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1.

Inleiding

In de nieuwe brede school aan de Jan Ploegerlaan zijn drie basisscholen van Graft en De Rijp
gehuisvest. Hierdoor zijn er vier locaties vrijgekomen voor een nieuwe invulling.
Onderhavige ruimtelijke onderbouwing gaat over een nieuwe invulling van één van deze locaties, te
weten de St Jozefschool aan de Kerkstraat 32. De gemeente Alkmaar heeft de Oudheidkundige
Vereniging Het Schermereiland (later voortgezet in de nieuw opgerichte Coöperatie Dorpsherstel De
Rijp u.a. hierna: de initiatiefnemer) de kans geboden om voor eigen rekening en risico een plan te
ontwikkelen en te realiseren dat past binnen de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden.
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘’Graft en De Rijp’’ heeft het perceel de bestemming ‘’maatschappelijk’’.
De gemeente heeft op 16 december 2014 de ‘’ontwikkelvisie Herontwikkelingslocaties Graft – De
Rijp’’ vastgesteld waarin onder meer (stedenbouwkundige) raadvoorwaarden zijn opgenomen voor
een nieuwe invulling van de St. Jozefschool met woningbouw. In het voorontwerp bestemmingsplan ‘’
Graft en De Rijp vrijkomende (school)locaties‘’ , dat voor een periode van 4 weken ter inzage heeft
gelegen, zijn deze randvoorwaarden vertaald in een concreet ruimtelijk kader. In hoofdstuk 2 wordt
hier verder op ingegaan.
1.1 Afbakening
In het voorontwerp bestemmingsplan is geconcludeerd dat een woonfunctie ruimtelijk uitvoerbaar is.
Daarom wordt in deze ruimtelijke onderbouwing niet dieper ingegaan op de aspecten luchtkwaliteit,
geluidhinder, externe veiligheid, bodem, ecologie, water, archeologie, kabels en leidingen. Bij de
verdere uitwerking van het plan zal verder ingegaan worden op deze aspecten.
1.2 Plangebied
In onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied weergegeven.
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2.

Toekomstige situatie

De ontwikkeling bestaat uit de realisatie van maximaal 14 woningen. Het betreft 9 grondgebonden
woningen en 5 sociale appartementen.
In onderstaande figuur is het stedenbouwkundig plan weergegeven.

Figuur
1 Stedenbouwkundig plan

De oriëntatie van de grondgebonden woningen is gericht op het zuiden, grenzend aan de Kerkstraat.
De achtertuinen zijn daardoor gericht op het noorden en grenzen aan de bestaande watergang. Qua
oriëntatie van de woningen wijkt dit stedenbouwkundig plan af van de Ontwikkelvisie en het
voorontwerp maar dat is gerechtvaardigd omdat hierdoor meer ruimtelijke kwaliteit kan worden
gerealiseerd. Hier wordt in hoofdstuk 3 dieper op ingegaan.
Een ander punt waarop het stedenbouwkundig plan afwijkt van het voorontwerp betreft de maximale
goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 8 meter. De reden is dat in het vigerende
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bestemmingsplan voor het beschermde dorpsgezicht een afwijkend regime is opgenomen waarbij de
goot- en bouwhoogte iets hoger liggen. Voor het stedenbouwkundig plan is dit regime het
uitgangspunt geweest. In hoofdstuk 6 wordt hier verder op ingegaan.
Ook wat betreft het maximaal aantal woningen wijkt het stedenbouwkundige plan af van de
gemeentelijke visie. Het voorontwerp maakt meer woningen mogelijk (22) dan onderliggend
stedenbouwkundig plan (14). Dit leidt tot een ruimtelijke verbetering aangezien onderliggend plan
minder verkeersbewegingen tot gevolg heeft en er minder verharding (voor parkeerplaatsen) nodig is.
Een ander aspect waardoor dit stedenbouwkundig plan leidt tot een ruimtelijke verbetering ten
opzichte van het voorontwerp, is de afwezigheid van horeca. In het voorontwerp is immers (zware)
horeca toegestaan dat leidt tot veel (geluid) overlast en een groot aantal verkeersbewegingen in de
omgeving. Omdat in dit plan wordt gekozen voor enkel een woonfunctie vallen deze overlast gevende
zaken weg.
Kortom, dit plan leidt tot minder overlast en zorgt voor een ruimtelijke verbetering ten opzichte van
het voorontwerp bestemmingsplan.
Conform voornoemde Ontwikkelvisie en voorontwerp bestemmingsplan worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd voor dit stedenbouwkundig plan:
1. De buitenruimte wordt aan de Kerkstraat aangelegd en staat in verbinding met het tegenover
gelegen binnenhofje;
2. De bebouwingsoppervlakte bedraagt maximaal 70%
3. De gevels van woningen langs de Kerkstraat zijn niet langer dan 20 m;
4. Aan de oostkant wordt de rooilijn van de Kerkstraat aangehouden, aan de westzijde de zijgevel van
naast gelegen woning;
5. Er wordt minimaal 2 m afstand gehouden tot de zijerfgrenzen;
6. De grondgebonden woningen bestaan uit 1 tot 1,5 laag met een kap. Uitzondering hierop is het
gebouw aan de noordwest hoek van het plangebied. Op advies van de gemeentelijke
stedenbouwkundige is gekozen voor meer volume omdat dit een zichtlocatie betreft waar meer
bouwmassa gerechtvaardigd is.
7. Schaal en maat van de bebouwing sluit aan bij de omgeving;
8. De extra parkeerdruk wordt op eigen terrein opgelost;
9. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door de woningen te voorzien van éen gasloze
aansluiting.
In de Ontwikkelvisie is gesteld dat onderzocht dient te worden of een tweede ontsluiting vanuit
verkeerstechnisch, verkeersveiligheid en financieel oogpunt mogelijk is. Hierover wordt het volgende
opgemerkt. Vanuit financieel oogpunt is een tweede ontsluiting niet haalbaar. Vanuit verkeerstechnisch
oogpunt is een tweede ontsluiting niet noodzakelijk omdat het verkeer via de Kerkstraat ontsloten kan
worden en via een keerlus het gebied kan verlaten. Tot slot is een tweede ontsluiting niet gewenst
omdat hiervoor een maatschappelijk draagvlak ontbreekt in de nabije omgeving van het plangebied. De
conclusie is dat een tweede ontsluiting onhaalbaar is.
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3.

