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Raadsvoorstel en besluitnota 

Onderwerp 
Maak.Zaanstad Project Hofwijk Noord fase 1 - uitgangspunten voor anterieure overeenkomst 

Gevraagd besluit 
1. Akkoord gaan met de volgende uitgangspunten die opgenomen worden in een anterieure 

overeenkomst t.b.v. de bouw van ca. 750 woningen in het project Hofwijk Noord fase 1 
binnen het gebied van Maak Zaanstad Kogerveldwijk: 

a. De sanering van de vervuiling, gelegen op het Kan-terrein en naastgelegen 
perceel van verffabriek Touwen, veroorzaakt door firma Kan Palen wordt als 
gevolg van een in 2000 gesloten vaststellingsovereenkomst door de gemeente 
uitgevoerd, binnen staatssteunrechtelijke kaders. 

b. De exploitant ontvangt, op grond van afdeling 6.4 Wro (grondexploitatie) een 
bijdrage van maximaal € 2 miljoen voor het opheffen van de milieucirkel van 
verffabriek Touwen door het vertrek van de verffabriek. 

c. De gemeente voert, onder betaling van een bovenwijkse bijdrage door exploitant, 
de benodigde bovenwijkse herinrichting van infrastructuur uit (aanpassing 
kruising Heijermansstraat /Hof van Zaenden en herinrichting Hof van Zaenden 
(grenzend aan plangebied) en Pro Patriastraat). 

d. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegd 
stedenbouwkundig kader Project Hofwijk Noord fase 1 

e. Het woonprogramma bestaat uit 20°/o woningen in sociale huursector; to weten 
circa 150 woningen van in totaal circa 750 woningen. 

f. Anticiperen op de aanstaande verdichting door de gebiedsnorm voor het bepalen 
van de parkeernorm aan to passen Haar Zeer Sterk Stedelijk B 

g. In het projectgebied wordt minimaal voor de toekomstige woningen en 
voorcieningen parkeerregulering ingevoerd. 

2. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van 50°/o van de benodigde middelen voor 
uitvoering van besluitpunten 1a, 1 b en 1 c ad. € 3,2 miljoen en deze to dekken uit het 
Transformatiefonds, onder voorbehoud dat de andere 50% wordt gedekt door de 
provincie en € 900.000 wordt bijgedragen door de initiatiefnemers t.b.v. de sanering. 

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet 
Openbaar 

Kernverhaal 
De gemeente en de grondeigenaar van het Kan-terrein willen na een periode van intensief 
samenwerken een anterieure overeenkomst sluiten voor de bouw van circa 750 woningen in 
de Hofwijk Noord. Zo'n overeenkomst is de eerste stap om van het gehele bedrijventerrein 
waar het gebied onderdeel van is, een aantrekkelijk woon-werkgebied to maken. Dat is de 
ambitie die de gemeenteraad heeft opgetekend in het gebiedsperspectief voor de 
Kogerveldwijk. 

In Hofinrijk Noord ligt het Kan-terrein al meer dan tien jaar braak. Het is een moeilijk terrein om 
to ontwikkelen. Dit komt omdat de grond in het gebied ernstig vervuild is. Ook is er in de buurt 
een verffabriek die veiligheidshalve beperkingen geeft (een zogenaamde hindercirkel). Verder 
zijn er in het gebied verschillende eigenaren, met elk hun eigen ambities en opgaven. 

Om deze anterieure overeenkomst to ondertekenen, moeten het college en de gemeenteraad 
eerst belangrijke uitgangspunten bepalen. Die gaan o.a. over de sanering, de verhuizing van 
verffabriek Touwen, infrastructurele aanpassingen in de wijk, de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, het aantal sociale huurwoningen dat er komt, over de parkeernorm en 
parkeerregulering en over financien. 
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Aanleiding 
Vaststellingsovereenkomst voor ernstig vervuilde grond Kan Palen 
Na een tang onderhandelingstraject is in 2000 een vaststellingsovereenkomst tussen de Staat 
en Kan Palen c.s. gesloten. De Staat verleent Kan Palen c.s. finale kwijting ter zake van alle 
aanspraken die jegens hen op grond van de Wet bodembescherming gemaakt kunnen 
worden. Daarnaast vrijwaart de Staat Kan Palen c.s. voor eventuele aanspraken van de 
overheid ter zake van de verontreiniging. In de vaststellingsovereenkomst wordt de sanering 
gekwantificeerd op f 6,3 mifjoen (gulden); o.b.v. draagkracht is overeengekomen dat Kan 
Palen c. s. dat afkoopt voor f 300.000 (gulden). Het Kan-terrein ligt al decennia braak, is zwaar 
vervuild en speelt een belangrijke rol in het op gang brengen van de gewenste transformatie 
van Hofwijk. De gemeente heeft de vaststellingsovereenkomst overgedragen gekregen en 
aanvaard. De verontreiniging van het terrein van Kan Palen wordt sinds begin jaren negentig 
van de vorige eeuw beheerst. Verontreinigd grondwater wordt opgepompt en gereinigd. Het 
doel van deze maatregelen is vooral om verdere verspreiding van verontreinigd grondwater to 
voorkomen, de verontreiniging zelf wordt op deze wijze niet verwijderd. De verontreiniging 
van het Kan Palen terrein beperkt zich niet tot het perceel van Kan zelf. De verspreiding van 
de vervuiling in het grondwater strekt zich ook uit over percelen van de aangrenzende 
gebieden ten noorden en ten zuiden van de locatie. De gemeente monitort Welke invloed de 
grondwateronttrekking heeft op de woningen en bedrijfsgebouwen in de omgeving. 
Voortvloeiend uit de overeenkomst worden de kosten van de beheersing door de gemeente 
Zaanstad betaald. 

Voor een duurzame sanering van Kan Palen en omgeving heeft de gemeente een 
beschikking van € 3,8 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken gekregen. Dit geld 
is dus voor deze sanering gereserveerd (2019/2354). 

Aanzet tot transformatie Hofwijk Noord (Kan Palen en omgeving) heeft een lange 
geschiedenis 
AI in 2012 vormde deze locatie onderdeel van het Ontwikkelplan ZaanlJ (2012/63280), waarin 
de intensivering en transformatie tangs Zaan en IJ gezien werd als een logische stap in de 
verdere ontwikkeling van de Amsterdamse metropool. In het Ruimteplan ZaanlJ maakt de 
locatie van Kan Palen deel uit van De Stadse Zaan (locatie 16, Drieling en omgeving). 

In het Perspectief Kogerveldwijk 2040 (2019/9085) is deze ambitie verder uitgewerkt: 
Zaanstad staat voor een enorme woningbouwopgave. Om het groene buitengebied to sparen, 
komen de nieuwe woningen in de bestaande stad. Er is nog plaats voor woningen in 
Kogerveldwijk door leegstand op bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van 
sportverenigingen. Daarnaast heeft Kogerveldwijk een kwaliteitssprong nodig om de kansen 
voor huidige bewoners ook to vergroten. 

De ambitie is om het bedrijventerrein in Hofwijk to transformeren Haar een aantrekkelijk 
woon/werkgebied. Wonen voor mensen met verschillende inkomens en leefstijlen. Met 
aantrekkelijke horeca in een parkrand aan het water, maatschappelijke voorzieningen, 
uitdagende speelplekken. Kogerveldwijk, met daarin de buurten Kogerveld, Boerejonkerbuurt 
en Hofwijk, is nu een gebied met een mix van goed en slecht functionerende bedrijven, 
braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. De ontwikkeling 
moet ook een flinke impuls geven aan Hofwijk, een kwetsbare wijk met nagenoeg uitsluitend 
sociale woningbouw. 

