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Bet reft: Pro forma Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (idm NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE10001}
IJmuiden, 8 januari 2014

Geacht college,
Door middel van dit schrijven maakt ondergetekende als belanghebbende gebruik van de gelegenheid en van
het recht tot het indienen van zienswijzen op het ontwerp Bestemmingsplan "HOV-trace tussen de Santpoortse
Dreef in Santpoort-Noord en de Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden". Zie ook de hierboven vermelde idn.
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 24 mei 6 weken ter inzage gelegen. Vlak voor de feestdagen in
december 2013 werd de inspraakrapportage verstuurd, waardoor de 6 weken termijn voor het indienen van de
zienswijzen in de drukste periode van het jaar valt.
Wij hebben daarom waarschijnlijk meer tijd nodig o m onze zienswijzen voor te bereiden en in te dienen.
Op dit moment dien ik daarom pro forma zienswijzen in. De gronden van mijn zienswijzen zal ik zo spoedig
mogelijk indienen.
Ik d o e daarbij een beroep geldige jurisprudence van de Raad van State, afd. bestuursrechtspraak, nr.
20110743/3/R3.
De boodschap van deze Afdelingsuitspraak aan de gemeentejurist is dat men de indiener van een pro
forma zienswijze onverwijld in de gelegenheid moeten stellen o m zijn of haar bezwaren binnen
twee w e k e n van gronden te voorzien. Een termijn van vier dagen volstaat niet. Voorts maakt deze
Afdelingsuitspraak duidelijk dat het de burger niet kan w o r d e n tegengeworpen dat hij de gronden van het
beroep niet binnen de beroepstermijn overeenkomstig artikel 1.6 van de Chw heeft aangevuld indien niet in de
rechtsmiddelenverwijzing is opgenomen dat de Chw van toepassing is. Dat de burger zich heeft laten bijstaan
door een professionele rechtsbijstandverlener maakt dit niet anders. (JSL en ES)
Onder voorbehoud van alle rechten.
Hoogachtend,

B.W. Diepstraten
Leeuweriklaan 2
1971JV Umuiden
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Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-tracé (idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001)
IJmuiden, 11 januari 2014

Geachte Gemeenteraad,
Bij de procedure van bezwaar en beroep tegen de bestemmingsplanwijziging inzake HOV tracé laat ik mij
vertegenwoordigen door mr. R.M. Rensing, advocaat te Haarlem. Mede namens mij dient hij separaat een
zienswijze in.
Ik neem met deze brief de vrijheid om in aanvulling op die zienswijze een aanvullende zienswijze in te
dienen en maak daarmee gebruik van de gelegenheid en van het recht tot het indienen van zienswijzen
op het ontwerp Bestemmingsplan “HOV-tracé tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de
Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden”. Zie ook het hierboven vermelde idn.

1-Inleiding
Allereerst moet mij een tweetal algemene constateringen, die door de gevoeligheid van het HOV project
extra lading hebben, van het hart:
−
−

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 24 mei 2013 zes weken ter inzage gelegen. Vlak
voor de feestdagen in december 2013 werd de inspraakrapportage verstuurd, waardoor de 6
weken termijn voor het indienen van de zienswijzen in de drukste periode van het jaar valt.
Hoewel het college bijna een half jaar de tijd heeft gehad voor de inspraakrapportage heeft het
zich er met een Jantje van Leiden van afgemaakt, zowel qua inhoud als opmaak van de
inspraakrapportage. Inhoudelijk heeft het college weinig tot geen gefundeerde reacties op
ingediende bezwaren gegeven. Daarnaast is de opmaak van het document slordig en niet
coherent.

Ook al zou een periode van aanvullend onderzoek nodig geweest zijn, dan nog had het college een paar
weken kunnen wachten met de ter inzage legging. Het is de zoveelste keer dat een belangrijke periode
waarin inwoners inspraakmogelijkheden hebben in een vakantieperiode valt. Dat kan geen toeval meer
zijn en zie ik inmiddels als bewuste opzet.
Deze constateringen geven een beeld van een lokale overheid die niet serieus met meningen en bezwaren
van haar inwoners omgaat.
De inspraakrapportage vind ik wederom een staaltje van onbehoorlijk bestuur en minachting van de
burgerij. Helaas zijn burgers dit van het college van B&W gewend en pleegt het college hiermee geen
trendbreuk. Zowel inhoudelijk als procedureel opereert het college niet in het belang van de inwoners van
Velsen. Integendeel!
Ik veroordeel de handelswijze en de wijze van communicatie en procesvoering van het college dan ook
met klem!
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Betreffende de inhoud, proces van ontwikkeling en realisatie van het Ontwerp Bestemmingsplan vraag ik
specifiek aandacht voor de volgende punten, maar behoud mij het recht voor om op enig ander moment
aanvullende zienswijzen, dan wel bezwaren, kenbaar te maken.

2-Algemeen commentaar
In totaal hebben 86 huishoudens en niet 46 zoals u suggereert een inspraakreactie dan wel bezwaarschrift
ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan.
Bepaalde zwaarwegende thema's in een bestemmingsplanprocedure heeft u in algemene zin maar zeer
summier beantwoord. Het gaat hier om de thema's: geluid, trillingen, luchtkwaliteit, planschade en
bodem. Deze thema's behandelt u in slechts 2 ½ pagina's.
Ik vind dit uiterst summier omdat dit cruciale thema's zijn op basis waarvan de wettelijke mogelijkheden
en beperkingen voor een bestemmingsplan worden beoordeeld.

3-Aanvullende zienswijzen
3.1-Nut en noodzaak
De eerste alinea's van de plantekst van het ontwerp bestemmingsplan Ontwerp
NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001 d.d. 26-11-2013 geven een cruciale bezwaargrond van mijn
bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging weer. In deze alinea's geeft u nl. de reden van de
bestemmingsplan wijziging weer.
Citaat: “In de regio Haarlem-IJmond ontbreekt het aan een coherent openbaar-vervoersysteem. De
verschillende vormen van openbaar vervoer zijn onvoldoende met elkaar verbonden, bestaande HOV-lijnen
vormen geen samenhangend netwerk en zijn op regionale schaal niet of onvoldoende doorgetrokken. Eén
van de ontbrekende HOV-verbindingen is de verbinding IJmond-Haarlem. Daarnaast is er sprake van een
toenemende verkeersdruk die de bereikbaarheid en leefbaarheid van IJmuiden en omgeving onder druk
zet.
De gemeente Velsen heeft om die redenen samen met de provincie Noord-Holland onderzocht wat de
mogelijkheden zijn van een HOV-verbinding tussen Haarlem en IJmuiden. Daarbij is de keuze gevallen op
het tracé om de kern Driehuis heen (op de oude spoorlijn) en verder over het oude spoor in IJmuiden,
parallel aan de Minister van Houtenlaan, via het scholencluster naar Plein 1945.”
Einde citaat.
Ik betwist dat een coherent openbaar vervoersysteem ontbreekt in de regio Haarlem-IJmond. Als reactie
op de bezwaarschriften stelt het college in de inspraakrapportage dat de gezamenlijke
Randstadoverheden hebben geconstateerd dat er behoefte is aan een samenhangend netwerk van
hoogwaardig openbaar vervoer dat de gehele Randstad van Nederland beslaat. Ook die centrale
constatering trek ik in twijfel, omdat mijns inziens de reiziger de concrete behoefte bepaalt. Ik mis een
onderbouwing of verwijzing naar een document waarin die constatering is onderbouwd. En zelfs als de
constatering in algemene zin correct is, dan nog is de vraag of het college daarmee kan stellen dat een
coherent openbaar vervoersysteem in de regio Haarlem-IJmond ontbreekt. Daarvoor moeten de
specifieke OV behoefte en het eventuele gebrek aan coherentie in deze regio onderzocht zijn. In het
onderhavige HOV project is dit niet het geval. Ik kom hier later nog op terug. Recent reizigersonderzoek
heeft zelfs aangetoond dat de busreiziger in de concessie Haarlem-IJmond uitermate tevreden is over het
busvervoer. Als het aan een goed en coherent OV systeem zou hebben ontbroken, zou dit tot uiting
hebben moeten komen in de reizigersonderzoeken, waarin o.a. oordelen over stiptheid, reisduur en
betrouwbaarheid zijn meegenomen. Dergelijke terugkerende onderzoeken leggen op geen enkele wijze
een onderliggend probleem bloot en laten geen enkele behoefte van reizigers aan een HOV tracé zien.
De vraag is bovendien of het een probleem is dat OV lijnen niet verder zijn doorgetrokken. Daarvoor is het
nodig de reizigersaantallen, overstapcijfers en reiswegen te onderzoeken. Uit (overigens oud) onderzoek
blijkt dat minder dan 5% van de reizigers van bus 75 op Haarlem Station overstapt op de HOV lijn 300 (de
Zuidtangent) en andersom. Het verschil van reisduur naar de eindbestemming tussen een rit per OV en
per auto bepaalt vaak de keuze van het vervoermiddel. Pas als de reisduur per OV aantrekkelijker wordt
ten opzichte van de reisduur per auto zal een aantal automobilisten de overstap naar OV maken. In het
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geval van HOV Velsen is de tijdwinst op de langere afstanden zeer beperkt. Ook al zou de lijn verder
doorgetrokken worden, dan nog wordt de tijdwinst niet significant groter.
Daarom is de conclusie die het college trekt, nl. dat de lijn Haarlem-IJmond een ontbrekende verbinding is
onterecht. Er bestaat nl. een goede verbinding: buslijn 75. Sterker nog in de overzichten van het OV
bureau Randstad staat buslijn 75 al als HOV lijn ingetekend.
Daarnaast geeft het college als reden voor de noodzaak van het bus tracé dat er sprake is van een
toenemende verkeersdruk die de bereikbaarheid en leefbaarheid van IJmuiden en omgeving onder druk
zet. Die toenemende verkeersdruk betwist ik niet. Ik betwist wel dat het bus tracé deze verkeersdruk zal
verlichten en dus de bereikbaarheid en leefbaarheid van IJmuiden en omgeving ten goede zal komen. Dit
is nl. niet onderbouwd met cijfers of andere objectieve gegevens. Sterker nog: door de komst van de HOV
bus en wijziging van verkeersstromen als gevolg daarvan neemt in belangrijke woondelen van IJmuiden de
overlast van het reguliere verkeer toe en verbetert de algemene bereikbaarheid van Velsen en IJmuiden
niet.
Het college zal moeten aantonen dat door de komst van de busbaan de verkeersdruk zal afnemen en in
welke mate dat zal gebeuren en in hoeverre dit tot een verbetering van de leefbaarheid zal leiden.
In mijn ogen heeft het college dat tot nu toe in het geheel niet gedaan. Ook zal het college het gekozen
tracé en de keuze voor busvervoer over de weg i.p.v. autoverkeer in het kader van de
bestemmingsplanwijziging duidelijk moeten onderbouwen. Het simpelweg verwijzen naar een politiek
gemeenteraadsbesluit volstaat niet omdat tot nu toe dit besluit niet wettelijk is getoetst. Dat moet nu wel
gebeuren in het kader van de bestemmingsplanwijziging en tot nu toe is het college niet geslaagd in de
onderbouwing van deze keuze.
Over dat gemeenteraadsbesluit nog iets anders. Dit besluit is volgens het college genomen op basis van
het tracékeuzedocument. Theoretisch was er keuze tussen drie varianten: Variant 0+ Het huidige tracé
van lijn 75 over de centrale route door Driehuis en via de Zeeweg naar Plein 1945 in IJmuiden, met
versnellingsmaatregelen voor de bus op de kruispunten.
Variant 1 Eveneens het huidige tracé van lijn 75 over de centrale route door Driehuis en via de Zeeweg
naar Plein 1945 in IJmuiden, maar met een rondweg westelijk om Driehuis heen voor doorgaand
autoverkeer (op de oude spoorlijn) en een ‘knip’ of gelijkwaardige verkeer werende maatregelen in het
centrum van Driehuis.
Variant 2 Vrijliggende busbaan westelijk om Driehuis heen (op de oude spoorlijn) en verder over het oude
spoor in IJmuiden, parallel aan de Minister van Houtenlaan, via het scholencluster naar Plein 1945.
Per variant is gekeken naar reistijd, gemiddelde snelheid, stiptheid, toename vervoerswaarde,
toekomstvastheid en robuustheid, het imago, doorstroming autoverkeer, leefbaarheid omgeving,
ruimtelijk consequenties en kosten.
Op basis van deze aspecten is door het college en de provincie Noord-Holland geconcludeerd dat variant 2
de beste kansen biedt voor een succesvol HOV. Op de punten stiptheid, toekomstvastheid en robuustheid
en het imago scoort deze variant volgens hen maximaal. De variant voldoet daarmee volgens college en
provinciebestuur het beste aan de ambitie op het gebied van HOV in de regio.
Ik wijs erop dat deze analyse van de verschillende varianten op subjectieve wijze tot stand is gekomen
met beoordeling van de punten met +, –, --, ++, en +/-. Er is niet aangegeven op basis van welke
meetmethodes en/of beoordelingsmethodes deze beoordelingen tot stand zijn gekomen.
Aan u is in 2008 niet gevraagd welk snoepje u wilde. Aan u is gevraagd te kiezen uit 3 snoepjes: een
dropje, een pepermuntje en een chocolaatje. Toch mocht u het chocolaatje niet pakken en het
pepermuntje was op een vieze vloer gevallen. Daardoor kon u feitelijk alleen maar voor het pepermuntje
kiezen. Van een echte keuzemogelijkheid is nooit sprake geweest.
In het tracékeuzedocument wordt bovendien verwezen naar de business case R-Net Haarlem-IJmuiden uit
2006. In de inspraakrapportage van het voorontwerp bestemmingsplan stelt het college dat onze
veronderstelling dat gebruik wordt gemaakt van een business case niet juist is. Maar het college stelt wel
dat er een business case Regionet is opgesteld. Beide uitspraken zijn met elkaar in tegenspraak. De
business case R-Net was nl. de basis voor het tracékeuzedocument en deze documenten vormen de basis
voor de uitvoering van HOV Velsen. Volgens het college is de samenwerkingsovereenkomst met de
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provincie het cruciale document. Voor de bestemmingsplanprocedure doet deze
samenwerkingsovereenkomst nauwelijks ter zake.
Wettelijk gezien moeten voor een bestemmingsplanwijziging nut en noodzaak van die wijziging zijn
aangetoond. Nu het college aangeeft dat een business case niet relevant is, betitel ik dit als onbehoorlijk
bestuur, omdat een business case of maatschappelijke kostenbatenanalyse nut en noodzaak zouden
moeten aantonen of niet.
In dit geval bestaat er een concrete business case op basis waarvan een ontwikkelproces is ingezet. Deze
business case dateert echter uit 2006 en in deze business case zijn vervoerscijfers uit 2002 gebruikt.
Destijds ging de provincie Noord-Holland uit van een reizigersgroei van 30%. Inmiddels zijn we 12 jaar
verder. Ontwikkelingen van mobiliteitsgegevens van de afgelopen jaren laten een gestage daling van het
aantal buskilometers en van het relatieve busgebruik in Nederland en Noord-Holland zien.
Ik acht het noodzakelijk uit het oogpunt van behoorlijk, efficiënt en zorgvuldig bestuur dat bij een
dergelijk omvangrijke en ingrijpende ontwikkeling een business case in ieder geval opnieuw wordt
getoetst en herzien. In 12 jaar tijd is de economische, financiële en maatschappelijke situatie aanzienlijk
veranderd. Ook mobiliteitsbehoeften zijn aan verandering onderhevig.
Voor een nadere onderbouwing van het betwijfelde nut en de betwijfelde noodzaak van de busbaan,
verwijs ik naar bijlage 1: “Van Vislijn tot HOV buslijn? een kritische kijk op de HOV plannen van de
provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen, d.d. 22 september 2013”.
Een business case is wat mij betreft wel degelijk een cruciaal document. In dit geval bestond/bestaat hij
zelfs, maar is nooit aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. En dat is laakbaar, omdat nut en
noodzaak van een vrijliggende busbaan op de beoogde plek objectief moet zijn vastgesteld.
Omdat ik vind dat het nut en de noodzaak van deze busbaan nooit objectief zijn aangetoond verzoek ik u
het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Randstedelijke Rekenkamer
Aan het voorgaande wil ik het volgende toevoegen.
Op 17 oktober 2013 hebben diverse belangenorganisaties en politieke partijen in Velsen en in het Gooi
een brief aan de Randstedelijke Rekenkamer gestuurd met het verzoek onderzoek te doen naar nut en
noodzaak van de HOV-projecten in Noord-Holland. De betreffende brief is als bijlage 2 bij deze zienswijze
gevoegd. Daaronder zijn ook politieke partijen uit uw raad.
Uit een groot aantal voorstellen voor onderzoeken die door de Randstedelijke Rekenkamer zouden
kunnen worden uitgevoerd is een voorselectie door de Kamer gedaan, waarin het onderzoeksvoorstel
voor de HOV-projecten is opgenomen. De kans is dus aanzienlijk dat de Randstedelijke Rekenkamer
daadwerkelijk onderzoek gaat doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de HOV-projecten.
Nu instemmen met een bestemmingsplanwijziging die het HOV tracé daadwerkelijk mogelijk zou maken,
zou daarom voorbarig zijn.

3.2-De inspraakrapportage van het college
Nu volgt mijn reactie op de inspraakrapportage van het voorontwerp bestemmingsplan die bij de
plantekst ter visie is gelegd.

Resultaten van de inspraak.
Algemeen commentaar
Het algemeen commentaar van het College neem ik ter kennisgeving aan. Op specifieke commentaren
kom ik in deze zienswijze terug.
De ‘minimale hinder of overlast’ op pagina 7 zijn niet gespecificeerd. Ook in de plantekst zijn hiervoor
geen normen opgenomen, waardoor niet is vast te stellen welke hinder of overlast ondervonden zullen
gaan worden. Vanwege het ontbreken hiervan vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Trillingen
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Onterecht stelt het college dat alleen bij de spoorwoningen trillinghinder ondervonden zal worden en dat
dit wettelijke grenzen zal overschrijven. Het college geeft niet aan met welke concrete maatregelen de
trillingen onder het wettelijke niveau zullen komen.
Voor andere woningen is geen trillingsonderzoek gedaan. Het college heeft onvoldoende onderbouwd
waarom dit niet nodig is.
Ook tijdens de aanleg kan onaanvaardbare trillingsoverlast en –schade aan woningen ontstaan. Daarom
moet al in de plantekst zijn geborgd dat er bijvoorbeeld een nulwaardemeting bij alle woningen langs het
beoogde tracé moet zijn uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden.
Omdat het college ook dit heeft nagelaten vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Luchtkwaliteit
In mijn bezwaarschrift ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan heb ik het volgende
geschreven: “Gegeven de frequentie van busverkeer valt veelvuldige obstructie en daarmee
verbonden vertragingen en overlast te verwachten. Dit feit maakt tevens dat het voorontwerp strijdig is
met de relevante provinciale en gemeentelijke structuurvisies én het LVVP.
Daarbij merk ik op dat de berekende waardes weliswaar binnen de juridische normen in Nederland vallen,
maar dat de nu reeds aanwezige vervuiling (met name fijnstof) in de IJmond al ver boven de maximum
waarden die de WHO heeft gesteld uitgaan. De vraag is of de juridische toetsing stand houdt bij de Raad
van State. Het onderzoek van de luchtkwaliteit is een papieren exercitie geweest en niet is gestaafd door
werkelijke metingen. In principe is de CROW-meting voldoende, ware het niet dat de IJmond regio reeds
een zwaar belaste omgeving is. De metingen in de IJmond regio staan ter discussie o.a. omdat er
onvoldoende meetpunten zijn om een precies oordeel te kunnen geven over de luchtkwaliteit in de
gemeente Velsen. Daarmee staan de achtergrondwaarden die als uitgangspunt dienen in de onderzoeken
naar de verwachte effecten van de busbaan op de luchtkwaliteit ter discussie. Die achtergrondwaarde ligt
naar mijn mening veel hoger dan de in de rapporten gebruikte achtergrondwaarden.”
Het college heeft in zijn inspraakrapportage deze argumenten onvoldoende tegengesproken en herhaalt
dat het zich baseert op papieren onderzoeken die aan zouden tonen dat geen grenswaarden worden
overschreden. Het onderbouwt niet dat de achtergrondwaarde in Velsen correct zijn vastgesteld.
Voor fijn stof (PM10) gelden de volgende luchtkwaliteitseisen/-doelstellingen:
- een grenswaarde van 40 µg/m³ voor het jaargemiddelde.
- een grenswaarde waarbij de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen boven 50 µg/m³
mag komen.
Voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) gelden de volgende luchtkwaliteitsdoelstellingen:
- een grenswaarde van 25 µg/m3 voor het jaargemiddelde (per 1 januari 2015 aan te voldoen).
- een grenswaarde voor het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke achtergrondlocaties,
de zogeheten blootstellingsconcentratie van 20 µg/m3 (per 1 januari 2015 aan te voldoen).
- een streefwaarde voor de vermindering van het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke
achtergrondlocaties over de jaren 2009 tot en met 2011 respectievelijk over de jaren 2018 tot en met
15 of 20% (per 1 januari 2020 aan te voldoen). De precieze vermindering zal afhankelijk van de
concentratie zijn en moet nog worden vastgesteld.
- een indicatieve grenswaarde voor het jaargemiddelde van 20 µg/m3 (op 1 januari 2020 aan te
voldoen).
De World Health Organization hanteert voor fijn stof de volgende normen: een grenswaarde van 20
µg/m3 voor het jaargemiddelde van PM10 en 10 µg/m3 voor het jaargemiddelde van PM2,5. Zie:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf.
Voor het plangebied van het ontwerp bestemmingplan HOV tracé is het meetpunt IJmuiden van de
provincie Noord-Holland voor het meten van fijn stof concentraties het dichtste bij, waardoor de
meetresultaten van dit meetpunt representatief kunnen zijn voor het plangebied.
Voor het betreffende meetpunt zijn pas vanaf 2012 meetgegevens beschikbaar. De jaargemiddelde
concentraties fijn stof zijn:
Jaar
PM10 PM2,5
2012 24,74 2013 25,57 15,51
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Hoewel deze metingen binnen de Europese norm vallen, stijgen deze ruim boven de WHO normen uit,
waardoor serieuze gezondheidsrisico’s bestaan.
Het TV programma Zembla heeft in 2010 onderzocht dat in de regio IJmond 22% meer gevallen van
longkanker zijn geconstateerd dan het landelijke gemiddelde. Zie:
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2008/afleveringen/18-05-2008/meer_longkanker_in_ijmond.
In de regio IJmond waar de gemeente Velsen onder valt, bestaan dus grotere risico’s voor de gezondheid
als gevolg van de slechtere luchtkwaliteit.
In bijlage 9 van de plantekst is het onderzoek luchtkwaliteit, uitgevoerd door HaskoningDHV Nederland
BV, bijgevoegd. Voor PM10 is ter hoogte van de Troelstraweg in IJmuiden, hemelsbreed ongeveer 1,5
kilometer verwijderd van het officiële meetpunt voor fijn stof in IJmuiden een jaargemiddelde
concentratie van 21,6 µg/m3 berekend in 2012.
Deze berekening betwijfel ik ten zeerste gezien de meetresultaten van het meetpunt voor fijn stof in
IJmuiden. De concentratie in de Troelstraweg zou volgens het rekenkundig onderzoek met de invloed van
het wegverkeer en de HOV bussen ruim onder de meetwaarde van het meetpunt IJmuiden liggen. In het
betreffende onderzoek is bovendien niet aangegeven met welke achtergrondwaarde als uitgangspunt
voor de berekening rekening is gehouden.
Geconcludeerd kan worden dat het college niet heeft aangetoond dat milieunormen niet worden
overschreden.
Daarnaast hebt u als gemeenteraad de verantwoordelijkheid om bewoners niet aan nog meer
luchtvervuiling bloot te stellen, hoe klein de verhoging van fijn stof concentraties ook is. De
gezondheidsschade is al groot en mag niet bewust groter worden gemaakt.
Ook om deze reden vraag ik u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Bodem
Ik wijs u erop dat op 20 juni 2013 in een raadsvergadering kenbaar is gemaakt dat rapportages van
Cauberg Huygen over bodemverontreiniging op het beoogde bus tracé voorhanden waren op 28-04-2013,
maar niet opgenomen zijn in het (voor)ontwerp bestemmingsplan. Een uitstelverzoek is onterecht niet
aanvaard. Hierover heeft het college u onjuist geïnformeerd.
Deze bodemverontreinigingen staan overigens de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan in de
weg, omdat niet is aangetoond dat hiervoor een omgevings- of andere vergunning kan en zal worden
verleend.
Het is bestuurlijk onbehoorlijk dat de bodemrapportage van een inmiddels failliet bedrijf gedateerd 29
april 2013 ondanks vragen van de Stichting Bewoners van Houtenlaan/Zeeweg niet in het voorontwerp is
gevoegd.
Bovendien is deze rapportage relevant voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Aangezien deze
rapportage niet formeel deel uitmaakt van de plantekst vragen wij u ook om deze reden het
bestemmingsplan niet vast te stellen.
Geluid
In de inspraakrapportage heeft het college gereageerd op de zorgen over geluidsoverlast door te stellen
dat in het contract met de aannemer specifieke afspraken worden gemaakt over geluidsmaatregelen. Het
college heeft echter in de definitieve plantekst en de reactie verzuimd aan te geven welke concrete
afspraken dat zullen zijn en welke effecten daarvan te verwachten zijn. Enkel het aangeven dat de
geluidsbelasting binnen de normen van de wet geluidhinder valt, is naar mijn mening onvoldoende omdat
op basis van de beschikbare informatie dit vooralsnog niet gegarandeerd is. Sterker nog: de aannemers
worden beoordeeld op geluidsmaatregelen, maar omdat de aanbiedingen van verschillende aannemers
kunnen variëren, kan er ook een variatie in de geluidseffecten optreden.
Daarnaast wordt op het ogenblik gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de Wet geluidhinder. Dit
gebeurt onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). De
invoering van de van geluidproductieplafonds voor de rijksinfrastructuur (Swung-1) is per 1 juli 2012
6

