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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor u ligt het locatie specifiek Ruimtelijk Programma voor de herontwikkeling van Buurtcentrum De Vuister. 

Het betreft een aanvulling op het overkoepelende RPvE Centrumplan Westerkoog dat de gemeenteraad van 

Zaanstad op 21 januari 2021 heeft vastgesteld. De gebiedsontwikkeling bestaat uit 3 deelplannen. Ontwikkelaar 

SENS Real estate ontwikkelt deelplannen 1 en 2. Parteon is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van 

buurtcentrum De Vuister op eigen terrein binnen deelplan 3. Gemeente Zaanstad gaat het nieuwe openbare 

gebied inrichten.  

 

 
 
1.2 Omschrijving initiatief 

Parteon heeft in 2007 buurtcentrum "De Vuister" (Molenwerf 44) als herontwikkelings-locatie van gemeente 

Zaanstad aangekocht. Binnen de kaders van het vastgestelde RPvE Centrumplan Westerkoog wil Parteon de 

bestaande, gedateerde en incourante bebouwing slopen en hier een nieuw duurzaam multifunctioneel 

buurtcentrum van ca. 600m2 BVO terugbrengen in combinatie met 40 bovengelegen 3-kamer appartementen 

van ca. 67m2 GBO, verdeeld over 4 woonlagen.   

 

1.3 Doel initiatief 

Dit initiatief draagt bij aan de missie van Parteon om mensen een thuis te bieden. Het project van 40 

gelijkvloerse duurzame woningen boven een nieuw multifunctioneel buurtcentrum in het hart van Westerkoog 

sluit uitstekend aan op de thema’s waar Parteon oog voor heeft zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, 

beschikbaarheid, vergrijzing, eenzaamheid, en maatschappelijke cohesie.  

 

Het aandeel sociale huurwoningen in Westerkoog is met 28% relatief laag ten opzichte van het Zaans 

gemiddelde van 39%. Daarbij is het merendeel van de woningen niet-gelijkvloers en heeft een zeer lage 

mutatiegraad. Parteon wil met deze ontwikkeling de doorstroming bevorderen door alle woningen als 3-

kamerappartement uit te voeren en door meerdere inkomensgroepen te bedienen: 

 

- 25% betaalbaar laag  € 633,25 p.p. 2022 

- 25% sociaal duur € 763,47 p.p. 2022 

- 50% middenduur  € 900,-- 
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2. Analyse huidige situatie 

2.1 Ligging en geschiedenis plangebied  

Het huidige buurtcentrum werd in 1980 opgeleverd als cultureel centrum Westzijderveld. Het gebouw bood  

oorspronkelijk onderdak aan een peuterspeelzaal, een jeugdsoos, een buurthuis, een politiepost en een 

bibliotheek. Het pand werd in gebruik genomen en beheerd door Stichting Welsaen. Gedwongen door 

bezuinigingen werd in 2005 door de Gemeente Zaanstad besloten dat Buurtcentrum De Vuister, samen met 

Buurtcentrum De Bovenkruier, Buurtcentrum De Pelikaan en Dorpshuis De Kwaker gesloten moest worden. 

Deze buurthuizen hebben, dankzij de inzet van bewoners in de getroffen wijken, in 2008 een doorstart gemaakt 

en zijn sindsdien zelfstandige buurthuizen. Buurtcentrum De Vuister wordt sinds 1 januari 2008 beheerd door 

Stichting Buurtcentrum De Vuister en door een team van ca. 50 vrijwilligers gerund. Met het vertrek van de 

bibliotheek enkele jaren geleden kwam een groot gedeelte van de verdieping leeg te staan. Resterende m2  

werden de afgelopen jaren met het oog op herontwikkeling op basis van tijdelijke contracten verhuurd.  

 

2.2 Begrenzing en eigendom plangebied 

Binnen plandeel 3 is Parteon eigenaar van perceel B 1576. De contour wordt gevormd door de bestaande 

bebouwing en het aangrenzende schoolpleintje aan de zuidzijde. Uitgangspunt bij dit sloop-/ nieuwbouw 

initiatief is herontwikkeling binnen het eigen perceel met een grootte van 1.700m2. De aangrenzende gronden 

binnen plandeel 3 zijn eigendom van gemeente Zaanstad. 

 

         
 
2.3 Ruimtelijke context 

De stedenbouwkundige uitgangspunten van de overkoepelende centrumontwikkeling ligt vast in RPvE 

Centrumplan Westerkoog. Na de vaststelling van dit overkoepelende document is vervolgens het kader voor de 

nieuwbouw binnen deelplan 3 in nauw en uitvoerig overleg met de stedenbouwkundige van gemeente 

Zaanstad, het door haar geselecteerde bureau LAP Landscape & Urban Design en bureau TenbrasWestinga 

Architectuur/ Interieur/ Stedenbouw bepaald. De randvoorwaarden zijn vastgelegd in de rapportage 

“inventarisatie positie nieuwbouw” d.d. 26 mei 2021. De nieuwbouw wordt daarin gevormd door een 

rechthoekig volume van 5 bouwlagen in het noordelijke deel van de ontwikkellocatie. Door de positionering kan 

het bestaande parkeerplein worden vergroot, ontstaat er een kwalitatief goede voorruimte aan de pleinzijde 

van de nieuwbouw. Daarbij ontstaat een gewenste zichtlijn vanaf de Westerkoogweg richting het de Molenwerf 

en voldoende ruimte tussen de bestaande bebouwing van het gezondheidscentrum.   
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2.4 Beleidskader, Rijk , Provincie, gemeente 

Uitgangspunt is om de planologische bestemmingsplanprocedures van Plandelen 1 en 2 (SENS) en Plandeel 3 