Stedenbouwkundige onderbouwing

Om ruimtelijke kwaliteit te garanderen is gekozen voor woningen met een kleinschalig dorps karakter.
In onderstaande figuur wordt een volumestudie weergegeven van de ontwikkeling.

Figuur 2: volumestudie

Het uitgangspunt is een kleinschalige en dorpse invulling van het plangebied dat in hoge mate aansluit
bij de omliggende bebouwing in Kerkstraat en Buurtjes. Dat vertaald zich ten eerste in de ontwikkeling
van de grondgebonden woningen die bestaan uit 1 a 1,5 bouwlaag en een kap. De bebouwingstypologie
sluit aan op die van het dorp.
De woningen zijn in een strakke rooilijn geprojecteerd die verspringt zodat er kwalitatief groen kan
worden gerealiseerd. Het groen bestaat uit een plantsoen waarin de karakteristieke moeraseik is
opgenomen. Het plan voorziet in ruime mate in groen met een hoogwaardig karakter. Hiervoor wordt
een plantsoen gecreëerd aan de Kerkstraat waardoor het openbaar gebied een rijke uitstraling krijgt.
Het plan moet ertoe leiden dat de toekomstige bewoners zich thuis en welkom voelen en gezamenlijk
met de bestaande bewoners gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. Het plantsoen ligt
daarom op een strategische locatie waardoor de bewoners van de tegenover liggende woningen ook
hiervan gebruik kunnen maken.
De aanwezige moeraseik blijft behouden en kan waarschijnlijk blijven staan op de plek waar deze nu
staat. Bij het stedenbouwkundig plan is een inrichtingsplan voor het groen gevoegd waarin dit tot
uiting komt.
Het parkeren is grotendeels aan de achterzijde van het plangebied opgelost waardoor er vanaf het
openbaar gebied bezien weinig zicht is op geparkeerde auto’s. Dit verhoogt de ruimtelijke kwaliteit.
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Op de noordwest hoek is een kenmerkend gebouw geprojecteerd, dat kan worden aangeduid als
‘pakhuis’. Dit gebouw is een bijzonder element in het plan en is tot stand gekomen vanuit
cultuurhistorisch oogpunt. Dergelijke pakhuizen kwamen in De Rijp veelvuldig voor. Op dit moment
staat er één authentiek gebouw (zie de referentiebeelden) en is een ander gebouw recentelijk
gerealiseerd in het plangebied De Pauw. De referentiebeelden zijn als bijlage bij het stedenbouwkundig
plan gevoegd.
Het straatbeeld heeft een rustiek karakter doordat er strakke rooilijnen zijn gehanteerd.
Aan de hand van gevelbeelden die als bijlage bij dit stedenbouwkundig plan zijn gevoegd, wordt
aangetoond dat de beoogde bebouwing qua vorm en taal aansluiting bij de bijzondere bebouwing in De
Rijp. In de figuur hieronder zijn gevelbeelden getoond.