Transformatie brengt hoge kosten met zich mee en onderlinge afhankelijkheden zijn groot 
Transformatie van een binnenstedelijk bedrijventerrein is een complexe opgave als gevolg 
van sterk versnipperd grondeigendom, onderlinge afhankelijkheden tussen grondeigenaren 
om de gewenste ontwikkeling to realiseren, goed lopende bedrijvigheid naast braakliggend 
terrein en hoge kosten door o.a. saneringsopgave en wegnemen van een hindercirkel. De 
ambities uit het Perspectief Kogerveldwijk vragen ook daarom bovenmatige inspanning van 
alle partijen. Zoals in verschillende raadsinformatiebrieven (2015/138706 en 2017/47953) is 
aangegeven is het een zoektocht om de transformatie op gang to krijgen. Dit heeft met name 
to maken met de hoge kosten voor de sanering van de vervuiling veroorzaakt door firma Kan. 
Om tot een structurele oplossing to komen voor de vervuiling, waar de gemeente 
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verantwoordelijk voor is, is eerder vastgelegd (2016/96462) dat het uitgangspunt voor de 
sanering is dat het duurzaam wordt opgelost. Hiermee wordt een structurele oplossing 
gecreeerd voor de eeuwigdurende beheersing van de verontreiniging, die de gemeente 
verplicht is uit to voeren. 

Eindelijk zicht op een haalbaar en uitvoerbaar plan, passend bij de ambities voor 
Kogeiveldwijk, voor de transformatie van het Kan-terrein en omgeving 
Voor het Kan Palen terrein was al eerder een stedenbouwkundig plan gemaakt dat uitging 
van 150 woningen in vier woonblokken. In 2018 is het overleg met de eigenaren van de 
naastgelegen gronden — Verffabriek Touwen en Rochdale — gestart over herontwikkeling en 
transformatie waardoor er nu zicht is op een fors hoger aantal woningen van ca. 750 
woningen (in fase 1) en 250 (in fase 2 en 3). Dit is vanuit de verdichtingsopgave gewenst en 
is nodig om tot een financieel haalbaar plan to komen. De Brie grondeigenaren hebben een 
intentieovereenkomst met elkaar gesloten en samen met de gemeente is gewerkt aan de 
gewenste stedenbouwkundig opzet. De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan de 
condities en voorwaarden voor een plan dat past bij de verstedelijkings-ambities en de 
mogelijkheden van de bedrijven in de bestaande situatie. Gemeente en initiatiefnemers 
hebben in nauwe samenwerking onderzocht Welke randvoorwaarden en uitgangspunten voor 
het project Hofwijk Noord fase 1 nodig zijn. Voor zover nodig, worden deze hierbij voorgelegd 
ter besluitvorming. 

750 nieuwe woningen in de nab~heid van de Zaan en station Kogerveld 
Het projectgebied van Hofwijk Noord fase 1 wordt aan de noord- en oostkant begrensd door 
Hof van Zaenden, aan de westkant door de Oostzijde/ Zaan en aan de zuidkant door de Pro 
Patriastraat. Het is een belangrijk deel van het bedrijventerrein van Hofwijk met dus o.a. het 
braakliggende Kan-terrein met de ernstige vervuiling en de goedlopende verffabriek Touwen. 
Aan de zuidkant van het projectgebied aan de Pro Patriastraat liggen drie 
appartementencomplexen van Rochdale, waarvan er twee in aanmerking komen voor sloop/ 
nieuwbouw. Het projectgebied biedt, na de noodzakelijke verplaatsing van Touwen en de 
noodzakelijke sanering van het gebied, ruimte voor ca. 750 nieuwe woningen en enkele 
voorzieningen, waaronder horeca aan de kant van de Zaan. Met de verdichtingsambitie voor 
Hofwijk is het nodig om de transformatie in samenhang uit to voeren. Dit betekent dat studie 
is gemaakt van een groter gebied (tot aan het spoor), maar de uitgangspunten zoals in dit 
besluit voorgesteld zijn bedoeld om een anterieure overeenkomst to sluiten voor fase 1 van 
het ontwikkelgebied. 

Beoogd resultaat 
De benodigde essentiele uitgangspunten vaststellen, zodat een anterieure overeenkomst 
gesloten kan worden met de grondeigenaar van het Kan-terrein t.b.v. de ontwikkeling van 
project Hofwijk Noord fase 1. Daarmee komt de bouw van circa 750 woningen en de 
ontwikkeling van knooppunt Kogerveldwijk een stap dichterbij. 

Kader 
• MaakZaanstad —Analyse Kogerveldwijk (2017/45417): Hofwijk is een woon/werk buurt 

met braakliggende terreinen die schreeuwen om ontwikkeling (paragraaf 5.3) 
• MaakZaanstad — Perspectief Kogerveldwijk 2040 (2019/9085): 

o M.b.t. ontwikkeling Hofwijk: Met de plannen wordt aangesloten op de 
verdichtingsopgave rond het station. Bouwen in hogere dichtheid dus. 

o M.b.t. het woningbouwprogramma: er wordt met transformatie ruimte geboden 
voor de bouw van 2.000 tot 2.500 nieuwe woningen in een divers aanbod, 
waarvan o.a. 600 — 750 sociale huurwoningen. 

o M.b.t. parkeren: De Kogerveldwijk is (in potentie) zeer goed bereikbaar, zowel per 
openbaar vervoer als per auto. Dat maakt het gebied nou juist zo geschikt om 
verantwoord to verdichten, dus woningen en voorzieningen bij to bouwen. Wanneer 
we de bereikbaarheid met het openbaar vervoer als uitgangspunt nemen (dat is 
immers veel duurzamer dan autoverkeer) spelen we in op de toekomst. Een 
duurzaam mobiliteitssysteem, gebaseerd op snelle verbindingen via het openbaar 
vervoer, vermindert het aantal auto's in de wijk en zet een transformatie in gang 
richting fietsen en lopen. Parkeerregulering en vormen van autodelen zijn hierbij 
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onvermijdelijk. Omdat een dergelijke transformatie Haar andere vormen van mobiliteit 
niet in een keer gerealiseerd zal zijn, houdt dit Perspectief rekening met een fasering 
(groeimodel). Het is daarbij ook van belang dat de kwaliteit van de verbindingen 
met de frets en met het openbaar vervoer sterk verbeterd wordt. Dit zal het 
draagvlak voor ingrepen vergroten. 

• Keuze voor bodemsaneringsvariant (2016/96446): Met dit B&W-besluit is het 
uitgangspunt vastgesteld dat voor het saneren van de ernstig verontreinigde bodem van 
het Kan Palen terrein de duurzame bodemsaneringsvariant (t.o.v. functioneel saneren) de 
voorkeur heeft, omdat hierdoor een structurele oplossing wordt gecreeerd voor de 
eeuwigdurende beheersing van de verontreiniging, die de gemeente verplicht is uit to 
voeren. Tevens is vastgesteld dat een financieel haalbaarheidsonderzoek zal worden 
gedaan ten behoeve van deze sanering. 

• Aanmelding Kogerveldwijk bij de provincie Noord-Holland in het kader van de 
OVKnooppuntontwikkeling voor medefinanciering (2018/ 29038): Met name in het 
deelgebied Hofwijk, dat met de braakliggende en versleten fabriekslocaties als Brownfield' 
kan worden aangemerkt, is een bijdrage van andere overheden nodig om de gewenste 
woningbouwontwikkeling op gang to brengen. 