(Parteon) onafhankelijk van elkaar maar parallel aan elkaar te doorlopen. Omdat de plannen op elkaar 

aansluiten vindt wel regelmatig afstemming plaats. Uitgangspunt is om voor de invoering van de omgevingswet 

op 1 juli 2020 het bestemmingsplan in procedure te hebben gebracht 

 
2.5 Vigerend bestemmingsplan/ programma 

Voor de locatie geldt het bestemmingsplan Westerkoog, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 augustus 

2008. De locatie heeft de bestemming “Gemengde doeleinden” 

 

   
 

Binnen de bestemming Gemengde doeleinden zijn op de begane grond o.a. de volgende functies toegestaan: 

wonen, maatschappelijke doeleinden, cat. 1 bedrijven en dienstverlening. Op de verdiepingen is uitsluitend 

wonen toegestaan. Het nieuwe gebouw nagenoeg geheel binnen het bestemmingsvlak van de bestemming 

Gemengde doeleinden gerealiseerd. Plaatselijk zal het afgeschuinde deel van bestemmingsvlak licht 

overschreden worden. Geconcludeerd wordt dat de functie van het nieuwe gebouw passend is binnen bestaande 

bestemming Gemende doeleinden.  

 

De maximale bouwhoogte bedraagt 7 meter. Het nieuwbouwplan is met een bouwhoogte van ca. 16 meter in 

strijd met deze bepaling. De binnenplanse afwijkingsmogelijkheden binnen het bestemmingsplan bieden 

onvoldoende mogelijkheden om het bouwplan planologisch mogelijk te maken. 
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3. Uitgangspunten voor de toekomst 

3.1 Toekomstbeeld op hoofdlijnen en beschrijving van gewenste kwaliteit  

De nieuwbouw van de Vuister zal nieuwe impuls geven aan het centrumgebied van Westerkoog: een 

duurzaam en multifunctioneel en aantrekkelijk buurtcentrum in de plint van de nieuwbouw in het hart van 

Westerkoog, aangevuld met levendige gelijkvloerse appartementen op de verdiepingen. In de voorzone 

aan het plein is voldoende ruimte om een klein terras bij het buurthuis te creëren. Samen met een nieuw 

ingerichte vergrote openbare ruimte met centrumuitstraling met aandacht voor groen middels bomen, 

hagen, parkeren met open verharding, voldoende parkeerplaatsen, bankjes en verlichting.    

 

3.2 Verstedelijking/ ruimtelijke structuur 
 

3.2.1 Woningbouw/ ladderonderbouwing Duurzame Verstedelijking 
Om de herontwikkeling van 40 appartementen mogelijk te maken is de ladder voor duurzame verstedelijking 
onderbouwd door Antea (zie bijlage I).  
● In gemeente Zaanstad zijn er relatief veel verhuisbewegingen vanuit en naar omliggende gemeenten. Het 

onderzoeksgebied is daarom afgebakend op basis van de subregio Zaanstreek-Waterland plus gemeente 
Amsterdam; 

● Tussen 2022-2032 is er vraag naar 80.000 woningen in het onderzoeksgebied; 
● In het onderzoeksgebied zijn er voor 58.539 woningen aan toekomstige harde bouwplannen; 
● Als de vraag afgezet wordt tegen de hard planvoorraad dan blijkt er in het onderzoeksgebied nog een 

behoefte aan 21.461 woningen tot 2032. Er is dus een kwantitatieve behoefte naar woningen in het 
onderzoeksgebied; 

● De beoogde ontwikkeling voorziet in de kwalitatieve behoefte naar woningen in zowel het sociale 
huursegment als het middeldure huursegment. Daarnaast zijn senioren en jongeren, overeenstemmend 
met de uitvoeringsagenda ‘Wonen 2019-2024’ de doelgroepen; 

● De ontwikkeling van een buurthuis van 600m2 BVO betreft geen nieuwe stedelijke ontwikkeling, omdat 
deze reeds is toegestaan binnen het vigerende bestemmingsplan. Daarmee is de voorliggende toevoeging 
van het buurthuis niet “ladderplichtig’; 

● De locatie is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. 
 

3.2.2 Bereikbaarheid/ OV/ Verkeer 
Westerkoog is een goed bereikbaar 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 8 minuten loopafstand en heeft een directe treinverbinding tussen Alkmaar en Amsterdam. Tevens zijn 
er nabijgelegen bushaltes met de stadsbus 63 (verbinding tussen Assendelft en Zaandam Station) en stadsbus 
64 (verbinding tussen Rooswijk en Zaandam station. 
 

             
 

Verkeer 
Antea heeft een verkeersanalyse voor de ontwikkelingslocatie gemaakt (zie bijlage II). 
De huidige verkeersgeneratie bedraagt maximaal 783 motorvoertuigenbewegingen per werkdag. Op basis van 

CROW-publicatie 381 is berekend dat de toekomstige verkeersgeneratie maximaal 307 
motorvoertuigenbewegingen per werkdag bedraagt. Dit is een afname van 476 motorvoertuigenbewegingen per 
werkdag ten opzichte van de huidige verkeersgeneratie. Door de afname van de verkeersgeneratie en de ruime 
overcapaciteit van de ontsluitingswegen worden geen knelpunten verwacht. De huidige inrichting van de 
aansluiting voldoet aan de CROW-richtlijnen en hoeft niet worden aangepast. 
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3.2.3 Parkeren 
Voor de nieuwe parkeersituatie is rekening gehouden met de parkeernormering zoals beschreven in de  
Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad uit 2016. Met de toepassing van de ‘oud voor nieuw` regeling uit deze nota 
dienen op basis van het nieuwe programma per saldo 22 aanvullende parkeerplaatsen op eigen terrein 

gerealiseerd te worden; de parkeer-eis voor het nieuwbouwprogramma minus de parkeer-eis van het 
oorspronkelijke programma. De ontwikkellocatie wordt minder bebouwd (heeft een kleinere ‘footprint‘ ) dan de 
bestaande situatie. De onbebouwde grond wordt toegevoegd aan een vergroot openbaar gebied waarbinnen de 
aanvullende parkeerplaatsen geïntegreerd kunnen worden in het nieuwe inrichtingsplan van bureau LAP 
Landscape & Urban Design. 