Figuur 3: gevelbeelden

Ook blijkt uit referentiebeelden, die als bijlage bij het stedenbouwkundig plan zijn gevoegd, dat het plan
goed aansluit op de bebouwing in het dorp.
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4.

Provinciaal beleid

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is de doorwerking van de Structuurvisie Noord-Holland
2040 in bestemmingsplannen nader uitgewerkt. In de verordening zijn verschillende regels opgenomen.
Er zijn regels voor het zowel het bestaand bebouwd gebied (BSG) als het landelijk gebied, regels voor
uitsluitend het bestaand bebouwd gebied en regels voor uitsluitend het landelijk gebied.
De ontwikkelingen die door het voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, liggen
geheel binnen het bestaand stedelijk gebied en leidt daarmee niet tot een onwenselijke verdichting van
stedelijke functies in het landelijk gebied. Daarnaast maakt het plangebied deel uit van het nationaal
landschap Laag Holland.
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5.

Wonen

5.1 Ladder voor duurzame verstedelijking
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking
geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke
ordening opgenomen. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de
ruimte bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.
De ladder voor duurzame verstedelijking werkt met de volgende opeenvolgende stappen ('de treden
van de ladder'):
1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale,
intergemeentelijke vraag voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties en andere
stedelijke voorzieningen. Naast de kwantitatieve beoordeling (aantal hectares of aantallen
woningen) gaat het ook om kwalitatieve vraag (bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar zware
milieuhinder mogelijk is of een specifiek woonmilieu) op regionale schaal.
2. Indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke vraag,
beoordelen betrokken overheden of deze binnen bestaand bebouwd gebied kan worden
gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten.
3. Indien herstructurering of transformatie van bestaand bebouwd gebied onvoldoende
mogelijkheden biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, beoordelen
betrokken overheden of deze vraag op locaties kan worden ontwikkeld die passend
multimodaal ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.
Het plangebied ligt binnen het bestaand stedelijk gebied van De Rijp. Het project voorziet in de
herontwikkeling van een vrijgekomen (school)locatie, om leegstand te voorkomen. Vanuit oogpunt van
de ladder bezien is het van belang na te gaan hoeverre in deze situatie sprake is van verdere
verstedelijking. Indien er in het geheel geen sprake is van toename van het ruimtebeslag, dan is er geen
sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Zo overweegt de Afdeling in haar uitspraak van 10
december 2014(201310814/1/R1) en ABRvS 21 januari 2015 (201310555/1/A1). Omdat het
ruimtebeslag nagenoeg gelijk blijft, betreft onderliggend plan geen stedelijke ontwikkelingen in de zin
van de Ladder voor duurzame verstedelijking.
De regionale vraag naar woningbouw is opgenomen in de Regionale Woonvisie zoals de gemeente
Alkmaar in 2015 heeft vastgesteld. De hierin opgenomen vraag naar woningen zijn gebaseerd op
berekeningen uit 2013. Er wordt uitgegaan van een vraag naar 300 woningen in de periode 2010-2040.
Medio 2015 heeft de provincie nieuwe cijfers gepubliceerd over bevolkingsontwikkeling en
woningbehoefte. Die komen lager uit. Afgaande op deze nieuwe berekeningen is er in Graft en De Rijp
een vraag naar 230 woningen tot 2040. De woningbouwontwikkeling in het plangebied De Pauw in De
Rijp bedraagt 111 woningen. Het planvoornemen voorziet in de bouw van maximaal 70 woningen.
Gezamenlijk bedraagt de plancapaciteit circa 180 woningen, waarmee in deze actuele vraag wordt
voorzien.
Met de tweede stap van de ladder wordt bekeken of binnen het bestaande stedelijke gebied in de
behoefte voor de nieuwe functie kan worden voorzien. Voorliggend plan betreft zoals reeds
aangegeven, de herontwikkeling van een binnenstedelijke locatie. Omdat er geen sprake is van stedelijk
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uitleg, behoeft stap 3 van de ladder geen verdere uitleg. Het plan voldoet aan de ladder voor
duurzame verstedelijking.
5.2 Woningbouw categorieën
De vraag naar sociale woningen neemt door meerdere ontwikkelingen toe. Daarom wil de gemeente
deze locatie inzetten voor woningbouw in het sociale segment. Van het totaal aantal woningen in het
plan moet minstens 30% worden gerealiseerd in categorie II. Welke woningen in categorie II vallen, is
bepaald in de regionale woonvisie Regio Alkmaar. Onder categorie II vallen op dit moment
koopwoningen tot € 225.000 Het plan behelst 14 woningen, waarvan 5 woningen in het sociale
segment (<225.000). Hiermee voldoet het plan aan de regionale woonvisie.