• Transformatiefonds (2016/204455): Een bijdrage uit het Transformatiefonds levert een 
directe bijdrage aan (versnelling) van) de realisatie van gewenste woningbouwlocaties in 
Zaanstad en draagt aantoonbaar bij aan de verbetering van de (basis)kwaliteit van de 
fysieke en sociale leefomgeving van de inwoners van de stad. 

• Uitvoeringsagenda Wonen 2019 — 2024: In actieprogramma 2 `Woningproductie en 
woonprogrammering nieuwbouw' wordt ingezet op een jaarlijkse toename met 300 
sociale huurwoningen en is ten aanzien van sturen op woonprogrammering van dit 
segment opgenomen dat: We stellen ons terughoudend op met sociale huur in kwetsbare 
buurten op basis van de leefbarometer BZK (Poelenburg/Peldersveld, delen van 
Zaandam Zuid en Kogerveldwijk (Hofwijk) en met een bovengemiddeld aandeel sociale 
huur (Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Zaandam-Zuid en Rosmolenwijk). 

• Parkeerbeleid 'Ruimte voor parkeren' (2016/138203): Hierin zijn de criteria opgenomen 
t.b.v. het invoeren van gereguleerd parkeren. Gezien de verstedelijkingsopgave rondom 
een OV-knooppunt wordt voorgesteld om op voorhand vast to stellen dat 
parkeerregulering wordt ingevoerd voor minimaal het projectgebied en de wenselijkheid 
to onderzoeken om dit voor een breder gebied (Hofwijk) in to voeren om to voorkomen 
dat parkeerdruk op de omgeving ontstaat. 

• Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad: Het parkeerbeleid biedt mogelijkheden voor 
maatwerk. Verschillende maatwerkoplossingen (uit het vigerend beleid) zullen worden 
toegepast om to komen tot goede parkeeroplossingen. Parkeerregulering vergroot de 
inzetbaarheid van maatwerkoplossingen. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de 
stedelijkheidsgraad to anticiperen op de dichtheid en type gebied dat gerealiseerd wordt 
met het project. Daarmee wordt voor Hofwijk de gebiedsnorm aangepast van Sterk 
Stedelijk C Haar Zeer Sterk Stedelijk B. Dit betekent dat een lagere parkeernorm zal 
worden toegepast. 

Argumenten en afwegingen 
Actualiteit: momentum door aanstaand besluit bij verffabriek Touwen 
De verffabriek Touwen staat voor het besluit om to moderniseren op de huidige locatie of to 
verhuizen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) schrijft voor dat regelmatig 
getoetst moet worden of de vergunningsvoorschriften van een bestaande 
omgevingsvergunning nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de 
technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu. Voor de verffabriek heeft dit geleid 
tot een actualisatie van de vergunning van de Omgevingsdienst met voorwaarden t.a.v. het 
voldoen aan huidige wet- en regelgeving. Dit maakt dat het bedrijf nu twee opties heeft: 
moderniseren of vertrek. De geactualiseerde vergunning schrijft voor dat de verffabriek 
uiterlijk 3 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning hun aanpak kenbaar 
moeten maken aan de Omgevingsdienst. De vergunning is op 27 septemberjl. onherroepelijk 
geworden. In beginsel wil Touwen meewerken aan verplaatsing, in overleg met de 
grondeigenaar van het Kan-terrein. 
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Om op tijd to zijn voor het aflopen van de besluitvormingstermijn uan verffabriek Touwen is 
uiterlijk medio december een raadsbesluit nodig over de randvoorwaarden en uitgangspunten 
voor de anterieure overeenkomst. Dit betreft o.a. een bijdrage voor het wegnemen van de 
hindercirkel door verplaatsing van Touwen en de uitvoering van de sanering op kosten van de 
gemeente (met 50% cofinanciering door de provincie). Touwen kan alleen besluiten om to 
vertrekken wanneer zij verzekerd zijn van een bijdrage van maximaal € 2 miljoen voor het 
opheffen van de milieucirkel van de verffabriek Touwen door het vertrek van de fabriek. Deze 
bijdrage kan de gemeente (voor 50% medegefinancierd door de provincie) doen op grond van 
afdeling 6.4 Wro (grondexploitatie). Met die bijdrage kan Touwen de eigen 
verplaatsingskosten financieren. Voor het doen van die bijdrage aan Touwen tot het 
wegnemen van de hindercirkel vormt een anterieure overeenkomst de basis. Die anterieure 
overeenkomst wordt in december (direct na het raadsbesluit) afgesloten onder ontbindende 
voorwaarde dat de 50% bijdrage van de provincie rondkomt. Met een anterieure 
overeenkomst committeert de gemeente zich ook aan een ontwikkeling. 

Verplaatsing Touwen is van cruciaal be/ang voor transformatie Hofwijk Noord 
De verplaatsing is om verschillende redenen van belang: 
1. Verffabriek Touwen heeft een hindercirkel (externe veiligheid) en realisatie van 
woningbouw in een logisch stedenbouwkundig geheel met de gewenste dichtheid is niet 
mogelijk zonder de verplaatsing van Touwen. De kosten voor het wegnemen van de 
hindercirkel door Touwen moeten nu, ten behoeve van ontwikkeling van Hofwijk Noord fase 
1, voor 100% in fase 1 van het project gemaakt worden, maar ook toekomstige 
initiatiefnemers uan de verdere transformatie van Hofwijk Noord zullen profiteren van het feit 
dat deze hindercirkel weg is. Daarvoor worden de huidige initiatiefnemers door de gemeente 
gecompenseerd. De gemeente kan deze kosten eventueel verhalen in latere ontwikkelingen 
in Hofwijk Noord (zoals opgenomen in het Perspectief Kogerveldwijk 2040). Dit gaat om een 
bijdrage van maximaal € 2 mifjoen. Dit wordt als volgt onderbouwd: geschatte kosten voor 
verplaatsen betreffen € 7 mifjoen. De verdeelsleutel tussen fase 1 en vervolgfases (2 & 3) 
wordt gebaseerd op basis van het aantal woningen in de verschillende fasen (750 in fase 1 
en 250 in fase 2 en 3). Het bedrag van € 2 miljoen is gebaseerd op een waarde-inschatting 
van verffabriek Touwen door de initiatiefnemers (en op hoofdlijnen getoetst door 
Grondzaken), waarop de verdeelsleutel is toegepast. Op basis van een taxatie wordt de 
definitieve bijdrage van de gemeente vastgesteld, met een maximum van € 2 miljoen. 
2. De vervuiling van creosoot die bij Kan Palen is gevonden, strekt zich uit over het 
naastgelegen terrein Touwen. Het spreekt voor zich dat het voordelig is voor het grotere 
gebied to kunnen uitgaan van een stedenbouwkundig plan en een sanering. Daarmee kunnen 
kosten worden bespaard, zoals de kosten voor een damwand tussen het gesaneerde Kan 
Palen en het naastgelegen terrein evenals de kosten voor bemaling van dit terrein. 

De combinatie van deze redenen gerelateerd aan de gewenste transformatie maakt dat een 
gecombineerd besluit over de bijdrage van de gemeente m.b.t. de sanering en het vertrek van 
verffabriek Touwen op dit moment noodzakelijk is. 

Om de transformatie op gang to brengen zijn de volgende (financiele) uitgangspunten voor de 
anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers van project Hofwijk Noord fase 1 van belang: 

• De gemeente voert voor haar rekening en risico de sanering uit op de terreinen van 
Kan en verffabriek Touwen met inachtneming van staatssteunrechtelijke kaders. 