 
Bestaand situatie Matig stedelijk C m2 BVO/ Aantal per 100 m2 BVO aantal parkeerpl.

Bibliotheek 0,9 1493 0,01 13,4

BSO 1,3 295 0,01 3,8

Winkel 3,5 157 0,01 5,5

Politiepost 0,3 156 0,01 0,5

Sociaal cultureel centrum/ wijk- of verenigingsgebouw 0,3 846 0,01 2,5

Bestaande situatie 2947 25,8

Scenario gebouw in 5 bouwlagen Matig stedelijk C m2 BVO/ Aantal per 100 m2 BVO aantal parkeerpl.

Sociaal cultureel centrum/ wijk- of verenigingsgebouw 0,3 600 0,01 1,8

Appartement < 55m2 GBO 1,0 0 1 0,0

Appartement ≥ 55m2 < 80m2 GBO 1,2 40 1 48,0

Bestaande situatie 48,0

Aanvullende parkeerbehoefte bij 5-laags gebouw 22,2  
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Aanvullende parkeerplaatsen binnen de ontwikkellocatie  

 
 
De twee parkeerplekken in de verbrede groenstook aan de noordzijde van de nieuwbouw zijn minder gewenst. 
De parkeerplek “22” in bovenstaande afbeelding is formeel wel nodig vanuit de eis dat de (22 aanvullende) 
parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd dienen te worden. Voor een ontvankelijke 
omgevingsvergunnigsaanvraag is bovengenoemde parkeeroplossing dus noodzakelijk. Alle parkeerplaatsen 
zullen echter uiteindelijk toegevoegd worden aan het openbare gebied en dus overgedragen worden aan 
gemeente Zaanstad. Vanuit het inrichtingsplan is inmiddels een variant gemaakt waarin betreffende twee 
parkeerplekken naar de overzijde van de Molenwerf worden verplaatst. Hiermee kan de ongewenste situatie 
van 2 parkeerplaatsen in de groenstook worden opgelost.  
 
Fietsparkeren 
 
Ten behoeve van het woonprogramma dient 1 fpp/ m2 GBO gerealiseerd te worden (Wonen, matig stedelijk C). 
Voor 40 woningen van gemiddeld 66m2/GBO zijn dit dus (40*66/25=) 106 fpp. Deze fpp zullen inpandig 
gerealiseerd worden op basis van de “Memo lijst met voorwaarde voor een autoparkeergarage en 
fietsparkeergarage bij woningcomplexen” d.d. 28-04-2021 van Gemeente Zaanstad. Het (aanvullende) aandeel 
fpp voor bezoekers en het buurthuis wordt in het Inrichtingsplan van LAP Landscape & Urban verwerkt. Voor de 
woningen betreft dat +0,5-1,0 fpp in de openbare ruimte. Voor het buurthuis gaat dat om 13 fpp (2 fpp per 
100m2 BVO * ca. 650m2 voor sociaal cultureel centrum/wijk- of verenigingsgebouw). 
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3.2.4 Erfgoed en archeologie 
 
Cultuurhistorie 
Het bestaande pand Molenwerf 44 in Koog aan de Zaan is in 1979 als Cultureel centrum Westzijdeveld door 

Gemeentewerken Zaanstad ontworpen en werd in 1980-1981 gebouwd. De architectuur is herkenbaar voor die 
tijd en lijkt niet bijzonder. Ook de stedenbouwkundige en of ensemble waarden zijn niet bijzonder hoog.  
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan heeft het Monumenten Advies Bureau 
een “Beknopte gebiedsbiografie locatie Molenwerf Koog aan de Zaan” opgesteld. 
 
De concept rapportage van februari 2022 is vervolgens aangevuld met de onderbouwing van de basis 
cultuurhistorische waarde van de bestaande bebouwing Molenwerf 44 tot een definitieve versie d.d. 13-04-2022 
(Bijlage III).In de definitieve versie zijn tevens fragmenten van de oorspronkelijke bouwtekeningen 
opgenomen. 
 
Archeologie 
De ontwikkeling ligt niet in een gebied van archeologische waarde. Er hoeft dus geen archeologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden. 
 
3.2.5 Openbare ruimte en groen 
De nieuwbouw heeft een compacter volume dan de bestaande bebouwing. Het grondvlak van de nieuwbouw is 
bepaald in  nauwe samenwerking met LAP Landscape & Urban Design dat verantwoordelijk is voor het 
inrichtingsplan voor de gehele gebiedsontwikkeling. Het resterende oppervlak dat niet opnieuw bebouwd zal 
worden wordt toegevoegd aan het openbare gebied. Hierdoor kan het voorplein ten zuiden van de bebouwing 
worden vergroot ten gunste van de parkeercapaciteit. De voetgangerszone aan de zuidzijde van de bebouwing 
heeft voldoende ruimte om een bij het nieuwe buurtcentrum terras op in te richten. De groenzone aan de 
noordzijde van de bebouwing zal per saldo iets groter worden. Uitgangspunt is dat de bestaande bomen zoveel 
als mogelijk worden behouden.    
 