6.

Cultuurhistorie

Het plangebied ligt in het beschermde dorpsgezicht van De Rijp. De aanwijzing van De Rijp als
beschermd dorpsgezicht heeft op 17 november 1969 plaatsgevonden.
Het vigerende bestemmingsplan is erop gericht om de specifieke kwaliteiten van het beschermd
dorpsgezicht voldoende te borgen. Voor het gebied gelden dan ook meer gespecificeerde planregels.
Zo is in het vigerende bestemmingsplan een koppeling gelegd naar gevelwandtekeningen. Hieruit blijkt
dat de goot- en bouwhoogte iets hoger liggen dat in het voorontwerp bestemmingsplan is opgenomen.
In de bijlage bij het stedenbouwkundig plan zijn deze gevelwandtekeningen opgenomen.
In de onderstaande figuren 4.1 en 4.2 zijn enkele gevelwanden getoond van de Kerkstraat en
Tuingracht. Ook zijn enkele situaties herijkt ten opzichte van gevelwandtekeningen. Op de volgende
pagina zijn in figuur 4.3 een aantal herijkte situaties in kaart gebracht.

Figuur 4.1 Gevelwanden Kerkstaat (noordzijde)
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Figuur 4.2 Gevelwanden Tuingracht

Figuur 4.3 herijkte situaties

Hieruit blijkt dat grondgebonden woningen in de directe omgeving gemiddeld een goot- en
bouwhoogte hebben van respectievelijk 5 en 10 meter. Het stedenbouwkundig plan en de
bijbehorende gevelbeelden van de beoogde ontwikkeling sluiten hier op aan.
Het uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan is om de historische (steden)bouwkundige en
historische geografie te respecteren. Daarom is ervoor gekozen om op de noordwest hoek van het
plangebied meer volume in de vorm van een ‘pakhuis’ te projecteren. Op deze zichtlocatie is een
dergelijk gebouw passend en sluit aan bij de wijze waarop aan het Oosteinde en in het plangebied De
Pauw 1 de stedelijke bebouwing wordt afgesloten. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt sluit dit aan bij de
situatie in De Rijp voor de grote brand waarbij zowel aan de rand van het dorp als aan de haven dit
soort karakteristieke gebouwen een onlosmakelijk deel uit maakten van het dorp. Het terugbrengen
op enkele plaatsen hiervan is uit historische oogpunt gewenst.
In het voorontwerp bestemmingsplan is de dubbel bestemming cultuurhistorie opgenomen. In de
regels is opgenomen dat de dakhelling van woningen niet minder dan 45° en niet meer dan 60° mag
bedragen. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten worden afgedekt met een kap, waarvan de
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dakhelling niet minder dan 15° mag bedragen ingeval van aankapping aan een hoofdgebouw en niet
minder dan 45° en niet meer dan 60° mag bedragen in overige gevallen.
Het plan voldoet aan deze regels.
Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie mag het plan uitvoerbaar worden geacht.

7.