• De gemeente doet (voor 50% medegefinancierd door de provincie) een bijdrage van 
maximaal € 2 miljoen t.b.v. het verplaatsen van verffabriek Touwen waardoor de 
hindercirkel weg is, binnen de kaders van de Wro. 

• De gemeente voert de bovenplanse aanpassingen uit aan de infrastructuur, to weten 
aanpassing kruising Heijermansstraat/ Hof van Zaenden en herinrichting van Hof van 
Zaenden en de Pro Patriastraat. 

Het gaat in totaal om een overheidsinvestering van € 6,4 miljoen. Op basis van een 
reservering van € 6 miljoen in de provinciale programma's 'OV-knooppunten' en 
'Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw' is de verwachting dat de helft door de 
provincie zal worden bijgedragen. Voor de andere helft wordt dekking gezocht in het 
Transformatiefonds. Zie voor verdere onderbouwing en overwegingen bij de financiele en 
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Hieronder volgt per programmatisch / beleidsmatig uitgangspunt een toelichting en 
onderbouwing op het gevraagde besluit: 

Het ruimtelijk kader, gebaseerd op de verdichtingsopgave rond het station, als vertrekpunt 
voor het juridisch planologisch kader 
De ruimtelijke kaders zijn op hoofdlijnen vastgelegd in het Perspectief Kogerveldwijk 2040. 
Het stedenbouwkundig plan wordt binnen de kaders van dit Perspectief uitgewerkt. 

De planopzet gaat uit van een hoofdstructuur waarvoor twee nieuwe straten in oost-west 
richting worden gerealiseerd in het projectgebied, waarmee wordt aangesloten op de 
historische structuur van het gebied. Er komen aan de kant van de Zaan grote 
appartementengebouwen, die zullen doen denken aan fabriekscomplexen. In combinatie met 
kleine woningen en gebouwen vormen ze op Zaanse wijze een front aan het water. Verder de 
buurt in, in oostelijke richting, wordt de bebouwing geleidelijk lager en krijgt het plan meer het 
karakter van Zaanse straatjes en paden. 

In het Stedenbouwkundig Kader is de planopzet in beelden vastgelegd (zie bijlage). Dit vormt 
de basis voor het stedenbouwkundig plan, dat ten behoeve van de anterieure overeenkomst 
wordt opgesteld. In dit stedenbouwkundig plan worden tevens uitgangspunten ten aanzien 
van duurzaamheid, klimaatadaptatie, erFgoed en de inrichting van de openbare ruimte 
opgenomen. Daarna zal dit in een juridisch planologisch kader vertaald worden. Over dit 
juridisch planologisch kader zal inspraak plaatsvinden en dit staat open voor bezwaar en 
beroep. 

20% socia/e huur om een meer diverse en sterkere buurt to worden en de financiele 
haalbaarheid van het project to vergroten 
Hofwijk is een sociaal-economisch zwakke buurt met 85°/o sociale huurwoningen en 
bedrijvigheid. Hofwijk, als onderdeel van de Boerenjonkerbuurt, scoort onvoldoende in de 
leefbarometer (bron: https://www.leefbaarometer.nl/kaart). In het Perspectief is de ambitie 
opgenomen om voor de Kogerveldwijk tot een diverse en dynamische wijk to komen. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door menging van verschillende type woningen in de buurt. Met het 
Perspectief Kogerveldwijk is vastgesteld dat er ruimte wordt geboden voor transformatie t.b.v. 
de bouw van 2.000 tot 2.500 woningen, waarvan 600 — 750 sociale huurwoningen. Het 
project Hofwijk Noord fase 1 draagt daar met respectievelijk ca. 750 en 150 woningen aan bij. 
Indien 48 sociale huurwoningen van Rochdale worden gesloopt en er 150 huurwoningen in 
Ease 1 worden teruggebouwd is sprake van een absolute toevoeging van 102 sociale 
huurwoningen. 
Op basis van deze aantallen zijn er in Hofinrijk na realisatie van dit project 41 % sociale 
huurwoningen. 

In de, nog aan to bieden, Strategie voor Kogerveldwijk zal worden voorgesteld om de 
toename van nieuwbouw woningen in het sociale segment to monitoren op wijkniveau en niet 
op projectniveau. Dat biedt de mogelijkheid om de verdeling van sociale huurwoningen 
gelijkmatiger to maken in de verschillende buurten. 20% sociale huur in dit project betekent 
echter dat dit in andere projecten, die vallen binnen het Perspectief Kogerveldwijk 2040, moet 
worden gecompenseerd. Hiertoe worden voldoende kansen gezien. 

Verder wordt ingezet op het toevoegen van BKZ-woningen (betaalbare koop Zaanstad). 
Hierover worden verkennende gesprekken gevoerd tussen de initiatiefnemers en BKZ. In de 
anterieure overeenkomst zullen hier nadere afspraken over worden gemaakt. Inzet daarbij is 
dat minimaal 40%van de woningen in het betaalbare segment worden gerealiseerd, conform 
het coalitieakkoord 'De molen op de wind zetten' (november 2019). 

Er wordt ingezet op parkeeroplossingen passend bij een OV-knooppuntontwikkeling en 
verdichtingsopgave 
Onder een deel van de nieuwe appartementengebouwen zullen gebouwde 
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parkeervoorzieningen voor de bewoners worden gerealiseerd. Daarnaast wordt direct ten 
noorden van het plangebied een tijdelijke parkeergarage gebouwd. Deze parkeerplaatsen 
kunnen op termijn, in een vervolgfase van de transformatie geintegreerd worden in 
nieuwbouw. Zoals ook opgenomen in het Perspectief Kogerveldwijk is het spoortalud geschikt 
om gestapeld parkeren tegen aan to realiseren, afgezoomd met bebouwing die een 
kwalitatieve voorkant Haar het nieuw to realiseren woongebied vormt. Verder worden enkele 
parkeerplaatsen op maaiveld gerealiseerd. Dit zijn er bewust weinig om een prettig 
leefklimaat to krijgen met rustige woonstraatjes en de omgeving van de hoogbouw ook 
aantrekkelijk in to kunnen richten. 

Op basis van de stedenbouwkundige opzet en de haalbaarheidsberekeningen is 
geconstateerd dat, onder voorwaarde van gereguleerd parkeren en anticiperen op verdichting 
met de gebiedsnorm, er voldoende ruimte is voor passende parkeeroplossingen in het 
project. 

Met de ambitie om to verdichten, een OV-knooppunt to ontwikkelen en de verwachte 
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit (zoals gebruik deelauto's) is het handig om 
flexibel to kunnen zijn als het gaat om parkeeroplossingen. Met een tijdelijke parkeergarage 
kan op termijn bij de overgang Haar de definitieve oplossing (maximaal 10 jaar) ingespeeld 
worden op een aangepaste visie op mobiliteit en parkeren. De flexibiliteit kan ook de 
komende jaren, tijdens de planuitwerking, van pas komen als er aanleiding is om de 
capaciteit aan to passen, zowel vergroten als verkleinen. 

Draagvlak 
Tijdens het opstellen van de Analyse en het Perspectief Kogerveldwijk is een uitgebreid 
participatie traject doorlopen. In de Analyse is opgenomen dat de bewoners van Hofwijk 
graag zien dat het braakliggende Kan-terrein bebouwd gaat worden. Uitgebreidere informatie 
t.a.v. het Perspectief is to lezen in de ~Rapportage participatie gebiedsperspectief 
Kogerveldwijk'. 