     
Bestaande situatie    Nieuw inrichtingsplan 

 
 

3.2.6 Ecologie 
In opdracht van Parteon heeft Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot in 

het kader van de huidige natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te onderzoeken 
(zie bijlage IV). Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een veldbezoek. De 
quickscan betreft een momentopname die soms slechts in beperkte mate uitsluitsel geeft over de 
afwezigheid van soorten. De conclusies uit de quickscan voor de beschermde diersoorten, 
gebiedsbescherming en natuurwetgeving zijn hieronder puntsgewijs weergegeven: 

 

Beschermde soorten  

● Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten vogels, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. 

● Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de 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. 

● In het plangebied kunnen verblijvende vleermuizen voorkomen. Omdat negatieve effecten 
door de werkzaamheden niet uit te sluiten zijn, is vervolgonderzoek naar 
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voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van vleermuizen noodzakelijk (zie voor de optimale 
onderzoeksperiode). Worden tijdens de veldinventarisatie volgens landelijk geldende 
richtlijnen, protocollen, soortstand- aarden en/of Kennisdocumenten één of meer soorten 
vleermuizen met verblijfplaatsen aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag te worden 

ingediend, waarin passende mitigerende en compenserende maatregelen worden 
beschreven. 

● 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 
veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. Het plangebied biedt geen essentieel leefgebied voor 
deze soorten en ze kunnen gemakkelijk uitwijken. 

● Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied wordt geen negatief 
effect verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een 
veel groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk- baar of beter biotoop 
aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

 
 

Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 
 
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie van het plangebied ten opzichte 
van beschermde gebieden is, buiten eventuele indirecte gevolgen door toegenomen stikstofemissie, 
op voorhand uit te sluiten dat beschermde gebieden onder de Wnb of andere (provinciaal) 
beschermde of aangewezen gebieden, direct beïnvloed worden door de plannen. 

 
Vervolgonderzoek: Inventarisatie beschermde soorten in het kader van de natuurwetgeving 
Vanuit de quickscan bleek dat er mogelijk vleermuizen verblijven in de te slopen bebouwing. Om dit nader 
te onderzoeken heeft Van der Goes en Groot een inventarisatie uit te voeren naar deze soorten (zie bijlage 
V). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei-september 2021. De inventarisatie is uitgevoerd door 
medewerkers van bureau Van der Goes en Groot. 
De conclusies uit de quickscan voor de beschermde diersoorten, gebiedsbescherming en natuurwetgeving zijn 
hieronder puntsgewijs weergegeven. 

 
● In het plangebied komen geen jaarrond beschermde verblijfplaats- en van vogels voor. In het 

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

● In het plangebied zijn verblijvende vleermuizen aangetroffen. Het gaat om een zomerverblijf van 
de Gewone dwergvleermuis. Indien werkzaamheden worden verricht aan gebouwen of bomen 
waarin verblijfplaatsen van vleermuizen zijn aangetroffen, dan dient een plan van aanpak 
gemaakt te worden waarin mitigerende en compenserende maatregelen worden beschreven om 
negatieve effecten die kunnen optreden teniet te doen. Dit plan dient te worden ingediend in het 
kader van een WABO-procedure of in het kader van een ontheffingsaanvraag Wnb. Wanneer 
voldoende compenserende en/of mitigerende maatregelen worden getroffen en een geldig belang 
uit de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn aanwezig is, wordt door de provincie een verklaring van 
geen bedenkingen afgegeven (Wabo-procedure) of een ontheffing (ontheffingsaanvraag Wnb). 
Zie ook Bijlage 2.5.1. 

● De in vlucht baltsende vleermuizen vertoonden geen gebouw gebonden activiteit en konden 
niet aan aanwezige bebouwing worden gekoppeld. 

● Het foerageergebied voor vleermuizen binnen het plangebied maakt slechts een klein deel uit van een 

veel groter foerageer- gebied en is geen ‘essentieel’ deel van het leefgebied. De vleermuizen kunnen 
derhalve uitwijken. 

● Voor overige aanwezige soorten geldt onverminderd de zorgplicht (zie Bijlage 2.1.1). 

● Als daarnaast gewerkt wordt conform de gestelde beperkingen en restricties in de eerder 
uitgevoerde ecologische quickscan (DE BEER, 2021), worden bij uitvoer van de plannen 
geen belangrijke negatieve effecten verwacht voor beschermde soorten. 

 
Het droogstapelsysteem biedt geen mogelijkheden om vleermuiskasten in de bebouwing te  
Integreren. Mitigerende/ compenserende maatregelen t.b.v. de aangetroffen vleermuizen zullen in  
overleg met Van der Goes & Groot worden onderzocht in de vorm van opbouwvarianten. 

 
3.2.7 Ondergrond (riolen, kabels en leidingen) 
De meeste kabels en leidingen liggen niet in het plangebied maar er buiten. In de quickscan van Antea  
(zie bijlage VI) wordt per nutsvoorziening nader ingegaan op  de kabels en leidingen die binnen het plangebied 
of direct ernaast liggen. 
 