Verkeer en parkeren

Het gebied wordt ontsloten via de Kerkstraat. Men kan via een keerlus het plangebied verlaten.
De verkeer aantrekkende werking wordt bepaald aan de hand van richtlijnen/kencijfers van het
CROW (nationale kennis-platform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Het
gemiddelde aantal verkeersbewegingen per etmaal per sociaal appartementen bedraagt 5. Voor
grondgebonden woningen is het gemiddelde aantal verkeersbewegingen per woning 8. Dat betekent
dat het in totaal gaat om 97 verkeersbewegingen per etmaal.
De huidige verkeersgeneratie (voor de school) bedraagt 80 ritten per etmaal (Quick scan verkeer 4
ontwikkellocaties Graft-De Rijp, Grontmij referentienummer GM-0145648, 2014). Dat betekent dat er
een zeer lichte toename is van verkeer, hetgeen acceptabel wordt geacht. Ook zal de ontsluitingsweg
hierdoor niet onaanvaardbaar worden belast.
Vanuit de ontwikkelvisie is aangegeven dat de extra parkeerbehoefte op eigen terrein moet worden
opgelost. Volgens vaste jurisprudentie geldt bij sloop en nieuwbouw dat slechts rekening gehouden
dient te worden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het
bouwplan ten opzichte van de reeds bestaande parkeerbehoefte vanwege de te slopen bebouwing.
Voor de Jozefschool (toen de school nog in gebruik was), bedroeg de parkeerbehoefte volgens de
CROW 1 parkeerplaats per leslokaal. De reeds bestaande parkeerbehoefte is dus 9 parkeerplaatsen,
uitgaande van 8 leslokalen en 1 gymlokaal. Uitgaande van het feit dat de bestaande parkeerdruk op het
openbaar gebied niet aan het nieuwbouwplan mag worden toegeschreven, kunnen er dus 9
parkeerplaatsen worden verrekend.
Volgens de huidige vastgestelde parkeernormen betreft de norm voor een woning groter dan 120 m2
gbo 1,7. De norm voor woningen tussen 40-65 m2 betreft 1,0.
De parkeeropgave bedraagt voor de 9 grondgebonden woningen 15,3 parkeerplaatsen (9x1,17 en voor
de 5 appartementen bedraagt de norm 5 parkeerplaatsen (5x1,0). In totaal zijn er dus 20
parkeerplaatsen nodig voor het nieuwbouwplan. Door het verrekenen van de reeds bestaande
parkeerbehoefte, zijn er 11 extra parkeerplaatsen nodig (20-9).
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Voor woningen met een lange oprit zonder garage tellen 2 parkeerplaatsen mee voor 1 parkeerplaats.
Voor woningen met een dubbele oprit zonder garage tellen 2 parkeerplaatsen mee voor 1,7
parkeerplaats.
In het plangebied zijn in totaal 16 parkeerplaatsen opgenomen. Het plan telt 10 openbare
parkeerplaatsen en 6 parkeerplaatsen op de opritten bij de grote woningen. Twee van deze woningen
hebben een lange oprit zonder garage (2x1) en 1 woning heeft een dubbele oprit zonder garage (1,7).
De conclusie is dat het plan voorzien is van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein (het
plangebied).
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8.

Duurzaamheid

Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. Energiezuinig en energieneutraal bouwen ligt vast in
gemeentelijk beleid. Duurzaam bouwen is bouwen met aandacht voor mens, natuur en economie.
Conform de gemeentelijke bouwverordening dienden de woningen voor wat betreft de voorziening
voor verwarming te worden aangesloten op het publieke warmtenet van HVC. Dit betekent dat geen
gasnet zal worden aangelegd. Het doel van onderliggende ontwikkeling is dat alleen duurzame energie
wordt gebruikt en alle woningen een gasloze aansluiting krijgen. Gestreefd wordt naar een zeer lage
EPC norm, tussen de 0,1 en 0,0. Als toegepaste techniek in de woningen zullen warmtepompen op
lucht worden toegepast, gecombineerd met zonne-energie verkregen uit zonnepanelen. De
zonnepanelen kunnen echter door de monumentale status van het plangebied, niet op de daken
worden geplaatst. Door de postcoderoos voortkomend uit het Energieakkoord voor duurzame groei,
zullen de woningen wel gebruik kunnen maken van deze vorm van energie zonder dat er zonnepanelen
zichtbaar aanwezig zullen zijn.

9.