Over deze locatie wordt al jaren gepraat doordat het zo (technisch en financieel) lastig is om 
to transformeren. Dat maakt dat er de voorkeur aan is gegeven om de informatie over de 
programmatische uitgangspunten van de planontwikkeling tot op heden niet breed to delen. 
De onzekerheid over de haalbaarheid was steeds nog zo groot, dat onnodige teleurstelling of 
zelfs onrust niet is geriskeerd. 

Het vaststellen van de programmatische uitgangspunten en de to sluiten anterieure 
overeenkomst zijn belangrijke stappen in het proces op basis waarvan stakeholders 
geinformeerd en Hader betrokken kunnen worden. Gemeente en initiatiefnemers maken 
hierover nadere afspraken. 

De bij fase 1 betrokken bedrijven zijn betrokken en bereid hun bijdrage to leveren aan de 
transformatie. 

Aansluiting externe ontwikkelingen 
Transformatie van Hofwijk Noord houdt verband met de volgende externe ontwikkelingen: 

Voor de sanering van Kan Palen en omgeving heeft de gemeente een beschikking van € 3.8 
miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken gekregen. Dit geld is dus voor de 
sanering gereserveerd. 

Daarnaast is'Rondom knooppunt Kogerveldwijk' opgenomen bij de provincie Noord-Holland 
in de programma's `OV-knooppunten' en `Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen 
Woningbouw' voor medefinanciering van onrendabele investeringen. Dit heeft geleid tot een 
reservering van € 6 miljoen ten behoeve van ontwikkeling het knooppunt en omgeving (besluit 
GS 18/12/18). Parallel aan deze gemeentelijke besluitvorming voor de benodigde investering 
uit het Transformatiefonds wordt besluitvorming voorbereid om de reservering ter hoogte van 
€ 3,2 miljoen om to zetten in een definitieve beschikking. Besluitvorming door Provinciale 
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Staten wordt verwacht in februari 2020. Op basis van de met dit besluit beoogde, in 
december of to sluiten anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer, kan Touwen 
duidelijkheid verschaffen aan de Omgevingsdienst over de richting van haar keuze hoe to 
voldoen aan de geactualiseerde vergunning met voorwaarden. In de in december of to sluiten 
anterieure overeenkomst wordt een ontbindende voorwaarde opgenomen rondom het 
provinciale besluit over de 50% cofinanciering. Deze aanpak vormt een uitwerking binnen de 
samenwerkingsagenda 2018 - 2022, waarbij is geconstateerd dat intensivering van de 
samenwerking gewenst is t.b.v. het vlottrekken van complexe binnenstedelijke 
gebiedsontwikkelingen. Ambtelijk heeft nadere afstemming plaats gevonden over 
voorwaarden t.b.v. het verkrijgen van een definitieve beschikking. Zodra ons college heeft 
ingestemd met de raadsvoordracht zal de formele aanvraag worden ingediend. 

De Kogerveldwijk is benoemd als onderdeel van een van de MRA-sleutelgebieden om 
richting to geven aan de gesprekken met het Rijk. Bij de selectie van sleutelgebieden is 
gekeken Haar het belang van de woningbouwplannen op regionale en nationale schaal en 
Haar de impact van de projecten op de omgeving. Zo moet niet alleen worden bijgedragen 
aan de woningbouwbehoefte, maar ook aan de versterking van de leefbaarheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. 

Financiele consequenties 
Hieronder volgt een overzicht van de kosten en bijdragen die betrekking hebben op de 
sanering, wegnemen van de hindercirkel en de bovenplanse infrastructuur. De totale bijdrage 
bedraagt € 6.4 mifjoen: 
Saneren € 2.400.000 
Kosten bovenlandse infrastructuur € 2.050.000 
Hindercirckel toerekening aan fase 2 en3 € 2.000.000 

Voorgesteld wordt om 50 % to dekken uit het Transformatiefonds en voor de andere 50 °/o 
een aanvraag bij de Provincie in to dienen om een deel van het daar gereserveerde bedrag 
om to zetten in een definitieve beschikking. Besluitvorming door Provinciale Staten wordt in 
februari 2020 verwacht. In de anterieure overeenkomst die in december met de initiatiefnemer 
wordt gesloten zal een ontbindende voorwaarde worden opgenomen omtrent de definitieve 
provinciale toekenning van de aangevraagde cofinanciering. 

Impact gemeente en Provincie EUR Gemeente Provincie 

Kosten saneren 

Kosten 

Kostenraming adviesbureau Tauw 

Risico-opslag 

6.400.000 

700.000 

Bijdragen 

Bijdrage Rijk 

Bijdrage Touwen en Kan Palen 

- 3.800.000 

-900.000 

Saldo Saneren 2.400.000 1.200.000 1.200.000 

Kosten bovenplanse infrastructuur 2.050.000 1.025.000 1.025.000 

Hindercirkel toerekening aan fase 2 en 3 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

TOTAAL 3.225.000 3.225.000 

Saneren 
De kosten voor sanering zijn gebaseerd op een kostenraming van adviesbureau Tauw en 
bedragen inclusief een risico-opslag totaal € 7,1 miljoen. Naast de reeds ontvangen 
Rijksbijdrage van € 3,8 miljoen voor de sanering Kan Palen, wordt er een bijdrage gevraagd 
aan de grondeigenaar van het Kan Palen-terrein van € 600.000. Dit als gevolg van de 
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waardestijging van de grond na de sanering (taxatierapport Steenhuijs Grondzaken, 11 juni 
2019). Met het uitvoeren van een duurzame sanering, kunnen de eeuwigdurende 
beheersmaatregelen gestopt worden. Deze kosten ca. € 30.000 per jaar. Zie voor verdere 
toelichting onderjuridische consequenties. 
Touwen blijft verantwoordelijk voor de vervuiling van haar grond, met uitzondering van de 
vervuiling op hun grond die veroorzaakt is door Kan Palen. De hoogte van de kosten voor de 
sanering van de 'eigen' vervuiling wordt op basis van het onderzoek van adviesbureau Tauw 
door de vakspecialist Bodem en planontwikkelaar Grondzaken ingeschat op € 300.000. Dit 
betekent dat verffabriek Touwen dit bedrag bij moet dragen t.b.v. de uitvoering van de 
sanering. Deze afspraak wordt vastgelegd in de anterieure overeenkomst. 
Dan blijft een bedrag van € 2,4 mifjoen over dat nog niet gedekt is. 

Bovenplanse infrastructuur 
Met het toevoegen van ca. 750 woningen, waarvan 48 sloop/nieuwbouw is het nodig om de 
kruising Heijermansstraat/ Hof van Zaenden aan to passen. Daarnaast zet de gemeente 
i.v.m. de gewenste kwalitatieve verbetering van de buurt in op de herinrichting van Hof van 
Zaenden en de Pro Patriastraat. 
In het kader van de Wro kostenverhaal wordt in de anterieure overeenkomst een bijdrage 
gevraagd voor het fonds bovenwijkse voorzieningen van € 8,68 per mz uitgeefbaar terrein 
voor totaal € 600.000. De kosten betreffende de bovenplanse infrastructuur bedragen € 2,05 
miljoen. De kostenramingen zijn gebaseerd op SSK-ramingen. Het Ingenieursbureau binnen 
de Sector Openbare Ruimte heeft hier vervolgens een interne toets op uitgevoerd. 
Indien fase 2 en 3 worden ontwikkeld zal er nog een bijdrage in het kader van Wro 
kostenverhaal worden gevraagd, waarbij de aanlegkosten van de hier bovengenoemde 
genoemde bovenwijkse voorzieningen dan al zijn gemaakt. 

