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Geacht college,  

 

In het algemeen hebben we waardering voor de plannen van de Poort van Hoorn. Er blij-

ven een paar punten die ons zorgen baren: de zuidzijde van het station en de verkeersfunc-

tie van het Pelmolenpad.  

 

1. Het grote verschil tussen het bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan 

Onze bezwaren zitten in het grote verschil tussen het bestemmingsplan en het Beeldkwali-

teitsplan. Het probleem is dat een beeldkwaliteitsplan niet juridisch bindend is. Het be-

stemmingsplan gaat altijd boven deze beleidsstukken. Binnen de beide bestemmingsplan-

nen komt alleen in de toelichting in een kort tekstblokje het beeldkwaliteitsplan terug. Het 

specifiek versleutelen van een beeldkwaliteitsplan in een bestemmingsplan (nadere eis in 

de regels) is juridisch mogelijk. Hiervoor is echter niet gekozen wat inhoudt dat er geen ju-

ridische zekerheid bestaat dat de gewenste beelden in het bestemmingsplan zijn verankerd. 

 

Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel om de bouwregels uit het bestemmingsplan te verta-

len in beelden die voor een brede groep in de samenleving herkenbaar en begrijpelijk zijn. 

Bij eerdere bestemmingsplannen maakte de gemeente eerst een beeldkwaliteitsplan om 

daarna de bouwregels aan de beelden aan te passen. Wij maken er bezwaar tegen dat het 

bestemmingsplan nu bouwvolumes toestaat die niet bedoeld zijn in het beeldkwaliteitsplan 

en dat het beeldkwaliteitsplan onvoldoende aan het bestemmingsplan is gekoppeld. 
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2. Stationsplein zuid 

Het is  stedenbouwkundig gebruikelijk om het bestemmingsplan af te stemmen op het 

Beeldkwaliteitsplan en omgekeerd. In de voorliggende plannen worden de onderlinge ver-

schillen niet verklaard. Aan de zuidzijde van het station nabij de traverse staat een groot 

bouwblok geprojecteerd. Het verschil tussen de maximale bouwhoogte en de wens in het 

beeldkwaliteitsplan om hier niet hoger te bouwen dan maximaal vier bouwlagen met een 

kap is groot. Binnen de bestemmingsplanregels is een bouwwerk van 6 bouwlagen zonder 

kap mogelijk, het bestemmingsplan geeft een maximale bouwhoogte van 17 meter zonder 

extra eisen. Dit, in combinatie met de beperkte geldigheid van het beeldkwaliteitsplan, be-

tekent dat er zomaar een groot bouwblok kan ontstaan. 

De bebouwing aan de zuidzijde naast de loopbrug over het spoor behoort van hoge steden-

bouwkundige en architectonische kwaliteit te zijn. Dit vraagt een goede borging in het be-

stemmingsplan. Dat kan met een meer gedetailleerde bestemming (een maximale goot-

hoogte, passend bij 4 bouwlagen en een dakhelling niet steiler dan 580), of een betere ver-

ankering van het beeldkwaliteitsplan in het bestemmingsplan. 

 

3. Pelmolenpad gebied 

Ook hier is hetzelfde probleem met het beeldkwaliteitsplan. Het verschil tussen beeldkwa-

liteitsplan en bestemmingsplan komt het meest tot uiting bij de zeer zware verkeersbestem-

ming waarbinnen zelfs een gelijkvloerse nieuwe kruising met het spoor zou kunnen passen. 

Binnen het stedenbouwkundig plan is juist hier gekozen voor een grote mate van verblijfs-

kwaliteit met een goede langzaamverkeersverbinding naar het nieuwe stadsstrand. Deze 

functie deelt de toch al kleine woonbuurt zeer hard in tweeën met een grote belasting voor 

de woonomgeving. De vraag is of in deze bestemmingsplanperiode de Carbasiustunnel al 

moet worden gerealiseerd. Bij de realisatie van de Carbasiustunnel moet de regel gelden 

dat eerst het parkeren ten noorden van het station is aangelegd en de binnenstad is aange-

past aan een autoluw regiem. Het autoluw maken van de binnenstad is er niet mee gebaat 

als de auto-bereikbaarheid eerst drastisch wordt opgevoerd en daarna pas de parkeermaat-

regelen gelden. Al deze stappen zijn niet binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar te 

realiseren. Wij dienen dan ook bezwaar in om de tunnel nu al binnen het bestemmingsplan 

mogelijk te maken. Een reservering met de bevoegdheid om de tunnel te realiseren na de 

nodige stappen nadat het parkeren aan de randen van de binnenstad is gerealiseerd en de 

binnenstad autoluw is geworden is een optie. Deze stap geeft ook de mogelijkheid om de 

tunnel financieel mogelijk te maken. 

