verricht in het kader van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, zoals het besproken plan.  

- In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten voorkomen. Voor de 
verwachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of verstoord kunnen 
worden, buiten het broedseizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 
broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

- Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied door vogels met jaarrond beschermde 
nesten (Huismus en Sperwer), wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep omdat het plangebied 
slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter leefgebied en in de naaste omgeving een vergelijkbaar 
dan wel betere biotoop aanwezig is. Het plangebied biedt geen essentieel leefgebied voor deze soorten en 
ze kunnen gemakkelijk uitwijken.  

- In een separaat uitgevoerd ecologisch onderzoek is potentie voor vleermuizen aangetroffen voor de locatie 
‘De Vuister’ (zie DE BEER, 2021). Conform dit rapport wordt hier vervolgonderzoek naar verblijvende 
vleermuizen aanbevolen. Gezien dit afspeelt in het deel van Parteon heeft dit verder geen invloed op de 
ontwikkeling van planfase 1.. 

- Voor mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied wordt geen negatief effect verwacht 
van de ingreep, dit omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter 
foerageergebied en in de directe omgeving een vergelijkbaar dan wel betere biotoop aanwezig is. De 
vleermuizen kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken.  

- Voor het gebruik van de westelijke bomenrij aan de rand van het plangebied wordt verwacht dat vanwege 
alternatieve vliegroutes en aanwezige luwte rond bebouwing en tuinen, vleermuizen, indien noodzakelijk, 
alternatieve vliegroutes kunnen gebruiken.  

Conclusie 
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie van het plangebied ten opzichte van beschermde 
gebieden is, op voorhand uit te sluiten dat beschermde gebieden onder de Wnb of andere (provinciaal beschermde 
of aangewezen gebieden, direct beïnvloed worden door de plannen. Alhoewel er geen ontheffingen dienen te 
worden aangevraagd zullen in de plannen voorzieningen ten behoeve van een verbeterde biodiversiteit worden 
ingepast, waaronder de inpassing van groene daken t.p.v. de bouwblokken A en B evenals op de daken van het 
sociaal wijkteam en de sportschool). en de creatie van diverse nestgelegenheden. Ibelings van Tilburg Architecten 
heeft een selectie gemaakt van de voorzieningen die we opnemen vanuit natuurinclusief bouwen, het betreft de 
volgende voorzieningen: 
 

       
Figuur 19: Natuurvriendelijke oever met vlinderplanten langs het water en groendak voorzien van sedum en bloemdragende planten. 

2022/12118



Centrumplan Westerkoog – Ruimtelijk Plan  20 april 2022 
 

19 
 

 

 
 
 

    
Figuur 21: Beebrick en nestgelegenheid voor vogels. 

In overleg met onze adviseur flora en fauna worden Beebricks en nestgelegenheden voor vogels in de daarvoor best 
geschikte gevels  gepositioneerd. 
 
4.1.7. Stikstof emissie 
De Wet natuurbescherming (Wnb) schrijft, strikt formeel, voor dat voor alle (nieuwe) activiteiten die significant 
negatieve effecten kunnen hebben op de beschermde habitats in de Natura 2000- 
gebieden een beoordeling uitgevoerd moet worden. Om deze reden is de bijdrage van  de nu voorliggende plannen 
aan de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden in beeld gebracht in een QuickScan van Antea Group. 
 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met voor stikstof gevoelige habitattypen betreft de Polder Westzaan gelegen 
op circa 500 meter van het plangebied. Het plangebied en de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn weergegeven 
in onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 22 : Ligging plangebied ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden 

In de QuickScan concludeert Antea het volgende: 
- Voor de bouwfase, oftewel een tijdelijke depositie, is deze grenswaarde 0,05 mol N per hectare per jaar; 
- Voor de gebruiksfase is de grenswaarde 0.00 mol N per hectare per jaar; 
- Uit de berekeningen uitgevoerd met AERIUS Calculator blijkt dat de bouw- en gebruiksfase van de 

herontwikkeling van het centrum Westerkoog, inclusief het intern salderen, leidt tot een stikstofdepositie 
van 0,02 mol N per hectare per jaar voor de bouwfase en 0,00 mol N per hectare per jaar voor de 
gebruiksfase. Hiermee wordt er voldaan aan de hierboven genoemde grenswaardes. 
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- Uit de met AERIUS calculator uitgevoerde berekeningen blijkt dat, als gevolg van de gebruiksfase ten 
behoeve van het plan de stikstofdepositie niet hoger is dan 0,00 mol N per hectare per jaar en 0,05 mol N 
per hectare voor de bouwfase. Hierdoor kunnen voor het aspect stikstofdepositie significante gevolgen 
worden uitgesloten op de omliggende Natura 2000 gebieden.  