Hindercirkel
De verplaatsing van verfFabriek Touwen is nodig ten behoeve van de ontwikkeling van alle 
drie fasen (de hindercirkel van Touwen ligt over zowel de fasen 1, 2 als 3). 
Met andere woorden: het profijt van het verplaatsen van Touwen komt ten goede aan alle 
fasen. Dit betekent dat ook alle fasen Haar evenredigheid aan de bijbehorende kosten moeten 
bijdragen. Dit is conform het principe van kostentoerekening op basis van profijt uit de Wro 
(de zogeheten PPT-criteria, Profijt, Proportionaliteit, Toerekenbaarheid). 
Om de bijdrage to bepalen is een taxatie nodig op basis van volledige schadeloosstelling 
conform de onteigeningswet. Deze wordt nog uitgevoerd. De verdeelsleutel wordt gebaseerd 
op basis van het aantal woningen in de verschillende fasen (750 in fase 1 en 250 in fase 2 en 
3). Het bedrag van € 2 miljoen is gebaseerd op een waarde-inschatting van verffabriek 
Touwen door de initiatiefnemers (en op hoofdlijnen getoetst door Grondzaken), waarop de 
verdeelsleutel is toegepast. Dit zijn de kosten die op basis van PPT-criteria op Ease 2 en 3 
moeten drukken. Daarmee wordt dit nu gesteld als het maximale bijdrage voor fase 1. Het 
overige deel van de verplaatsingskosten van Touwen is opgenomen in de private 
grondexploitatie. Indien de taxatie lager uitvalt zal het bedrag in de anterieure overeenkomst 
Haar beneden worden bijgesteld. 
Op basis van die anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer kan Touwen voldoende 
richting geven aan de Omgevingsdienst inzake de wijze waarop vofdaan zal worden aan de 
aanvullende voorwaarden in de omgevingsvergunning. 

Advies Investeringsboard 
De Investeringsboard is akkoord met het plan omdat het voldoet aan de voonnraarden die de 
raad heeft gesteld aan het transformatiefonds, daarvoor is het wel noodzakelijk dat er geen 
sprake is van staatssteun. Op basis van het separate raadsbesluit betreffende het 
beschikbaar stelien van het krediet vanuit het Transformatiefonds voor het gemeentelijke 
aandeel van 50%, kan het als begrotingswijziging worden verwerkt. 
Besluitvorming bij de provincie wordt voorbereid om de andere 50%van de kosten to dekken, 
op basis van de eerder gemaakte reservering (zie toelichting bij externe betrekkingen). 
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Juridische consequenties 
Urgentie 
Vanwege het verlopen van de beslissingstermijn uan verffabriek Touwen is het urgent om 
voor eind 2019 een besluit to nemen over het ai dan niet aangaan van een anterieure 
overeenkomst met een ontbindende voorwaarde omtrent de definitieve toekenning van de 
provinciale cofinanciering. Met die anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer kan 
Touwen haar richting aangeven aan de Omgevingsdienst omtrent de wijze waarop voldaan 
zal worden aan de gestelde aanvullende voorwaarden in de omgevingsvergunning. Indien dit 
besluit niet genomen wordt, kan Been anterieure overeenkomst worden afgesloten en wordt 
Touwen gedwongen tot het moderniseren van het bedrijf op deze locatie en is verplaatsing 
niet meer aan de orde. Daarmee worden de transformatiemogelijkheden van Hofwijk als 
geheel (Perspectief Kogerveldwijk 2040) ernstig beperkt. 

Sanerinq 
In de vaststellingsovereenkomst (2000), die tussen de Staat der Nederlanden en de familie 
Kan is gesloten, is vastgelegd dat de Staat, Kan Palen c.s. finale kwijting en vrijwaring 
verleent voor alle eventueel op grond van de Wet Bodembescherming geldend to maken 
aanspraken vanuit de overheid ter zake van de verontreiniging van de locatie. In de 
overeenkomst wordt gesteld dat het verontreiniging betreft van de bodem (vaste grond en 
grondwater) met onder meer creosootolie. In de overeenkomst zijn aan die finale kwijting 
Been inperkingen verbonden. Kan beroept zich op de verwoording van de overeenkomst in 
termen van een algehele finale kwijting. 

Over de aansprakelijkheid van de gemeente (met cofinanciering door de provincie) voor het 
meerdere boven functionele sanering lopen de meningen uiteen. 

De stadsadvocaat is gemotiveerd van mening dat de vaststellingsovereenkomst uitgaat van 
een sanering overeenkomstig de aangepaste IBC-variant, een grondwateronttrekkings-
systeem dat verdere verspreiding van de verontreiniging moet voorkomen. De motivering 
daarvoor is gelegen in de achterliggende stukken waarnaar wordt verwezen in de 
vaststellingsovereenkomst. 

De gemeente onderschrijft de redenering van de stadsadvocaat als een deelaspect in de 
totale afweging. Ter onderbouwing van het voorliggende voorstel om voor rekening van de 
overheid (gemeente en provincie) structurele (duurzame) sanering to financiering baseert de 
gemeente zich op haar beleidsvrijheid. De keuze voor structurele (duurzame) sanering boven 
functionele sanering, behoort tot de gemeentelijke (en provinciale) beleidsvrijheid. Die 
beleidskeuze maakt de gemeente niet nu pas maar is al in 2016 gemaakt in een openbaar 
collegebesluit met raadsinformatiebrief. Aan die keuze is toen de voorwaarde van financiele 
haalbaarheid verbonden. Dit principebesluit is in 2017 herhaald in een collegebesluit met een 
geheime raadsinformatiebrief om de aanbesteding niet to belasten. In een collegebesluit van 
2018 met openbare raadsinformatiebrief inzake diffuus lood in de bodem en budget voor Kan 
Palen is de beleidskeuze voor structurele (duurzame) sanering opnieuw herhaald. 
Het raadsbesluit omtrent de toekenning van de middelen voor die beleidskeuze ligt met dit 
voorstel voor. 

Hieronder volgen relevante citaten uit zowel het advies van de stadsadvocaat als de 
genomen openbare beleidsbesluiten (waarop belanghebbenden in principe mogen 
vertrouwen -vertrouwensbeginsel-). 

--begin citaat advies stadsadvocaat--
In het rapport Saneringsonderzoek Kan Palen Oostzijde Zaandam van 26 september 1997 
van Oranjewoud zijn de saneringsmogelijkheden van het Kan Palen terrein onderzocht. Er 
zijn drie saneringsvarianten bekeken: 

Herstel multifunctionaliteit. In deze variant wordt de verontreiniQina volled 
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verwijderd. Er wordt een damwand geslagen rond het gebied dat geheel dient to 
worden ontgraven, de grond wordt afgevoerd en/of gereinigd, de grondwatersanering 
blijft bestaan. De kosten van de multifunctionele variant bedragen fl 20.800.000,00. 

2) Meest sobere en doelmatige IBC -alternatief: isoleren, beheersen en controleren. Dit 
houdt in het aanbrengen van een grondwateronttrekkingssysteem. In deze variant 
wordt de verontreiniging geisoleerd zodat de actuele risico's (met name 
verspreidingsrisico's) tot een aanvaardbaar laag niveau worden beperkt. Het 
bestaande wateronttrekkingssysteem zal in deze variant worden geintegreerd. De 
kosten bedragen fl 3.470.000,00. 