Uitvoerbaarheid

9.1 Financiële uitvoerbaarheid
Met betrekking tot de relatie met de grondexploitatieregeling in de Wro, wordt opgemerkt dat er
sprake is van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro juncto artikel 6.2.1a Bro. Het
kostenverhaal wordt via een anterieure overeenkomst geregeld. Hiermee zijn de kosten anderszins
verzekerd waardoor er geen exploitatieplan nodig is.
Het onderhavige stedenbouwkundige plan behelst diverse woningen die als particuliere kavels worden
uitgegeven. In de grondwaardeberekening die als bijlage bij het stedenbouwkundig plan is gevoegd, zijn
de uitgangspunten voor de waarde van de grond weergegeven.
Het uitgangspunt is dat kosten voor de sloop, bouw, aansluiting op de riolering enzovoorts, voor
rekening van de initiatiefnemer zijn. Planschade en ruimtelijk onderzoek zijn voor rekening van de
verkoper (gemeente) evenals de eventuele kosten voor archeologisch vervolgonderzoek zoals
proefsleuven en opgravingen. Ook eventuele kosten voor bodem- en asbestsanering komen voor
rekening van de verkoper.
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In de grondwaardeberekening zijn alle kosten benoemd. Het resultaat is een bieding van €335.000,excl. overdrachtsbelasting, fiscaal bouwrijp zonder W&R. In de financiële onderbouwing, die als bijlage
bij het stedenbouwkundig plan is gevoegd, is onderbouwd op welke manier de initiatiefnemer het
ontwikkelings- en bouwproces zal gaan financieren. Hieruit blijkt dat het plan financieel uitvoerbaar is.
9.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
De gemeente heeft ervoor gekozen om een voorontwerp bestemmingsplan voor een periode van 4
weken ter visie te leggen. Dit plan gaat uit van maximaal 22 woningen. Tijdens de periode van
tervisielegging zijn enkele inspraakreacties ingediend. Er bestaan (grote) zorgen bij de buurtbewoners
over de parkeerplekken en de verkeer aantrekkende werking van een nieuwe ontwikkeling. De
Kerstraat is een smalle doodlopende straat waar auto’s elkaar niet kunnen passeren. Een toename van
verkeersbewegingen is voor de buurtbewoners niet acceptabel i.v.m. rust, veiligheid, geluidsoverlast,
luchtkwaliteit en woongenot. Daar komt bij dat de verkeerslast nogal ongelijk is verdeeld. Het is met
name het eerste deel van de Kerkstraat waar de grootste verkeersintensiteit wordt gemeten, terwijl in
de aangrenzende straten een zeer rustig verkeersbeeld bestaat.
Onderliggend stedenbouwkundig plan wijkt af van het voorontwerp waarmee tegemoet wordt
gekomen aan de wensen van buurtbewoners. Het maximum aantal woningen is verminderd naar 14
woningen wat resulteert in minder parkeerplekken (minimaal 8) ten opzichte van het voorontwerp en
een verbetering ten aanzien van de verkeer aantrekkende werking waardoor privacy en woongenot
voor buurtbewoners zijn gewaarborgd.
Het stedenbouwkundig plan is tijdens een informatieavond gepresenteerd aan buurtbewoners. De
ruim 40 aanwezigen reageerden zeer enthousiast op het plan. Er was veel lof voor het plan doordat de
schetsen goed passen bij het oude dorp. De beperkte verkeerstoename vond men een pluspunt, maar
men verzoekt wel het aantal parkeerplaatsen nog verder te verminderen door bezoekers te verwijzen
naar het aangrenzende openbare parkeerplein, genaamd ‘’Het Wollandje’’.
De wens van buurtbewoners is om, gelet op het toenemende verkeer in de Kerkstraat in het
algemeen, om een verkeersplan te maken voor de gehele wijk (Buurtjes en Kerkstraat). De
verwevenheid van de verkeersbewegingen met straten als Venbuurt, Nieuwland, Vlaander, Kerkstraat,
Langebrugsepad is zo groot dat afzonderlijke oplossingen waarschijnlijk niet de voorkeur verdienen.
Zij vinden daarbij dat de gemeente Alkmaar veel meer rekening zou moeten houden met minder autobezit en
lagere parkeernormen zoals recentelijk o.a. in Amsterdam is vastgesteld (zie
https://www.verkeerinbeeld.nl/artikel/150517/parkeren-van-trend-naar-beleid-naar-project).
Alkmaar en daarmee De Rijp zou historie kunnen schrijven als zij de bestaande parkeernormen niet langer tot
basis verklaart voor de ontwikkeling van wijken en wijkjes in oude stads- en dorpsgebieden (zie ook
https://ruimtevolk.nl/2012/11/02/tijd-voor-nieuwe-stedelijke-parkeernormen/)
Ook vinden sommige mensen dat de moeraseik een nostalgische waarde heeft. Behoud van deze boom
is voor deze mensen dan ook zeer positief.
Geconcludeerd kan worden dat dit plan maatschappelijk uitvoerbaar is maar dat de initiatiefnemers
zich er van bewust zijn dat de omgeving behoefte heeft aan de toepassing van nieuwe
stedenbouwkundige ontwikkelingen en dan met name op het terrein van parkeren. Het draagvlak voor
het plan zou daarmee nog verder toenemen.
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