Conclusie 
In het ‘Plan van Aanpak stikstof Zaanstad – 2020/14997’ zijn de grenswaarde voor de stikstofdepositie op de 
omliggende Natura 2000 gebieden genoemd. Voor de gebruiksfase is de grenswaarde 0.00 mol N per hectare per 
jaar. Uit de berekeningen uitgevoerd met AERIUS Calculator blijkt dat de gebruiksfase van de herontwikkeling van het 
centrum Westerkoog, inclusief het intern salderen, leidt tot een stikstofdepositie van 0,00 mol N per hectare per jaar. 
Hiermee wordt er voldaan aan de hierboven genoemde grenswaardes. 
 
Uit de met AERIUS calculator uitgevoerde berekeningen blijkt dat, als gevolg van de gebruiksfase ten behoeve van 
het plan de stikstofdepositie niet hoger is dan 0,00 mol N per hectare per jaar. Hierdoor kunnen voor het aspect 
stikstofdepositie significante gevolgen worden uitgesloten op de omliggende Natura 2000 gebieden 
 
4.1.7 Ondergrond (riolen, kabel en leidingen) 
In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Antea een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Conform de 
richtlijnen van de CROW 400 volstaan voor de werkzaamheden veiligheidsmaatregelen in relatie tot verontreinigde 
grond conform de basishygiëne. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de bodem 
ten hoogste licht verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen bevat. Omdat reeds is vastgesteld dat geen sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging, zijn er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen voor 
de voorgenomen herontwikkeling.  
 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of 
de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing 
elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af 
te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe 
toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend 
bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden 
onderzocht. 
 
Graafwerkzaamheden 
In Zaanstad spelen op grote schaal funderingsproblemen bij panden met een aanlegdatum van vóór 1970, waardoor 
deze panden een risico kunnen vormen tijdens werkzaamheden in de omgeving. De omliggende bebouwing van deze 
ontwikkeling is na deze periode gebouwd in de periode tussen 1978 en 1997, met de oudste bebouwing langs de 
Doppenmolen en de molenwerf met bouwjaar 1978. SENS zal zich vooraf aan de werkzaamheden op de hoogte te 
stellen van kwaliteit van de bebouwing in de omgeving en hier het werk op in te richten. 
 
Riolering  
Het project vraagt om een uitbreiding van het rioolstelsel, dit is technisch zeer goed mogelijk. Er zal een gescheiden 
stelsel gerealiseerd worden zodat regenwater geloosd kan worden aan het oppervlaktewater. Vervolgens is het 
volledig afkoppelen van het hemelwater een optie zodat daarmee voorkomen wordt aan de bron dat het water vuil 
wordt. Het water wordt dan vastgehouden op de plaats waar het valt en hierdoor worden gemalen en 
zuiveringsinstallaties zo mogelijk ontlast met de verwerking van dit regenwater. 
 
Klic melding  
Het is wettelijk verplicht om vooraf aan graafwerkzaamheden een KLIC-melding te doen, hierdoor wordt duidelijk 
waar kabels en leidingen liggen zodat hier rekening mee gehouden kan worden tijdens de graafwerkzaamheden. 
SENS heeft deze KLIC-melding verricht waarmee de belangrijkste aansluitingen in kaart zijn gebracht. Op de tekening 
is te zien dat er weinig door het plangebied loopt en zal met name spanning, riolering en data moeten worden 
uitgebreid i.v.m. de toekomstige functies. 
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Figuur 193: Tekening KIC melding 

 
Energievoorziening 
In het plan is rekening gehouden met een transformator. Op de begane grond van bouwblok A is een 
transformatorruimte opgenomen die stroomvoorziening zal bieden voor de ontwikkeling van SENS. Voor de 
openbare ruimte zal de gemeente voorzieningen treffen voor elektrisch parkeren. Binnen het deelgebied zal SENS de 
leidinginfrastructuur (loze leidingen) voorzien ter voorbereiding op mogelijk toekomstig aan te leggen laadpunten 
t.b.v. privé parkeerplaatsen. . 
 