3) Variant afgestemd op woningbouw. In deze variant wordt een leeflaag van een meter 
opgebracht, in combinatie met de beheersmaatregel voor het grondwater van variant 
2). De kosten worden geraamd op fl 14.500.000,00. 

In hoofdstuk 10 van dit rapport zijn de drie varianten getoetst aan een aantal criteria die in de 
milieuregelgeving relevant zijn. Op grond van het grote verschil tussen de kosten van een 
multifunctionele sanering en de IBC-variant, mag in dit geval gekozen worden voor de IBC-
variant. De toets aan de andere criteria brengt niet zodanige verschillen aan het licht dat toch 
moet worden gekozen voor de multifunctionele variant. Daarom wordt aanbevolen om to 
kiezen voor de isolatie van de verontreiniging. Met betrekking tot de woningbouwvariant wordt 
opgemerkt dat "indien een bestemmingswijziging in woningbouw wordt doorgevoerd, wordt 
aanbevolen om de mogelijkheden voor het uitwerken van een gerichte IBC-variant (zoals de 
globaal uitgewerkte leeflaag-variant) Hader to bezien." 

In het rapport Saneringsplan Kan Palen to Zaandam van 23 november 1999 van Iwaco staat 
dat GS van Noord-Holland op basis van het rapport van Oranjewoud heeft besloten to 
saneren conform de meest sobere en doelmatige IBC-variant en dat deze variant is gericht op 
het voorkomen van (verdere) verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater door 
het aanbrengen van een drainagesysteem (pagina 1, derde alinea). Op basis van de 
resultaten van een actualisatie-onderzoek heeft een herbeoordeling plaatsgevonden van het 
door Oranjewoud voorgestelde saneringsplan en dat is daardoor lets gewijzigd vastgesteld. In 
hoofdstuk 6 zijn "de giobale kosten (exclusief BTV~ voor de grondwaterbeheersing" geraamd 
op fl 6.320.00,--, 

Op grond van deze twee rapporten meen ik dat de Vaststellingsovereenkomst uitgaat van 
een sanering overeenkomstig de aangepaste IBC-variant, een 
grondwateronttrekkingssysteem dat verdere verspreiding van de verontreiniging moet 
voorkomen; er is niet gekozen voor een multifunctionele sanering en ook niet voor de woning-
variant. De vrijwaring en kwijting zien op de kosten van deze sanering en niet op de kosten 
van een andere of verdergaande sanering. 
--einde citaat--

--begin citaat uit beleidsbesluit 2016--
'Helenvan de stad' 
Een van de centrale doelstellingen van het gemeentelijke programma ZaanlJ is om 
leegstaande panden en braakliggende terreinen tangs de Zaan nieuw leven in to blazen, op 
een wijze die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid van het omliggende gebied. Het 
terrein van Kan Palen aan de Oostzijde in Zaandam, op een bijzondere plek bij de Zaan, is 
zo'n locatie. Het gebied is door industriele activiteiten in het verleden verontreinigd geraakt en 
ligt al jaren braak. De huidige eigenaar van het terrein heeft de intentie om op het terrein van 
1,2 hectare meer dan honderd woningen van kwaliteit to bouwen. Kan Palen is een goed 
voorbeeld van de mogelijkheden en de vraagstukken die woningbouw op binnenstedelijke 
locaties in de Zaanstreek met zich meebrengt. Aan de ene kant gaat het steeds om 
karakteristieke locaties, die interessante nieuwe woonmilieus kunnen opleveren. Aan de 
andere kant hebben deze locaties een lange geschiedenis, zijn ze op allerlei wijzen gebruikt, 
en moet bijna altijd eerst de bodem worden gesaneerd voordat ze een nieuwe functie kunnen 
krijgen. De verontreiniging van het terrein van Kan Palen wordt sinds begin jaren '90 
beheerst. Verontreinigd grondwater wordt opgepompt en gereinigd. Het doel van deze 
maatregelen is vooral om verdere verspreiding van verontreinigd grondwater to voorkomen, 
de verontreiniging zelf wordt niet verwijderd. Om de geplande herontwikkeling mogelijk to 
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maken, zijn samen met de huidige eigenaar twee saneringsvarianten onderzocht en globaal 
uitgewerkt, een functionele en een structurele sanering. De voorkeursvariant uan zowel de 
gemeente Zaanstad als de huidige eigenaar is om het terrein structureel en dus duurzaam to 
saneren. Hiervoor wordt de financiele haalbaarheid onderzocht met als doel om het sterk 
verontreinigde brongebied aan de noordzijde van het Kan Palen terrein to verwijderen. Het 
onderzoeken van de financiele mogelijkheden voor het saneren van (een deel van) de bodem 
op het terrein, geeft een positieve impuls aan de herontwikkeling. 
--einde citaat--

--begin citaat beleidsbesluit 2018--
Terrein Kan Palen en omgeving Het toegekende aanvullende plusbudget van de 
Rijksoverheid voor de sanering van het Kan Palen terrein en omgeving bedraagt €3.863.848. 
De financiele uitgangspunten, een staatssteunadvies en de financiele risico's voor de 
uitwerking van de business case voor de duurcame sanering van het Kan Palen terrein en 
omgeving is beschreven in de (geheime) raadsinformatiebrief van 31-10-2017 met verseon 
kenmerk 2017/41611. De reden voor de geheimhouding is dat de begrote bedragen voor 
duurzame sanering en de bijdrage van de eigenaar van Kan Palen aan duurzame sanering 
om to voorkomen dat bij aanbesteding de bedrijven rekening houden met dit bedrag. 
--einde citaat--

De gemeente leest de vaststellingsovereenkomst zo dat deze toeziet op vrijwaring van de 
volledige vervuiling. In de eerdere beleidsbesluiten is ook uitgegaan van de vrijwaring en 
finale kwijting uit de vaststellingsovereenkomst en dat de aansprakelijke persoon (de 
vervuiler) niet kan worden verplicht de kosten van de sanering to dragen. De eigenaar mocht 
daarop vertrouwen. De meerkosten tussen de functionele sanering en de duurzame sanering 
komen voor rekening van de gemeente (met cofinanciering door de provincie) omdat de 
beleidskeuze is gemaakt om 'de stad to helen'. Nu de eigenaar niet meer aansprakelijk 
gesteld kan worden vanwege de door hem ontvangen finale kwijting en de kosten ook niet 
redelijkerwijs verhaalbaar zijn op de grondexploitatie, is de mogelijkheid vrij om art 45 AGW 
(Algemene Groepsvrijstellings Verordening) in to zetten om zonder staatssteunrisico het 
beleidsbesluit tot structurele (duurzame) bekostiging uit to voeren. In artikel 45 AGW is als 
voorwaarde opgenomen dat de steun — uitvoering sanering door gemeente - is beperkt tot 
maximaal 100% van de saneringskosten (realisatie van de sanering en alle bijkomende 
(onderzoeks)kosten) minus de waardestijging van het perceel als gevolg van de sanering. 

De waardestijging van de grond na de sanering is getaxeerd op € 600.000 (rapport Steenhuijs 
Grondzaken, 11 juni 2019). Hierbij wordt uitgegaan van de waardestijging op basis van de 
huidige bestemming. Deze waardestijging zal de grondeigenaar van het Kan-terrein bijdragen 
aan de sanering. Touwen blijft verantwoordelijk voor de vervuiling van haar grond, m.u.v. de 
vervuiling op hun grond veroorzaakt door Kan Palen. De benodigde sanering en bijbehorende 
kosten zijn onderzocht en dit leidt tot de afspraak dat voor de sanering van de vervuiling op 
het terrein van Touwen € 300.000 wordt bijgedragen. Beide bedragen en bijbehorende 
afspraken worden opgenomen in de anterieure overeenkomst. 