geregeld via een nieuw Hoofdstuk 11 Geluid in de Wet milieubeheer. Op het ogenblik wordt gewerkt aan
een eerste wetsvoorstel voor de provinciale en gemeentelijke wegen en gezoneerde industrieterreinen
(Swung-2). We zijn momenteel onwetend of het college voldoende heeft voorgesorteerd op deze
vernieuwde regelgeving.
Als laatste hoort het college rekening te houden met het verschil tussen de huidige situatie en de
toekomstige, waardoor de geluidsbelasting aanzienlijk gaat toenemen. Het Rijk heeft lang geleden al via
een besluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat besloten de spoorlijn niet meer te
gebruiken. Ook al is de huidige bestemming spoor, treinen kunnen en mogen er niet rijden. Daarmee is
een zogenaamd gewoonterecht ontstaan, dat met toename van het geluidsniveau ernstig geschaad
wordt. Ook al vallen de geluidsnormen binnen de wettelijke richtlijnen, dan nog staat de schending van
het gewoonterecht de vaststelling van het bestemmingsplan in de weg.
Archeologie
In de inspraakreactie wordt aangegeven dat een VERKENNEND archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Er
wordt gesteld dat alleen bij werkzaamheden die dieper gaan dan 3 meter beneden maaiveld nader
onderzoek noodzakelijk is. Dit blijkt niet uit de vigerende bestemmingsplannen langs het plangebied van
het bestemmingsplan HOV tracé. Er dient rekening gehouden te worden met het behoud van de
cultuurhistorische waarden, inclusief de archeologie.
Verder wordt gesteld dat waarschijnlijk aan het eind van 2013 een vergunning wordt verleend door de
provincie. De vraag is hoe belanghebbenden hierover zijn geïnformeerd en waar het precies om gaat.
In het commentaar staat dat uit recent beschikbaar gekomen archeologisch onderzoek blijkt dat ter
hoogte van de aan te leggen waterpartij een behoudens waardige vindplaats is aangetroffen.
De beoogde waterpartij moet op het agrarische perceel van een belanghebbende komen, die mij heeft
aangegeven dat zij geen toestemming o.i.d. heeft gegeven om daar onderzoek te doen.
De vraag is dan ook hoe het college kan spreken over recent gedaan archeologisch onderzoek.
Bodemgesteldheid
In het voorontwerp bestemmingsplan staat vermeld dat geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet
aan het beleid en de normstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit. De vraag is waar deze stelling
vandaan komt omdat eerder in de tekst wordt aangegeven dat gezien het gebruik van de locatie als
spoorterrein verontreinigingen worden verwacht die samenhangen met de spoor gebonden processen,
zoals zware metalen, PAK en minerale olie.
Gelet op deze constatering kan NIET worden gesteld dat geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet
aan het beleid en de normstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit.
In de inspraakreactie wordt gesteld dat op 2 locaties sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Verder
wordt aangegeven dat in de overige gevallen van bodemverontreiniging binnen het plangebied sprake is
van niet ernstige gevallen.
Deze conclusie is onvolledig. Duidelijk dient te zijn waar sprake is van niet ernstige gevallen en wat de
bodemverontreiniging inhoudt voor de bewoners.
Planschade
In de inspraakrapportage stelt het college dat uit de planschade risico analyse is gebleken dat de
vergoedbare planschade bijna nihil is. Het college blijft overigens in gebreke door de planschade risico
analyse niet bij de planstukken ter inzage te hebben gelegd.
De veronderstelling is ook niet in overeenstemming met de reservering van 3,15 miljoen Euro voor
planschade in de begroting van de provincie Noord-Holland gerelateerd aan HOV Velsen. 3,15 miljoen
Euro noem ik niet nihil.
Volgens het college wordt planschade beoordeeld op basis van het verschil tussen het huidige
bestemmingsplan en de toekomstige planologische situatie. De stelling als zou daardoor de vergoedbare
schade nihil is, is niet juist.
Volgens de letter van de wet is planschade de schade als door een wijziging van een bestemmingsplan
een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Diverse makelaars uit deze regio hebben bevestigd en
onderbouwd dat woningen in waarde dalen door (het vooruitzicht van) een busbaan in nabijheid van de
woning. Het waarde drukkend effect is zelfs al aanwezig sinds de besluiten officieel zijn genomen en
plannen concreter zijn geworden.
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Verder toont jurisprudentie aan dat wel degelijk rekening dient te worden gehouden met het
gewoonterecht (er rijden al 30 jaar geen NS treinen meer). Bovendien zorgen bepaalde besluiten er voor
dat er feitelijk ook niet met treinen over het spoor gereden mag en kan worden.
Dat geeft het college nota bene zelf aan in de inspraakreactie op pagina 16 aan de heer B. van Oosterop
Daarin stelt het college namelijk dat de minister van Verkeer en Waterstaat per besluit van 17 oktober
2009 (Stb. 2009, 444) de stamlijnen heeft aangewezen die vanaf 1 januari 2010 onder de reikwijdte van
de Spoorwegnet vallen. Onder de spoorlijnen die niet zijn aangewezen staat ook de voormalige spoorlijn
Santpoort Noord – IJmuiden. Tot die tijd konden theoretisch treinen rijden, maar praktisch gezien kan dit
al tientallen jaren niet meer. Vanaf de onttrekking van het spoor uit het Hoofdspoorwegennet was
feitelijk al duidelijk dat er geen intensief treinverkeer over de spoorbaan zou rijden. Er was onvoldoende
aanbod van reizigers en goederen voor een ‘rendabele’ exploitatie. Omdat er geen andere ontwikkelingen
in het vooruitzicht waren, is er geen reden geweest het bestemmingsplan aan te passen. Nu is die reden
er wel. Omdat de feitelijke situatie een situatie is zonder vele vormen van overlast door
vervoersmiddelen, die ruim 30 jaar bestaat, zal een intensief gebruikte busbaan wel degelijk voor
planschade zorgen.
Ook kan het college momenteel moeilijk inschatten hoe groot de planschade zal zijn. Feitelijk zal de
werkelijk planschade pas blijken na concrete claims en taxaties.
En al zou er nu wel een treindienst actief zijn geweest, dan nog is de overlast van een minder intensieve
treindienst met schoon en stil materieel niet te vergelijken met een hoogfrequente busdienst met bussen
die zorgen voor (hoe gering ook) een hogere milieubelasting.
De stelling van het college kan dan ook niet in stand blijven en daarom vraag ik u het bestemmingsplan
niet vast te stellen.
Verder stel ik de gemeente Velsen bij deze reeds aansprakelijk voor de planschade die ik als gevolg van de
bestemmingsplanwijziging en de gevolgen van het project HOV Velsen zal lijden.

3.3-Verder
Los van de inspraakrapportage heb ik nog de volgende zienswijzen.
Toelichting vigerende bestemmingsplannen: Woonbeleid / Verkeersbeleid:
In de toelichtingen van het vigerend bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid en de
bestemmingsplannen IJmuiden-Noord en -Zuid is gesteld dat zowel bij uitleggebieden als bij de
herstructurering van bestaande gebieden geldt dat de kwaliteiten en de leefbaarheid van de
woonomgeving niet aangetast mogen worden. In het woonbeleid wordt gekeken naar de woonomgeving,
het groen, verkeer en de voorzieningen.
Concreet wordt op pagina 19 in de toelichting op het vigerende bestemmingsplan IJmuiden-Zuid gemeld.
Citaat: “In de buurten is weinig gebruiksgroen. Juist de geconcentreerde groenvoorzieningen zijn
beeldbepalend en bieden compensatie, zodat zij behouden dienen te blijven. De betreffende
groenvoorzieningen zijn gesitueerd langs de Heerenduinweg, de spoorbaan……………” Einde citaat.
Aan deze doelstellingen in de toelichten kunnen inwoners rechten ontlenen.
Met de aanleg van het HOV-tracé wordt voorbij gegaan aan de kwaliteit van de leefomgeving en de
groenvoorziening langs de spoorbaan die wezenlijk zal worden aangetast omdat men nu langs en door het
betreffende groengebied kan wandelen. Ook bevinden zich er bomen en andere gewassen die door de
komst van een busbaan verwijderd zouden moeten worden. Het vigerende bestemmingsplan IJmuidenZuid geeft specifiek aan dat deze groenvoorziening behouden dient te blijven.
Economische uitvoerbaarheid en exploitatieplan:
Ik betwist de stelling in het ontwerp bestemmingsplan dat geen exploitatieplan noodzakelijk is.
Het is in beginsel verplicht om tegelijkertijd met het bestemmingsplan of projectbesluit ook een
exploitatieplan vast te laten stellen door het college. Er is volgens de wet een uitzondering: wanneer
dekking van de (grond)exploitatie verzekerd is. Dat is in onderhavig plan geenszins het geval.
Er zijn grote twijfels over het nut en de noodzaak van de busbaan en over te verwachten aantallen
reizigers. De provincie Noord-Holland die de exploitatie van het vrij liggende busbaan gedeelte voor haar
rekening neemt, heeft (nog) geen enkele schriftelijke garantie gegeven dat de infrastructuur en busdienst
tot in lengte van jaren naar behoren geëxploiteerd zal en kan worden. Bij een bestemmingsplan dat voor
decades wordt vastgesteld is zekerheid daarover cruciaal!
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Ook is onvoldoende duidelijkheid over de vraag of het beschikbare budget van de provincie NoordHolland die voor de aanleg van het vrij liggende deel beschikbaar is voldoende is om alle objecten binnen
de vastgestelde kaders te realiseren en om aan alle wettelijke randvoorwaarden te voldoen. Dit blijkt uit
de tekst. In de plantekst staat dat het project “grotendeels” wordt gefinancierd door de provincie NoordHolland. Het feit dat er een overeenkomst bestaat tussen de provincie en gemeente Velsen over
financiering van het project HOV Velsen, biedt geen enkele garantie dat het beschikbare budget
voldoende is. De provincie Noord-Holland geeft zelfs aan dat het budget taakstellend is.
Het college heeft zich er met een paar regels zeer gemakkelijk van afgemaakt. De economische
uitvoerbaarheid moet uitgebreid onderbouwd zijn en dat heeft het college duidelijk nagelaten.

4-Afsluitend
Het geheel van de zienswijzen en de stukken bij het ontwerp bestemmingsplan bekijkend, concludeer ik
dat het ontwerp bestemmingsplan zeer onzorgvuldig tot stand is gekomen. Veel onderzoeken zijn dubieus
en niet onafhankelijk of zijn zelfs niet uitgevoerd.
Dit laat een beeld van een falende overheid zien die niet in het belang van zijn burgers opereert. Ik kreeg
in mijn kinderjaren op mijn falie als ik mijn huiswerk niet goed had gedaan. Het niet (goed) uitvoeren van
huiswerk leidt tot slechte cijfers en in het ergste geval tot het uitblijven van een diploma.
Het college heeft van zichzelf en van de meerderheid van de gemeenteraad veel huiswerk meegekregen.
Het college heeft veel huiswerkopdrachten niet uitgevoerd en de meeste opdrachten niet goed
uitgevoerd, waardoor ik het totaal een onvoldoende geef. Daarom krijgt dit college wat mij betreft geen
diploma in de vorm van een vastgesteld bestemmingsplan en krijgt het college strafwerk door het werk
veel beter, veel nauwkeuriger, veel uitgebreider over te doen.
Ik vraag u met klem om het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen. Mocht u alsnog instemmen
met het ontwerp, dan heb ik er groot vertrouwen in dat het door u vastgestelde bestemmingsplan geen
stand zal houden bij de Raad van State.
Onder voorbehoud van alle rechten.
Hoogachtend,

B.W. Diepstraten
Leeuweriklaan 2
1971JV IJmuiden

Bijlagen
1. Van Vislijn tot HOV buslijn? een kritische kijk op de HOV plannen van de provincie Noord-Holland en
de gemeente Velsen, d.d. 22 september 2013
2. Brief aan Randstedelijke Rekenkamer d.d. 17 oktober 2013
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Leeswijzer
Dit document vormt een kritische blik van tegenstanders van de vrijliggende busbaan en
spoortunnel die de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen in het kader van HOV Velsen
willen aanleggen.
Hoofdstuk 1 is een korte historie van gebeurtenissen en beslissingen die tot het project HOV Velsen
hebben geleid.
In hoofdstuk 2 is geprobeerd een zo objectief mogelijk beeld te geven van de aanleiding tot en de
beweegredenen om het project HOV Velsen op te starten. Voor een kijk op HOV Velsen vanuit de
blik van de opdrachtgevers verwijzen wij de lezer naar www.hovvelsen.nl
Hoofdstuk 3 vormt een opsomming van onze bezwaren en zorgen ten aanzien van HOV Velsen en
dan met name ten aanzien van de vrijliggende busbaan.
Als laatste hebben we in hoofdstuk 4 geprobeerd aan te geven wat wij in de plaats van de
vrijliggende busbaan zouden zien gebeuren.
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1. Inleiding
1.1 Doel van dit document
Door middel van dit document willen wij aandacht vragen voor onze bezwaren tegen de vrijliggende
busbaan die in het kader van HOV Velsen mogelijk wordt aangelegd. Dit document vormt een
tegenhanger van de informatie die door de opdrachtgevers provincie Noord-Holland en gemeente Velsen
via hun communicatiekanalen over het project HOV Velsen wordt gegeven.
Wij willen met dit document politici, bewoners, ondernemers, deskundigen en andere belangstellenden
prikkelen om met een andere blik naar het HOV-project te kijken. Daarnaast is het bedoeld om antwoord
te krijgen op de vraag in hoeverre onze argumenten, bezwaren en zorgen terecht zijn. Want tot op heden
zijn vragen nog niet beantwoord en onzekerheden niet weggenomen.

1.2 Historie
1.2.1. Vislijn
Tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw reden treinen van Haarlem via Santpoort-Noord naar
IJmuiden. Zowel personen als vracht werden per trein vervoerd.
In die periode werden veel onrendabele lijnen door de NS opgeheven, zo ook de lijn SantpoortNoord – IJmuiden, de zogenaamde vislijn, op 25 september 1983. In de jaren negentig van de
vorige eeuw heeft Lovers Rail nog enkele jaren (van 1996 tot 1999) geprobeerd een vorm van
treinvervoer in stand te houden zonder succes. De oude rails en het spoortalud zijn tot op heden
blijven liggen. Op deze oude spoorbaan willen de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen
een vrijliggende busbaan aanleggen.
1.2.2. Zuidtangent
Eind vorige eeuw en begin deze eeuw is de Zuidtangent aangelegd; een HOV busverbinding van
Amsterdam Bijlmer via Schiphol en Hoofddorp naar Haarlem. Deze bus rijdt op het grootste deel
van de lijn over een vrije busbaan. In de oorspronkelijke plannen zou de busbaan doorgetrokken
worden tot IJmuiden. De uitbreiding naar IJmuiden (strand) werd aan het begin van de 21ste eeuw
op de lange baan geschoven na protesten uit o.a. Velserbroek, Santpoort-Noord, Driehuis, VelsenZuid, IJmuiden en Haarlem-Noord.
1.2.3. HOV Velsen
In 2006 pakte de provincie Noord-Holland opnieuw de draad op om alsnog een HOV busverbinding
tussen Haarlem en IJmuiden te realiseren. In dat kader werden in 2006 een zogenaamde
businesscase1 en in 2007 een tracékeuzedocument opgesteld.
Op basis van het tracékeuzedocument heeft de gemeenteraad van Velsen in 2008 onder de naam
HOV Velsen een nieuw tracé vastgesteld voor een hoogwaardige busroute IJmuiden - Haarlem
Noord. Deze route loopt van IJmuiden Strand via het havengebied, IJmuiden Zeewijk, IJmuiden
Centrum, Driehuis en Santpoort Noord naar het Delftplein in Haarlem. Tussen IJmuiden Centrum en
Santpoort-Noord loopt de baan over het traject van de opgeheven spoorlijn Haarlem - IJmuiden. Op
5 oktober 2010 ondertekenden de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen een
1 Een businesscase is een project management-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven
wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om
wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project. Bij grotere projecten zoals de Betuweroute worden vaak businesscases
gevraagd en gemaakt. Een businesscase is geen statisch document. Gedurende de gehele levensduur van een project moet de
businesscase actueel en valide gehouden worden. Deze actualisering zal meestal plaatsvinden bij de fasen overgangen van een
project.
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samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken staan voor de uitvoering en financiering van dit
tracé van HOV Velsen.
In het voorjaar van 2011 is begonnen met de aanleg van het tracé. De uitvoering van de voor
provincie en gemeente belangrijkste delen, het vrijliggende deel en de spoortunnel, is nog niet
gestart. Daarvoor moet eerst een bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd. De verwachting
is dat dit proces nog lang zal duren en zal leiden tot procedures bij de Raad van State.
De provincie draagt het grootste gedeelte van de aanlegkosten van 75 miljoen euro. De planning is
om de HOV-lijn in 2015 in gebruik te nemen. Enkele belangengroepen in de gemeente Velsen
hebben in januari 2011 een alternatief uitgewerkt voor dit HOV-tracé, dat zij zien als geldverspilling
en een bedreiging voor de verkeersveiligheid. In dit alternatief zou de bus rijden door de dorpskern
van Driehuis, in plaats van over de oude spoorbaan.
Over de route van de voormalige Zuidtangent door Haarlem-Noord heeft de gemeenteraad van
Haarlem in 2013 besloten. De HOV-bus zal via de Rijksstraatweg naar het station Haarlem rijden.
Dat betreft ook de route die de huidige bus 75 volgt.
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2. Aanleiding HOV Velsen
2.1. Waarom HOV Velsen?
Op de website van de provincie Noord-Holland wordt vermeld waarom HOV Velsen gerealiseerd
moet worden.
“Het gebied aan de westkant van Haarlem is aantrekkelijk voor wonen en recreatie. Ook ligt het
tussen gebieden met veel werkgelegenheid. De bereikbaarheid is echter een probleem. Er is geen
goed openbaar vervoer van IJmuiden en Velsen naar omliggende steden en werkgebieden. De
komst van HOV Velsen geven IJmuiden en Velsen aansluiting op het HOV-netwerk in de hele regio
Amsterdam. Dit zorgt voor een grote verbetering van de bereikbaarheid.
Wat is HOV?
Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is een snelle, comfortabele en betrouwbare manier van
openbaar vervoer. Het is daardoor een alternatief voor de auto. Op een HOV-tracé kan de bus
ongehinderd doorrijden, want hij heeft voorrang op het andere verkeer. HOV is daardoor een
betrouwbare vorm van openbaar vervoer en de reiziger weet waar hij aan toe is.
De huidige buslijnen 75 en 575 gaan in de toekomst als HOV-bus via het nieuwe tracé rijden. Door
de nieuwe verbinding zal het aantal busreizigers flink toenemen. De prognose is dat het aantal
reizigers na ingebruikname van HOV Velsen zal stijgen met 15%.”
Met HOV Velsen willen provincie en gemeente de huidige bus 75 vervangen, de bereikbaarheid
verbeteren, de frequentie van de buslijn verhogen, de snelheid van de bus verhogen, de
betrouwbaarheid en punctualiteit verbeteren en het comfort verhogen.
Bezwaar tegen het vrijliggende deel
Onderdeel van HOV Velsen zijn een vrijliggende busbaan over het oude spoor en een spoortunnel
onder de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Deze onderdelen vormen naar schatting ruim 80% van de
kosten van de HOV-lijn. Specifiek op deze delen richten zich onze bezwaren en zorgen.

2.2. Historie besluitvorming en financiering
2006
In 2006 heeft de provincie Noord-Holland een businesscase2 voor Regionet Haarlem-IJmuiden laten
maken. In deze businesscase worden de haalbaarheid van een HOV-lijn tussen Haarlem en
IJmuiden getoetst en doelstellingen geformuleerd. Dat leidde tot een te verwachten
exploitatieplaatje en vervoerswaarde. Er is ten doel gesteld om 5 minuten reistijdwinst en 30%
reizigersgroei te behalen. Die tijdwinst is o.a. nodig om aan bepaalde eisen van R-Net te voldoen.
2007
De provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen hebben een studie3 door Grontmij laten
uitvoeren naar een tracé voor een snelle busverbinding. Er zijn drie tracés bekeken. Uit de studie
kwam het tracé via de oude spoorlijn als beste naar voren. Deze variant biedt volgens de provincie
de beste kansen voor succesvol HOV. De stiptheid, toekomstvastheid, robuustheid en uitstraling
van HOV is hier volgens de provincie maximaal.
2008
In juni koos het college van B&W van Velsen één van de tracés. Burgemeester en wethouders
zeggen hun keuze gebaseerd te hebben op zowel technische rapporten als op de reacties van
inwoners en belangenorganisaties in Velsen.
Op 11 september stemde de gemeenteraad van Velsen in met de tracékeuze.

2 te raadplegen en downloaden via: http://www.camscanner.net/share/2aHHe/w82s14btx5qt
3 te raadplegen en downloaden via: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-RXXX4IPYS66L.pdf
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Op 10 september reserveerde de provincie Noord-Holland 60 miljoen euro voor de HOV-verbinding
tussen Haarlem en IJmuiden. Dit is onderdeel van de Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland.
Daarna startte de technische en financiële uitwerking van het gekozen tracé.
2010
Op 11 februari stemde de gemeenteraad van Velsen in met een bijdrage van 5% aan het project
HOV Velsen. Dit komt neer op een bedrag van 3 miljoen euro.
Op 5 juli besloten Provinciale Staten dat de HOV-verbinding tussen Haarlem Delftplein en IJmuiden
er mag komen. Het budget is 67,5 miljoen euro.
Op 5 oktober ondertekenden de provincie en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst4
waarin de afspraken staan voor de uitvoering en financiering van het project HOV Velsen.

2.3. Tegenstanders
Al vanaf de tijd dat er gesproken werd over de Zuidtangent naar IJmuiden bestaat er grote
weerstand tegen de HOV-plannen in Velsen. In het volgende hoofdstuk worden de argumenten en
zorgen van deze groepen beschreven. Sinds de discussie over HOV Velsen zijn belangengroepen
actief in de strijd tegen de komst van een vrijliggende busbaan. Niemand is tegen Hoogwaardig
Openbaar Vervoer, ook deze groepen niet. De groepen zijn alleen tegen een klein deel van het
beoogde tracé. Dat betreft 4 delen van de 10 deeltracés (deel 3 t/m 6 uit onderstaande figuur).
Gedurende en na de besluitvormingsfase is niet of nauwelijks geluisterd naar deze grote groep
tegenstanders en hun argumenten tegen de komst van een vrijliggende busbaan.
Ondanks de weerstand heeft de gemeenteraad van Velsen in 2008 ingestemd met het
voorkeurstracé. Na het besluit is de weerstand echter niet verstomd. In de loop van 2010 werden
namelijk de plannen concreter, de kosten bekend en de impact op leefomgeving duidelijk. Dit leidde
in het najaar van 2012 tot een verzoek aan de gemeenteraad van Velsen om een referendum over
HOV Velsen te organiseren. Dit verzoek is ondanks de vereiste steun niet door de gemeenteraad
van Velsen gehonoreerd. Ook een bezwaar op de beslissing door de gemeenteraad is afgewezen.
In juni 2013 is een groep tegenstanders met een petitie gestart die inmiddels door ruim 2350
mensen is getekend en aan bestuurders is aangeboden. Met deze petitie roepen deze mensen de
bestuurders op het HOV-tracé te heroverwegen en een onafhankelijk herijkingsonderzoek te laten
doen.
De groepen tegenstanders hebben zich in de loop van 2012 georganiseerd in één
samenwerkingsverband: de samenwerkende belangengroepen tegen de vrijliggende busbaan en
spoortunnel HOV Velsen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de volgende stichtingen en
groepen:
− de Stichting bewoners Minister van Houtenlaan – Zeeweg;
− de Stichting Visie & Analyse;
− de stichting Dorpsraad Driehuis;
− bewonersgroep Vogelbuurt IJmuiden;
− bewonersgroep Bomenbuurt IJmuiden;
− bewonersgroep Velsen-Zuid.