Met Ziggo, Liander (laagspanning) en gemeente Zaanstad zal overleg gevoerd worden om na te gaan wat er 
moet gebeuren voor de verleggingen. De huisaansluitingen kunnen zonder verdere gevolgen verwijderd of 
benut worden voor de nieuwbouw. 
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3.2.8 Klimaatadaptatie  
 
Wateroverlast 
 

In de huidige situatie is het plangebied en de directe omgeving mogelijk gevoelig voor water op straat bij een 
bui van 70 mm/2uur volgens de Klimaateffectatlas. In de huidige situatie is veel verharding te vinden. Een 
toename van de kwetsbaarheid voor water op straat ligt daardoor niet voor de hand. Na de sloop van de 
bestaande bebouwing binnen de ontwikkellocatie zal met de nieuwbouw het bebouwd oppervlak in 
onderstaande afbeelding met meer dan 40% afnemen. De resterende onbebouwde grond wordt toegevoegd 
aan het openbare gebied waarvoor LAP Landscape & Urban Design in opdracht van gemeente Zaanstad het 
inrichtingsplan ontwikkeld heeft. Aan de zuidzijde komt dit vooral neer op het uitbreiden van het bestaande 
plein. Dit plein zal weliswaar grotendeels verhard worden uitgevoerd. Het totale aantal bomen in het 
overkoepelende inrichtingsplan neemt echter toe. Verder wordt de bestaande groenzone met de hoge 
bestaande bomen langs het water aan de noordzijde van het gebouw met met ca. 6 meter verbreed. 
 

 
 
 

         
 

Droogte 

 

Het plangebied en de directe omgeving liggen in een gebied dat mogelijk gevoelig is voor bodemdaling. 

Onderstaande afbeelding laat zien hoeveel bodemdaling tot 2100 mogelijk kan zijn. In de zomer kan de 

grondwaterstand tevens uitzakken tot 1,5 m onder het maaiveld. Dit versnelt mogelijk de bodemdaling en kan 

ook tot schade leiden bij het aanwezige groen. Aanvulling van grondwater zou hier het principe moeten zijn. 
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Hitte 

  

In de huidige situatie is de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag hoog in het plangebied (zie onderstaand 

figuur). De bomen op de parkeerplaats geven enigszins verkoeling. In de toekomstige situatie verdwijnen de 

huidige bomen die op de parkeerplaats staan en worden een aantal nieuwe geplant. De vraag naar een koele 

verblijfsplek in de openbare ruimte zal groter worden door de toename van het aantal bewoners, zeker gezien 

een deel van de toekomstige bewoners (senioren) kwetsbaarder is voor hitte. De (verbrede) groenstrook langs 

het water is een ruime plek  (>>200m2 met meer 30% kroonbedekking) in de directe omgeving waar verkoeling 

gevonden kan worden. 
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Overstromingen 

 

Het gehele plangebied is gevoelig voor een overstroming die 1x in de 1000 jaar kan voorkomen (zie onderstaand 

figuur). Overstromingsdieptes tot 0,5 m kunnen zich voordoen. Door kwetsbare objecten hoger aan te leggen, 

wordt het gebied robuuster tegen overstromingen. De Peilhoogte van nieuwbouw wordt door gemeente Zaastad 

bepaald en zal aan moeten sluiten op het aansluitende gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het rechthoekige volume van de nieuwbouw krijgt aan de zuidzijde over de gehele lengte een set back van ca. 
1.2m1 die ’s zomers verkoeling kan bieden.  

Qua installatietechniek kan gekozen worden voor een collectieve water/ water warmtepomp installatie. Het 
betreft een gemeenschappelijke elektrische warmtepomp met grondwater als bron (koude opslag – bodem). 
Een alternatief zou een elektrische combi warmtepomp met ventilatieretourlucht als bron kunnen zijn 
Bij dit alternatief zijn (buiten)screens aan de oost-, zuid- en westzijde noodzakelijk. 
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Impressie voorgevel (pleinzijde) met set back 

 
3.3 Duurzaamheid 
 
3.3.1 Zonnepanelen 
Het dakvlak van de bebouwing biedt ruimte voor de toepassing van zonnepanelen.  
Deze leveren duurzame elektriciteit en dragen positief bij aan het behalen van de BENG-normen. 
Uitgangspunt in de Regionale Energie Strategie (RES) is dat er sprake is van grootschalige energie opwekking 
indien er meer dan 60 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dit aantal kan ruim gehaald worden binnen dit 
bouwproject. Bij de uitwerking van het project zal worden onderzocht of een combinatie met een groendak 
haalbaar is. 
 
3.3.2 Circulariteit 
Parteon heeft de ambitie om zoveel mogelijk circulair te slopen. 
Voor haar nieuwbouwprojecten heeft Parteon grote ambities op het gebied van modulair, circulair en zo 
mogelijk industrieel bouwen. Vanuit duurzaamheid is circulariteit een belangrijk criterium bij de selectie van de 
bouwer en bouwmethodiek. Dit blijft niet beperkt tot bewuste keuzes van materiaalgebruik. Demontabel 
bouwen is ook één van de kernwaarden om circulaire woningen te realiseren. Het beoogde bouwsysteem draagt 
zorg voor een gebouw waar de grondstoffen weer uit te winnen zijn of hergebruikt kunnen worden. Zo blijft de 
nieuwbouw waardevol voor de toekomst. Door zoveel mogelijk modulair te bouwen wordt de omgeving zo min 
en zo kort mogelijk belast met de bouwactiviteiten. 
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 Modulaire georefabriceerde badkamers                    Circulaire gevelelementen 

  

3.4 Veiligheid  
 
3.4.1 Milieuzonering 
Antea heeft voor deze herontwikkeling een onderzoek uitgevoerd in het kader van milieuzonering (zie bijlage 
VII). Het onderzoek naar milieuzonering is drieledig. De ontwikkeling kan hinder geven voor de omliggende 
gevoelige objecten, zoals woningen. Andersom kunnen bedrijven en functies in de omgeving hinder opleveren 
voor de gevoelige functies binnen de ontwikkeling, waardoor inpassing van gevoelige functies (zoals woningen) 
niet mogelijk is. Daarnaast kunnen verschillende functies binnen de ontwikkeling niet te combineren zijn. Om in 
eerste instantie te bepalen in hoeverre er voldoende afstand is tussen bedrijven en gevoelige objecten, wordt 
gebruik gemaakt van richtafstanden uit de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering” van de VNG, versie 2009. De 
volgende conclusies kunnen worden getrokken op basis van dit onderzoek: 
 