Om duurzaam gevolg to geven aan de vaststellingsovereenkomst wordt voorgesteld om to 
kiezen voor een duurzame sanering, zoals eerder is vastgelegd als voorkeursvariant. 
(2016/96446) Dit vormt het uitgangspunt voor de raming van de saneringskosten. 

WeQnemen hindercirkel 
De ontwikkeling van Hofwijk-Noord bestaat uit meerdere fasen. De verplaatsing van Touwen 
en daarmee het wegnemen van de bijbehorende hindercirkel is nodig ten behoeve van 
ontwikkeling van al die fasen. Met andere woorden: het profijt van het verplaatsen van 
Touwen komt ten goede aan alle fasen. Dit betekent dat ook alle fasen Haar evenredigheid 
aan de bijbehorende kosten moeten bijdragen. Dit is conform het Principe van 
kostentoerekening op basis van profijt op grond van afdeling 6.4 Wro, grondexploitatie (de 
zogeheten PPT-criteria, Profijt, Proportionaliteit, Toerekenbaarheid). Bij de ontwikkeling van 
fase 1 en de overeenkomst die daartoe met de eigenaren wordt gesloten, betekent dit dat die 
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eigenaren alleen de kosten dragen zoals die op basis van de PPT-criteria worden 
toegerekend aan fase 1. De kosten die toegerekend moeten worden aan vervolgfases 
moeten echter nu ook al gemaakt worden; Touwen dient nu in een keer schadeloos gesteld to 
worden. Die zijn niet toe to rekenen aan fase 1 en dienen, zodra de ontwikkeling van de 
volgende fase(s) van start gaat, toegerekend to worden aan en gefinancierd to worden uit 
deze ontwikkelingen waar het profijt dan ook wordt gerealiseerd. Hiertoe is het gemeentelijk 
kostenverhaal inzetbaar en tot het moment van deze ontwikkeling(en) worden deze kosten 
dan ook door de gemeente gefinancierd. De precieze hoogte van het bedrag wordt 
vastgesteld op basis van een onafhankelijke taxatie. Daarmee is er geen sprake van 
mogelijke staatssteun. 

Herinrichting bovenplanse infrastructuur 
In het kader van de Wro, kostenverhaal wordt in de anterieure overeenkomst een bijdrage 
gevraagd voor het fonds bovenwijkse voorzieningen (€ 8,68 per mz uitgeefbaar terrein). Op 
basis hiervan wordt voorgesteld om, ook gezien de complexiteit van transformatie in 
combinatie met de sterke ambitie om to transformeren en in lijn met de afdracht, in de 
anterieure overeenkomst op to nemen dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor de 
herinrichting van de bovenpianse infrastructuur. 

Anterieure overeenkomst 
Eerder is op basis van andere uitgangspunten een anterieure overeenkomst gesloten met de 
eigenaar van het Kan-terrein. O.a. door voortschrijdend inzicht over de bedoeling van de 
vaststellingsovereenkomst en de ambitie om met een integrate gebiedsontwikkeling de 
beoogde verdichting in een samenhangende stedenbouwkundige opzet uit to voeren, zal 
deze eerdere anterieure overeenkomst ontbonden worden en vervangen worden door een 
anterieure overeenkomst voor een bredere ontwikkeling. In de anterieure overeenkomst 
worden o.a. afspraken gemaakt m.b.t. een bandbreedte van het aantal woningen die passend 
zijn bij de gemeentelijke investeringen. Verder worden afspraken gemaakt over de 
(voorwaarden van de) investeringen en investeringsmomenten. 

Communicatie/ vervolgtraject 
• Uiterlijk 20 werkdagen na steunverlening moet de Europese commissie in kennis worden 

gesteld van de toepassing van art. 45 AGW (ihkv de sanering). 
• Voor het openbaar worden van het raadsvoorstel worden direct betrokkenen 

geinformeerd over het voorgenomen besluit. 
• Dit besluit maakt het mogelijk om een anterieure overeenkomst to sluiten voor een 

haalbaar en uitvoerbaar plan met de initiatiefnemers (Kan, Rochdale) van het project 
Hofwijk Noord fase 1. 

• Er wordt Haar gestreefd om de anterieure overeenkomst op korte termijn to sluiten, zodat 
verffabriek Touwen het besluit over moderniseren of vertrek hierop kan baseren. 

• De anterieure overeenkomst zal gesloten worden onder voorbehoud van bestuurlijke 
besluitvorming bij de provincie. De provincie zal per brief worden geinformeerd over dit 
besluit over de uitgangspunten voor de anterieure overeenkomst. 

• Na het sluiten van de anterieure overeenkomst wordt gestart met het opstellen van het 
juridisch planologisch kader en de voorbereiding van de uitvoering van de sanering. 

Opsteller. Sommer, M. 
Versie: 21-11-2019 14:35:00 
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Raadsbesluit 

De gemeenteraad van Zaanstad, 

Besluit: 
1. Akkoord gaan met de volgende uitgangspunten die opgenomen worden in een anterieure 

overeenkomst t.b.v. de bouw van ca. 750 woningen in het project Hofwijk Noord fase 1 
binnen het gebied van Maak Zaanstad Kogerveldwijk: 

a. De sanering van de vervuiling, gelegen op het Kan-terrein en naastgelegen 
perceel van verffabriek Touwen, veroorzaakt door firma Kan Palen wordt als 
gevolg van een in 2000 gesloten vaststellingsovereenkomst door de gemeente 
uitgevoerd, binnen staatssteunrechtelijke kaders. 

b. De exploitant ontvangt, op grond van afdeling 6.4 Wro (grondexploitatie) een 
bijdrage van maximaal € 2 mifjoen voor het opheffen van de milieucirkel van 
verffabriek Touwen door het vertrek van de verffabriek. 

c. De gemeente voert, onder betaling van een bovenwijkse bijdrage door exploitant, 
de benodigde bovenwijkse herinrichting van infrastructuur uit (aanpassing 
kruising Heijermansstraat /Hof van Zaenden en herinrichting Hof van Zaenden 
(grenzend aan plangebied) en Pro Patriastraat). 

d. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegd 
stedenbouwkundig kader Project Hofwijk Noord fase 1 

e. Het woonprogramma bestaat uit 20% woningen in sociale huursector; to weten 
circa 150 woningen van in totaal circa 750 woningen. 

f. Anticiperen op de aanstaande verdichting door de gebiedsnorm voor het bepalen 
van de parkeernorm aan to passen Haar Zeer Sterk Stedelijk B 

g. In het projectgebied wordt minimaal voor de toekomstige woningen en 
voorzieningen parkeerregulering ingevoerd. 

2. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van 50% van de benodigde middelen voor 
uitvoering van besluitpunten 1a, 1b en 1c ad. € 3,2 miljoen en deze to dekken uit het 
Transformatiefonds, onder voorbehoud dat de andere 50% wordt gedekt door de 
provincie en € 900.000 wordt bijgedragen door de initiatiefnemers t.b.v. de sanering. 

In de vergadering van .........1.~ .................-.....,......G!`C:~~'Y► ..................-2019 

Met inachtneming van het 
aangenomen amendement. 

Voorzitter, Raad griffier, 