4 te raadplegen en downloaden via: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-DLBHEJEW6KGD.pdf
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3. Waarom tegen het HOV tracé?
In dit hoofdstuk worden onze argumenten en zorgen besproken. Daarbij is het belangrijk aan te
geven dat de tegenstand zich niet richt op HOV in het algemeen, maar op een deel van het gekozen
tracé nu de gevolgen en onzekerheden steeds groter worden.
Waarom nu vragen velen zich af? De tegenstand heeft zich al vanaf de discussie over de
Zuidtangent gemanifesteerd, maar is geïntensiveerd vanaf 2010 toen de kosten en impact duidelijk
werden en de onzekere verwachtingen de kop op staken.

3.1. Onduidelijke en onjuiste procesgang
Een goede procesgang houdt tenminste drie stappen in: (1) vaststellen wat het probleem of de
uitdaging is, (2) vaststellen met betrokken partijen wat mogelijk interessante oplossingsrichtingen
kunnen zijn, en (3) beoordeling van die mogelijke oplossingsrichtingen. Het rapport van de
commissie Elverding5 laat zien hoe het eigenlijk hoort. Wij vragen ons af of deze stappen in dit geval
zijn doorlopen. De ambtelijke voorbereiding is wat ons betreft onzorgvuldig en onvolledig geweest.
Een voorbeeld: nut en noodzaak van de dure busbaan zijn niet met harde cijfers en duidelijke en
realistische verwachtingen aangetoond. Er is een businesscase opgesteld, die pas in 2013 na een
WOB verzoek openbaar is geworden, en dateert uit 2006. Die business case is echter gebaseerd op
reizigersaantallen uit 2002. In de BC wordt bovendien uitgegaan van reistijdwinst van 5 minuten en
toename van de vervoerswaarde waardoor 30% meer reizigers te verwachten zouden zijn.
Inmiddels blijkt de tijdswinst slechts 2 minuten. Waarop de verwachte stijging van 30% is
gebaseerd, is niet bekend. De financiële en economische realiteit zijn nu bovendien drastisch
anders dan toen. Bovendien is de betreffende businesscase sinds 2006 niet aangepast. De BC is
een cruciaal document waarom een project draait en die periodiek aangepast dient te worden.
De businesscase uit 2006 die ten grondslag ligt aan het HOV-project, is nooit geactualiseerd,
ondanks veranderde uitgangspunten en veranderde financiële en economische omstandigheden.
Dat blijkt uit een brief6 van de provincie Noord-Holland.
De gemeente Velsen geeft volgens de IJmuider Courant aan “dat bij openbaarvervoer vraagstukken
de business case niet het doorslaggevende argument is om een project wel of niet uit te voeren”.
Uiteraard zijn binnen publieke organisaties en overheden de omstandigheden in veel opzichten
anders dan bij ondernemingen en bedrijven. Dit betekent echter niet dat de veelheid aan kennis uit
de (project)managementwetenschappen niet waardevol is voor publieke organisaties. Integendeel,
een afgewogen selectie uit deze kennis is zelfs noodzakelijk om grote debacles te voorkomen. Zou
dat niet zo zijn, dan zou de gemeenteraad wel een heel wonderlijk besluit hebben genomen toen op
1 december 2011 aanbeveling 2.2. van de Rekenkamercommissie werd overgenomen: “Laat
raadsleden een masterclass ‘controleren van (grote) projecten’ volgen”.
De business case wordt binnen het vakgebied projectmatig werken en projectmanagement als zeer
belangrijk –meestal zelfs als hét belangrijkste- document gezien. Het verloop van het project,
bereikte mijlpalen, risico's en randvoorwaarden moeten continu getoetst worden aan de business
case. Het is ook gebruikelijk dat de business case gedurende de looptijd van een project continue
wordt geactualiseerd en dat er wordt getoetst of de belangrijke doelen nog wel gehaald zullen
worden. De business case is in het bedrijfsleven DE rechtvaardiging van een project en zal bij
overheidsprojecten op z’n minst een grote rol van betekenis moeten hebben. Veel grote projecten
(van infrastructuur tot ICT) lopen immers fout doordat de oorspronkelijke business case niet wordt
bijgehouden en omdat niet periodiek wordt heroverwogen en getoetst of de beoogde business case
5 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/04/21/het-advies-van-de-commissie-versnellingbesluitvorming-infrastructurele-projecten.html

6 te raadplegen en downloaden via: http://www.camscanner.net/share/2aHHe/w82s14dkjcxf
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nog wel zal worden gehaald. Ook voor een OV-project is de business case als levend document wat
ons betreft essentieel. Het feit dat een overheid geen winst hoeft te maken, ontslaat de overheid
uiteraard niet van nauwgezette toetsing en controle op effectiviteit en efficiency van de besteding
van belastinggeld.
In veel publieke vraagstukken wordt overigens regelmatig gebruik gemaakt van een
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)7. Die neemt alle effecten van belang mee, niet
alleen economische. Maar een dergelijke analyse is voor HOV Velsen nooit gemaakt.
HOV Velsen lijkt daarom vooral een prestige project te zijn.

3.2. De kosten
De uiteindelijke kosten voor het HOV-project zijn onzeker, maar inmiddels begroot op een kleine 75
miljoen Euro. Het grootste deel hiervan wordt besteed aan het door ons niet gewenste deeltracé. In
2008 werd het project nog geraamd op € 32 tot € 48 mln.
Ervaring bij grote infrastructuurprojecten leert dat begrotingen veelal overschreden worden.
Professor Bert van Wee van de TU Delft heeft recent nog geïnventariseerd8 dat sinds 1980 in
Nederland 100 MILJARD Euro verspild is aan infrastructurele projecten. Waarschijnlijk gaat het
project de belastingbetaler nog meer geld kosten.
De gemeente Velsen suggereert dat het HOV-project ons 'slechts' 3 miljoen kost en dat we er
zoveel 'gratis' voor terugkrijgen. 'Doen we niet mee dan gaan al die mooie dingen aan ons voorbij'.
In werkelijkheid kost HOV Velsen de Velsense gemeenschap meer dan 10 miljoen Euro. Niets in het
leven is gratis. Dit is allemaal belastinggeld. Onderstaand een overzicht van de tot nu toe begrote
kosten.
Begroting HOV Velsen ( x 1.000)
HOV bijdrage aan Provincie
HOV Kromhoutstraat
HOV Marktplein tot rotonde Planetenweg
HOV Lange Nieuwstraat van Velserduinweg
tot Plein 1945
HOV Lange Nieuwstraat van Marktplein tot Velserduinweg.
HOV Marktplein
HOV Plein 45 Zeeweg kruising
HOV PJ Troelstraweg
HOV Santpoortse Dreef / Hagelingerweg rotonde
HOV Deeltrace 1
HOV Fietspad Zeeweg tot aan Amstelduin
Subsidie Provincie

2011-2013

TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE VELSEN HOV

2014
€ 167

2015
€ 167

2016 e.v.
€ 2.666

€ 5.962
€ 4.900
€ 2.400
€ 1.720
€ 680
€ 965
€ 1.600

€ 4.008-

€ 1.600
€ 3.150
€ 600
€ 4.075-

€ 8.068-

€ 1.954

€ 1.442

€ 4.364

SOM
€ 3.000
€ 5.962
€ 4.900
€ 2.400
€ 1.720
€ 680
€ 965
€ 1.600
€ 1.600
€ 3.150
€ 600
€ 16.151-

€ 2.666

€ 10.426

Bronnen: b egroting Velsen 2014 en raadsb esluit Kromhoutstraat

Totale kosten HOV Velsen
Begroting Provincie
Planschade

€ 60.955
€ 3.000

TOTAAL HOV VELSEN

€ 74.381

7 http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijke_kosten-batenanalyse: Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een

8

kosten-batenanalyse waarbij de kosten en baten voor een gehele maatschappij worden beschouwd. De berekening houdt rekening
met externe effecten in rekening gebracht zoals klimaat, luchtverontreiniging, geluid, ongevallen (kosten), maar ook effecten op
bijvoorbeeld werkgelegenheid tijdens de aanleg, het onderhoud en de exploitatie (baten). In een MKBA kunnen financiële en nietfinanciële kosten en baten opgenomen worden. In dit laatste geval dient er gewerkt te worden met kengetallen die de niet-financiële
kosten en baten monetariseren. Een MKBA kan uitgevoerd worden op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.
http://www.nu.nl/economie/3506539/zon-100-miljard-verspild-infrastructuur.html
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Daarbij draagt de gemeente Velsen 5% bij in de financiële risico's. Dit kan nog voor extra
tegenvallers zorgen zowel bij de gemeente Velsen als bij de provincie Noord-Holland.

3.3. Tijdwinst zeer beperkt
In 2006 werd in de business case nog een reistijdwinst van 5 minuten op een reis van 31 minuten
becijferd. Deze tijdwinst was nodig om aan de snelheidseis van 30 km/u te voldoen. Met 5 minuten
tijdwinst zou de gemiddelde snelheid op de route tussen IJmuiden en Haarlem Station 29,5 km/u
dragen. Dat was net voldoende.
De in de BC verwachte tijdwinst is inmiddels teruggebracht naar een tijdwinst van 2 minuten tussen
IJmuiden Dennekoplaan en Haarlem Delftplein. Onzeker is of die tijdwinst ook tot Haarlem Station
wordt gehaald omdat de bus door Haarlem-Noord met het verkeer meerijdt op de Rijksstraatweg en
er op die weg regelmatig vertraging optreedt. Er komt minimaal één extra halte bij de scholen,
waardoor de bus vaker zal stoppen. Er wordt ook gesproken over een extra halte in SantpoortNoord. Belangrijke knelpunten voor de doorstroming in Santpoort-Noord en Haarlem blijven
bestaan. O.a. op de tijdswinst van 5 minuten zijn de verwachtingen t.a.v. reizigersaantallen
gebaseerd. De verwachte tijdswinst is veel minder en dus zal de verwachte groei niet gehaald
worden.

3.4. Reizigersgroei onzeker
Wij verwachten dat de verwachte reizigersgroei bij lange niet gehaald zal worden. In 2006 werd de
verwachte reizigersgroei becijferd op 30% toename.
10% als gevolg van 5 minuten tijdwinst, 10% als gevolg van tariefdifferentiatie en 10% als gevolg
van de aantrekkingskracht van het merk R-Net.
In 20109 heeft de provincie de verwachting bijgesteld tot 15%. Die verwachting is echter niet
onderbouwd. Tariefdifferentiatie is in de afgelopen jaren al ingevoerd. Tegelijkertijd zijn de tarieven
voor het busvervoer in Noord-Holland de afgelopen 2 jaar het sterkst gestegen van alle provincies in
Nederland. Alleen in de steden Amsterdam en Den Haag was de stijging hoger. Hogere tarieven
stimuleren de automobilist niet de bus in te stappen. En juist de keuzereiziger is DE doelgroep voor
die reizigersgroei.
We kunnen niet achterhalen waarop 10% groei als gevolg van de aantrekkingskracht van het merk
R-Net is gebaseerd is. Mogelijk is dat gebaseerd op ervaringen bij de Zuidtangent of andere HOVprojecten. Men moet zich wel realiseren dat HOV Velsen slechts 35.000 tot 40.000 inwoners
bedient. De Zuidtangent bedient het tienvoudige van dit aantal. Daardoor bestaat naar onze mening
te weinig groeipotentie.
Sterker nog: wij zijn bang voor krimp van de reizigersaantallen. CBS cijfers laten sinds 2000 een
gestage daling van het bus/tram/metro gebruik in Nederland en specifiek in Noord-Holland zien. Zie
bijlage 1.

3.5. Toekomst OV-Netwerk Velsen onzeker
De provincie Noord-Holland heeft, ondanks een eis van de gemeenteraad van Velsen, in juli 2010
2010 gesteld dat onderliggend busnet en de frequentie van de HOV-bus niet gegarandeerd
zijn. Dat hangt nl. af van de bezetting en van de beschikbare middelen voor de financiering van de
exploitatie en ook die budgetten staan onder druk. In diezelfde vergadering werd duidelijk dat de
verwachte reizigersgroei was bijgesteld naar 15%.
Recente berichten in de lokale en regionale media tonen aan dat de provincie de verwachtingen die
ten aanzien van de overigen buslijnen in Velsen werden gesteld niet waargemaakt zullen worden.
Omdat de Fast Flying Ferry verbinding tussen IJmuiden en Amsterdam verdwijnt was de
verwachting dat het alternatief, bus 82, opgewaardeerd zou worden tot R-Net lijn. De provincie ziet
9 Stukken vergadering Provinciale Staten 5 juli 2010: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-HHYMS6RAIKKS.pdf
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daar nu van af. Ook zal buslijn 73 (Haarlem – Velserbroek – Heemskerk) niet tot R-Net lijn
opgewaardeerd worden10.

3.6. Voorlopig geen nieuw materieel
Het huidige materieel en type bus worden ingezet op de nieuwe HOV-lijn. Ze krijgen alleen een rode
kleur. Dus geen nieuwe bussen op een HOV-lijn die comfort moet uitstralen. Dat comfort moet een
extra aantrekkingskracht vormen, maar het beloofde comfort wordt niet geleverd.

3.7. Toegenomen loopafstanden naar haltes
De loopafstand naar haltes voor de bus die bus 75 zal vervangen neemt toe. De kern van Driehuis
wordt in het geheel niet meer aangedaan.
Niet alleen in Driehuis neemt de afstand naar de halte toe. Dit geldt voor de gehele route, omdat er
minder haltes zullen komen. De toegenomen loopafstand is vooral nadelig voor ouderen en minder
validen. Maar ook anderen kunnen overwegen andere vormen van vervoer te gaan gebruiken dan
de bus. Omdat de reistijdwinst van de bus zeer beperkt is, zal voor velen de reis van deur tot deur
namelijk juist langer worden of op zijn minst gelijk blijven.
Bovendien moet de afstand tussen haltes volgens de eisen van R-Net minimaal een kilometer zijn.
Dit is echter niet het geval. Tussen de haltes Marktplein en Groeneweg zijn 4 haltes gesitueerd over
een totale afstand van nog geen kilometer. De gemiddelde afstand tussen de haltes zal op de route
850 tot 900 meter bedragen.

3.8. Verkeersveiligheid is in het geding.
Door de beoogde busbaan wordt bewust een aantal potentieel gevaarlijke situaties en kruisingen
gecreëerd. Het gaat om de doorkruising van een woongebied met 30km zone met veel fietsende en
lopende schoolkinderen bij de scholengemeenschappen in IJmuiden. Wie de situatie ter plekke
goed kent, zal begrijpen dat op heel veel momenten op de dag scholieren over de Troelstraweg en
Briniostraat krioelen zonder goed op het verkeer te letten. In een presentatie11 aan provinciale
staten is deze situatie met foto's in beeld gebracht. Dit is vragen om ongelukken. Het is voor ons
volstrekt onbegrijpelijk waarom midden in een woonwijk en 30km-gebied een busbaan moet komen
te liggen. Daarnaast worden de kruisingen met de Groeneweg en Zeeweg in IJmuiden en bij de
begraafplaats Westerveld gevaarlijke kruisingen. De verkeerspolitie heeft in 2012 in een brief12 aan
het College van B&W grote zorg uitgesproken over de verkeersveiligheid.

3.9. Overlast in woonwijken en milieuschade
Bussen rijden op aardgas en zijn daardoor minder belastend dan diesel, maar niettemin is aardgas
een fossiele brandstof die milieubelastend is. De huidige spoorstrook is inmiddels een waardevolle
groene buffer geworden, bovendien doorkruist de busbaan een Ecologische Hoofdstructuur en een
aardkundig monument.

3.10. Reizigers zijn al tevreden
De suggestie van de provincie Noord-Holland dat IJmuiden geen goed openbaar vervoer heeft
richting Haarlem en Amsterdam spreken wij zeer sterk tegen. IJmuiden heeft frequent, betrouwbaar
en punctueel openbaar vervoer richting het zuiden (Haarlem) en het noorden (Beverwijk,
Heemskerk).

10 http://www.ijmuidercourant.nl/profile/uwkrantenid_nl_blog_id_index_php_idpage_user_a6cac190acc466941ce964bc94a8f88c/article2
4506693.ece/Geen-R-net-voor-bus-73-Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest

11 te raadplegen via http://www.mijnbestand.nl/Bestand-GFFOIXRGQJHI.ppt
12 te raadplegen via http://www.mijnbestand.nl/Bestand-4A3ACBCEWHNJ.pdf
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Recent reizigersonderzoek van de KpVV13 laat namelijk zien dat reizigers in de concessie HaarlemIJmond tevreden zijn over het busvervoer. Opvallend is dat punctualiteit en reissnelheid zijn
verbeterd t.o.v. vorige jaren. Reizigers waarderen het busvervoer met een 7,6. Daarmee is de regio
van een 12e plaats naar een 10e plaats in Nederland gestegen.
Met de afschaffing van de snelle veerverbinding met Amsterdam komt het vooral OV richting het
oosten sterk onder druk te staan. Dat zou de prioriteit van de provincie moeten krijgen.

3.11 Punctualiteit en betrouwbaarheid niet significant hoger
Punctualiteit en reissnelheid worden door de provincie en gemeente Velsen als belangrijke
argumenten gezien om de vrijliggende busbaan te realiseren. Uiteraard kan een vrijliggende
busbaan de punctualiteit en reissnelheid van een buslijn verbeteren. In het geval van HOV Velsen
denken wij dat de invloed van de relatief korte busbaan (3 km) op de reistijd en punctualiteit zeer
beperkt is. Over het grootste deel van de buslijn (± 12 km) rijdt de bus met het verkeer mee. De
belangrijkste knelpunten in Haarlem-Noord en in Santpoort-Noord blijven bestaan.
De punctualiteit en betrouwbaarheid hangen volgens ons vooral af van de vervoerder en de mate
waarin de concessieverlener de afspraken met de vervoerder handhaaft. Op buslijn 75 blijkt dat
chauffeurs vaak veel te laat vertrekken vanaf station Haarlem, maar onderweg de vertraging vaak
wel weer goedmaken. De betrouwbaarheid wordt vooral gemeten aan de hand van de uitval van
bussen. Aangezien de HOV-lijn met bestaand materieel wordt geëxploiteerd zal de dienstregeling
onderhevig raken aan meer materiële defecten en de kans op uitval doen vergroten.

3.12. Bereikbaarheid verbetert niet
De opdrachtgevers zeggen met HOV Velsen de bereikbaarheid van Velsen en dan met name van
IJmuiden te willen verbeteren. Wij denken dat door de busbaan die volgens ons niet significant meer
reizigers gaat trekken, de bereikbaarheid in het algemeen niet verbetert. Sterker nog: omdat de bus op
het grootste deel van de route met het verkeer meerijdt en op de knelpunten in Santpoort en IJmuiden
voorrang moet krijgen, denken wij dat dit de bereikbaarheid per auto niet bevordert. Wij vermoeden dat
dit eerder extra opstoppingen bij deze knelpunten veroorzaakt.
De bus zou om Driehuis heen moeten omdat met name in de spits te veel vertraging door Driehuis
optreedt. Wij vinden dat zij dit probleem overdrijven, maar we zien wel dat de uitvalsweg van IJmuiden
door Driehuis erg druk is. De drukte door Driehuis, die als grootste probleem wordt gezien door inwoners
van Driehuis, los je echter niet op met een busbaan eromheen. Die drukte los je op door hele andere
maatregelen te nemen die het autoverkeer door Driehuis afremmen. Doordat de route door Driehuis dan
rustiger wordt, bestaat de noodzaak voor een vrijliggende busbaan niet meer en kan de bus bovendien
gewoon de kern van Driehuis aandoen.

3.13. De communicatie van de gemeente en provincie
De gemeenteraad heeft op 11 september 2008 zonder veel inspraak een tracé voor dat
zogenaamde HOV Velsen vastgesteld, waarbij het oude spoor dus een busbaan moet worden.
Nooit zijn woongebieden langs het beoogde tracé actief en per adres geïnformeerd. De enige
communicatie over het tracé vond plaats door 2 summiere oproepen voor informatiebijeenkomsten
via een lokaal krantje dat veel inwoners niet lezen. Aan het besluit zijn voorafgegaan: vier
informatieavonden waarover door gemeente Velsen slechts met een klein berichtje in een lokaal
krantje is geïnformeerd. Daaruit is een klankbordgroep geformeerd die gedwongen werd een keuze
uit drie tracés te maken. Voor een discussie over nut en noodzaak is nooit ruimte geweest.
Het project is vervolgens in 10 deelprojecten opgedeeld, waarvoor per deelproject 'inspraak' is
geregeld. Dit hield bijvoorbeeld voor deel 6 in dat slechts 12 woonadressen werden uitgenodigd om
naar een informatiebijeenkomst te komen. Kortom: in onze ogen zijn dat verdeel- en heerspolitiek
13 http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/OVklantenbarometer_2012_ProvNoordHollandpdf.pdf
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en een salamitactiek om de weerstand te pareren. De informatievoorziening in het algemeen is zeer
karig te noemen.

3.14. HOV in het Gooi
Niet onvermeld moet worden dat in het Gooi in dezelfde provincie Noord-Holland eenzelfde
discussie gaande is over een HOV-verbinding tussen Utrecht en Huizen die tussen de €
100.000.000 en 120.000.000 moet kosten. Ook daar zijn grote vraagtekens over nut, noodzaak en
tijdwinst versus kosten.
HOV Velsen en de tegenstand staan daarmee niet op zich en is dus niet als lokale aangelegenheid
meer te bestempelen.
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4. Resumé
4.1. Wat willen wij wel?
Wij zijn niet alleen maar tegen een vrijliggende busbaan. Wij zijn voor Hoogwaardig Openbaar
Vervoer dat een serieus alternatief kan vormen voor de auto en/of dat bestaande openbaar
vervoersverbindingen aanzienlijk verbetert.
Het R-net dat Noord-Holland door middel van busverbindingen wil realiseren is wat ons betreft
achterhaald, niet innovatief en daarmee ouderwets. Busverbindingen met slechts enkele minuten
tijdswinst zijn in onze ogen onaantrekkelijke alternatieven voor automobilisten en zullen daardoor te
weinig reizigers trekken, waardoor dit consequenties zal hebben voor de verbindingen zelf en het
onderliggende busnet.
Wij nemen een voorbeeld aan het HOV-concept in de RIJNMOND agglomeratie, waar een netwerk
van trein-, metro-, lightrail-, tram- en busverbindingen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel OV
zorgen. Eén van die onderdelen is Randstadrail dat na wat opstartproblemen zeer succesvol is
geworden. Van hartje Den Haag rechtstreeks naar Zoetermeer, Diergaarde Blijdorp of Rotterdam
Centraal en verder. Als er dan HOV nodig is, zien wij liever lightrail verbindingen in onze regio. Een
lightrail IJmuiden-Haarlem (met gebruik van de oude spoorbaan) en IJmuiden-Amsterdam lijken ons
een nuttigere investering en innovatie die automobilisten uit de auto kan krijgen.
Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor de regio op korte termijn onhaalbaar is. Tegelijkertijd is HOV
busvervoer zonder vrijliggende busbaan door de kernen met maatregelen om de bus door te laten
stromen en autoverkeer met remmende maatregelen te weren wat ons betreft een uitstekend
alternatief voor de korte termijn. Dit kan met een fractie van de op dit moment verwachte kosten
zonder veel financiële risico's gerealiseerd worden. Dan is de tijdwinst mogelijk slechts 1 minuut in
plaats van 2 minuten, maar volgens de opdrachtgevers is tijdwinst ook niet het belangrijkste
argument. Met snel te realiseren maatregelen, infrastructurele aanpassingen en nieuw materieel
kan lijn 75 met veel minder kosten op gewaardeerd worden tot een Hoogwaardig Openbaar Vervoer
verbinding.
Wij zien graag dat het huidige tracé wordt heroverwogen. Maar om een gefundeerd besluit te
kunnen nemen is onderzoek nodig. Daarom stellen wij voor dat een onafhankelijk
herijkingsonderzoek wordt gedaan en dat de haalbaarheid van lightrail wordt onderzocht, eventueel
gevolgd door een Maatschappelijk Kosten-Baten Analyse.

