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Wat vertel ik vandaag?  
 Korte beeld van het Hembrugterrein 

 Cultuurhistorie in omgevingsplan 

 Het gebiedspaspoort 

 De werkwijze 

 

 





 

Ontstaan  (1654)  





 



 

Wapenfabriek – patronenfabriek – munitiefabriek  



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 

De grootste herbestemmingsopgave van Nederland is in 2012 van start gegaan!  





De Affuitenhal  



De Affuitenhal  



 



Het Waslokaal 



Het Waslokaal 



Het Waslokaal 
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Beeldkwaliteitsplan  
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Opgaven omgevingsplan  
Doel: 
 flexibel bestemmingsplan 
 organische gebiedsontwikkeling  
 niet te veel regels en procedures 
 wel voldoende (rechts)zekerheid voor omwonenden en gemeente 
 

 In eerste instantie functies realiseren in bestaande bebouwing  

 Gedacht wordt aan:  

 ateliers, studio’s, ambachtelijke werkplaatsen 

 woningbouw 

 toerisme, evenementen, congressen 

 horeca 

 onderwijs, zorg 



Pilot omgevingsplan - 7e tranche Chw   

Wat is hier anders dan bij een 
bestemmingsplan? 

 

 van ruimtelijk relevant naar fysieke leefomgeving 

 vooraf  slechts globaal onderzoek 

milieukwaliteitseisen 

 looptijd bestemmingsplan naar 20 jaar 

 Uitvoerbaarheid niet verplicht 

 Kostenverhaal juridisch niet verplicht 



Cultureel erfgoed in het omgevingsplan 

 Cultuurhistorische waarden en monumenten 

 

 Beschermd stads- en dorpsgezicht 

 Beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken 

 

 Integrale benadering (nieuw):  

 (Erfgoed)verordening rechtstreeks in omgevingsplan (nieuw) 

 Gebiedspaspoorten: 

 Korte welstandsparagraaf 

 Kwaliteiten per deelgebied 

 Uitgangspunten voor toevoeging en invulling  

 Laadvermogen per deelgebied: functioneel, ruimtelijk en 
cultuurhistorisch  
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Nota van uitgangspunten 
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Maximaal 500 woningen 

Maximaal 180.000 m2 bvo 
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Doel: organische 

gebiedsontwikkeling met 

uitgangspunt ruimtelijke 

kwaliteit.  
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Doel: 500 woningen erbij 

terwijl binnen gebied 

authenticiteit blijft behouden, 

infra moet kloppen en 

openbaren ruimte, 

monumenten en nieuwbouw in 

elkaar overvloeit.  
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Gebied organisch in ontwikkeling 
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Wonen?  

 



 



Randvoorwaarden gebiedspaspoorten 
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Proces en advies   
 Er komt een kwaliteitsteam 

 Alle inititiatieven komen direct bij kwaliteitsteam 

voor een eerste gesprek 

 Dan volgt een planbegeleidingstraject 

 Werkwijze wordt separaat vastgesteld tussen 

eigenaar en gemeente 
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