 
Figuur 204: Locatie transformator 
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4.1.8 Klimaatadaptatie en watertoets 
Door LAP is een analyse gemaakt waarin de totale omvang aan bebouwd oppervlak in beeld is gebracht. Als gevolg 
van de ontwikkelingen in planfase 1 neemt het bebouwd oppervlak af met 404m2 en de omvang van het verhard 
oppervlak neemt af met 135 m2. Gezien het onverhard oppervlak met 135m2 afneemt is aanvullende 
watercompensatie in het gebied niet vereist. 
 
Uit de hittestress knelpunten kaart en de hittestress kaart is Westerkoog een gebied waarbij in warme periodes 
sprake is van hittestress. De afstanden tot voorzieningen dan wel koele plekken is relatief groot. Met het openbaar 
inrichtingsplan van LAP ontstaat een parkachtige omgeving wat een bijdrage zal leveren aan het creëren van 
koelteplekken, ook voor de omliggende wijk.  
 
 
Los van de inrichting van de openbare ruimte en de ruimte gelegen tussen de bouwblokken is ervoor gekozen om te 
voorzien van aanvullende maatregelen om hitte en wateroverlast tegen te gaan. Zo is binnen de huidige planvorming 
voorzien in  groen tegen de gevels en op de balkons en worden de daken ingericht als groen dak of gereserveerd voor 
zonnepanelen. De nieuwbouw helpt hiermee zo veel als mogelijk een vertragend effect te realiseren op de afvoer 
van regenwater zodat wateroverlast minder snel optreedt. Water wordt vervolgens zoveel mogelijk richting 
oppervlaktewater afgevoerd of naar plekken waar het geen overlast veroorzaakt. In de openbare ruimte worden de 
parkeerplaatsen tussen de bouwblokken van fase 1 voorzien van grasstenen, worden veel groene hagen toegevoegd 
en kent het plan een grote toevoeging van bomen.  
 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan en de verdere uitwerking van het ontwerp zal specifiek aandacht gegeven 
worden aan de uitvoering van een klimaatstresstest 
  
4.1.9 Zonnestudie 
Bij nieuwbouw kan de toevoeging van bebouwing schaduw veroorzaken op de openbare ruimte of tuinen van 
omwonenden. Met bezonningsdiagrammen is inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van de nieuwbouw op de 
omgeving m.b.t. schaduw. De studie laat zien dat de impact minimaal is. De schaduw van de appartementen gebouw 
raakt niet tot nauwelijks aan de omringende percelen. De momenten waarop de schaduw de achterliggende tuinen 
van de woningen aan de Doppenmolen raakt is enkel in de avonduren rondom de wintermaanden, wanneer de zon 
bijna onder gaat.  
 
4.1.10 Archeologie 
 In dit plangebied liggen geen gebieden van archeologische waarden. Daarom hoeven er geen maatregelen genomen 
te worden met betrekking tot archeologie. 
 
4.1.11. Cultuurhistorie 
Zie hiervoor paragraaf 4.1.4. 
 
4.2 Duurzaamheid 
Vanaf januari 2021 zullen aanvragen van de omgevingsvergunning voor alle nieuwbouw minimaal moeten voldoen 
aan de eisen van de Bijna Energie Neutrale Gebouwenregeling (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor 
duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Nabij het einde van 2020 heeft de Rijksoverheid besloten om de 
grondslag voor de aanscherping van de BENG niet (op tijd) in werking te laten treden. De gemeente Zaanstad volgt 
hierbij gemeente Amsterdam, welke heeft aangegeven voorlopig ontwikkelingsplannen te toetsen op basis van de 
landelijke BENG-eisen. De woningbouw zal in dit plan binnen de landelijke BENG eisen worden ontwikkeld en worden 
zonder gasaansluitingen gerealiseerd. Alle woningen in planfase 1 worden voorzien van individuele warmtepompen 
met bodemsondes (meest gunstigste optie voor BENG). Ten behoeve van de benodigde energiebehoefte worden 
aanvullend PV panelen gerealiseerd. De BENG berekeningen zijn door de bouwfysische adviseur ABT gemaakt. Hierin 
zijn de installatietechnische kenmerken van de installaties en de opties warmte-koude verwerkt. Vanuit de BENG 
berekening(en) volgt ook de omvang van de benodigde PV panelen.  
 