4.2 Tot slot
Een investering van (minimaal) € 75.000.000,- in een busbaan waarvan de grote vraag is of deze de
hooggespannen verwachtingen van de provincie en gemeente zal inlossen, is in deze tijd van
economische crisis en bezuiniging op diverse sociale voorzieningen, onderwijs, cultuur en
gezondheidszorg ongehoord. Deze kosten in relatie tot de onzekere baten zijn nog het grootste
bezwaar van een deel van de bevolking. Daarbij moet de vraag worden gesteld hoe realistisch de
begroting is en hoe realistisch de berekening van de exploitatielasten is. De ervaring leert dat de
meerderheid van grote infrastructurele projecten veel duurder uitvallen dan begroot.
Er zijn genoeg goedkopere alternatieven voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Velsen (en in het
Gooi). Dat was ook in eerste instantie de voorkeur van de mensen en organisaties die in 2008 hun
stem hebben laten horen.
Investeren in een vrijliggende busbaan en tunnel lijkt vooralsnog investeren in afbraak omdat
minder mensen de bus dreigen te nemen en omdat de frequentie van de HOV-bus en het
onderliggende OV-net nu al ter discussie is gesteld.
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Inmiddels hebben raadslid Dreijer14 en Velsen Lokaal raadsvragen en de ouderenpartij NoordHolland Statenvragen gesteld.
Het gaat dus in Noord-Holland alleen al om twee discutabele projecten die bij elkaar waarschijnlijk
meer dan € 200.000.000 gaan kosten in een tijd van crisis en bezuinigingen.
Meer informatie:
www.hovvelsen.nl
www.stopvelsenhov.nl
www.ons3huis.nl
https://www.facebook.com/STOPBusbaanHovVelsen
Dank voor uw aandacht.
Contactgegevens:
Bram Diepstraten
Leeuweriklaan 2
1971JV IJmuiden
06-36457975

14 te raadplegen via http://www.mijnbestand.nl/Bestand-EG6QXULHPQTP.pdf
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BIJLAGE 1 Mobiliteitsgegevens Noord-Holland
Trein

Ontwikkeling mobiliteit Noord-Holland

Bus/tram/metro
Brom-/snorfiets
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12%
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Ontwikkeling mobiliteit Noord-Holland
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Brom-/snorfiets

Gereisde kilometers
3,5
3

mld kilometer

2,5
2
1,5
1
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Bron: CBS Statline
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Lopen
Overige vervoersprestatie

Voorlopige conclusies
Het bus/tram/metro gebruik neemt af sinds de millennium wisseling, zowel procentueel (modal split) als in afgelegde kilometers
afstand.
Daardoor nemen opbrengsten af en/of tarieven stijgen om de minder gereisde afstand te compenseren. Stijgende tarieven
weerhoudt mensen om vaker de bus, tram, trein of metro te pakken.
De investeringen in Noord-Holland lijken niet te leiden tot afname van het autogebruik, dat schommelt al jaren rond de 70%.
Het gebruik van de fiets en overige vervoersmiddelen nemen juist wel toe en dat gaat ten koste van het OV-gebruik. De crisis
draagt niet bij aan de groei van mobiliteit, maar toch lijkt de daling van het OV-gebruik niet door de crisis veroorzaakt te worden.
Het MRA-Net (net buslijnen in de metropoolregio Amsterdam) lijkt dus niet zo nuttig en noodzakelijk te zijn als ons wordt
voorgespiegeld en draagt niet of onvoldoende bij aan de bereikbaarheid.

Correspondentieadres:
Belangengroepen HOV-projecten
Velsen en het Gooi
Leeuweriklaan 2
1971JV IJmuiden
Randstedelijke Rekenkamer
T.a.v. mw. A. Hoenderbos-Metselaar
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
Onderwerp: onderzoekstip; tracés HOV-projecten nodig en nuttig of verspilling?
Velsen en het Gooi, 13 oktober 2013
Geachte mevrouw Hoenderbos-Metselaar,
Wij vragen uw aandacht voor de plannen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, afgekort HOV,
van de provincie Noord-Holland in de regio's Haarlem-IJmond en het Gooi.
1-Inleiding
Wij maken ons zorgen over de HOV-projecten die de provincie Noord-Holland in onze regio's wil
realiseren. Het gaat daarbij concreet over HOV Velsen en HOV in het Gooi. Met deze projecten is
een investering van ongeveer € 200.000.000,- gemoeid.
Wij dringen er bij u op aan om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van
deze investering.
2-Algemene zorg
Wij vermoeden dat deze investeringen niet opwegen tegen de in onze ogen zeer onzekere baten.
De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren
van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.
Juist voor de HOV-projecten is antwoord op de volgende vragen nodig: zijn/worden de uitgaven
van de provincie economisch zo gunstig mogelijk uitgevoerd (efficiëntie) en hebben de uitgaven
van de provincie het beoogde effect (effectiviteit)?
Tot op heden heeft de provincie geen geruststellende of verhelderende antwoorden kunnen geven
op de vragen die vanuit de groepen tegenstanders in Velsen en in het Gooi zijn gesteld.
Wel heeft iedereen kunnen constateren dat sinds de besluitvorming over beide HOV-projecten
omstandigheden drastisch zijn veranderd. Op het gebied van de mobiliteitsvraag zijn momenteel
eveneens grote veranderingen gaande, waarbij de vraag gerechtvaardigd is of de HOV-projecten in
Noord-Holland nog wel doeltreffend zullen zijn. € 200 miljoen is veel geld, dat mogelijk elders of op
andere beleidsvelden veel effectiever ingezet kan worden. Ook is het mogelijk dat doelstellingen
voor HOV met veel minder geld gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast heeft de provincie de
plicht om bij te dragen aan het terugdringen van het nationale overheidstekort.
3-Wat beoogt de provincie met de HOV-projecten?
Op de website van de provincie Noord-Holland wordt specifiek aandacht besteed aan 'Hoogwaardig
OV in R-net'. Aan die pagina kunnen we de doelstellingen ontlenen:
“Om reizigers te verleiden vaker van het openbaar vervoer te nemen, moet er een
hoogwaardig, duidelijk en herkenbaar hoogwaardig openbaar vervoer netwerk op Randstad
niveau komen. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) staat voor hoge frequentie, snelle
verbindingen en goede doorstroming, actuele informatie en comfort. Het OV is betrouwbaar
en gebruiksvriendelijk. Bus, tram, metro en trein sluiten goed op elkaar aan. Overstappen
gaat makkelijk en snel. Er zijn rechtstreeks verbindingen naar de grootste attractiepunten
en verder voldoende overstappunten met goede P+R voorzieningen, die zowel bereikbaar
zijn per auto, als per fiets. Reizigers hebben continu de beschikking over actuele
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reisinformatie. Bij incidenten en vertragingen zijn reizigers goed geïnformeerd en weten ze
wat de alternatieven zijn. Het materieel en de haltes bieden comfort en gemak aan de
reiziger.”
Kortom: de door ons bekritiseerde HOV-projecten zijn bedoeld om meer reizigers te trekken en om
reizigers te verleiden vaker van het OV gebruik te maken.
De kernvraag is of de gekozen uitwerkingen van de HOV-projecten bijdragen aan deze doelstelling.
Wij betwijfelen dat. Dat doen we omdat er nauwelijks onderzoek naar de stijging van
vervoerswaarde en stijging van reizigersaantallen is gedaan. Bovendien, als er al onderzoek is
gedaan, is dat gedaan door aan de provincie gelieerde bedrijven die er belang bij hebben dat de
HOV-projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd.
De volgende bedrijven zijn bij de besluitvormingsprocessen in een adviserende rol en daarna vaak
in een uitvoerende rol in de projecten betrokken: APPM Consulting, Goudappel, Inno-V en
Grontmij. De mogelijkheid van belangenverstrengeling kan daarom niet genegeerd
worden.
Van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar nut en noodzaak en invulling van de tracés is
nooit sprake geweest.
Tekenend voor de afhankelijkheid en subjectiviteit is dat voorafgaand aan beide projecten studies
zijn uitgevoerd zonder een kritische blik op nut en noodzaak. Welke problemen moesten opgelost
worden, waarom was het noodzakelijk en zorgen de beoogde maatregelen wel voor de beoogde
effecten?
In de haalbaarheidsstudie voor HOV in het Gooi uit 2008 staat in de eerste paragraaf 1.1: “Dat er
een HOV-verbinding moet komen, daar zijn betrokken partijen het inmiddels wel over eens.”
Wie zijn die betrokkenen en waarop hebben deze betrokkenen zich gebaseerd? In een
haalbaarheidsstudie moeten dergelijke overwegingen en argumenten volgens ons op zijn minst
genoemd worden met bronvermeldingen. Er wordt verwezen naar de ‘Verkenning HOV Gooi’,
waarin is onderzocht of een HOV-verbinding in het Gooi te realiseren is met waar mogelijk vrije
infrastructuur. De verkenning is in 2006 afgerond.
Er is onderzocht of het mogelijk is, niet of het nuttig en noodzakelijk is.
Diezelfde tendens is zichtbaar bij het HOV project Velsen. Daarvoor is in 2006 een zogenaamde
businesscase opgesteld door Inno-V in opdracht van de provincie. Ook hier staat in paragraaf 1.1:
“De corridor Haarlem – IJmuiden/Uitgeest maakt onderdeel uit van RegioNet en valt onder de
verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. In deze businesscase wordt geschetst welke
maatregelen nodig zijn voor een upgrade naar RegioNet.”
Ook bij dit project ging men ervan uit dat HOV er moest komen, alleen was de vraag hoe en tegen
welke kosten.
In het volgende deel zullen we kort de HOV-projecten apart behandelen.
4-HOV Velsen
Het tracé van HOV Velsen betreft ongeveer 13 kilometer, waarvan ruim 3 kilometer een vrije
busbaan inclusief spoortunnel onder de spoorlijn Haarlem-Beverwijk moet worden. De bezwaren
richten zich op het vrijliggende deel inclusief de spoortunnel omdat daarmee de meeste kosten zijn
gemoeid.
Zoals eerder beschreven is voor HOV Velsen een businesscase in 2006 opgesteld. Op basis van die
businesscase is in 2008 door de gemeenteraad van Velsen een tracé voor de HOV-lijn vastgesteld.
In de businesscase werd een reistijdwinst van 5 minuten en een reizigersgroei van 30% voor ogen
gesteld. Bovendien werden de kosten geraamd op 32 tot 48 miljoen Euro.
In 2010 namen provinciale staten een definitief besluit voor het HOV Velsen en werd gestart met
het project. Toen was het budget ongeveer € 70.000.000,- inclusief de bijdrage van de gemeente
Velsen. De verwachte reizigersgroei was echter teruggebracht naar 15%. Kortom: de kosten waren
toegenomen, terwijl de vervoerswaarde en verwachte reizigersgroei afgenomen waren.
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Dit jaar is duidelijk geworden dat de tijdwinst over het gehele tracé slechts 2 minuten bedraagt. In
een uitzending van Eenvandaag
(http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47203/_onvolledige_voorlichting_over_gooische_busbaan)
heeft professor Bert van Wee, deskundige op het gebied van mobiliteit en infrastructuur, betoogd
dat bij een dergelijk kleine tijdwinst, die door de reiziger niet als tijdwinst wordt gezien. 31 of 29
minuten wordt gezien als een half uur. Tegelijkertijd neemt gemiddeld genomen de reisduur van
deur tot deur toe door de toegenomen afstand naar de halte.
Over de gehele provincie neemt het busgebruik sinds 2002 gestaag af. De vraag is dan ook
gerechtvaardigd of de HOV-lijnen voldoende reizigers gaan trekken om de doelstellingen die met
HOV worden beoogd daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Bijgevoegd vindt u een gedetailleerde weergave van de zorgen en bezwaren van de organisaties en
groepen die tegen de komst van een vrijliggende busbaan en spoortunnel in Velsen ageren.
5-HOV in het Gooi
Het Gooise traject beslaat zo’n 24 km waarbij het grootste deel aan vrije busbaan in het
besluitvormingsproces is geschrapt omwille van de kosten en waarvoor een taakstellend budget is
vastgesteld op 107,3 miljoen euro.
In het Gooi wordt de HOV geacht een snelle verbinding te zijn tussen Huizen en Hilversum station,
met aansluiting op de intercity en als aanvulling op het fijnmazig openbaar vervoer.
Tevens is een van de randvoorwaarden, dat het traject op termijn verraild kan worden.
Voor het overgrote deel rijdt de bus zowel in Huizen en Blaricum als over de A27 met het verkeer
mee. Alleen in Hilversum is het traject vrijwel volledig als busbaan geprojecteerd echter met
gelijkvloerse spoorwegovergang en 30km zone.
Tracé en reizigersstromen komen niet overeen.
De aansluiting met de intercity suggereert de noodzaak van passagiers om richting Amsterdam
Centraal te reizen.
Sinds juli 2011 heeft echter de beoogde HOV-bus, R-Net R320, de verbinding van de grootste
succeslijn tussen Huizen en Hilversum Lijn 100 overgenomen.
Lijn 100 deed alle voedingsgebieden aan in Huizen en Blaricum Middelgronden en Bijvanck en
kwam via het Arenapark aan bij het centraal station.
De lijn 320 komt echter niet in deze voedingsgebieden, waardoor het reizen van en naar de
bushaltes aanzienlijk is verlengd en in geval van ouderen en passagiers met een fysieke beperking
zelfs onmogelijk wordt gemaakt.
ROVER ’t Gooi heeft hier bij monde van Wim de Klerk – intussen helaas overleden – melding van
gemaakt.
Omdat lijn 100 nu niet meer op dit traject rijdt, komt het fijnmazige aspect op deze route volledig
te vervallen en kan gesteld worden dat lijn 100 aan de HOV is opgeofferd.
Dat heeft eerst geleid tot het aanzienlijk teruglopen van de reizigers aantallen (tot 2011 jaarlijks
met meer dan 30%!), en later tot een schifting van de reizigersbestemmingen.
Een lid van het ROCOV liet weten, dat er weliswaar weer een lichte toename van reizigersaantallen
op de 320 te bespeuren valt, maar dat de bestemming niet langer Amsterdam is, maar Utrecht.
Reizigers uit het westen van Huizen hebben voordeel bij de lijn320 en pakken die nu inderdaad
sneller. Maar reizigers naar Amsterdam nemen volgens een van de leden van het ROCOV nu de
bus naar Bussum en vandaar de trein naar Amsterdam.
Passagiers uit het oostelijk deel van Huizen moeten nu langer reizen om bij de bushalte te komen,
hetzij via extra overstappen met lijn 100, die nu niet verder rijden mag dan de carpoolplaats in
Blaricum. De verbinding is voor verbetering vatbaar: lijn 100 komt aan als de 320 al is vertrokken.
Door de stuurgroep was eerder vastgesteld, dat 50% van de reizigers met de 320 op het Arena
park moest zijn. Van de andere 50% waren de reizigers richting Amsterdam een groot deel, een
ander deel moest in het centrum van Hilversum zijn.
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Als nu het reizigersaandeel richting Amsterdam min of meer is vervangen door reizigers met de
bestemming Utrecht zou dat betekenen dat nu veel meer dan 50% van de reizigers op het
Arenaperk moet zijn, namelijk alle reizigers voor het kantorenpark, leerlingen en medewerkers van
het ROC en nu ook reizigers richting Utrecht.
Daarmee zou een keuze voor het eindstation van de HOV op het Arenapark de meest logische zijn.
Gezien de uitspraak van de Stuurgroep in 2010:
Reiziger centraal. MRAnet staat voor een voor de reiziger herkenbaar en goed product met een universele uitstraling. Een simpele, adequate en eenduidige informatievoorziening en tariefstructuur. Toegankelijke en hoogwaardige voorzieningen en materieel. MRAnet staat ook voor een goede ketenintegratie;
de koppeling met andere modaliteiten. Perfecte fietsvoorzieningen, hoogwaardige P&R-locaties, sociaal
veilige en herkenbare looproutes en de koppeling met onderliggend Ov-net en bovenliggend intercitynet
zijn vanzelfsprekend als de reiziger kiest voor MRAnet.
… is de verwachting gerechtvaardigd dat in dat geval ook de meest logische conclusie wordt
getrokken en dat het Arenapark, wat met het Station Sportpark een directe aansluiting biedt op
alle treinen naar Utrecht het reisdoel is voor zowel het ROC als het kantorenpark als eindpunt van
deze HOV dient.
Daarmee worden tevens een flink aantal inpassingsproblemen vermeden.
Echter, de stuurgroep gaat voorbij aan voortschrijdend inzicht en houdt vast aan een busbaan die
niet langs het Arenapark komt en waarvoor ofwel moet worden overgestapt, dan wel op een
andere bus gewacht moet worden omdat de ene bus wel en de andere niet direct naar het
Arenapark gaat.
Dit levert concreet een busbaan op die geen nut meer heeft, waarvoor ook geen enkele noodzaak
bestaat en waarvoor ook geen draagvlak is.
6-Risico's voor provincie en gemeenten onvoldoende onderkend
6-1 Projectrisico's
Bij het project HOV Velsen is in de budgetten rekening gehouden met risico-opslagen per
deelproject. Onduidelijk is of deze opslagen realistisch en voldoende zijn en of alle risico's zijn
erkend.
Bij het project HOV in het Gooi is in het budget geen rekening gehouden met risico-opslag. In de
laatste weken is bekend geworden dat zeker bij de spooronderdoorgang grote risico's zijn en de
kans zelfs aanwezig is dat de tunnel niet gerealiseerd kan worden.
In het algemeen zijn de risico’s niet of onvoldoende benoemd zoals bijvoorbeeld de risico’s ten
aanzien van ecozones, vervuiling, de uitvoering van de tunnels, juridische aspecten, financiële
aspecten en de maatschappelijke onrust. Daardoor zijn er onvoldoende tegenmaatregelen
beschreven om risico's te beperken.
6-2 Risico's voor gemeenten
Gronden
In de overeenkomsten tussen gemeenten en provincie worden gronden ten behoeve van de
busbaan om niet aan de provincie overgedragen. Deze gronden hoeven bij falen van dit project
niet te worden teruggegeven door de provincie, noch kan een gemeente daar aanspraak op maken.
Bij het eventuele afstoten van deze gronden komen alle lasten echter wel ten laste van de
betreffende gemeenten.
Financieel
Zoals het er nu staat moeten we ervoor vrezen dat de individuele gemeenten voor alle bijkomende
kosten voor aanvullende/aanpalende maatregelen/projecten en de risico's daarin zullen moeten
opdraaien.
De inzichtelijkheid hiervan wordt bovendien bemoeilijkt door niet benoemde en niet
gebudgetteerde gekwantificeerde planschade.
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Bestuurlijk
De absolute beslissingsmacht lijkt uitsluitend bij de provincie te liggen. De taakstellende budgetten
zijn niet flexibel en omdat de onvermijdelijke overschrijdingen uit dit budget moeten worden
gefinancierd leidt dat automatisch tot verschraling van de uitvoering. Dat kan per gemeente een
ongewenste of zelfs onacceptabele uitvoering tot gevolg hebben, waardoor die gemeenten
daardoor alsnog zelf moeten opdraaien voor de kosten van de door hen gewenste/acceptabele
uitvoering.
6-3 gevaarlijk planoptimisme, gebrek aan serieuze inspraak en gebrek daadwerkelijke
invloed van bevolking op de plannen
Het heeft er alle schijn van dat de projecten teveel zijn geschreven naar de gewenste uitkomst toe,
waardoor risico’s onderbelicht of zelfs helemaal niet genoemd zijn.
De provincie heeft bewust gekozen voor vormen van informatieprocedures die niet in het belang
van bewoners zijn, maar maakt daar wel gewag van in de media.
Zij beroept zich daarmee op een keuze van inspraakpartijen die het project welgevallig zijn, maar
niet noodzakelijkerwijs het draagvlak vertegenwoordigen.
De schijn van een onzuivere voorstelling van zaken kan daarmee niet worden vermeden.
Tekenend daarvoor is het besluit van de gemeenteraad van Velsen in 2008 en de voorkeur van
belangenorganisaties. In die tijd bestond de keuze uit slechts 3 varianten. Een discussie over nut
en noodzaak en andere mogelijke varianten was niet mogelijk. Uiteindelijk was de voorkeur van de
meerderheid van belangenorganisaties en van de gemeenteraad dat de bus door de kern van
Driehuis zou rijden en er een rondweg voor auto's zou komen. Uiteindelijk is richting de bevolking
van Velsen gecommuniceerd dat de provincie een rondweg voor auto's niet wilde financieren.
Waarom werd het dan als serieus alternatief en keuze gepresenteerd? Tot op de dag van vandaag
is dat niet helder. Dit heeft ervoor gezorgd dat er geen draagvlak onder de bevolking bestaat.
Positieve beslissingen van gemeenteraden vertroebelen dit gebrek en de onvrede. Een gebrek aan
draagvlak bij een groot deel van de bevolking kan consequenties hebben voor de hoeveelheid
reizigers op beide HOV-lijnen
7-Lessons Learned
Naar onze mening teert de provincie Noord-Holland te veel op het succes van de Zuidtangent
zonder oog te hebben voor de verschillende demografische aspecten in Velsen en in het Gooi.
Daarbij bestaat het concrete voorbeeld van een recent HOV-project in de regio Alkmaar dat mislukt
is. Daar lijken geen lessen uit getrokken te zijn.
De Zuidtangent bestrijkt een groot deel van de metropoolregio Amsterdam. De Zuidtangent is
aangelegd voor en tijdens de groeistuipen van Hoofddorp met nieuwe woonwijken en de
ontwikkeling van het kantoorgebied rondom het station Hoofddorp. De Zuidtangent verbindt grote
steden en gebieden met veel werkgelegenheid van Haarlem via Hoofddorp naar Schiphol en
Amsterdam Bijlmer. Een gebied met een enorm vervoerspotentieel. Velsen en het Gooi ontberen
een dergelijke vervoerspotentie en daarmee is het risico groot dat alleen al daarom de
vervoerswaarde beperkt zal zijn ten opzichte van de Zuidtangent.
Afsluitend
In totaal is bijna 200 miljoen Euro aan belastinggeld met deze projecten gemoeid. Vanwege grote
onzekerheden en risico's bij de uitvoering van de maatregelen in zowel Velsen als Hilversum,
bestaat een groot risico dat de vastgestelde budgetten overschreden zullen worden. Daarnaast
dragen de gemeenten die meewerken aan deze HOV-projecten ook tientallen miljoenen uit de
gemeentebegrotingen bij.
Ook indachtig het falen van de HOV busverbinding tussen Alkmaar en Heerhugowaard, waarvoor
een busbaan moest worden aangelegd die daar intussen niet meer voor wordt gebruikt, bestaat de
vrees dat zowel de projecten HOV Velsen als HOV ’t Gooi hetzelfde lot beschoren zijn.
Wij hopen in deze brief, die u gerust als noodkreet kunt zien, voldoende argumenten over tafel te
hebben gebracht die voor u aanleiding zijn om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de provinciale HOV-plannen.
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Meer informatie:
www.hovgooi.nl
www.hovvelsen.nl
www.busbaannee.nl
www.stopvelsenhov.nl
https://www.facebook.com/STOPBusbaanHovVelsen
Bijlagen:
−
−

Reizigers gedupeerd door HOV Busbaan (het Gooi)
Kritische blik op HOV Velsen
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Aart de projektdirektie van de HOV
en alle bij de aanleg van de
daarbij betrokkene partijen
HOV Velsen

Driehuis , 7 januari 2014
VCPMTP VELSEN
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Aangezien ik op de door mij ingezonden reactie op het voorontwerp
wijziging bestemmingsplan taal nog teken heb gehoord , zie ik mij
genoodzaakt mijn standpunt nogmaals onder uw aandacht te brengen.
De kern van mijn bezwaar bestaat uit de mogelijke gevolgen voor het
voortbestaan van mijn schunr met (zeldzame) tentoonstellingskonijnen bij
de aanleg van het trace van de HOV.
De betreffende schuur staat al 19 jaar in de spoortuin en zou daar zonder
probleem nog tot in lengte van jaren knnnen blijven staan.
De schuur staat buiten de grens van het trace op het stuk grond dat aan de
aanwonenden zal worden aangeboden.
Er is echter sprake van dat de aannemer "werkruimte" nodig heeft en dat
daarmee mijn schuur gesloopt dreigt te worden.
Ik maak dan ook bezwaar tegen de aanleg van de HOV,
- niet vanwege het verminderde woongenot door geluids- en stofoverlast,
- niet vanwege de te verwachten waardevermindering van mijn woning,
- maar vanwege de mogelijke sloop van mijn konijnenschuur.
Wanneer desondanks de schuur gesloopt dreigt te worden , verwacht ik
ruim van tevoren bericht te krijgen om de gelegenheid te hebben de dieren
in een nieuw te bouwen schuur onder te kunnen brengen.
Ik reken er daarbij op de kosten van de nieuwe konijnenschuur volledig
vergoed te krijgen.
Hoogachtend,
N.W. van Leeuwen
Driehuizerkerkweg 160
1985 H D , Driehuis
Tel. 0255517833
E-mail niekennel@tele2.nl
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Het ontwerp van het bestemmingsplan "HOV-trace" dat ter inzage ligt geeft ons aanleiding tot
indienen van de volgende zienswijze.

& Compliance

BezoBkadres
De Driehoek
De Ruyterkade 4
1013 AA Amsterdam

Postadres
Postbus 2520
1000 CM Amsterdam

www.prorail.nl

Het voorkeurstrace van de busbaan kruist de spoorweg Haarlem - Beverwijk daar waar de
Jiusbaanafbuigt van de Santpoortsedreef Op genoemde locatie bevindt zich nabij de spoorweg
een gebouw van ProRail. Dit gebouw -een zogenaamd "onderstation"- bevat een aantal technische
installaties om de bovenleiding van het spoor te voorzien van de juiste spanning. In het kader van
de hoofdtaakstelling van ProRail, het zorgdragen voor de veilige berijdbaarheid en maximale
beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur, is het van groot belang dat het onderstation op
genoemd traject goed bereikbaar is voor onderhoud en eventuele storingen aan de installaties. In
geval van vervanging van (delen van) de installaties, zoals een transformator, moet het gebouw
zelfs met groot materieel zijn te benaderen.
Op dit moment is het onderstation is het onderstation matig bereikbaar via de inspectiepaden direct
naast het spoor. Door aanleg van de HOV-busbaan verslechtert deze situatie. Op de verbeelding
bij het plan is te zien dat, daar waar de busbaan de spoorweg kruist, tevens groenstroken en
waterpartijen zijn voorzien.
Het onderstation zelf valt buiten de plangrens van bestemmingsplan "HOV-trace". Het gebied
waarop de gewenste toegang naar het gebouw is gelegen valt echter binnen de grenzen van
onderhavig plan. Om die reden vragen wij u op de verbeelding op de hiervoor beschreven locatie
ruimte te reserveren voor een half verharde toegangsweg naar het onderstation met een breedte
van vier meter, aftakkend van de busbaan.