● Op basis van de richtafstand van de beoogde te ontwikkelen functies (maximaal categorie 2 met een 

richtafstand 10 meter) kan worden gesteld dat er geen hinder wordt verwacht van de ontwikkeling op de 
nabij gelegen gevoelige objecten, zoals woningen; 

● De richtafstanden tussen het plangebied en omliggende bedrijven en functies worden gehandhaafd; 
● De ontwikkeling voorziet in twee functies, appartementen en een buurthuis. Het buurthuis beslaat 

categorie B conform de staat van functiemenging van de VNG en voldoen door de bouwkundige afscheiding 
in het plan aan de richtlijnen voor functiemenging. 

 
3.4.2 Externe veiligheid 
Uit de analyse “externe veiligheid” van Antea d.d. 12-01-2022 (zie bijlage VIII) blijkt dat het invloedsgebied 
van Rijksweg A8 reikt tot het plangebied. Er wordt voor deze transportroute voldaan aan de grens- en 
richtwaarden ten aanzien van het plaatsgebonden risico. De hoogte van het groepsrisico behoeft niet nader 
beschouwd te worden (afstand tot transportroutes bedraagt meer dan 200 meter). 

 
Vanwege de ligging van het plangebied binnen het invloedsgebied van de A8 zijn elementen ter verantwoording 
van het groepsrisico aangedragen. Deze elementen kan het bevoegd gezag ( gemeente Zaanstad) betrekken bij 
de besluitvorming in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling. 

 

3.5 Gezondheid 
 
3.5.1 Akoestiek  
Antea heeft een akoestisch onderzoek gedaan om inzicht te geven in de geluidbelasting op de nieuwe 
geluidgevoelige bestemmingen (woningen), vanwege de omliggende wegen. Daarnaast is, aan de hand van de 
uitkomsten van dit onderzoek, bepaald of wordt voldaan aan de grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder en 
de kaders die volgen uit het gemeentelijke geluidbeleid (zie bijlage IV). 
Vanuit de rapportage worden volgende conclusies getrokken: 
 
Gezoneerde wegen 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de gezoneerde 
weg De Glazenmaker ten hoogste 48 dB bedraagt inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Ten gevolge van de 
gezoneerde weg De Binding/De Wildeman is de geluidbelasting ten hoogste 43 dB inclusief aftrek ex artikel 
110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt derhalve niet overschreden. 
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Niet-gezoneerde wegen 
Ten gevolge van het wegverkeer op de niet-gezoneerde weg De Molenwerf is de geluidbelasting ten hoogste 55 
dB, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh. Conform het beleid van de gemeente Zaanstad dient een niet-gezoneerde 
weg te worden meegenomen als zijnde een gezoneerde weg indien blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden. Op de alle toetspunten op de westgevel en op één toetspunt op de zuidgevel wordt de 
voorkeursgrenswaarde overschreden. Een hogere waarde kan niet worden vastgesteld ten gevolge van een 30 
km/uur weg. Het toepassen van geluidreducerend asfalt, het verlagen van de snelheid of het weren van 
(vracht)verkeer is gezien het belang van de weg en de hoogte van de overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde niet doelmatig. Het toepassen van overdrachtsmaatregelen is niet mogelijk, aangezien 
de appartementen worden op de 1e verdieping en hoger worden gesitueerd. Overdrachtsmaatregelen dienen 
derhalve minimaal 3m hoog te zijn. Dit is stedenbouwkundig en financieel niet wenselijk. Maatregelen aan de 
ontvanger zijn wel mogelijk. 
 
Geluidwering gevel 
Het geluidniveau in de appartementen dient conform het Bouwbesluit net hoger te zijn dan 33 dB. Op basis van 
de uitwendige scheidingsconstructie dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan 
worden voldaan. Tevens dient conform het beleid van de gemeente iedere woning minimaal één geluidluwe 
gevel hebben. In het geval van appartementen met maar één gevel, dient deze gevel te worden uitgevoerd met 
geluidluwe te openen delen. Dit geldt alleen voor de te openen delen grenzend aan een geluidgevoelige ruimte. 
 
Bij de ontwikkeling van de appartementen dient het geluidonderzoek en de geluidbelasting als onderlegger te 
worden gebruikt. 
 
3.5.2 Luchtkwaliteit 
Uit de Rapportage van Antea blijkt dat ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit er geen belemmeringen zijn 
voor het initiatief (zie bijlage X). Het plan is niet in betekenende mate voor de luchtkwaliteit, de beoogde 
ontwikkeling leidt tot een afname van de verkeersgeneratie ten opzichte van de huidige verkeersgeneratie. 
Daarnaast voldoet de luchtkwaliteit ter plaatse van de de maatgevende waarden. Tot slot heeft Zaanstad 
samen met 35 andere gemeenten en negen provincies op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord met 
minister van Veldhoven getekend. Ondertussen hebben zich alle provincies en 83 gemeenten aangesloten. Voor 
Zaanstad is dit akkoord een extra motivatie om door te werken aan een betere luchtkwaliteit. 
 
3.5.3 Bodem 
Antea Group heeft in de periode januari-februari 2022 een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van Molenwerf 44 te Koog aan de Zaan. Doel van het onderzoek is nagaan of de kwaliteit van de 
bodem (grond en grondwater) een belemmering vormt voor de voorgenomen nieuwbouw. 