In het vervolgtraject wordt met de beoogde aannemer nagedacht over het onderwerp circulair bouwen. Hierbij kan 
gedacht worden aan de toepassing van schone hernieuwbare grondstoffen en een reductie in materiaalvraag  en het 
bijhouden van bouwmaterialen. 
 
4.3 Milieuveiligheid 
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Externe veiligheid 
Externe veiligheid vormt geen issue voor de realisatie van het plan. 
 
Milieueffectrapportage 
Het plan wordt als een stedelijke ontwikkeling beschouwd. Een stedelijke ontwikkeling wordt genoemd in het besluit 
m.e.r. en valt onder de in het MER-besluit bijlage D genoemde projecten. SENS zal door middel van een 
aanmeldingsnotitie MER-beoordeling aan te tonen dat het plan per saldo geen aanzienlijke negatieve milieugevolgen 
heeft. 
 
Overige milieuaspecten 
De volgende onderwerpen worden om de volgende redenen in de ruimtelijke onderbouwing niet verder behandeld: 
blootstelling aan elektromagnetische straling; er zijn geen hoogspanningsleidingen en of telecom-antennes in de 
buurt van de projectlocatie aanwezig; lichthinder; er komt geen lichthinder op de projectlocatie voor en/of het 
project zal geen lichthinder veroorzaken. 
 
Afval 
De openbare ruimte  of openbaar toegankelijke ruimte  moet worden voldaan aan de  Wegwijzer Openbare Ruimte 
Zaanstad (WIORZ) voor  riolering, wegen, openbare verlichting, kabel & leidingen , groenvoorzieningen  en  huisvuil. 
De stelregel is dat er 1 ondergrondse afvalcontainer dient te worden gerealiseerd voor restafval per 150 woningen. 
Ten behoeve van de ontwikkeling realiseert de gemeente Zaanstad drie afvalcontainers in de openbare ruimte ten 
behoeve van dit plan.  
 

 
Figuur 215: Locatie afvalcontainers 
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4.4 Gezondheid  
 
Gemeentelijk milieubeleid 
In de ruimtelijke milieuvisie Zaanstad is het gemeentelijke milieubeleid beschreven. Dit beleid is er op gericht om het 
leefklimaat voor de burgers in Zaanstad te verbeteren. Het betreft een tweetal grote doelstellingen: 

 het aantal milieubelaste woningen terug te dringen van 60.000 naar 30.000 woningen vóór 2020; 
 In 2020 klimaatneutrale gemeente te zijn. 

Milieubelaste woningen zijn woningen die blootstaan aan een hoge geluids- en/of geurbelasting, een slechte 
luchtkwaliteit, een verhoogd extern veiligheidsrisico, een hoge elektromagnetische veldsterkte en  woningen die zich 
bevinden op verontreinigde bodem. Met hoge geluidbelasting wordt bedoeld boven de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde. Met hoge geurbelasting wordt bedoeld de daarvoor geldende streefwaarde. 
 
De aanvraag wordt aan wettelijke en gemeentelijke normen getoetst. Zo nodig wordt er gekeken of het project met 
behulp van aanvullende voorschriften alsnog kan doorgaan. 
 
Geluid 
De nieuwe woningen uit het stedenbouwkundig plan worden als woningen in een rustige woonwijk beschouwd 
omdat de ontwikkellocatie binnen een bestaande woonwijk ligt en omdat er geen drukke wegen, spoorlijnen of 
lawaaiige industrie in de buurt is. 
 
Raadgevend adviesbureau Cauberg Huygen heeft een onderzoek uitgevoerd op het gebied van geluid ten behoeve 
van het plan. In dit onderzoek zijn de verkeersgegevens uit het gemeentelijke verkeersmodel (Proza) opgenomen en 
is ingespeeld op de laatste ontwikkelingen rondom de 24-uurs opstelling van de bus brug. Tevens is rekening 
gehouden met de aanvullende eisen van de gemeente welke zijn vastgesteld in document ‘actieplan 
omgevingslawaai 2019-2023 en beleidsregels hogere waarde’.  
 
Het rapport concludeert dat in alle bekeken verkeerscenario’s het wegverkeer (Wet geluidhinder) geen belemmering 
vormt voor het bouwplan. Wat betreft het buurtcentrum hoeft in planfase 1 geen aanvullende maatregelen te 
worden genomen. Verder grenst het plan aan de noordzijde tegen schoolpleinen aan.  
 