Wij dankest ih voor het geboden overle;

Driehuis 14 januari 2014

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Velsen,
Postbus 465,
,
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Betreft: Inspraakreactie bestemmingsplan HOV-traject (idn:
NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-V001)

Geacht college,

Door middel van dit schrijven maken ondergetekenden gebruik van de gelegenheid tot het
indienen van inspraakreacties, dan wel zienswijzen, dan wel bezwaren, op het Ontwerp
Bestemmingsplan "HOV-trace tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de
Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden". Zie ook de hierboven vermelde idn.
Onze woning staat in de Hofdijklaan nr 92 met de achtertuin naar het trace gericht op 18
meter van het voorgenomen trace.

Betreffende de inhoud, proces van ontwikkeling en realisatie van het Ontwerp
Bestemmingsplan vragen wij specifiek aandacht voor de volgende punten, maar behouden
ons het recht voor op enig ander moment aanvullende zienswijzen, dan wel bezwaren,
kenbaar te maken.
1 .Wij maken bezwaar tegen de toename van geluid bij onze woning.
Toelichting: Onze woning ligt in een gebied dat grenst aan een gebied met hoge
natuurwaardes. Wat betreft onze woning is, afgezien van enig geluid van vliegtuigen, het
geluidsniveau aan de achtertuinzijde van het huis ongeveer 0 dB. De aanleg van de busbaan
en het toelaten van busverkeer daarop, betekent dat er een gemiddeld geluidsniveau gaat
ontstaan van, volgens de gepresenteerde geluidsberekeningen, ongeveer 39dB. Hierdoor
ontstaat er een duidelijk negatieve verandering in de kwaliteit van woongenot aan de
achterzijde van onze woning, zowel voor wat betreft de slaapkamers als de tuin.
Alhoewel, volgens het bestemmingsplan, geen overschrijding van het wettelijk toegestane
geluidsniveau, is deze negatieve verandering voor ons reden om bezwaar maken tegen dit
plan. Dit bezwaar wordt des te meer versterkt door het gegeven dat uit het geluidsberekeningenrapport blijkt dat er niet gekozen wordt voor de meest geluiddempende
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verharding. Gekozen wordt voor beton in plaats van het veel beter presterende zeer open
asfaltbeton (ZOAB). Deze keuze betekent dat zelfs bij een aantal woningen de toegestane
waarde wordt overschreden. Daarbij komt dat is meegedeeld dat een eventuele keuze voor een
beter presterende verhardingssoort aan de aannemer wordt overgelaten. Dit standpunt is
onbegrijpelijk en zelfs bestuurlijk onbehoorlijk. Niet de aannemer moet kiezen maar initieel
de opdrachtgever in het belang van een zo'n goed mogelijke uitkomst voor haar burgers. Dat
dit in een gunningsperiode afhankelijk wordt gemaakt , na de aanbesteding van werken , in
een proces tussen opdrachtgever en aannemer getuigt van slecht opdrachtgeverschap wat
nadelig kan uitvallen voor onze woning .

2. Wij maken bezwaar tegen de, te verwachten, toename van trilling bij onze woning.
Toelichting: in tegenstelling tot wat van goed nabuurschap en juist bestuur verwacht mag
worden, zijn bij de inventarisatie van mogelijk toekomstig trillingsoverlast alleen metingen op
basis van een zgn. quick scan bij Driehuizerkerkweg 140-142 en Groeneweg 82-84 gedaan.
Opgemerkt wordt dat tijdens die metingen tenminste twee metingen niet nauwkeurig zijn
gebeurd (zie hiervoor de rapportage die als bijlage bij het voorontwerp is gevoegd). Gegeven
het aantal metingen is dit onzorgvuldig en in gebreke blijvend. Te meer daar op basis van de
uitkomsten vastgesteld wordt dat in de toekomst niet wordt voldaan aan streefwaarden. Wat
opvalt is dat bij andere aanliggende percelen geen metingen zijn gedaan. Ervaringen opgedaan
tijdens werkzaamheden aan het spoor wijst uit, dat bij deze percelen wel degelijk
trillingsoverlast te verwachten is. Vastgesteld wordt dan ook dat de gemeente en/of provincie
hiermee onzorgvuldig opereren en daarmee in gebreke blijven.
Daarnaast richt ons bezwaar zich op het volgende: Niet aangegeven is hoe wordt verzekerd
dat de woningen aanliggend aan het trace vrij worden gehouden van hinder bij de realisering
van en na realisering van de busbaan en het fietspad. Immers tijdens de bouwwerkzaamheden
zal met zwaar materieel gewerkt worden aan de aanpassing van het trace hetgeen tot trillinggeluid en materieel overlast en/of schade zal leiden. Ons huis is op staal gefundeerd en is
daardoor extra gevoelig voor trillingen.

3. Wij maken bezwaar tegen de gevolgen van werkzaamheden in relatie tot bestaande en
daaruit mogelijk voortvloeiende, verontreinigingen van grond.
Toelichting: In de rapportage "nader bodemonderzoek", opgenomen als bijlage 1 van het
voorontwerp, wordt gesproken over sterke verontreiniging met zink en een ernstig geval van
bodemverontreiniging met een omvang van 130m3. (zie 00019.SG5) Onze woning grenst aan
of nadert het gebied waar deze vervuiling is aangetroffen en/of zich zal uitbreiden.
Onduidelijk is hoe met deze vervuilingen wordt omgegaan. In het voorontwerp zijn geen
maatregelen opgenomen die verspreiding van deze verontreiniging eventueel naar
aanliggende percelen, door het ontbreken van bijvoorbeeld effectieve afwateringsystemen,
zullen tegengaan. In dit kader wijs ik, voor zover relevant, op de overige gerapporteerde
vervuilingen zoals gemeld in de rapportage.
4. Wij maken bezwaar tegen het gegeven dat het voorontwerp uitgaat van verouderde
gegevens en/of inadequate meetgegevens.
Toelichting: bij de realisatie van de H O V wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde
businesscase. Deze dateert uit 2006 en is bijvoorbeeld gebaseerd op reizigersaantallen uit
2002 . In uw verweer (inspraakrapportage voorontwerp bestemmingsplan) geeft u aan dat er
geen business case 2006 H O V is gebruikt maar dat op basis van een algemene business case
Regionet er sprake zou kunnen zijn van een upgrading van lijn 75. Daar waar a! vaker bij
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inspraakmomenten gevraagd is of er een specifiek op dit project gerichte kosten- batenanalyse
is gemaakt blijft u het antwoord voortdurend en dus nu ook weer schuldig.
Meer specifiek hebben wij moeten constateren dat er geen recent professioneel objectiverend
verkeeronderzoek is gedaan met een zogenaamd Verkeersmodel (Computer gestuurd model)
hetgeen bij investedngsbeslissingen van deze omvang toch zeker vereist mag worden. Bij een
besluit over een dergelijk groot en zeer kostbaar en gezien de maatschappelijke negatieve op
omwonenden veroorzaakte effecten , behoren de verkeergegevens van heden en die welke in
de toekomst te verwachten zijn in beeld te worden gebracht. Soortgelijke projecten worden
altijd onderbouwd met verkeersprognoses, i.e. vervoerswaarde- berekeningen voor het
busverkeer en autoverkeer en overig openbaar vervoer. De verkeersvisie, die als basis dient
voor het project en zoals benoemd in paragraaf 2.2van het voorontwerp is door de sterk
gewijzigde economische omstandigheden achterhaald en berusten slechts op schattingen en
aannames en worden niet objectief onderbouwd .Bedrijven in het gebied gaan failliet. Er zijn
in de toekomst geen grote woningbouwlocaties te verwachten en ook niet gepland.
Verkeersintensiteiten verminderen. Investeringen van deze orde, met zo weinig effect op de
logistiek, zijn maatschappelijk onverantwoord. Een belangrijk effect zou moeten zijn dat de
kostendekkingsgraad van de busexploitatie een positief effect zou moeten laten zien. Voorst
zou moeten blijken wat het effect op de doorstroming van het verkeer op de bestaande route
zou kunnen zijn. Hier zijn geen adequate gegevens over. Dit zijn dan ook de o.a. belangrijke
elementen in de kosten- batenanalyse. Wij stellen vast dat een objectieve en kwalitatieve
kosten- batenanalyse een zeer teleurstellende uitkomst zou kunnen op de door u gewenste
intenties voor dit project.
Hiermee achten wij onbewezen, gezien de niet recente dan wel zeer slordig uitvoerde
(verkeers)tellingen, dat verkeers- en vervoersintensiteiten en -aantallen, zoals genoemd in de
onderliggende documenten, overeenkomen met de werkelijke situaties en daadwerkelijke
verwachte groei van het verkeer. Wij constateren op basis van het vorenstaande en ook
gezien het nadeel dat voor ons en vele medebewoners ontstaat er een inadequate
belangenafweging aan de orde is geweest.
5. Wij maken bezwaar tegen het ontbreken van een meer gedetailleerde financiele paragraaf
in onderliggende documenten waarin een planschadeartikel wordt beschreven. Onze woning
heeft in de bestaand situatie een relatief hoge waarde omdat de achtertuin grenst aan een
stiltegebied.
Door aanleg van de busbaan en toename van geluid verdwijnt de exclusiviteit van de stille
ligging waardoor er een waardedaling ontstaat. Ervaringen van bewoners in mijn directe
omgeving bewijzen dit omdat zij aan de hand van taxaties al hebben kunnen vernemen dat
waardedaling het geval zal zijn. Wij doen bij voorbaat al een beroep op planschade.
In uw inspraakrapportage geeft u aan, ten aanzien van mogelijke planschadeclaims , dat deze
naar verwachting nagenoeg nihil zullen zijn gezien de oude bestemming waar
spoorwegdoeleinden reeds mogelijk is gemaakt. De stelling dat mogelijke planschade nihil zal
zijn is strijdig met het feit dat u in uw begroting 3,15 mln hebt gereserveerd voor planschade.
A l jaren geleden heeft de opdrachtgever /beheerder/ en beleidsbepalende in dit opzicht, het
departement Verkeer en Waterstaat, zich op het standpunt gesteld geen enkel belang meer te
hebben bij het handhaven van het spoorraccordement. Bewoners mochten dus verwachten dat
er nooit meer een trein zou gaan rijden te meer daar er een aansluiting op het hoofdspoor
reeds jaren geleden verwijderd is.
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6. Wij maken bezwaar tegen het feit dat bij dit project geen behoorlijke bestuurlijke
afweging gemaakt is tussen de positieve en negatieve effecten van het project. Het negatieve
effect op private woonsituaties moet worden afgewogen tegen het positieve publieke effect
en de ingreep moet niet strijdig zijn met hogere ruimtelijke plannen. Bovendien behoort er
consistentie van bestuur te zijn. Bij goed bestuur moet bij een zeer grote investering als de
geplande op zijn minst een redelijke verhouding zijn tussen kosten en baten.
Afgewogen tegen het privaat belang moet ik constateren dat er van een bestuurlijk correcte
afweging geen sprake is. Bovendien is sprake van inconsistent bestuur. In het hierna volgende
geef ik aan waarom.
Het nu vigerende Bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid d.d21april 2009 vastgesteld
omvat ruimtelijke uitgangspunten over kwaliteit woonomgeving en leefbaarheid .
Die kwaliteiten mogen niet aangetast worden zonder goede ruimtelijke onderbouwing .
Die uitgangspunten zouden gelden voor een periode van 10 jaar . In het bestemmingsplan
Driehuis en Velsen-Zuid wordt nadrukkelijk verwezen naar vastgesteld beleid waarin de
kwaliteit van de woonomgeving is vastgelegd.
Aan dit beleid kunnen inwoners rechten ontlenen.
In het vigerende bestemmingsplan is vastgelegd dat het gehele plangebied archeologisch
gezien van waarde is, met enkele gebieden van hoge waarde. In het kader van het behoud van
de cultuurhistorische waarden, inclusief de archeologie is bouwen niet toegestaan op
onbebouwde delen, ter bescherming van de cultuurhistorische waarden (inclusief de
archeologie).
In het bestemmingsplan is opgenomen dat de ecologie belangrijk is. Voor het trace van de
H O V busbaan moet vooraf aandacht worden besteed aan de soortenbescherming,
gebiedsbescherming en de provinciale ecologische hoofdstructuur.
Met de aanleg van het HOV-trace wordt voorbij gegaan aan de kwaliteit van de leefomgeving
c.q wordt de kwaliteit voor veel woningen negatief aangetast.
Met het voorontwerp bestemmingsplan HOV-trace wordt afbreuk gedaan aan de recent
vastgelegde ruimtelijke uitgangspunten in het vigerende bestemmingsplan.
Dit is nadelig voor het woongenot en de leefomgeving van ondergetekende. En er is sprake van
inconsistent bestuur.
7. Wij maken bezwaar tegen verslechtering van de openbaarvervoersituatie zoals die wordt
gecreeerd door realisatie van het project.
Toelichting: in tegenstelling tot wat gesteld wordt in het L V V P 2004 wordt lijn 75 niet
verbeterd. Immers deze lijn doet als onderdeel van H O V niet meer het centrum van Driehuis
aan. Letterlijk staat in hoofdstuk 1; 1.1. het trace om de kern van Driehuis heen" In de tekst
van het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (2004) staat: het trace dient zo direct mogelijk en
centraal in de verschillende kernen te worden gesitueerd, de kernen binnen de gemeente zijn
hiervoor geschikt. Voor ons dorp is het omgekeerde aan de orde, juist daar waar de huidige
lijn 75 nu centraal door de kern rijdt wordt het nieuwe H O V zo excentrisch mogelijk
aangelegd. Ik constateer dat u hier in strijdt handelt met uw eigen verkeer- en vervoerplan en
daarmee uw burgers dupeert. Uit Driehuis zullen er minder in - en uitstappers in de bussen
zijn.
8. Wij maken bezwaar tegen de mogelijk negatieve financiele consequenties van de
omstandigheden waarbinnen het project moet worden gerealiseerd.
Toelichting: in de conclusie t.a.v. van "Witte vlek 3" zie conclusie en samenvatting van
bijlage 1 van het voorontwerp, wordt gesproken van sterk verontreinigde puinlagen die
mogelijk een belemmering zijn voor de voorgenomen onroerendgoedtransacties. Onduidelijk
is hoe dit gegeven procedureel, financieel en beleidsmatig is geborgd. Hoewel deze locatie
4

buiten het bestemmingsplan valt is het relevant omdat het betrekking heeft op de
onroerendgoedtransactie en daarmee op de financiele onderbouwing van het gehele project
HOV.
9. Wij maken bezwaar tegen aantasting van landschap, natuur, cultuur en
landschapsidentiteit.
Toelichting: landschap, natuur, cultuur en landschapsidentiteit worden aangetast. Naast de
algemene aantasting door het aanleggen van een busbaan en een fietspad (meer asfalt) is het
plan strijdig met vastgestelde regels, normen en waarden op het gebied van verstedelijking,
landschapsbeheer en ecologische landschapswaarden van het provinciale beleid zoals
neergelegd in de structuurvisie Noord-Holland 2040: Meer specifiek:
•

Het voorontwerp is strijdig met de structuurvisie Noord-Holland 2040: Artikel 14 lid 1
en lid 2 in die zin dat de noodzaak voor nieuwe en/of uitbreiding van verstedelijking
niet of niet voldoende is aangetoond.

•

Het voorontwerp is strijdig met de structuurvisie Noord-Holland 2040: Artikel 15 lid 1
c : de openheid van het landschap daarbij ingegrepen stilte en duisternis in die zin dat
de hier genoemde waarden worden aangetast.

•

Het voorontwerp (zie fig. 1.1.) is strijdig met de structuurvisie Noord-Holland 2040:
Artikel 19 lid 1 ;2; 3 en 4. in die zin dat de verbinding tussen ecologische
hoofdstructuurgebieden wordt bedreigd en/of aangetast zonder dat duidelijk is op
welke manier die dreiging dan wel aantasting effectief wordt tegengegaan.

In de inspraakrapportage geef u aan van mening te zijn dat een goed in het landschap
ingepaste busbaan geen sprake is van verstedelijking van het landschap . Dat er geen sprake
van verstedelijking zou zijn , nota bene er ioopt een H O V lijn door, bestrijden wij en vinden
uw mening daaromtrent absurd.
10. Wij maken bezwaar tegen het niet nakomen van toezeggingen en daarmee tegen slecht
bestuur.
Als bewoners zijn we betrokken geweest bij inspraakavonden en klankbordbijeenkomsten.
Met name op die klankbordbijeenkomsten is gesproken over het hek dat geplaatst wordt op de
eigendomsgrens tussen de tuinen en de busbaan. Daar is ook van de zijde van de gemeente
gesteld dat vanuit een posities staande bij de achtergevel van de woning de bus niet zichtbaar
is omdat de hoogte van het hekwerk daar rekening mee houdt. Ik verwijs hierbij naar
navolgende tekst: "3.2 Bouwregels. Op deze gronden mag worden gebouwd ten behoeve van
de bestemming en gelden de volgende regels: a. op deze gronden mogen uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; b. de bouwhoogte van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, waaronder (zicht)schermen bedraagt ten hoogste 3 m."
Echter op een inloopavond en vervolgens een bijeenkomst d.d. 26 juni j.l.in het Tatastadion ,
is gesteld dat de maximale hoogte van de terreinafscheiding niet hoger gemaakt wordt dan
2,50m. Dit betekent dat in sommige tuinen (waaronder die van ondergetekende) de bus wel
degelijk te zien zal zijn vanuit de beschreven positie. Wij maken ernstig bezwaar tegen deze
gang van zaken en voelen ons niet serieus genomen. Eerst zonder voorbehoud iets toezeggen
en daar in een later stadium op terugkomen is slecht bestuur.
11. Wij maken bezwaar tegen de methoden waarmee gegevens zijn verzameld die de
beleidsbeslissingen moeten onderbouwen.
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Toelichting: in de bijlagen bij het voorontwerp wordt verwezen naar methoden die ofwel
slechts beperkte data opleveren (ik verwijs naar het onderzoek naar grondverontreiniging en
naar onderzoek naar vleermuizen en nodig u uit e.e.a. nauwkeurig te bestuderen), ofwel
foutieve data opleveren, ofwel globale data leveren (Quick scan). In dit kader maak ik tevens
bezwaar tegen het gebruik van waarden die niet via objectief onderzoek zijn vastgesteld.
12. Wij maken bezwaar tegen het niet correct toepassen van de richtlijnen zoals gegeven in
het SVBP 2012.
Toelichting: in het SVBP 2012 en de daarbij behorende functielijst, wordt aangegeven hoe
bestemmingsplannen moeten worden geschreven. Het opnemen van de functie fietspad en
voetpad onder bestemming groen is niet in overeenstemming met deze richtlijnen.
13. Wij hebben op het voorontwerp bestemmingsplan onze zienswijze en bezwaren kenbaar
gemaakt. Wij moeten constateren dat wij in de inspaakrapportage een aantal van onze punten
niet beantwoord zien of er onvolledig op is ingegaan . Voor het merendeel wordt onze
opstelling "op een hoop gegooid " met punten van andere bezwaarmakers zodat er of van
zwakke argumentatie sprake is of u zich er wel erg gemakkelijk van afmaakt.
Wij vinden dit onzorgvuldig bestuur en voelen ons niet votdoende serieus genomen .
34. Wij wijzen u er op dat voor een aantal aanvullende meer juridische bewaren wij ons
laten vertegenwoordigen door R . M Rensing , advocaat ,gevestigd in Schachelstraat l c te
Haarlem
Het gaat hier over :
1. Ten onrechte zijn diverse rapporten niet ter inzage gelegd
2. Geen overleg ex artikel 3.1.1 Besluit Ruimtelijke ordening
3. Stikstofdepositie
4. Ten onrechte geen Milieueffectrapportage
5. Geen adequate behandeling Trillinghinder
6. Geluid idem
7. Flora en Faunawet
8. Verbod op doorschuiven ontheffingen
9. Maatregelen onvoldoende verzekerd
15. Op basis van de bovenstaande argumenten maken wij bezwaar tegen het
ontwerpbestemmingsplan HOV-trace tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de
Troelstraweg/Plein 1945 in Umuiden". Zie ook de hierboven vermelde idn.
Wij gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt en onze
inspraakreactie in behandeling neemt en een gemotiveerde reactie zie zien wij tegemoet,

Hoogachtend,
W.H.A. van Kruiningen
T. van Kruiningen -Bonder
Hofdijklaan 92
1985GD Driehuis

Kopie verstuurd naar:
Gemeenteraad,
Gedeputeerde Staten N - H ,
Provinciale Staten N - H en
Projectbureau H O V Velsen
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Datum 14januari 2014
Uwkenmerk U13.010739
Onskenmerk

14.19803
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Contactpersoon Paula Wouters
Telefoon 0619044874
E-mail Paula.Wouters@nsstations.nl

Onderwerp Inspraakrapportage en ontwerp bestemmingsplan
HOV-trace

Geachte heer Kloosterman,
Namens NS Vastgoed B.V. reageren wij hierbij op uw brief dd. 3 december 2013 met
bovengenoemd kenmerk.
De intenties welke in onze brief dd. 13 juni 2013 (kopie hierbij gevoegd) zijn uitgesproken
zijn nog steeds van toepassing. De overeenstemming met de provincie Noord-Holland is
inmiddels bereikt, zij het niet onvoorwaardelijk.
Daarom zien wij ons genoodzaakt om bezwaar in te dienen tegen het in onderwerp
genoemd ontwerp bestemmingsplan voor wat betreft het vervallen van de huidige
bestemming "Woondoeleinden (vrijstaand) tuin en e r f op het perceel kadastraal bekend
gemeente Velsen sectie H nummer 8134.
Dit bezwaar zal worden ingetrokken indien de overeenstemming met de provincie NoordHolland onvoorwaardelijk is.

Paula Wouters- de Matos Tourao
Projectmedewerker Vastgoed & Ontwikkeling

Bijtage(n)
Brief
Kopie aan
Provincie Noord-Holland

NS Stations
Postbus 1283, 1000 BG Amsterdam

Grondbedrijf

De Oost

Gemeente Velsen
College van B&W
t.a.v. d h r H . Kloosterman
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Datum 13 juni 2013
Uw kenmerk u 13.004668
Ons kenmerk

13.1509410

Stationsplein 9
Postbus 1283
1000 BG Amsterdam
Nederland

Contactpersoon Paula Wouters- de Matos Tourao
Telefoon 0 6 1 9 0 4 4 8 7 4
E-mail Paula.Wouters@nsstations.nl

Onderwerp voorontwerp bestemmingsplan HOV-trace

Geacht College, Geachte heer Kloosterman,
Namens NS Vastgoed B.V. reageren wij hierbij op uw brief dd. 22 mei 2013 met
bovengenoemd kenmerk.
NS Vastgoed B.V. wenst van haar inspraakrecht gebruik te maken. Daarbij zal NS Vastgoed
B.V. zich op net standpunt stellen dat met net voorontwerp alleen dan zal kunnen worden
ingestemd - en daarmee met het vervallen van de woonbestemming van na te noemen pand
- indien en voorzover NS Vastgoed B.V. met de provincie Noord-Holland definitieve en
onvoorwaardelijke overeenstemmning bereikt over de verkoop en koop van het pand aan de
Zeeweg 292 te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente Velsen sectie H nummer 8134, tegen
een marktwaarde die wordt vastgesteld met inachtneming van de huidige bestemming
"Woondoeleinden (vrijstaand) ruin en e r f . De provincie heeft overigens bij brief dd. 6 juni
2013 reeds de intentie uitgesproken dit pand aldus te willen verwerven.
Wij verzoeken u ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet.

Paula Wouters- de Matos Tourao
projectmedewerker

Kopie aan

Provincie Noord-Holland

Velsen, 15 januari 2014

Aan de Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Betreft:

Gemeente Velsen
1 6 JAN. 20)4

Volmacht aan mr. R.M. Rensing inzake bestemmingsplan "HOV - Trace"

Geachte Gemeenteraad,
Bij deze machtig ik mr. R.M. Rensing, advocaat te Haarlem, om mijn belangen inzake
het bestemmingsplan HOV trace en de behandelingsprocedure ervan te behartigen en
mij in de procedure te vertegenwoordigen.
Ik vraag u wel alle correspondentie omtrent het bestemmingsplan zowel aan mijn
advocaat als mijzelf persoonlijk te adresseren.