 

Resultaten grond 

In de kleiige ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan kwik aangetoond. In de zandige 

bovengrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. Indicatief getoetst aan het Bbk voldoet 
de grond aan de Achtergrondwaarde. 
 
Op basis van de gemeten gehalten aan PFAS is de vrijkomende grond vrij toepasbaar. Er is 
geen asbest aangetoond 
 

Resultaten grondwater 

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en nikkel gemeten. 
Het grondwater is aangetroffen op 1,2 à 1,3 m –mv. 
 

Voorlopige veiligheidsklassen 

Volgens de richtlijnen van de CROW 400 is het niveau basishygiëne van toepassing. 

 

Aanbevelingen 

Voor eventuele werkzaamheden op het terrein is geen melding in het kader van de Wet 
bodembescherming van toepassing. De kwaliteit van de bodem vormt geen belemmering voor 
de voorgenomen bouw van appartementen. Eventuele vrijkomende grond kan op basis van dit  
verkennend bodemonderzoek worden aangeboden bij een verwerker. 

Het verkennend bodem- en asbestonderzoek is als bijlage XI toegevoegd. 

 

 

3.5.4 Vormvrije M.E.R. 

Voor de voorgenomen herontwikkeling geldt dat wanneer wordt voldaan aan de gestelde eisen en maatregelen 

er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden. Wezenlijke cumulatieve effecten met andere 

ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet te verwachten. Er is dan ook geen aanleiding om een m.e.r.-procedure te 

voeren voor deze herontwikkeling (zie bijlage XII). 
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4. Uitvoerbaarheid 

4.1 Economische en financiële uitvoerbaarheid  

Parteon heeft in 2007 buurtcentrum "De Vuister" (Molenwerf 44) als herontwikkelings-locatie van gemeente 

Zaanstad aangekocht met de verplichting om voor, tijdens en na de herontwikkeling van de locatie voldoende 

(minimaal 300m2) accommodatieruimte voor wijkgebonden ontmoetingen en verenigingsactiviteiten aan te 

bieden tegen een maatschappelijke huurprijs van max. € 85/m2 (prijspeil 2007). Op basis van gesprekken met 

buurtcentrum De Vuister, huisvestingadviseur 4-Advies en op basis van referentieproject De Durghorst (met 

buurthuis De Pelikaan) blijkt dat buurtcentra voor een duurzame bedrijfsvoering minimaal 600m2 nodig 

hebben. Dat zou dus betekenen dat de huur rond de € 51.000 per jaar komt te liggen. In de gesprekken met 

De Vuister en 4-Advies is aangegeven dat De Vuister maximaal een huur van € 36.000 per jaar kan dragen. Om 

de benodigde huur van € 85/m2 op te kunnen brengen is een structurele bijdrage van gemeente Zaanstad 

noodzakelijk. Op basis van deze huur kan Parteon buurtcentrum de Vuister een nieuw buurthuis verhuren met 

een basis inbouwpakket. 

 

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid(stakeholders, draagvlak, partners)  

Uiteraard zijn de plannen met Buurtcentrum de Vuister afgestemd. Bij de planvorming is gebruik gemaakt van 

de expertise van huisvestingsadviseur 4-advies.  

Parteon heeft bij de aankoop van de locatie de verplichting op zich genomen om het buurthuis ook tijdens de 

herontwikkeling het buurtcentrum huisvesting aan te blijven bieden. Samen met gemeente Zaanstad wordt de 

mogelijkheid onderzocht om het Buurtcentrum, het Sociaal Wijkteam en Westerkoog Sport tijdelijk elders te 

huisvesten. Momenteel is het uitgangspunt dat zowel het Sociaal Wijkteam als Westerkoog Sport in de 

nieuwbouwontwikkeling van SENS zullen terugkeren.    

De huur van Westerkoog Sport is formeel opgezegd om tijdig de bestaande bebouwing te kunnen slopen. Dit 

betekent niet dat de sportschool per 01-01-2022 op straat staat. Parteon blijft met Westerkoog in gesprek en 

bekijkt hoe lang Westerkoog Sport nog over de huidige accommodatie kan beschikken. 

 

In het vastgestelde RPvE Centrumplan Westerkoog zijn vanuit het voorafgaande participatietraject de punten 

samengevat die uit de destijds uit de omgeving zijn opgehaald. In het vervolgtraject van de invulling van 

deelplan 3 is rekening gehouden met deze punten.  

  

- Doorstroming moet beter: oud wil niet weg uit de wijk en jong wil graag terug. Tekort aan 

seniorenwoningen. Door in te zetten op gelijkvloerse 3-kamerwoningen voor verschillende 

inkomensgroepen wil Parteon hier de doorstroom binnen de wijk bevorderen; 

- Veel hoogbouw is niet wenselijk. Een hoogteaccent mag; de mogelijke hoogte hangt af van de plek in 

het centrumgebied (in het midden hoger, aan de randen lager) De hoogte van de nieuwbouw De 

Vuister zal gelijk zijn als de hoogte die in het RPvE is aangegeven. Weliswaar heeft dit een groter 

hoogte dan de bestaande bebouwing, maar de nieuwbouw is aanzienlijk compacter dan de bestaande 

bebouwing en staat ruim in haar omgeving;  

- Pak de herontwikkeling integraal aan. Maak er een logisch geheel van. Deelplannen 1 en 2 worden op 

onafhankelijk van elkaar ontwikkeld maar de plannen worden wel op elkaar afgestemd. Het vervolg 

van het participatietraject wordt gezamenlijk opgepakt;    

- 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; 

Bij de definiëring van de stedenbouwkundige kaders voor de nieuwbouw is hier nadrukkelijk op 

ingespeeld. Inzet is een alzijdig ontworpen gebouw, zonder dode hoeken, voldoende ruimte, goede 

zichtlijnen en alzijdige sociale controle vanuit de appartementen;  