Alhoewel  planologisch gezien het stemgeluid van schoolpleinen en dergelijke niet hoeft te worden getoetst aan 
grenswaarden heeft SENS een onderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er overlast 
van de spelende kinderen kan worden ondervonden op het balkon danwel wanneer de ramen open zijn. Dit is niet te 
voorkomen, In de woningen zelf (bij gesloten ramen) werken we naar een acceptabele woonkwaliteit.  
 
Geur 
Het aspect geur vormt geen belemmering voor het realiseren van het plan. 
 
Luchtkwaliteit 
SENS zal in de aanmeldnotitie “MER-beoordeling” moeten aantonen dat er ter plaatse van de ontwikkellocatie sprake 
is van een goede luchtkwaliteit en dat het project voldoet aan het besluit luchtkwaliteit. Ten aanzien van de eisen 
vanuit de programmatische aanpak stikstofdepositie (PAS) voldoet het plan reeds zoals nader toegelicht in paragraaf 
4.1.7. Voor het woningbouwprogramma is geen nader onderzoek voor luchtkwaliteit benodigd. In de vervolgfase zal 
het plan nader worden onderzocht op met name de invloed van de sportschool en het sociaal wijkteam.  
 
Bodem 
Zoals eerder in dit rapport aangegeven heeft de gemeente Zaanstad begin mei 2021 opdracht verleend aan Antea 
Group voor een bodemonderzoek. Hieruit zijn geen belemmeringen voor de ontwikkeling naar voren komen.  
 
4.5 Economie 
De locatie is niet benodigd voor verdere uitbreiding van het winkelcentrum of voor het toevoegen van andere 
detailhandel, dit omdat het winkelcentrum slechts een beperkt verzorgingsgebied heeft en i.v.m. de leegstandscijfers 
in Zaanstad. Het winkelaanbod is reeds voldoende compleet.  
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Voorafgaand aan de vaststelling van het RPvE voor Centrumplan Westerkoog heeft de gemeente Zaanstad  SENS 
verzocht om sportschool Westerkoog Sport en het sociaal wijkteam, welke op dit moment gehuisvest is in De Vuister, 
op te nemen in planfase 1, hier is het voorliggend plan inmiddels op aangepast. 
 
4.6 Kansengelijkheid 
De ontwikkeling van Centrumplan Westerkoog zal met de toevoeging van appartementen de doorstroming in  de 
wijk bevorderen. Met de komst van zowel koop- als sociale huurwoningen zal het plan een enorme bijdrage leveren 
aan de diversiteit en kansengelijkheid. Daarnaast voorziet het plan in de komst van een sociaal wijkteam, een 
vernieuwd buurthuis,  een sportschool en een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte van het centrum van 
Westerkoog.  
 
4.7 Parkeerberekening  
Het berekening voor het aantal benodigde parkeerplekken is in nauwe samenwerking tussen SENS real estate en 
gemeente Zaanstad tot stand gekomen. Het uitgangspunt voor deze ontwikkeling was de Uitvoeringsnota Parkeren 
Zaanstad 2016, waaruit de parkeernormen zijn overgenomen. Het plan valt in de categorie matig stedelijk C.  

 
Figuur 26: Gebiedsindeling voor toepassen parkeernormen (Zaanstad, 2016) 

Volgens de nota geldt bij het hanteren van de normen de minimale parkeereis gerealiseerd te worden. Het aandeel 
bezoek geeft het deel van de norm aan dat beschikbaar moet zijn voor bezoekers. Deze hoeft volgens de nota niet te 
worden opgeteld bij de stedelijke zone normeringen. De volgende parkeernormen worden in de ontwikkeling van 
Centrumplan Westerkoog voor woningbouw gehanteerd: 
 

Typologie woning  Parkeernorm Aantal 
woningen 

Totaal te realiseren 
parkeerplekken 

Appartementen - sociaal (55 m2 - 80 m2 GBO) 1,2 60 72 
Appartementen - goedkoop (55 m2 - 80 m2 GBO) 1,2 35 42 
Appartementen - middelduur (80 m2 - 110 m2 GBO) 1,7 12 20,4 
Appartementen duur (> 110 m2 GBO) 1,9 10 19 
patiowoningen / semibungalows ( 95 m2 - 130 m2 GBO) 1,7 10 17 
Totaal  127 170,4 
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Parkeerberekening woningbouw 
De tabellen hieronder weergeven een overzicht van de parkeerberekening per woningtypologie in Centrumplan 
Westerkoog. Voor elke fase van het project is een tabel opgesteld.  
 