Met vriendelijke groet,

Naam:

P J . Hamersma

Adres:

Hofdijklaan 60

Postcode:

1985 GD

Plaats:

Driehuis NH

E-mail:

hamersmapj@gmail.com

Handtekening

b
•S

Bijlage: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan

RENSING ADVOCATUUR
AANTEKENEN
Gemeenteraad

R.M. Rensing

Gemeente Velsen

Advocaat

Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN

Schagchelstraat l c
2011 HW Haarlem
T: 06 118 818 94
rene@rensingadvocatuur.nl
www.rensingadvocatuur.nl

datum: CONCEPT

Geachte leden van de raad,
Namens de Stichting Belangengroep Bewoners van Houtenlaan en Zeeweg (hierna: de Stichting) en de heer
de heer A.P. van der Aar, woonachtig aan de Minister van Houtenlaan 24 en

{hierna tezamen: clienten),

dien ik hierbij zienswijze in op het ontwerp-bestemmingsplan "Hov-Trace" te Velsen (hierna: het ontwerp).

Inleidend

Het ontwerp kan niet worden vastgesteld, althans het bestemmingsplan zal wanneer het vastgesteld wordt
conform het ontwerp

zondermeer geen stand houden in de beroepsprocedure bij de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State {hierna: de ABRvS). Alhoewel ik mag vermoeden dat de
politieke wil en opportuniteit zodanig is dat vaststelling de enige optie is, verzoek ik uw raad het ontwerp
te wegen op zijn juridische merites en niet op politieke wenselijkheid. Ik verzoek u dit mede nu de politieke
wenselijkheid er is maar enig maatschappelijk draagvlak binnen uw gemeente voor dit project ontbreekt.

Dit gezegd hebbende, het volgende:

Formeel
1.

Ten onrechte ziin er diverse rapporten niet ter inzage gelegd

Bij het ontwerp zijn in totaal 14 onderzoeken/rapportages ter inzage gelegd en gepubliceerd op internet.
Dit zijn echter lang niet alle onderzoeken/rapportages die aan het ontwerp ten grondslag zijn gelegd. Zo is
op 18 december 2013 nog een bodembeschikking vastgesteld, waarvan noch het
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besluit zelf noch het ontwerp ter inzage zijn gelegd. Voorts is ook de in 2009 door DHV uitgevoerde
natuurtoets (p. 10 toelichting) niet ter inzage gelegd. Ook zijn de watertoets, het traceonderzoek en het
startdocument (p.3 toelichting) niet ter inzage gelegd. Niet alleen zijn er vele reeds beschikbare
onderzoeken/rapportages niet ter inzage gelegd, veel onderzoeken zijn nog niet eens uitgevoerd en zijn er
{vele) ontheffingen en vergunningen, die aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staan, vooruit
geschoven. Zo is er bijvoorbeeld geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend
(p. 10), zijn er geen ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet (p. 10) en is er geen saneringspian (p.
7).

Hiermee miskent het College het bepaalde in artikel 3:11 Awb waarin staat dat het bestuursorgaan
het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage legt.
Voor de bestemmingsplanprocedure houdt dit in dat alle op het ontwerp betrekking hebbende en voor de
vaststelling van het plan van belang zijnde stukken met het ontwerp ter inzage moeten worden gelegd. Artikel
3:11 Awb gaat uit van de actieve openbaarmakingspiicht.

Dit betekent dat het bestuursorgaan de op het ontwerp

betrekking hebbende stukken uit eigen beweging ter inzage moet leggen. Reeds hierom kan het ontwerp niet
worden vastgesteld.

2.

Geen vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimteliike ordening fhierna: Bro)

Ingevolge artikel 3.1.1 Bro pleegt het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een
bestemmingsplan daarbij overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht is
van overeenkomstige toepassing.

Uit de toelichting blijkt niet dat een dergelijk overleg heeft plaatsgevonden. Reeds hierom kan het ontwerp niet
worden vastgesteld. Zie de uitspraak van de ABRvSvan 18 januari 2012, nr. 201005435/1.
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Inhoudelijk

3.

Stikstofdepositie

3.1 Standpunt College

In paragraaf 4.5 van de toelichting, onder "Gebiedsbescherming" staat dat eind 2009 door DHV een natuurtoets
is gedaan, waaruit blijkt dat een toename van de stikstofdepositie in het nabijgelegen natuurgebied
Kennemerland-Zuid niet valt uit te sluiten en daarom een een vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet (hierna: Nbw) Is vereist.

De "Verslechterings- en verstoringstoets HOV Velsen, stikstofdepositie Kennemerland-Zuid"(hierna: het
stikstofonderzoek) is opgesteld op 13 oktober 2013.

Niet in geschil is (p.10) dat de stikstofdepositie op het Natura-2000 gebied toeneemt en dat sprake is van een
verstoring en verslechtering van dit gebied. In het stikstofonderzoek is, voor zover van belang, vastgesteld dat de
stikstofdepositie met 4,5 mol Na/hr/ja toeneemt. In het stikstofonderzoek wordt geconcludeerd dat de maximale
toename als percentage van de KDW 0,42% is en dit percentage ligt lager dan de door de provincie gehanteerde
richtlijn van 0,5% zodat deze toename als niet significant wordt beschouwd en dat een passende beoordeling
daarom niet nodig is.

3.2 Standpunt College oniuist

Gelet op het voorgaande handelt het College in strijd met de huidige wetgeving. Ik zal dit nader toelichten:

Niet in geschil is dat de stikstofdepositie in het natura 2000 gebied toeneemt en dat een Nbw vergunning is
vereist.

Ingevolge artikel 19j, eerste lid, aanhef en onder a, van de Nbw 1998) houdt een bestuursorgaan bij het nemen
van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering
van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend
effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die ter zake in

3

RENSING ADVOCATUUR
het wettelijkvoorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening met de gevolgen die het plan kan hebben voor
het gebied.
Ingevolge het tweede lid maakt het bestuursorgaan voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct
verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende
gebied, alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij
rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld
in artikel 10a, derde lid, van dat gebied.
Ingevolge het derde artikellid wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, in de gevallen, bedoeld in het tweede
lid, alleen genomen indien is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 19g.
ingevolge artikel 19g, eerste lid, van de Nbw 1998, voor zover thans van belang, kan een vergunning als bedoeld
in artikel 19d, eerste lid, indien een passende beoordeling is voorgeschreven, slechts worden verleend indien
gedeputeerde staten zich op grond van de passende beoordeling ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast.
Ingevolge het vierde lid maakt de passende beoordeling van deze plannen deel uit van de ter zake van die
plannen voorgeschreven milieueffectrapportage.
Kortom, wanneer sprake is van een verhoging van de stikstofdepositie staat vast dat een zogenoemde
habitattoets moet worden opgesteld, waar de passende beoordeling deel van uitmaakt.

Zie ter onderbouwing van dit standpunt de uitspraak van de ABRvS van 23 juli 2008, nr. 200705873/1, r.o.
2.13.14:

"Tussen partijen is niet in geschil dat het plan de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten
in het gebied kan verslechteren of een verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen, zoais bedoeld in artikel 19j, eerste lid, van de Nbw 1998. Dit brengt mee dat ingevolge artikel 19j,
derde lid, van de Nbw 1998 bij de vaststelling van het bestemmingsplan de artikelen 19e, 19f 19g en 19h van
overeenkomstige toepassing zijn, zodat de zogenoemde habitattoets bij de vaststelling van het plan dient te
worden uitgevoerd."

Nu een dergelijke habitattoets niet is uitgevoerd is, gelet op de wetgeving en de jurisprudence, het ontwerp in
strijd met artikel 19j ter inzage gelegd. Dit leidt, gelet op de uitspraak van de ABRvS van 25 mei 2011, nr.
4
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201004365/1/R2, tot vernietiging van het plan nu een dergelijke toets niet "doorgeschoven" kan worden naar de
vergunningverlening:

"2.5.4. Ten aanzien van het moment van beoordeling van de eventuele significante negatieve effecten van
van kleinschalige kampeerterreinen

op de Veluwe ofbinnen

een zone van 2 kilometer daaromheen,

onrechte op bet standpunt gesteld dat een dergelijke beoordeling voor het eerst mag plaatsvinden
verlening van een ontheffing

voor een kleinschalig kampeerterrein.

Hiertoe overweegt

uitspraak van de Afdeling van 20 december 2006 in zaak nr. 200508487/1
(www.raadvanstate.nl)

- bij het opstellen van de Natuurtoets

de ontheffingsbevoegdheden

heeft de raad zich ten
in het kader van de

de Afdeling dat - gelet op de eerdere

en de uitspraak van 23 juli 2008 in

200705873/1

had dienen te worden onderzocht of een maximale invulling van

van artikel 2 en artikel 3 van de planregeis kan leiden tot significante gevolgen voor de

natuurlijke kenmerken van de Veluwe en ofderhalve

van het maken van een passende beoordeling ten behoeve van het

voorliggende plan kon worden afgezien. In de conclusie van de Natuurtoets
kilometer random de Veluwe bij nieuwvestiging
plaatsvinden

nieuwvestiging

is echter vermeld dat binnen de zone van 2

van kleinschalige kampeerterreinen

naar de Hgging ten opzichte van de aanwezige

natuurwaarden

nader onderzoek zal moeten

en dat een passende beoordeling nodig is ais op

basis van nader onderzoek significante negatieve effecten voor de Veluwe niet kunnen worden uitgesioten. Nu dit is
nagelaten in de Natuurtoets

moet worden geconcludeerd dat de raad geen juiste invulling heeft gegeven aan het bepaalde in

artikel 19j, derde lid, van de Nbw 1998.
Nu dit is nagelaten in de Natuurtoets

moet worden geconcludeerd dat de raad geen juiste invulling heeft gegeven aan het

bepaalde in artikel 19j, derde lid, van de Nbw 1998.
2.6. Nu op basis van de conclusies van de Natuurtoets

significante gevolgen voor de Veluwe niet zijn uitgesioten, heeft de

raad het maken van een passende beoordeling voorafgaand

aan het vaststellen van het plan ten onrechte

achterwege

gelaten en daarmee in strijd gehandeld met artikel 19j, derde lid, van de Nbw 1998. Het beroep van [appellant]

is derhalve

gegrond."
Kortom, gelet op de jurisprudentie is het plan, wegens het ontbreken van een passende beoordeling en vanwege
het ontbreken van een habitattoets, in strijd met artikel 19j Nbw ter inzage gelegd en kan het plan niet worden
vastgesteld.

Voor zover het College zich op het standpunt stelt dat de passende beoordeling niet nodig is wegens de, volgens
het College geringe toename, kan dit betoog niet slagen:
Zoals bekend is de stikstofdepositie in natura 2000-gebieden zo hoog dat toestemming van nieuwe activiteiten op
grond van de Nbw met grote moeite kan worden verleend. Hierdoor is het vaste jurisprudentie van de ABRvS dat
een passende beoordeling is vereist zodra een plan leidt tot de toename van de stikstofdepositie, zie de uitspraak
van 18 juli 2007, M&R 2007/115, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen heeft de ABRvS aanvaard dat een
passende beoordeling niet hoeft plaats te vinden. En dergelijk uitzonderlijk geval doet zich niet voor.
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Tot slot: zelfs wanneer wel een passende beoordeling zou hebben plaatsgevonden dan zou de toestemming en
dus de Nbw-vergunning niet verleend kunnen worden, nu het systeem dat in het stikstofonderzoek wordt
gehanteerd niet is toegestaan op grond van de jurisprudentie van de ABRvS. In het stikstofonderzoek wordt
gesteld dat de toename van 0,42% toename KDW blijft onder de in de richtlijn van de provincie van NoordHolland gehanteerde maximale waarde van 0,5% blijft zodat een passende beoordeling niet nodig is. Nog
daargelaten dat onduidelijk is naar welke richtlijn verwezen wordt, een getalsmatige grens aanleggen waaronder
de stikstofdepositie aanvaardbaar is is volgens de ABRvS niet toegestaan, zie de uitspraak van 4 mei 2011, nr.
200901310/1, r.o. 2.7.6:

"Uit de aangehaalde

rechtspraak

die kunnen optreden alsgevolg

van bet Hof van Justitie en van de A/deling volgt dat de conclusie dat de nadelige

van een plan of project als niet-significant

worden gedragen door de enkele stelling dat een vaste getalsmatige
een dergelijke grens wordt uitgegaan
instandhoudingsdoelstellingen

kunnen worden aangemerkt,

effecten

op zichzelf niet kan

grens niet wordt overscbreden. Indien uitsluitend van

wordt immers niet voldaan aan de verplichting de mate waarin aan de

wordt voldaan bij de beoordeling van de slgnificantie te betrekken, noch aan de verplichting

de significantie van de effecten te beoordelen in het licht van de specifieke milieukenmerken

en omstandigheden

van het

gebied waarop het plan of project betrekking heeft. Het standpunt van het college dat de te verwachten effecten als nietsignificant moeten worden aangemerkt
betrokken habitattypen

reeds omdat zij leiden tot areaalverlies

kan om die reden niet worden

van minder dan 1 % van de oppervlakte

van de

aanvaard."

3.3 Conclusie stikstofdepositie

In strijd met de wetgeving, in het bijzonder de Nbw, en de jurisprudentie heeft geen habitattoets en geen
passende beoordeling plaatsgevonden. Het stikstofonderzoek is in strijd met de Nbw en de jurisprudentie
vastgesteld en kan niet ten grondslag worden gelegd aan het plan. Zelfs in geval wel een passende beoordeling
had plaatsgevonden kan het plan niet worden vastgesteld nu een getalsmatige grens om te bepalen welke
stikstofdepositie aanvaardbaar is, niet is toegestaan. Gelet hierop is het plan niet uitvoerbaar, nu ook in geval
wel een passende beoordeling plaatsvindt het ontwerp niet kan worden vastgesteld.

In dit verband is de richtlijn van de provincie, exceptief toetsend aan de Nbw, onverbindend en kan deze niet ten
grondslag aan het stikstofonderzoek worden gelegd.
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4.

Ten onrechte eeen Milieu Effect Rapportaee thierna: mer) verricht

In paragraaf 4.11 van de toelichting stelt het College zich op het standpunt dat het plan niet mer plichtig is.
Weliswaar erkent het College dat busverkeer onder de definitie van autoverkeer valt maar omdat het op
een busbaan niet verboden is te stoppen is er geen sprake van een MER- plicht.
Dit standpunt is onjuist. Ik zal dit nader toelichten:
Het College stelt dat geen sprake is van de aanleg van een autoweg in de zin van categorie 1.2 van de C lijst
die is opgenomen in de bijlage bij het besluit m.e.r. Het College baseert deze stelling alleen op het gegeven
dat op een busbaan gestopt kan worden.

Aanknopingspunten voor de stelling dat een busbaan geen

autoweg is, zijn er niet, andersom wel: zo wordt in het Regelement verkeersregels en verkeerstekens, waar
in de definitie van autoweg naar verwezen wordt, (hierna: R W 1990) een autoweg gedefinieerd ais een
weg aangeduid door bord G3 van bijlage 1, waarbij langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations
en bushalteplaatsen geen deel uitmaken.

Hieruit volgt dat de busbaan zelf dus wel degelijk onderdeel

uitmaakt van de autoweg.
Voorts miskent het College dat een activiteit mer-plichtig is bij het eerste besluit dat in de aanleg voorziet.
Niet is uitgesloten dat de busbaan in de toekomst dienst gaat doen als weg voor auto's, dit bevestigt de
provincie nota bene zelf op haar website, zie

http://www.noord-holland.nl/web/ProjectenNieuw/HOV-

Velsen/Vragen/Vraag-en-antwoord/Wordt-d e-busbaan-over-het-oude-spoor-ooit-een-autoweg.htm,
waarop het volgende te lezen is:

"Wordt de busbaan over het oude spoor ooit een autoweg ?

Door nu het bestemmingsplan te wijzigen van 'spoor' naar 'verkeer/openbaar

vervoer' geeft de gemeente Velsen

de beste garantie dat dit deel behouden blijft voor openbaar vervoer. Op die manier wordt
heteenstuk

minder aannemelijk dat hierin de toekomst auto's gaan rijden."

Kortom, nu het allerminst denkbeeldig is dat de busbaan ooit dienst gaat doen als "gewone" autoweg is de
aanleg van het bust race als eerste besluit aan te merken dat in de aanleg voorziet. Ook hierom is het plan merplichtig.

Hiernaast is het standpunt van het College in strijd met de ratio achter de mer-plicht: een dergelijke plicht is in
het leven geroepen om te meten en zo nodig te verbieden dat een activiteit milieuschade op I evert. In de
redenering van het College zou ook, in geval er net zo veel bussen als auto's zouden rijden over het bustrace als
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auto's over de gewone weg, geen mer-plicht zijn, louter omdat op het bustrace gestopt kan worden.. Een
dergelijk redenering kan geen stand houden.

Voorts miskent het College dat zelfs als geen sprake zou zijn van de aanleg van een auto weg er wel degelijk
sprake is van de wijziging of uitbreiding van een autoweg in de zin van categorie 1.1 van lijst D, zodat ook op die
grond de aanleg van de busbaan (verkort) mer-plichtig is. Dat van een wijziging van de (bestaande) autoweg
zondermeer sprake is blijkt nota bene uit de planregels zelf: in regel 7.1 staat immers dat de voor 'Verkeer Openbaar

vervoer'

aangewezen

gronden

zijn

bestemd

voor

(c):

kruisingen

met

wegen,

water

en

groenvoorzieningen. Gelet hierop staat zondermeer vast dat in ieder geval sprake is van een mer-plicht op grond
van de wijziging van een autoweg.

Tot slot snijdt het standpunt van het College ook feitelijk geen hout: Niet in geschil is dat het trace voor ongeveer
3 kilometer bestaat uit een "losliggende" busbaan, maar dat de busverbinding zich voor de overige 9 kilometer
gewoon tussen het normale verkeer bevindt. Reeds hierom is het standpunt van het College onjuist, nu het
absoluut verboden is voor een bus om in dat geval te stoppen, dit zou tot levensgevaarlijke situaties leiden.
Bovendien zal de busbaan in geval van calamiteiten dienst doen als autoweg voor bijvoorbeeld politie, brandweer
en ambulance.
Reeds hierom is wel degelijk sprake van een MER-plicht nu sprake is van de aanleg van een autoweg in de
zin van Enig aanknopingspunt dat een busbaan geen onderdeel zou uitmaken van de autoweg is er niet,
andersom wel: zo wordt in het Regelement verkeersregels en verkeerstekens (hierna: R W 1990) een
autoweg gedefinieerd als een weg aangeduid door bord G3 van bijlage 1, waarbij langs autowegen gelegen
parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen geen deel uitmaken. Hieruit volgt dat de busbaan zelf
dus wel degelijk onderdeel uitmaakt van de autoweg.
Kortom, nu zondermeer sprake is van de aanleg van een autoweg, althans van de wijziging of uitbreiding
van een autoweg, is het standpunt dat het plan niet MER-plichtig is onjuist en kan het plan niet worden
vastgesteld.
5.

Trilling

Vaststaat dat voor aan aantal woningen gelegen aan het trace" niet aan de streefwaarden van de SBR-B
trillingsrichtlijn wordt voldaan en dat, om daar wel aan te voldoen trillingsreducerende maatregelen nodig zijn
(paragraaf 4.3 van de toelichting) en dat er maatregelen moeten worden getroffen om wel aan de streefwaarden
te voldoen. Met andere woorden, het College is afgeweken van de normen zoals vastgelegd in de richtlijn en
heeft niet gemotiveerd waarom. Dit is in strijd met de jurisprudentie, zo oordeelde ABRvS in een geval waarin ook
werd afgeweken van de streefwaarden als volgt (uitspraak van 25 juni 2003, nr.: 200200B36/1:
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"De Afdeling is van oordeel dat verweerder
niet toereikend heeft gemotiveerd
dat
normstellingssystematiek
ertoe leidt dat trillinghinder in voldoende mate wordt beperkt."

6.

toepassing

van

de

gekozen

Geluid

In paragraaf 4.6 van de toelichtine staat het volgende:
"Uit het onderzoek blijkt dat de reconstructie van de Santpoortse Dreef geen toename tot gevolg heeft
maatregelen

waarvoor

vereist zijn. Voor het tracedeel tussen Driehuis en Veisen-Zuid is voor vier woningen sprake van een

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde
woningen niet op een doeimatige

van 48 dB van 2 tot 4 dB. Omdat de geluidsbelasting

of inpasbare wijze met maatregelen

op deze

{dove gevel, geluidscherm) omlaag te

brengen is, dient het bevoegd gezag een hogere waarden besluit te nemen.

Conclusie
Het aspect wegverkeerslawaai

staat de ontwikkeling niet in de weg. Wel dient voor vier woningen een hogere

waarde te worden vastgesteld."

Kortom, hieruit volgt dat er geen hogere waarden besluit is genomen. Dit is in strijd met artikel 76

Wet

geluidhinder (hierna: Wgh):
Ingevolge artikel 76, eerste lid, van de Wgh, voor zover hier van belang, worden bij de vaststelling of herziening
van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone als
bedoeld in artikel 74, ter zake van de geluidsbelasting, vanwege de weg waarlangs die zone ligt, van de gevel van
woningen, van andere gebouwen dan woningen of van andere geluidsgevoelige objecten binnen die zone de
waarden in acht genomen, die ingevolge artikel 82 en 100 als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt.
Ingevolge hettweede lid van dit artikel worden, voor zover hier van belang, in afwijking van het eerste lid, bij de
vaststelling of herziening van een bestemmingsplan hogere waarden in acht genomen, voor zover gedeputeerde
staten voor de vaststelling of herziening van het bestemmingsplan hogere waarden hebben vasteesteldf Miin
ond erst re ping].
Hieruit volgt dat het hogere waarden besluit door GS moet worden vastgesteld voordat het bestemmingsplan
wordt vastgesteld, het hogere waarden besluit kan niet worden doorgeschoven tot een punt na de vaststelling.
Voorts waarborgt het ontwerp onvoldoende dat genoemde maatregelen getroffen gaan worden. Ook dit is een
grond voor vernietiging, zie ABRvS van 22 december 2010, nr. 200905366/1/R3:
"2.7.4. De Afdeling stelt vast dat de road met het geluidbeheerplan
vanwege de bedrijven die op grond van het bestemmingsplan

heeft beoogd om de cumulatieve

in het ptangebied zijn toegelaten

geluidsbelasting

te begrenzen om in de

9
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omgeving van het plangebied een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te waarborgen. In de voorschriften van het
bestemmingsplan is echter niet gewaarborgd dat het geluidbeheerplan en de bijbehorende akoestische verkaveling zal
worden nageleefd, in die zin dat uitsluitend bedrijven zijn toegelaten ten aanzien waarvan uit onderzoek is gebleken dat de
bedrijfsvoering in overeenstemming is met het geluidsemissiebudget in de akoestische verkaveling. Het plan biedt dan ook
onvotdoende waarborg dat de cumulatieve geluidsbelasting vanwege de toegelaten bedrijven binnen het plangebied van een
aanvaardbaar geluidsniveau zal zijn, los van de omstandighetd dat de raad bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid
van
de geluidsbelasting zonder deugdelijke motivering is uitgegaan van het voornoemde
omgevingstype."

7.

F l o r a - e n faunawet

In de toelichting (p.10, onder soortbescherming) staat dat in het kader van de Flora- en faunawet (hierna:
Ffw) een drietal aanbevelingen worden voorgesteld waarmee rekening moet worden gehouden.
zogenoemde

mitigerende

maatregelen,

die

zijn

aanbevolen

in

hoofdstuk

5

van

het

Deze

"Flora

en

faunaonderzoek HOV Velsen" (hierna: het onderzoek) zijn echter niet in planregels vastgelegd. Dit is in
strijd met de jurisprudentie, zie de uitspraak van de ABRvS van 13 juli 2011, nr. 201008514/1/M3. In die
uitspraak was de raad van oordeel dat geen passende beoordeling behoefde plaats te vinden omdat de
negatieve effecten evenwel worden ondervangen door geen openbare straatverlichting te plaatsen langs
de oostelijke watergang, die net buiten het plangebied ligt, zodat de vliegroute van de meervleermuis niet
wordt verstoord. Met dit standpunt maakte de ABRvS korte metten, zie r.o. 2.7.8.
"In de planregels
watergang,

behalve

bestemmingsplan
Tevens ontbreekt
lichtbronnen
dergelijke

bepalingen

regeling

opgenomen

dat binnen de bestemming

in het bestemmingsplan

van lichtbronnen

ter voorkoming

en ook in het bestemmingsplan

het plaatsen

over lichtverstoring
aan woningen

opgenomen

van lichtverstoring
kunnen

van lichtverstoring

geen paden of wegen mogen

regeling omtrent

een regeling

volgens de raad zal worden

maatregelen

over het voorkomen

"Wonen"

voorziet niet in een planologische

in tuinen of het bevestigen

vorenbedoelde
geacht

zijn geen

worden

bij de

worden

aangelegd.

van openbare

als gevolg

watergang.

hun regeling

van

Dat een

doet er niet aan af dat

die gelet op de passende beoordeling
getroffen,

Het

straatverlichting.

van het plaatsen

langs de oostelijke

in de koopovereenkomsten

oostelijke

dienen

nodig

worden

te vinden

in het

bestemmingsplan.
2.7.9. Nu het bestemmingsplan
meebrengt

niet de in rechtsoverweging

2.7.8 bedoelde maatregelen

bevat, is - nog daargelaten

dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Ffw aan de uitvoerbaarheid

weg staat - het bestreden besluit in zoverre in strijd met artikel 19} van de Nbw

of dit

van het plan in de

1998."