- 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; 

De ontsluiting van zowel de woningen als van het nieuwe buurtcentrum wordt aan de pleinzijde 

gepositioneerd. Het nieuwe inrichtingsplan voorziet in voldoende aanvullende parkeerplekken;  

- He groen in de wijk verbeteren. De functie van het speelveldje opwaarderen met andere functies, die 

ook geschikt zijn voor ouderen, bijvoorbeeld jeux de boules. Het nieuwe inrichtingsplan krijgt een 

centrum uitstraling met aandacht voor groen (bomen, hagen, open verharding); 

- De functie van het buurtcentrum verbeteren en toegankelijk maken voor jong en oud; 

Een nieuw multifunctioneel buurtcentrum in het hart van Westerkoog, met het entree aan een brede 

entreezone aan de pleinzijde maakt het buurtcentrum toekomstbestendig. 
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4.3 Technische uitvoerbaarheid  

Parteon heeft de intentie om dit project te realiseren met het Droogstapelsysteem van Bouwgroep Dijkstra 

Draisma. Met dit industriële, flexibele en demontabele systeem kan naadloos aansluiting gevonden worden bij 

de fysieke uitgangspunten van het ruimtelijke model en kan tegelijkertijd invulling gegeven worden aan onze 

circulaire ambities. TenBrasWestinga heeft opdracht om het Voorlopig Ontwerp te maken. 

 

4.4 Risico’s  
 

4.4.1 Stikstof depositie  

Uit de berekening van Antea, uitgevoerd door de AERIUS Calculator, blijkt dat het gebruik van de woningen niet 
leidt tot een bijdrage van groter dan 0,00 mol/ha/jaar op nabijgelegen Natura 2000-gebieden (zie bijlage XII) 
 
De maximaal berekende stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden bedraagt niet meer dan 0,00 
mol/ha/jaar tijdens de gebruiksfase. Hierdoor kunnen significante gevolgen worden uitgesloten en geldt voor dit 
voornemen geen vergunningsplicht. 

 
4.4.2 Planschaderisico 

De omliggende bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en scholen worden gelet op de afstand tot 
het plangebied en de reeds toegestane woningen onder het vigerende plan, niet verdergaand beperkt 
in hun bedrijfsvoering. Ten aanzien van enkele woningen aan de Doppenmolen is er sprake van een 
nadeliger positie en zal er, rekening houdend met het wettelijke forfait van 2 %, mogelijk enige 
vergoedbare schade ontstaan. Voor de overige objecten gelegen om het plangebied verwacht Antea 

op basis van haar reportage geen planschade die het wettelijk forfait zal overschrijden (zie bijlage 
XIV). 
 

5. Vervolgtraject 

5.1 Planproces/ rolverdeling  

In het verlengde van de intentieovereenkomst zal Parteon met gemeente Zaanstad een anterieure 

overeenkomst sluiten. 

Parteon en gemeente laten gezamenlijk de haalbaarheid van een tijdelijk (extern) scenario voor het 

buurtcentrum, de sportschool en het sociaal wijkteam onderzoeken. 

   

5.2 Participatieproces  

Vooruitlopend op de algemene informatieavond van 26-01-2022 hebben SENS Real Estate, gemeente Zaanstad 

en Parteon afzonderlijk de plannen binnen het centrumplan Westerkoog gepresenteerd aan de stakeholders: 

het gezondheidscentrum (17-01-2022), de scholen (18-01-2022) en de winkeliers (26-01-2022). Vragen n.a.v. 

deze bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk direct beantwoord. Resterende vragen zijn en antwoorden zijn 

verzameld en verwerkt in een gezamenlijke Q&A document. Van de stakeholdersbijeenkomsten zijn verslagen 

gemaakt. De afzonderlijke presentaties, de gezamenlijke Q&A en een sfeerverslag van de algemene 

informatieavond van  26-01-2022 worden gepubliceerd op: 

https://westerkoog.zaanstad.nl/nieuws/informatiebijeenkomst       

 

5.3 Planologisch juridisch proces 

Parteon Uitgangspunt is om de planologische bestemmingsplanprocedures van Plandelen 1 en 2 (SENS) en 

Plandeel 3 (Parteon) onafhankelijk van elkaar maar parallel aan elkaar te doorlopen. Omdat de plannen op 

elkaar aansluiten vindt wel regelmatig afstemming plaats. Uitgangspunt is om voor de invoering van de 

omgevingswet op 1 juli 2020 het bestemmingsplan in procedure te hebben gebracht. 
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5.4 Planning 

 
6. Bijlage(n) 

I Ladderonderbouwing herontwikkeling westerkoog   Antea 

II Verkeeranalyse herontwikkeling Westerkoog   Antea 

III Verkenning Cultuurhistorie d.d. 13-04-2022   Monumenten Advies Bureau 

IV Quickscan toetsing in het kader van de natuurwetgeving  Van der Goes & Groot 

V Inventarisatie beschermd soorten i.h.k.v. de natuurwetgeving Van der Goes & Groot 

VI Onderzoek kabels en leidingen     Antea 

VII Onderzoek milieuzonering      Antea 

VIII Externe veiligheid      Antea 

IX Akoestisch onderzoek   d.d. 20-04-2022   Antea 

X Onderzoek luchtkwaliteit      Antea 

XI Bodem    d.d. 21-02-2022   Antea 

XII Vormvrije M.E.R.       Antea 

XIII Stikstof AERIUS berekening     Antea 

IVX Planschadeanalyse      Antea 

XV Ruimtelijke verbeelding      Antea 
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