Fase 1 - SENS     
Woonprogramma Bouwblokken A, B, D en E 
 

Omvang 
(m2 GO) 

Bijbehorende 
parkeernorm 

Aantal Totaal aantal 
parkeerplekken 

Appartement type A1 (tussenwoning) 68 1,2 2 2,4 
Appartement type A2 (hoekappartement bij hoofdentree) 70 1,2 3 3,6 
Appartement type A3 (hoekappartement bij vluchttrappenhuis) 66 1,2 3 3,6 
Appartement type B1 (tussenwoning) 63 1,2 14 16,8 
Appartement type B2 (hoekappartement bij hoofdentree) 63 1,2 3 3,6 
Appartement type B3  (hoekappartement bij vluchttrappenhuis) 63 1,2 3 3,6 
Appartement type D1 (begane grond appartement) 65 1,2 2 2,4 
Appartement type D2 (eerste verdieping West) 62 1,2 2 2,4 
Appartement type D3 (1ste tot 3de verdieping Oost) 78 1,2 6 7,2 
Appartement type D4 (2de tot 3de verdieping Oost) 73 1,2 4 4,8 
Appartement type D5 (4de tot 6de verdieping Zuid-West) 88 1,7 3 5,1 
Appartement type D6 (4de tot 6de verdieping Zuid-Oost) 91 1,7 3 5,1 
Appartement type D7 (4de tot 6de verdieping Noord) 123 1,9 3 5,7 
Appartement type D8 (penthouse) 124 1,9 2 3,8 
Appartement type E1 (begane grond appartement) 65 1,2 1 1,2 
Appartement type E2 (eerste verdieping West) 62 1,2 2 2,4 
Appartement type E3 (1ste tot 3de verdieping Oost) 78 1,2 6 7,2 
Appartement type E4 (2de tot 3de verdieping Oost) 73 1,2 4 4,8 
Appartement type E5 (4de tot 6de verdieping Zuid-West) 88 1,7 3 5,1 
Appartement type E6 (4de tot 6de verdieping Zuid-Oost) 91 1,7 3 5,1 
Appartement type E7 (4de tot 6de verdieping Noord) 123 1,9 3 5,7 
Appartement type E8 (penthouse) 124 1,9 2 3,8 
Totaal in fase 1   77 105,4 

 
Fase 3 - Parteon     
Woonprogramma fase 3 
 

Omvang 
(m2 GO) 

Bijbehorende 
parkeernorm 

Aantal Totaal aantal 
parkeerplekken 

Sociale huurwoningen 60 1,2 40 48 
Totaal in fase 3   40 48 

 
In totaal betreft de parkeerbehoefte voor de woningbouw 153,4 parkeerplekken. 
 
Parkeerberekening overige functies 
De parkeerberekening voor de overige functies is als volgt:  

Functie 
 

Omvang 
(m2) 

Bijbehorende 
parkeernorm 

Totaal aantal 
parkeerplekken 

Sociaal wijkteam (SENS fase 1) 240 0,3 / 100m2 0,72 
Sportschool (SENS fase 1) 130 4,2 / 100m2 5,46 
Buurtcentrum (Parteon fase 3) 700 0,3 / 100m2 2,1 
Huidige aantal parkeerplekken   117 
 
Totaal in fase 3   125,28 

 
In totaal betreft de parkeerbehoefte voor de huidige functies en de nieuwe functies bij elkaar 125,28 parkeerplekken. 
 
De totale ongewogen parkeerbehoefte voor Centrumplan Westerkoog komt hiermee op: 
153,4 + 125,3 = 278,7 parkeerplekken. 
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Parkeerbehoefte berekening  
Na de bepaling van de parkeerbehoefte is aan de hand van de landelijke CROW aanwezigheidspercentages een 
parkeerberekening gemaakt, met de categorie koopavond als moment met de hoogste parkeerlast.  
 