Kortom, ook gelet op deze uitspraak had een passende beoordeling moeten plaatsvinden en moet in de
planregels worden vastgelegd dat de genoemde maatregelen worden getroffen.
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Voorts is het onderzoek in strijd met de jurisprudentie tot stand gekomen nu het onderzoek ten onrechte de
mitigerende maatregelen bij de vraag betrekt of er significante gevolgen zijn. Zie de uitspraak van de ABRvS van
13 augustus 2008, nr. 200706814/1, r.o. 2.4.9:
"Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 7 mei 2008, zaak nr. 200604924/1
beoordelen van de vraag ofsprake

gaat het er bij het

kan zijn van significante gevolgen immers om te bezien of het plan als zodanig niet ieidt

tot significante gevolgen. Nu bij deze beoordeling de voorgenomen

mitigerende

hierom niet worden uitgesioten dat significante gevolgen zullen optreden.
van de Nbw 1998 een passende beoordeling te worden gemaakt.

maatregelen

zijn betrokken,

kan reeds

Wanneer dit het geval is, dient volgens artikel 19f

Bij die beoordeling kunnen de mitigerende

worden betrokken, waarna besloten kan worden over de vaststelling en goedkeuring

maatregelen

van het plan.

Gelet op het voorgaande is het wijzigingsplan vastgesteld in strijd met artikel 19f van de Nbw 1998, gelezen in samenhang
met artikel 19j, derde lid, van de Nbw

1998."

Ook hierom kan het ontwerp niet worden vastgesteld.
8.

Verbod op doorschuiven ontheffingen

Kennelijk en ongemotiveerd is het College van mening dat de ontheffingsverleningen op grond van de Ffw
en de vaststelling van een saneringsplan {p. 10) kan worden "doorgeschoven." Ook dit is in strijd met de
jurisprudentie, zie de uitspraak van 1 december 2011, nr. 201110800/2/R1.
"2.10.

Een bestemmingsplan

cobrdineren

heeft

een goede

van de verschillende belangen

het dienen van de belangen afzonderlijk.
dan ook worden aangenomen

ruimtelijke

ordening

tot doel. Deze wordt

verkregen

door

tot een harmonisch geheel dat een grotere waarde vertegenwoordigt
Wat betreft de in het plan gegeven bouw-

dat bij de plonvaststeiiing

en gebruiksmogelijkheden

de ruimtelijke gevolgen hiervan zijn beoordeeld.

is toegestaan,

een nadere afweging

door het college van burgemeester

vereist bij het verlenen van een omgevingsvergunning

voor bouwen. Het plan biedt daarmee

zekerheid omtrent de vraag of voor een bouwinitiatief

een omgevingsvergunning

kan worden

dan
moet

Uit artikel 4,

lid 4.2, onder a, sub 3, aanhef en onder het zesde punt, van de planregels blijkt echter dat ook in de gevailen
het bouwen van gebouwen

het

waarin

en wethouders is

op dit punt

onvoldoende

verkregen."

Gelet hierop is het ontwerp in strijd met de rechtszekerheid.
9.

Maatregelen onvoldoende verzekerd

In de toelichting worden verschillende maatregelen genoemd die moeten garanderen dat het trace kan
worden aangelegd. Zo staat op p.8 dat na de realisatie van de busbaan niet wordt voldaan aan de
streefwaarden voor trillingen en dat verschillende maatregelen moeten worden uitgevoerd om te voldoen
aan deze streefwaarden en staat op p.9 welke maatregelen getroffen moeten worden om geen significante
verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te veroorzaken. Deze maatregelen
11
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komen echter niet terug in de planregels, zodat er geen enkele garantie bestaat deze maatregelen
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook dit is in strijd met de jurisprudence, nu dergelijke maatregelen
middels een zogenoemde voorwaardelijke verplichting in het ontwerp moeten worden opgenomen. Zie
bijvoorbeeld de uitspraak van de ABRvS van 29 december 2010, nr. 201003274/1, r.o. 2.7.1:
" De aanleg van de beoogde beplontingshaag
stukken en het verhandelde

is echter niet in (de voorschriften

von) het plan geregeld.

ter zitting is gebleken dat de raad de aanleg van de beplontingshaag

met het oog op de ruimtelijke

aanvaardbaarheid

Nu uit de

wel noodzakel'tjk acht

van het plan, heeft de raad de aanleg daarvan ten onrechte niet in

het plan geregeld. Niet volt in te zien dot de raad geen voorschrift in het plan heeft kunnen opnemen, inhoudende
het gebruik van het perceel conform de bestemming
als hiervoor bedoeld wordt aangelegd
inpassing onvoldoende
het bestreden

alleen dan planologisch is toegestaan

en instandgehouden.

in het plan is gewaarborgd,

Het betoog van [appellant

dat

indien een

beplontingshaag

sub 1] dat de

tandschappelijke

slaagt. Het college heeft ten onrechte goedkeuring

verleend aan

plandeel."

Gelet hierop kan het ontwerp niet worden vastgesteld worden, nu het plan (onvoldoende) garantie biedt
dat de vereiste maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Conclusie
Gelet op het voorgaande verzoek ik uw raad het ontwerp-bestemmingsplan niet vast te stellen.
Hoogachtend,

R.M. Rensing
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1 6 JAN. 2014
Gemeente Velsen
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (idn: NLIMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001)
IJmuiden, 14 januari 2014
Geachte Gemeenteraad,
Bij de procedure van bezwaar en beroep tegen de bestemmingsplanwijziging inzake HOV trace laat ik mij
vertegenwoordigen door mr. R.M. Rensing, advocaat te Haarlem. M e d e namens mij dient hij separaat een
zienswijze in.
Ik neem met deze brief de vrijheid o m in aanvulling op die zienswijze een aanvullende zienswijze in te dienen
en maak daarmee gebruik van de gelegenheid en van het recht tot het indienen van zienswijzen op het
ontwerp Bestemmingsplan "HOV-trace tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de
Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden". Zie ook het hierboven vermelde idn.
1-lnleiding
Allereerst moet mij een tweetal algemene constateringen, die door de gevoeligheid van het HOV project extra
lading hebben, van het hart:
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 24 mei 2013 zes weken ter inzage gelegen. Vlak voor
de feestdagen in december 2013 werd de inspraakrapportage verstuurd, waardoor de 6 weken
termijn voor het indienen van de zienswijzen in de drukste periode van het jaar valt.
Hoewel het college bijna een half jaar de tijd heeft gehad voor de inspraakrapportage heeft het zich er
met een Jantje van Leiden van afgemaakt, zowel qua inhoud als opmaak van de inspraakrapportage.
Inhoudelijk heeft het college weinig tot geen gefundeerde reacties op ingediende bezwaren gegeven.
Daarnaast is de opmaak van het document slordig en niet coherent.
Ook al zou een periode van aanvullend onderzoek nodig geweest zijn, dan nog had het college een paar weken
kunnen wachten met de ter inzage legging. Het is de zoveelste keer dat een belangrijke periode waarin
inwoners inspraakmogelijkheden hebben in een vakantieperiode valt. Dat kan geen toeval meer zijn en zie ik
inmiddels als bewuste opzet.
Deze constateringen geven een beeld van een lokale overheid die niet serieus met meningen en bezwaren van
haar inwoners omgaat.
De inspraakrapportage vind ik wederom een staaltje van onbehoorlijk bestuur en minachting van de burgerij.
Helaas zijn burgers dit van het college van B & W gewend en pleegt het college hiermee geen trendbreuk. Zowel
inhoudelijk als procedureel opereert het college niet in het belang van de inwoners van Velsen. Integendeel!
Ik veroordeel de handelswijze en de wijze van communicatie en procesvoering van het college dan ook met
klem!
Betreffende de inhoud, proces van ontwikkeling en realisatie van het Ontwerp Bestemmingsplan vraag ik
specifiek aandacht voor de volgende punten, maar behoud mij het recht voor om op enig ander moment
aanvullende zienswijzen, dan wel bezwaren, kenbaar te maken.
2-Aanvullende zienswijzen
2.1-Nut en noodzaak

1

De eerste alinea's van de plantekst van het ontwerp bestemmingsplan Ontwerp
NLIMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001 d.d. 26-11-2013 geven een cruciale bezwaargrond van mijn bezwaar
tegen de bestemmingsplanwijziging weer. In deze alinea's geeft u nl. de reden van de bestemmingsplan
wijziging weer.
Citaat: "In de regio Haarlem-IJmond

ontbreekt

verschillende

vervoerzijn

vormen van openbaar

vormen geen samenhangend
de ontbrekende
toenemende

onvoldoende

met elkaar verbonden,

netwerk en zijn op regionale school niet of onvoldoende

HOV-verbindingen

verkeersdruk

het aan een coherent openbaar-vervoersysteem.

is de verbinding

die de bereikbaarheid

IJmond-Haarlem.

en leefbaarheid

Daarnaast

mogelijkheden

zijn van een HOV-verbinding

is ersprake
onderzocht

Een van

van een
onder druk zet.
wat de

tussen Haarlem en IJmuiden. Daarbij is de keuze gevallen op het

trace om de kern Driehuis heen (op de oude spoorlijn)
Minister van Houtenlaan,

HOV-lijnen

doorgetrokken.

van IJmuiden en omgeving

De gemeente Velsen heeft om die redenen somen met de provincie Noord-Holland

De

bestaonde

via het scholencluster

en verder over het oude spoor in IJmuiden, parallel aan de

naar Plein 1945."

Einde citaat.
Ik betwist dat een coherent openbaar vervoersysteem ontbreekt in de regio Haarlem-IJmond. Als reactie op de
bezwaarschriften stelt het college in de inspraakrapportage dat de gezamenlijke Randstadoverheden hebben
geconstateerd dat er behoefte is aan een samenhangend netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer dat de
gehele Randstad van Nederland beslaat. Ook die centrale constatering trek ik in twijfel, omdat mijns inziens de
reiziger de concrete behoefte bepaalt. Ik mis een onderbouwing of verwijzing naar een document waarin die
constatering is onderbouwd. En zelfs als de constatering in algemene zin correct is, dan nog is de vraag of het
college daarmee kan stellen dat een coherent openbaar vervoersysteem in de regio Haarlem-IJmond
ontbreekt. Daarvoor moeten de specifieke OV behoefte en het eventuele gebrek aan coherentie in deze regio
onderzocht zijn. In het onderhavige HOV project is dit niet het geval. Ik kom hier later nog op terug. Recent
reizigersonderzoek heeft zelfs aangetoond dat de busreiziger in de concessie Haarlem-IJmond uitermate
tevreden is over het busvervoer. Als het aan een goed en coherent OV systeem zou hebben ontbroken, zou dit
tot uiting hebben moeten komen in de reizigersonderzoeken, waarin o.a. oordelen over stiptheid, reisduur en
betrouwbaarheid zijn meegenomen. Dergelijke terugkerende onderzoeken leggen op geen enkele wijze een
onderliggend probleem bloot en laten geen enkele behoefte van reizigers aan een HOV trace zien.
De vraag is bovendien of het een probleem is dat OV lijnen niet verder zijn doorgetrokken. Daarvoor is het
nodig de reizigersaantallen, overstapcijfers en reiswegen te onderzoeken. Uit (overigens oud) onderzoek blijkt
dat minder dan 5% van de reizigers van bus 75 op Haarlem Station overstapt op de HOV lijn 300 (de
Zuidtangent) en andersom. Het verschil van reisduur naar de eindbestemming tussen een rit per OV en per
auto bepaalt vaak de keuze van het vervoermiddel. Pas als de reisduur per OV aantrekkelijker wordt ten
opzichte van de reisduur per auto zal een aantal automobilisten de overstap naar OV maken. In het geval van
HOV Velsen is de tijdwinst op de langere afstanden zeer beperkt. Ook al zou de lijn verder doorgetrokken
worden, dan nog wordt de tijdwinst niet significant groter.
Daarom is de conclusie die het college trekt, nl. dat de lijn Haarlem-IJmond een ontbrekende verbinding is
onterecht. Er bestaat nl. een goede verbinding: buslijn 75. Sterker nog in de overzichten van het OV bureau
Randstad staat buslijn 75 al als HOV lijn ingetekend.
Daarnaast geeft het college als reden voor de noodzaak van het bus trace dat er sprake is van een toenemende
verkeersdruk die de bereikbaarheid en leefbaarheid van IJmuiden en omgeving onder druk zet. Die
toenemende verkeersdruk betwist ik niet. Ik betwist wel dat het bus trace deze verkeersdruk zal verlichten en
dus de bereikbaarheid en leefbaarheid van IJmuiden en omgeving ten goede zal komen. Dit is nl. niet
onderbouwd met cijfers of andere objectieve gegevens. Sterker nog: door de komst van de HOV bus en
wijziging van verkeersstromen als gevolg daarvan neemt in belangrijke w o o n d e l e n van IJmuiden de overlast
van het reguliere verkeer toe en verbetert de algemene bereikbaarheid van Velsen en IJmuiden niet. Eveneens
1

dient opgemerkt te worden dat uw raad met motie 7 uit 2 0 1 3 besloten heeft vermindering van de
verkeersdruk door Driehuis niet langer als dwingend maar als richtinggevend op te leggen. Daardoor zal de
kruising Waterloolaan-Minister van Houtenlaan-Zeeweg niet met verkeerslichten worden geregeld maar als
rotonde worden ingericht. M e t andere w o o r d e n : dit besluit draagt niet bij aan een verbetering van de
bereikbaarheid, maar houdt eerder de drukke route door Driehuis in stand. De verkeersstroom kan namelijk
met verkeerslichten beter worden geregeld dan met een rotonde.
Het college zal moeten aantonen dat door de komst van de busbaan de verkeersdruk zal afnemen en in welke
mate dat zal gebeuren en in hoeverre dit tot een verbetering van de leefbaarheid zal leiden.

1

http://raad.velsen.nl/Documenten/moties/Motie-07-van-2013-PvdA-verkeersdoorgang-vanuit-IJmuiden.pdf

2

In mijn ogen heeft het college dat tot nu toe in het geheel niet gedaan. Ook zal het college het gekozen trace
en de keuze voor busvervoer over de nieuwe (rond)weg i.p.v. autoverkeer in het kader van de
bestemmingsplanwijziging duidelijker moeten o n d e r b o u w e n . Het simpelweg verwijzen naar een politiek
gemeenteraadsbesluit volstaat niet omdat tot nu toe dit besluit niet wettelijk is getoetst. Dat moet nu wel
gebeuren in het kader van de bestemmingsplanwijziging en tot nu toe is het college niet geslaagd in de
onderbouwing van deze keuze.
Over dat gemeenteraadsbesluit nog iets anders. Dit besluit is volgens het college genomen op basis van het
tracekeuzedocument. Theoretisch was er keuze tussen drie varianten: Variant 0+ Het huidige trace van lijn 75
over de centrale route door Driehuis en via de Zeeweg naar Plein 1945 in IJmuiden, met
versnellingsmaatregelen voor de bus op de kruispunten.
Variant 1 Eveneens het huidige trace van lijn 75 over de centrale route door Driehuis en via de Zeeweg naar
Plein 1945 in IJmuiden, maar met een rondweg westelijk o m Driehuis heen voor doorgaand autoverkeer (op de
oude spoorlijn) en een 'knip' of gelijkwaardige verkeer w e r e n d e maatregelen in het centrum van Driehuis.
Variant 2 Vrij liggende busbaan westelijk o m Driehuis heen (op de oude spoorlijn) en verder over het oude
spoor in IJmuiden, parallel aan de Minister van Houtenlaan, via het scholencluster naar Plein 1945.
Per variant is gekeken naar reistijd, gemiddelde snelheid, stiptheid, toename vervoerswaarde,
toekomstvastheid en robuustheid, het imago, doorstroming autoverkeer, leefbaarheid omgeving, ruimtelijk
consequenties en kosten.
Op basis van deze aspecten is door het college en de provincie Noord-Holland geconcludeerd dat variant 2 de
beste kansen biedt voor een succesvol HOV. Op de punten stiptheid, toekomstvastheid en robuustheid en het
imago scoort deze variant volgens hen maximaal. De variant voldoet daarmee volgens college en
provinciebestuur het beste aan de ambitie op het gebied van HOV in de regio.
Ik wijs erop dat deze analyse van de verschillende varianten op subjectieve wijze tot stand is gekomen met
beoordeling van de punten met +, - , --, ++, en +/-. Er is niet aangegeven op basis van welke meetmethodes
en/of beoordelingsmethodes deze beoordelingen tot stand zijn gekomen.
Aan u is in 2008 niet gevraagd welk snoepje u wilde. Aan u is gevraagd te kiezen uit 3 snoepjes: een dropje, een
pepermuntje en een chocolaatje. Toch mocht u het chocolaatje niet pakken en het pepermuntje was op een
vieze vloer gevallen. Daardoor kon u feitelijk alleen maar voor het dropje kiezen. Van een echte
keuzemogelijkheid is nooit sprake geweest.
In het tracekeuzedocument wordt bovendien verwezen naar de business case R-Net Haarlem-IJmuiden uit
2006. In de inspraakrapportage van het voorontwerp bestemmingsplan stelt het college dat onze
veronderstelling dat gebruik wordt gemaakt van een business case niet juist is. M a a r het college stelt wel dat er
een business case Regionet is opgesteld. Beide uitspraken zijn met elkaar in tegenspraak. De business case RNet was nl. de basis voor het tracekeuzedocument en deze documenten vormen de basis voor de uitvoering
van HOV Velsen. Volgens het college is de samenwerkingsovereenkomst met de provincie het cruciate
document. Voor de bestemmingsplanprocedure doet deze samenwerkingsovereenkomst nauwelijks ter zake.
Wettelijk gezien moeten voor een bestemmingsplanwijziging nut en noodzaak van die wijziging zijn
aangetoond. Nu het college aangeeft dat een business case niet relevant is, betitel ik dit als onbehoorlijk
bestuur, omdat een business case of maatschappelijke kostenbatenanalyse nut en noodzaak zouden moeten
aantonen of niet.
In dit geval bestaat er een concrete business case op basis waarvan een ontwikkelproces is ingezet. Deze
business case dateert echter uit 2006 en in deze business case zijn vervoerscijfers uit 2002 gebruikt. Destijds
ging de provincie Noord-Holland uit van een reizigersgroei van 30%. Inmiddels zijn we 12 jaar verder.
Ontwikkelingen van mobiliteitsgegevens van de afgelopen jaren laten een gestage daling van het aantal
buskilometers en van het relatieve busgebruik in Nederland en Noord-Holland zien.
Ik acht het noodzakelijk uit het oogpunt van behoorlijk, efficient en zorgvuldig bestuur dat bij een dergelijk
omvangrijke en ingrijpende ontwikkeling een business case in ieder geval opnieuw wordt getoetst en herzien.
In 12 jaar tijd is de economische, financiele en maatschappelijke situatie aanzienlijk veranderd. Ook
mobiliteitsbehoeften zijn aan verandering onderhevig.
Voor een nadere onderbouwing van het betwijfelde nut en de betwijfelde noodzaak van de busbaan, verwijs ik
naar bijlage 1: "Van Vislijn tot HOV buslijn? een kritische kijk op de HOV plannen van de provincie NoordHolland en de gemeente Velsen, d.d. 22 September 2 0 1 3 " .
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Een business case is wat mij betreft wel degelijk een cruciaal document. In dit geval bestond/bestaat hij zelfs,
maar is nooit aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. En dat is laakbaar, omdat nut en noodzaak van
een vrijliggende busbaan op de beoogde plek objectief moet zijn vastgesteld.
Omdat ik vind dat het nut en de noodzaak van deze busbaan nooit objectief zijn aangetoond verzoek ik u het
ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Randstedelijke

Rekenkamer

Aan het voorgaande wil ik het volgende toevoegen.
Op 17 oktober 2013 hebben diverse belangenorganisaties en politieke partijen in Velsen en in het Gooi een
brief aan de Randstedelijke Rekenkamer gestuurd met het verzoek onderzoek te doen naar nut en noodzaak
van de HOV-projecten in Noord-Holland. De betreffende brief is als bijlage 2 bij deze zienswijze gevoegd.
Daaronder zijn ook politieke partijen uit uw raad.
Uit een groot aantal voorstellen voor onderzoeken die door de Randstedelijke Rekenkamer zouden kunnen
worden uitgevoerd is een voorselectie door de Kamer gedaan, waarin het onderzoeksvoorstel voor de HOVprojecten is opgenomen. De kans is dus aanzienlijk dat de Randstedelijke Rekenkamer daadwerkelijk onderzoek
gaat doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de HOV-projecten.
Nu instemmen met een bestemmingsplanwijziging die het HOV trace daadwerkelijk mogelijk zou maken, zou
daarom voorbarig zijn.
2.2-De inspraakrapportage van het college
Nu volgt mijn reactie op de inspraakrapportage van het voorontwerp bestemmingsplan die bij de plantekst ter
visie is gelegd.
Resultaten van de inspraak.
Algemeen commentaar
Het algemeen commentaar van het College neem ik ter kennisgeving aan. Op specifieke commentaren kom ik
in deze zienswijze terug.
De 'minimale hinder of overlast' op pagina 7 zijn niet gespecificeerd. Ook in de plantekst zijn hiervoor geen
normen opgenomen, waardoor niet is vast te stellen welke hinder of overlast ondervonden zullen gaan
worden. Vanwege het ontbreken hiervan vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Trillingen
Onterecht stelt het college dat alleen bij de spoorwoningen trillinghinder ondervonden zal worden en dat dit
wettelijke grenzen zal overschrijven. Het college geeft niet aan met welke concrete maatregelen de trillingen
onder het wettelijke niveau zullen komen.
Voor andere woningen is geen trillingsonderzoek gedaan. Het college heeft onvoldoende o n d e r b o u w d waarom
dit niet nodig is.
Ook tijdens de aanleg kan onaanvaardbare trillingsoverlast en - s c h a d e aan woningen ontstaan. Daarom moet
al in de plantekst zijn geborgd dat er bijvoorbeeld een nulwaardemeting bij alle woningen langs het beoogde
trace moet zijn uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden.
Omdat het college ook dit heeft nagelaten vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Luchtkwaliteit
In de bezwaarschriften van enkele belanghebben ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan is het
volgende geschreven: "Gegeven de frequentie
verbonden vertragingen
relevante provinciate

van busverkeervalt

en overlast te verwachten.

en gemeentelijke

structuurvisies

Ditfeit

binnen de juridische

vervuiling (met name fijnstof)

In principe is de CROW-meting
is. De metingen

daarmee
strijdig is met de

normen in Nederland

vallen,

waarden

voldoende,

ware het niet dat de IJmond regio reeds een zwaar belaste

precies oordeel te kunnen geven over de luchtkwaliteit
die als uitgangspunt

in de gemeente

dienen in de onderzoeken
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maar
die

toetsing stand houdt bij de Raad van State. Het

is een papieren exercitie geweest en niet is gestaafd door werkelijke

in de IJmond regio staan ter discussie o.a. omdat er onvoldoende

achtergrondwaarden

en

in de IJmond al ver boven de maximum

de WHO heeft gesteld uitgaan. De vraag is of de juridische
onderzoek van de luchtkwaliteit

obstructie

en het LWP.

Daarbij merk ik op dat de berekende waardes weliswaar
dat de nu reeds aanwezige

veelvuldige

maakt tevens dat het voorontwerp

meetpunten

metingen.
omgeving

zijn om een

Velsen. Daarmee staan de

naar de verwachte

effecten van de

busbaan op de luchtkwaliteit
de rapporten

gebruikte

ter discussie. Die achtergrondwaarde

ligt naar mijn mening veel hoger dan de in

achtergrondwaarden."