 

4. Gebied noord van het station 

Het opnemen van het beeldkwaliteitsplan in het bestemmingsplan zal ook de bebouwing 

aan de noordzijde van het station ten goede komen. Ook hier is een discrepantie tussen het 

gewenste beeld en de maximale maten binnen het bestemmingsplan. 

 

5. Mogelijke toekomstige effecten 

In het algemeen dekken de bestemmingsplannen en de beeldkwaliteitsplannen elkaar niet 

af. Door het niet juridisch koppelen van beide stukken blijft de zeer gewenste hoogwaar-

dige kwaliteit van de Poort van Hoorn ongewis ondanks de inzet van een kwaliteitsteam. 

Ook dit team is gebonden door de juridische werkelijkheid en de waan van de dag. Als ver-

eniging hebben we geleerd van de gang van zaken rond de Toren van Hoorn. In eerste in-

stantie hebben we daar een zienswijze tegen ingediend met de vraag om eerst hoogbouw-

beleid in te voeren en een hoogbouweffectrapportage te maken.  
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Daar er een beeldkwaliteitsplan aan ten grondslag lag met een kleine toren zijn we in onze 

bezwaren niet verder gegaan. Tot onze verbazing kon de projectontwikkelaar alle grenzen 

van het bestemmingsplan benutten en het beeldkwaliteitsplan ter zijde schuiven. Een resul-

taat is een bouwplan dat uiteindelijk het beschermde stadsgezicht van Hoorn vanuit het 

Markermeer niet ten goede is gekomen. 

 

6. Rijksmonumenten 

Juist bij de Noorderveemarkt is er gekozen voor een harde groen- en verkeersbestemming 

om de looproute te kunnen opschuiven waar juist een gemengde bestemming gewenst is 

om tijdens de uitvoering de juiste keuzes te kunnen maken. Deze harde bestemming maakt 

een discussie onmogelijk over de toekomst van de veehekken, zijnde een rijksmonument, 

en een aantal monumentale bomen. De discussie of deze monumenten moeten worden ver-

wijderd voor de realisatie van het plan is nog nooit gevoerd. De discussie of de verkeers-

ontsluiting en voetgangersroute wel over het monument moeten lopen moet pas in de uit-

werkingsfase genomen worden. Wij missen de afweging in het bestemmingsplan tussen 

het handhaven van de waarde van het rijksmonument en het beoogde verkeerstracé. Wij 

maken bezwaar tegen het opschuiven van de voetgangersroute en de verkeersbestemming 

die de sloop van dit monument onherroepelijk maakt. 

 

7. Mobiliteiten en een autoluwe binnenstad 

In de mobiliteitsvisie wordt gesproken over meer ruimte voor de fietser en de voetganger 

in de binnenstad, dit betekent minder geparkeerde auto’s in de binnenstad. Binnen beide 

bestemmingsplannen wordt er geen rekening gehouden met de toekomst van een autoluwe 

binnenstad. Juist aan de randen van de binnenstad moeten meer parkeerplaatsen komen 

voor bewoners, andere parkeervergunninghouders en bezoekers. Extra parkeercapaciteit 

behoort ook tot deze opgave te behoren op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde 

mobiliteitsvisie. Naar onze mening is de geprojecteerde capaciteit onvoldoende om zowel 

de nieuwe bewoners, het bezoekend publiek en het verlagen van de parkeerdruk in de bin-

nenstad te kunnen bedienen.  

 

De discussie over ondergronds en bovengronds parkeren in de gemeenteraad is ons niet 

ontgaan. Helaas hebben wij geen inzicht in de voor de Poort van Hoorn geldende financi-

ele aspecten. In z’n algemeenheid is ondergronds parkeren aanmerkelijk duurder. Uiteraard 

zijn wij een groot voorstander van ondergronds parkeren, maar woningen zullen daarmee 

duurder worden. En in Nederland en zeker in de gemeenten buiten de randstad geldt: hoe 

duurder de woning hoe groter het bezit van een privé auto.  

 

8. Financiën 

De Vereniging Oud Hoorn heeft een  mening over erfgoed, beleving van de stad en de ont-

wikkeling daarvan. In dit geval  denken we dat de beoordeling van de plannen beter zou 

kunnen wanneer een financiële paragraaf zou zijn toegevoegd. De transparantie m.b.t. de 

nieuwe ontsluiting en het ondergronds parkeren is helaas volledig afwezig. ‘Wordt de 

Poort van Hoorn het financiële putje van de gemeente?’ is dan al snel de vraag. Met toe-

voeging van een financiële paragraaf kunnen we een realistischer oordeel vormen en met 

meer toegevoegde waarde meedenken. 
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Hoogachtend, 

 

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn 

Jaap van der Hout, voorzitter    Matt Wever, secretaris 