Programma 
 

Theoretische 
parkeervraag 

Parkeeraanbod 
eigen terrein 

Parkeervraag openbaar 
icm dubbelgebruik 

Aanwezigheid 
percentage 

Totaal 

sociaal wijkteam 
(Sens) 

0,7  0,7 100% 0,7 

buurtcentrum 
(Parteon) 

2,1  2,1 100% 2,1 

Sportschool 
 

5,5 
 

 5,5 
 

90% 5,0 

Huidige aantal 117  117 79 pp (meting) 79 
appartementen - 
sociaal 

72,0  72,0 80% 57,6 

appartementen - 
goedkoop 

42,0 39 3,0 80% 2,4 

appartementen - 
middelduur 

20,4 6 14,4 80% 11,5 

appartementen duur 19,0 10 9,0 80% 7,2 

      

Totaal 278,7 55 223,7  165,5 
 
In totaal betreft de parkeerbehoefte dus 165,5 parkeerplekken. Met de 55 parkeerplekken die SENS realiseert in de 
parkeerhoven is de totale parkeerbehoefte  220,5. 
 
Conclusie 
Het openbaar inrichtingsplan welke de gemeente Zaanstad met LAP Landscape & Urban Design heeft opgesteld biedt 
voldoende parkeerplekken voor de parkeerbehoefte van ca. 221 parkeerplekken. In bovenstaande berekening is 
aangetoond dat de parkeerbehoefte op dit moment 221 parkeerplekken telt exclusief deelmobiliteit. Het aantal te 
realiseren parkeerplekken zonder deelmobiliteit is dan ook toereikend is voor deze ontwikkeling.  
 
 4.8 Fietsparkeren 
Voor het fietsparkeren is in het plan rekening gehouden met de voorschriften van de Amsterdamse bouwbrief. De 
fietsparkeerplekken zijn in de verschillende blokken ingepast afgestemd op het aantal appartementen. Er is rekening 
gehouden met bakfietsen, fietsen met krat (brede fietsen), standaard fietsen en bezoekersfietsen. hiermee voldoet 
plan volledig aan de eisen van de Amsterdamse bouwbrief. 
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5 uitvoerbaarheid  
 
5.1 Economische uitvoerbaarheid 
De gemeente Zaanstad is eigenaar van de gronden die die uitgegeven worden voor de ontwikkeling van het 
bouwplan. Het uitgangspunt is dat de gemeente de gronden bouwrijp zal maken en leveren aan SENS waarna SENS 
het bouwplan op de uitgegeven gronden zal realiseren. Tussen ontwikkelaar en gemeente zal een koop- en 
ontwikkelovereenkomst worden gesloten met de afspraken over de grondverkoop. De grondexploitatie van de 
gemeente wordt gedekt uit de verkoopopbrengsten van de grond. Het bouwplan bestaat uit koopwoningen en 
sociale huurwoningen, dit zoals eerder in dit ruimtelijk plan omschreven. 
 
Gezien het huidige woningtekort en behoefte aan nieuwbouw in de vorm van appartementen in de omgeving kan 
geconcludeerd worden dat het project financieel haalbaar en uitvoerbaar is. 
 
5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Voor het Centrumplan Westerkoog is uitvoerig contact geweest met buurtbewoners, organisaties, bedrijven en 
andere belanghebbenden. Er is gekozen om in een vroeg stadium contact te leggen met de bewoners, gebruikers en 
de eigenaren ter plaatse. De participatie zat op het niveau meedenken (raadplegen en adviseren) en de input hieruit 
te verwerken in de plannen. 
 
Naar aanleiding van de verkennende gesprekken zijn in het voorjaar van 2017 twee workshops georganiseerd. In de 
eerste workshop is samen met belanghebbenden zoals bewoners, het gezondheidscentrum, Parteon, de 
Prinsenstichting en de twee scholen gebrainstormd over verschillende onderwerpen en verbeterpunten. 
 
Ook is in 2017 met behulp van het bewonersplatform ’t Hart van Westerkoog door SENS een wijkonderzoek 
uitgevoerd onder bewoners. Dit onderzoek is uitgevoerd om de mening van de Westerkogers te horen over de 
aanwezige voorzieningen, de bereikbaarheid en de kwaliteit van het centrumgebied. Daarnaast is het onderzoek ook 
gebruik om inzicht te krijgen in de woonbehoefte en woonwensen van de Westerkogers. Het wijkonderzoek is 
bezorgd bij ongeveer 2800 huishoudens. Uiteindelijke hebben 525 huishoudens deelgenomen aan het onderzoek. 
Alle informatie die is opgehaald is vervolgens verwerkt in een ruimtelijk toekomstbeeld wat in bewonersavond in juli 
2017 is gepresenteerd aan de meer dan 100 aanwezige bezoekers en belanghebbenden. In die bijeenkomst konden 
aanwezigen hun reacties geven. 
 
Samengevat zijn gedurende de participatie de volgende reacties uit de omgeving verkregen: 

- Doorstroming moet beter: oud wil niet weg uit de wijk en jong wil graag terug naar Westerkoog. Er is 
behoefte aan diversiteit in het woningaanbod met o.a.. appartementen die geschikt zijn voor senioren. 

- Veel hoogbouw zoals dat in eerdere modellen was gepresenteerd, is niet wenselijk Een hoogteaccent mag; 
de mogelijke hoogte hangt af van de plek in het centrumgebied; 

- Hoogbouw mag, mits de volumes aan de randen van het plan laag blijven. 
- Pak de herontwikkeling integraal aan. Maak er een logisch geheel van; 
- De openbare ruimte en ligging van de gebouwen is versnipperd, er zijn veel dode hoeken, er zijn veel 

achterzijde van gebouwen, er zijn vernielingen en er is verpaupering, er is weinig sociale controle; 
- Ontsluiting/entree voor parkeren is onlogisch en rommelig. Er zijn te weinig parkeerplekken en de routing is 

onlogisch. Parkeren moet logischer en dichterbij het winkelcentrum. 
- Het groen in de wijk verbeteren. De functie van het trapveldje opwaarderen met andere functies, die ook 

geschikt zijn voor ouderen, bijvoorbeeld jeux de boules. 
- De functie van het buurtcentrum verbeteren en toegankelijk maken voor jong en oud. 

Alle opgehaalde reacties zijn verwerkt in het voorliggende Ruimtelijk Plan.  
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6 Vervolgtraject  
 
6.1 Planproces 
Naast het RPvE heeft de gemeente Zaanstad in het eerste kwartaal van 2021 ook de grondexploitatie vastgesteld. 
Momenteel werkt de afdeling grondzaken aan het opstellen van de koop- en ontwikkelovereenkomst. 
 
6.2 Participatieproces 
De in paragraaf 5.2. beschreven reacties vanuit de buurt zijn meegenomen in de planvorming van Centrumplan 
Westerkoog. Nu het openbaar inrichtingsplan in afronding is zullen gemeente Zaanstad en SENS de omgeving 
informeren en consulteren over de huidige stand van zaken omtrent de ontwikkeling. Hiervoor zal in het najaar van 
2021 bijeenkomsten worden georganiseerd. Alle berichten die openbaar worden gemaakt, worden verzameld op de 
webpagina Centrumplan Westerkoog: https://centrumplanwesterkoog.nl/ en de gemeentelijke website 
https://westerkoog.zaanstad.nl/.  
 
6.3 Planologisch juridisch proces 
Planfase 1 bevindt zich momenteel in een gevorderd stadium. Het heeft de voorkeur om de juridisch-planologische 
procedures zo te organiseren dat Sens (planfase 1) en Parteon (planfase 3) onafhankelijk verder kunnen in eigen 
tempo.  
 
Het ruimtelijk plan wordt u nu aangeboden en we zijn reeds in een vergevorderd stadium met de uitwerking van het 
hieruit voortkomende bestemmingsplan. Het ontwerptraject loopt momenteel gelijk op met de planologische 
procedures, het definitief ontwerp verwachten wij op korte termijn af te kunnen ronden. Door zowel de uitwerking 
van het bestemmingsplan als de uitwerking van de aanvraag omgevingsvergunning gelijk op te laten lopen 
verzekeren we ons ervan dat het ontwerp zal aansluiten op het bestemmingsplan en zo ontstaat er een transparant 
proces richting start bouw. We behouden hiermee ook de mogelijkheid om beide procedures in een later stadium te 
laten coördineren. Hierover wordt afhankelijk van de voortgang later in het proces een besluit genomen. 
 
Een dergelijke coördinatie kan tijdswinst opleveren bij fase 1 zonder dat dit ten koste gaat van de rechtspositie van 
omwonenden. De omgevingsvergunning ‘bouwen’ voor planfase 2 zal in een later stadium worden aangevraagd, na 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 
 
Het uitgangspunt hierbij is dat voor de invoering van de omgevingswet  het bestemmingsplan voor  planfase 1 in 
procedure zal  zijn  gebracht.  
 
6.4 Planning  

 
- Q2 2022: sluiten verkoop- en ontwikkelovereenkomst  
- Q1 2023: start realisatie planfase 1; 
- 2023 – 2024 Uitvoeringsfase.  
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