Het college heeft in zijn inspraakrapportage deze argumenten onvoldoende tegengesproken en herhaalt dat
het zich baseert op papieren onderzoeken die aan zouden tonen dat geen grenswaarden worden
overschreden. Het onderbouwt niet dat de achtergrondwaarde in Velsen correct zijn vastgesteld.
Voor fijn stof (PM10) gelden de volgende luchtkwaliteitseisen/-doelstellingen:
3

- een grenswaarde van 40 p g / m voor het jaargemiddelde.
- een grenswaarde waarbij de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen boven 50 p g / m
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mag komen.
Voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) gelden de volgende luchtkwaliteitsdoelstellingen:
- een grenswaarde van 25 p g / m 3 voor het jaargemiddelde (per 1 januari 2015 aan te voldoen).
- een grenswaarde voor het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke achtergrondlocaties,
de zogeheten blootstellingsconcentratie van 20 p g / m 3 (per 1 januari 2015 aan te voldoen).
- een streefwaarde voor de vermindering van het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke
achtergrondlocaties over de jaren 2009 tot en met 2011 respectievelijk over de jaren 2018 tot en met
15 of 20% (per 1 januari 2020 aan te voldoen). De precieze vermindering zal afhankelijk van de
concentratie zijn en moet nog worden vastgesteld.
- een indicatieve grenswaarde voor het jaargemiddelde van 20 p g / m 3 (op 1 januari 2020 aan te
voldoen).
De World Health Organization hanteert voor fijn stof de volgende n o r m e n : een grenswaarde van 20 p g / m 3
voor het jaargemiddelde van P M 1 0 en 10 p g / m 3 voor het jaargemiddelde van P M 2 , 5 . Zie:
h t t p : / / w h q l i b d o c . w h o . i n t / h q / 2 0 0 6 / W H O SDE PHE OEH 06.02 enR.pdf.
Voor het plangebied van het ontwerp bestemmingplan HOV trace is het meetpunt IJmuiden van de provincie
Noord-Holland voor het meten van fijn stof concentraties het dichtste bij, waardoor de meetresultaten van dit
meetpunt representatief kunnen zijn voor het plangebied.
Voor het betreffende meetpunt zijn pas vanaf 2012 meetgegevens beschikbaar. De jaargemiddelde
concentraties fijn stof zijn:
Jaar
PM10
PM2,5
2012

24,74

-

2013

25,57

15,51

Het college stelt ten onrechte dat het busverkeer niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit.
Het heeft nota bene zelf aangetoond dat dit juist wel het geval is. In het voorontwerp bestemmingsplan is een
luchtkwaliteitsonderzoek bijgevoegd, namelijk: Luchtkwaliteitonderzoek bestemmingsplanwijziging spoor HOV
Velsen, februari 2012, registratienummer MD-AF20120204, van DHV.
In het ontwerp bestemmingsplan is een recenter luchtkwaliteitsonderzoek bijgevoegd, nl:
Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek, oktober 2013, registratienummer M D AF20131634, ook van DHV.
Het verschil tussen beide onderzoeken is dat er van een nieuwere berekeningsmethodiek is uitgegaan. De
reden daarachter is waarschijnlijk dat industrieen en voertuigen schoner worden en dat milieueffecten van
plannen uit het verleden door een strenge milieuwetgeving geen doorgang konden vinden. De wetgever heeft
het de overheden echter nu veel te makkelijk gemaakt.
Onderstaand heb ik de verschillen tussen beide rekenmethodes aangegeven.
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Bij deze onderzoeken is niet uitgegaan van het worst case scenario, nl. waarbij de uitstoot van de nu gebruikte
bussen wordt gehanteerd. Er is uitgegaan van een schoner type bus dat niet gelijk wordt ingezet. Dat is
laakbaar en niet terecht.
Voor de gemiddelde burger is niet te begrijpen dat er ineens sprake zou zijn van lagere concentraties. Toch
hebben w e het geprobeerd te begrijpen, maar dan nog zijn de conclusies niet in lijn met de wettelijke
regelgeving.
Het HOV trace is een zogenaamd IBM (In betekenende mate) bijdragend project in het kader van het NSL, het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het heeft IB-nr 756.
"IBM projecten zijn projecten met verkeerseffecten die zo omvangrijk zijn dat ze kunnen leiden tot een
toename van de concentraties met meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde. In de praktijk betekent
dit dat ze kunnen zorgen voor een verhoging van de hoeveelheid N 0 2 of P M 1 0 in de lucht van meer dan 1,2
u.g/m3. Hierbij kan het gaan o m wegen, woningen, kantoren, kassen en de aanleg of herstructurering van
bedrijventerreinen.
Deze activiteiten zullen - anders dan de "niet in betekenende mate" projecten - bij opname in het NSL op
programmaniveau getoetst moeten w o r d e n . Bij die toetsing zal moeten blijken dat de extra emissies die het
project veroorzaakt het tijdig halen van de grenswaarden niet in de weg staat. O p n a m e van deze projecten in
het NSL leidt ertoe dat vooraf al duidelijk is welk maatregelenpakket ervoor gaat zorgen dat deze
grenswaarden worden gehaald in de gebieden waar de effecten van de projecten spelen.
In de besluitvormingsfase van een IBM-project kan voor de onderbouwing van de compenserende
maatregelen dus w o r d e n teruggegrepen naar het NSL. W e l zal het project alle wettelijk vereiste
informatie moeten genereren, zoals de m.e.r.-regelgeving."
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Het bus trace is niet in de saneringstool o p g e n o m e n .
Er is dus te weinig onderzoek gedaan en dit is ook onzorgvuldig uitgevoerd. Ten onrechte is geen m.e.r.
uitgevoerd. Daarom vraag ik u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Geluid

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, pag. 69

In de inspraakrapportage heeft het college gereageerd op de zorgen over geluidsoverlast door te stellen dat in
het contract met de aannemer specifieke afspraken worden gemaakt over geluidsmaatregelen. Het college
heeft echter in de definitieve plantekst en de reactie verzuimd aan te geven welke concrete afspraken dat
zullen zijn en welke effecten daarvan te verwachten zijn. Enkel het aangeven dat de geluidsbelasting binnen de
normen van de wet geluidhinder valt, is naar mijn mening onvoldoende omdat op basis van de beschikbare
informatie dit vooralsnog niet gegarandeerd is. Sterker nog: de aannemers worden beoordeeld op
geluidsmaatregelen, maar omdat de aanbiedingen van verschillende aannemers kunnen varieren, kan er ook
een variatie in de geluidseffecten optreden.
Daarnaast wordt op het ogenblik gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de W e t geluidhinder. Dit
gebeurt onder de noemer van Swung (Samen W e r k e n in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). De invoering
van de van geluidproductieplafonds voor de rijksinfrastructuur (Swung-1) is per 1 juli 2012 geregeld via een
nieuw Hoofdstuk 11 Geluid in de W e t milieubeheer. Op het ogenblik wordt gewerkt aan een eerste
wetsvoorstel voor de provinciale en gemeentelijke wegen en gezoneerde industrieterreinen (Swung-2). W e zijn
momenteel onwetend of het college voldoende heeft voorgesorteerd op deze vernieuwde regelgeving.
Als laatste hoort het college rekening te houden met het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige,
waardoor de geluidsbelasting aanzienlijk gaat toenemen. Het Rijk heeft lang geleden al via een besluit van de
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat besloten de spoorlijn niet meer te gebruiken. Ook al is de
huidige bestemming spoor, treinen kunnen en mogen er niet rijden. Daarmee is een zogenaamd
gewoonterecht ontstaan, dat met toename van het geluidsniveau ernstig geschaad wordt. Ook al vallen de
geluidsnormen binnen de wettelijke richtlijnen, dan nog staat de schending van het gewoonterecht de
vaststelling van het bestemmingsplan in de weg.
Toch twijfel ik er sterk aan dat de geluidseffecten binnen de wettelijke normen vallen. Het geluidsonderzoek
dat het college heeft laten uitvoeren kan gewoon niet kloppen. Op de website:
http://Reluid.rivm.nl/Reluid/geluidbel maps.php kan iedereen controleren welk geluidsniveau bij zijn woning
bestaat. In het grootste deel van het gebied langs het trace worden waarden boven de 52 dBA gevonden. Er
zijn zelfs gebieden met waarden boven 56 dBA, bijvoorbeeld aan de achterzijde van de gevels bij de Minister
van Houtenlaan, maar ook in zuidelijk Driehuis langs de oude spoorbaan. Bij de spoorhuizen worden waarden
boven de 60 dBA getoond. Dit zijn dan wel indicatieve waarden, maar als ze zo sterk afwijken van de berekende
waarden in het onderzoek van het college, kan dat onderzoek niet kloppen.
Ook daarom vraag ik u op dit moment het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Bodem
Ik wijs u erop dat op 20 juni 2013 in een raadsvergadering kenbaar is gemaakt dat rapportages van Cauberg
Huygen over bodemverontreiniging op het beoogde bus trace voorhanden waren op 28-04-2013, maar niet
opgenomen zijn in het (voor)ontwerp bestemmingsplan. Een uitstelverzoek is onterecht niet aanvaard.
Hierover heeft het college u onjuist geinformeerd.
Deze bodemverontreinigingen staan overigens de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan in de weg,
omdat niet is aangetoond dat hiervoor een omgevings- of andere vergunning kan en zal worden verleend.
Het is bestuurlijk onbehoorlijk dat de bodemrapportage van een inmiddels failliet bedrijf gedateerd 29 april
2013 ondanks vragen van de Stichting Bewoners van Houtenlaan/Zeeweg niet in het voorontwerp is gevoegd.
Bovendien is deze rapportage relevant voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Aangezien deze
rapportage niet formeel deel uitmaakt van de plantekst vragen wij u ook o m deze reden het bestemmingsplan
niet vast te stellen.
Archeologie
In de inspraakreactie wordt aangegeven dat een VERKENNEND archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Er wordt
gesteld dat alleen bij werkzaamheden die dieper gaan dan 3 meter beneden maaiveld nader onderzoek
noodzakelijk is. Dit blijkt niet uit de vigerende bestemmingsplannen langs het plangebied van het
bestemmingsplan HOV trace. Er dient rekening gehouden te worden met het behoud van de cultuurhistorische
waarden, inclusief de archeologie.
Verder wordt gesteld dat waarschijnlijk aan het eind van 2013 een vergunning wordt verleend door de
provincie. De vraag is hoe belanghebbenden hierover zijn gei'nformeerd en waar het precies o m gaat.
In het commentaar staat dat uit recent beschikbaar gekomen archeologisch onderzoek blijkt dat ter hoogte van
de aan te leggen waterpartij een behoudens waardige vindplaats is aangetroffen.
De beoogde waterpartij moet op het agrarische perceel van een belanghebbende k o m e n , die mij heeft
aangegeven dat zij geen toestemming o.i.d. heeft gegeven o m daar onderzoek te d o e n .
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De vraag is dan ook hoe het college kan spreken over recent gedaan archeologisch onderzoek.
Bodemgesteldheid
In het voorontwerp bestemmingsplan staat vermeld dat geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet aan
het beleid en de normstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit. De vraag is waar deze stelling vandaan komt
omdat eerder in de tekst wordt aangegeven dat gezien het gebruik van de locatie als spoorterrein
verontreinigingen worden verwacht die samenhangen met de spoor gebonden processen, zoals zware metalen,
PAK en minerale olie.
Gelet op deze constatering kan NIET worden gesteld dat geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet aan
het beleid en de normstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit.
In de inspraakreactie wordt gesteld dat op 2 locaties sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Verder
wordt aangegeven dat in de overige gevallen van bodemverontreiniging binnen het plangebied sprake is van
niet ernstige gevallen.
Deze conclusie is onvolledig. Duidelijk dient te zijn waar sprake is van niet ernstige gevallen en wat de
bodemverontreiniging inhoudt voor de bewoners.
Planschade
In de inspraakrapportage stelt het college dat uit de planschade risico analyse is gebleken dat de vergoedbare
planschade bijna nihil is. Het college blijft overigens in gebreke door de planschade risico analyse niet bij de
planstukken ter inzage te hebben gelegd.
De veronderstelling is ook niet in overeenstemming met de reservering van 3,15 miljoen Euro voor planschade
in de begroting van de provincie Noord-Holland gerelateerd aan HOV Velsen. 3,15 miljoen Euro noem ik niet
nihil.
Volgens het college wordt planschade beoordeeld op basis van het verschil tussen het huidige
bestemmingsplan en de toekomstige planologische situatie. De stelling als zou daardoor de vergoedbare
schade nihil is, is niet juist.
Volgens de letter van de wet is planschade de schade als door een wijziging van een bestemmingsplan een
gebouw of stuk grond minder waard wordt. Diverse makelaars uit deze regio hebben bevestigd en onderbouwd
dat woningen in waarde dalen door (het vooruitzicht van) een busbaan in nabijheid van de woning. Het waarde
drukkend effect is zelfs al aanwezig sinds de besluiten officieel zijn genomen en plannen concreter zijn
geworden.
Verder toont jurisprudentie aan dat wel degelijk rekening dient te worden gehouden met het gewoonterecht
(er rijden al 30 jaar geen NS treinen meer). Bovendien zorgen bepaalde besluiten er voor dat er feitelijk ook
niet met treinen over het spoor gereden mag en kan w o r d e n .
Dat geeft het college nota bene zelf aan in de inspraakreactie op pagina 16 aan de heer B. van Oosterop Daarin
stelt het college namelijk dat de minister van Verkeer en Waterstaat per besluit van 17 oktober 2009 (Stb.
2009, 444) de stamlijnen heeft aangewezen die vanaf 1 januari 2010 onder de reikwijdte van de Spoorwegnet
vallen. Onder de spoorlijnen die niet zijn aangewezen staat ook de voormalige spoorlijn Santpoort Noord IJmuiden. Tot die tijd konden theoretisch treinen rijden, maar praktisch gezien kan dit al tientallen jaren niet
meer. Vanaf de onttrekking van het spoor uit het Hoofdspoorwegennet was feitelijk al duidelijk dat er geen
intensief treinverkeer over de spoorbaan zou rijden. Er was onvoldoende aanbod van reizigers en goederen
voor een 'rendabele' exploitatie. Omdat er geen andere ontwikkelingen in het vooruitzicht waren, is er geen
reden geweest het bestemmingsplan aan te passen. Nu is die reden er wel. Omdat de feitelijke situatie een
situatie is zonder vele vormen van overlast door vervoersmiddelen, die ruim 30 jaar bestaat, zal een intensief
gebruikte busbaan wel degelijk voor planschade zorgen.
Ook kan het college momenteel moeilijk inschatten hoe groot de planschade zal zijn. Feitelijk zal de werkelijk
planschade pas blijken na concrete claims en taxaties.
En al zou er nu wel een treindienst actief zijn geweest, dan nog is de overlast van een minder intensieve
treindienst met schoon en stil materieel niet te vergelijken met een hoogfrequente busdienst met bussen die
zorgen voor (hoe gering ook) een hogere milieubelasting.
De stelling van het college kan dan ook niet in stand blijven en daarom vraag ik u het bestemmingsplan niet
vast te stellen.
Verder stel ik de gemeente Velsen bij deze reeds aansprakelijk voor de planschade die ik als gevolg van de
bestemmingsplanwijziging en de gevolgen van het project HOV Velsen zal lijden.
Economische uitvoerbaarheid en exploitatieplan:
Ik betwist de stelling in het ontwerp bestemmingsplan dat geen exploitatieplan noodzakelijk is.

8

Het is in beginsel verplicht o m tegelijkertijd met het bestemmingsplan of projectbesluit ook een exploitatieplan
vast te laten stellen door het college. Er is volgens de wet een uitzondering: wanneer dekking van de
(grond)exploitatie verzekerd is. Dat is in onderhavig plan geenszins het geval.
Er zijn grote twijfels over het nut en de noodzaak van de busbaan en over te verwachten aantallen reizigers. De
provincie Noord-Holland die de exploitatie van het vrij liggende busbaan gedeelte voor haar rekening neemt,
heeft (nog) geen enkele schriftelijke garantie gegeven dat de infrastructuur en busdienst tot in lengte van jaren
naar behoren geexploiteerd zal en kan worden. Bij een bestemmingsplan dat voor decades wordt vastgesteld is
zekerheid daarover cruciaal!
Ook bestaat onvoldoende duidelijkheid over de vraag of het beschikbare budget van de provincie NoordHolland die voor de aanleg van het vrij liggende deel beschikbaar voldoende is o m alle objecten binnen de
vastgestelde kaders te realiseren en om aan alle wettelijke randvoorwaarden te voldoen. In de plantekst staat
dat het project "grotendeels" wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Het feit dat er een
overeenkomst bestaat tussen de provincie en gemeente Velsen over financiering van het project HOV Velsen,
biedt geen enkele garantie dat het beschikbare budget voldoende is. De provincie Noord-Holland geeft zelfs
aan dat het budget taakstellend is.
Het college heeft zich er met een paar regels zeer gemakkelijk van afgemaakt. De economische uitvoerbaarheid
moet uitgebreid onderbouwd zijn en dat heeft het college duidelijk nagelaten.
3-Afsluitend
Het geheel van de zienswijzen en de stukken bij het ontwerp bestemmingsplan bekijkend, concludeer ik dat het
ontwerp bestemmingsplan onzorgvuldig tot stand is gekomen. Veel onderzoeken zijn dubieus en niet
onafhankelijk of zijn zelfs niet uitgevoerd.
Ik vraag u met klem om het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen. M o c h t u alsnog instemmen met het
ontwerp, dan heb ik er groot vertrouwen in dat het door u vastgestelde bestemmingsplan geen stand zal
houden bij de Raad van State.
Onder voorbehoud van alle rechten.
Hoogachtepd,

Aan de Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 A L IJmuiden

V'olsen
1 6 JAN. 2011 "
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Van Stichting TOP European Logistics & Tourism
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Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (uw kenmerk U 13.010513).

Geachte leden van de raad,
Het ontwerp bestemmingsplan HOV-trace laat geen dan wel onvoldoende mogelijkheden
open voor de aanleg of het terugleggen van een spoorweg. Zoals wij in onze inspraakreactie
van 16 juli 2013 reeds hebben aangegeven, kan zowel een HOV-bus als een HOV-trein of
andere trein van hetzelfde trace gebruik maken. Er is op bestemmingsplan-niveau dan ook
geen reden om een spoorverbinding onmogelijk te maken.
U verwijst naar het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen van 17 oktober 2009 op de voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake de spoorlijn Santpoort Noord - IJmuiden waardoor deze spoorlijn niet meer onder de reikwijdte van de spoorwegwet valt (Stb.
2009, 444), waarbij u opmerkt dat tegen het Besluit geen bezwaar is aangetekend. Intussen
kan gesteld worden dat door voortschrijdend inzicht het Besluit heroverwogen dient te worden in het kader van economische belangen en ook in verband met milieu-eisen die door de
Europese Unie zijn vastgesteld en in de komende tijd worden aangescherpt.
Bovendien vinden wij dat de gemeente (en provincie) ook een eigen verantwoordelijkheid
heeft op het gebied van infrastructuur, economie en milieu. De gemeente is immers gebaat bij
een goede infrastructuur. een economisch welvarende gemeente / regio IJmond. terwijl het
milieu (denk tevens aan de leefbaarheid) ook zoveel mogelijk dient te worden ontzien.
Wij vinden het voorliggende plan niet goed doordacht, omdat er geen rekening is gehouden
met bijvoorbeeld ontwikkelingen in de offshore-industrie en offshore windturbineparken in
het bijzonder. Windmolenfabrikanten zien grote voordelen in het vervoer van verschillende
windmolencomponenten over het spoor. Verder nemen ook de zeehavens van IJmuiden in
economische betekenis toe als er een trimodale ontsluiting zou zijn nl. over de weg, het water
en het spoor. Ook de Minister van Infrastructuur en Milieu stimuleert multi-modale ontsluitingen van zeehavens. IJmuiden is een integraal onderdeel van de havens van het Noordzeekanaalgebied en heeft als enige haven van het Noordzeekanaalgebied een open verbinding
met de zee, waardoor zeeschepen en veerboten deze haven zonder oponthoud of vertragingen
dan wel stremmingen kunnen aandoen dan wel uit deze haven kunnen vertrekken. Met een
spooraansluiting zal niet alleen gemeente Velsen maar ook het hele Noordzeekanaalgebied
daarvan kunnen profiteren.
Plannen om het Westelijk Havengebied en Schiphol te ontsluiten door middel van hogesnelheid vrachttreinen voor (spoed)zendingen die van het gemengde spoorwegnet en de hogesnelheidslijn gebruik kunnen maken, kunnen ook lucratief worden voor de direct aan zee gelegen
zeehavens van het Noordzeekanaalgebied wanneer de IJmuider spoorlijn wordt doorgetrokken. Zo'n spoorwegontsluiting zal geschikt zijn voor spoorvervoer van (spoed)zendingen en
zelfs tijdkritische goederen. De congestieproblemen op de wegen in de gemeente Velsen en

rondom Amsterdam kunnen daarmee grotendeels worden vermeden. Genoemde verbinding is
belangrijk voor een toekomstig netwerk van snelle vrachttreinen in Europa en daarmee voor
een betrouwbare bereikbaarheid van de grote economische centra in Europa.
In de beantwoording van onze inspraakreactie wordt niet ingegaan op de gunstige effecten die
een (goederen)trein t.o.v. andere transportmodaliteiten op het milieu heeft. Door toepassing
van innovatieve systemen als Flexiwaggon, CargoBeamer, Modalohr e.d. zal het aantal
vrachtwagens op de weg verminderen. Een HOV-bus voor reizigers is ongeschikt om goederen te vervoeren en vrachtwagens veroorzaken congesties op de wegen en belasten (evenals
HOV-bussen en transferbussen t.b.v. cruiseschepen) het milieu. Verder hoeft bijvoorbeeld het
lokale wegennet niet te worden aangepast (dat zijn normaliter kostbare ingrepen) en zal er
toch een veel betere doorstroming van het wegverkeer zijn bij gebruik van goederentreinen en
eventueel ook reizigerstreinen voor bijvoorbeeld toeristen die het IJmuider strand wensen te
bezoeken.
Gezien het bovenstaande is het nog maar de vraag of het niet reeel zou zijn dat binnen 10 jaar
andere functies op het traject gerealiseerd zouden kunnen gaan worden, zoals u beweert in de
beantwoording van onze inspraakreactie (nr. 5 - 2 8 november 2013). En indien e.e.a. niet
binnen 10 jaar zou plaatsvinden, maar tussentijds een spoorontsluiting onmogelijk wordt gemaakt dan is uw opmerking misplaatst, het gaat er nu juist om dat een spoorverbinding naar
zee in de (nabije) toekomst tot de mogelijkheden blijft behoren. Bovendien is de aanleg van
windmolenparken reeds gepland (zie bijlage 1 "'Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor
windparken op zee"). IJmuiden zou de meest gunstige zeehaven zijn om deze parken via de
havens van IJmuiden te realiseren ware het niet dat er geen aangesloten spoorverbinding tussen Santpoort-Noord en IJmuiden ligt (reservering van een spoorweg over het bedoelde trace
is derhalve noodzakelijk). Indien een spoorverbinding onmogelijk wordt gemaakt dan zou een
andere haven dan IJmuiden wellicht als uitvalsbasis worden gebruikt, waardoor de werkgelegenheid van gemeente Velsen en tevens het Noordzeekanaalgebied niet zal worden bevorderd.
Ons inziens is het noodzakelijk om de mogelijkheid van realisering van de aanleg van de
spoorlijn open te houden in het bestemmingsplan. Omschrijving van de bestemmingen in het
ontwerp bestemmingsplan dient zodanig te zijn dat een spoorlijn over het bedoelde trace mogelijk is en fysiek niet onmogelijk wordt gemaakt zoals uit het ontwerp bestemmingsplan opgemaakt kan worden. Verder blijft onze inspraakreactie van 16 juli 2013 op het voorontwerp
bestemmingsplan HOV-trace onverkort gehandhaafd en dient hier als ingevoegd te worden
beschouwd.
Gezien het hiervoor genoemde verzoeken wij uw raad het ontwerp-bestemmingsplan niet vast
te stellen.
Hoogachtend,
namens Stichting TOP European Logistics & Tourism

•orzitter
Bert J. Oosterop. voorzitter
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BIJLAGE 1
Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Windenergiegebieden op Zee
In het 'Energieakkoord voor duurzame groei' is afgesproken dat in 2023 16% van het energiegebruik
duurzaam is. Windenergie speelt hierin een belangrijke rol. In 2023 moeten windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee zijn gebouwd met een
vermogen van 4450 MW. Dat is ongeveer 20 keer
zoveel als nu en kan ongeveer 5 mln. huishoudens
van stroom voorzien (bij gemiddeld verbruik 2013).
In 2050 moet alle energie duurzaam worden opgewekt. Hiervoor moet het aantal windparken worden
uitgebreid. Daarom heeft het kabinet in de ontwerp-

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee de gebieden
'Hollandse Kust' en 'Ten Noorden van de Waddeneilanden' aangewezen. Deze zijn aanvullend op de
reeds in het Nationaal Waterplan aangewezen gebieden 'Borssele' en 'IJmuiden Ver'. Daarnaast onderzoekt het kabinet in een Haalbaarheidsstudie of
dichter bij de kust (binnen de 12-mijlszone) goedkopere geschikte locaties te vinden zijn voor windparken. Begin 2014 zal hierover een besluit worden
genomen. De ontwerp-Rijksstructuurvisie ligt van 10
januari tot en met 20 februari ter inzage.

1200
7020

/
7350

2064m*
' Ten NoOfden van de Wjddeneslanden
'- HolUintfsr Kust

rooo MW » • / - ' • ' mrfjoen huishoudens

Bron: Nieuwsbericht | 20-12-2013 van de Rijksoverheid inzake de Ontwerp-Rijksstructuurvisie
Windenergie op Zee (Burgers en organisaties kunnen vanaf 10 januari tot en met 20 februari hun
mening geven).
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Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001)
Driehuis, 15 januari 2014

Geachte Gemeenteraad,
Algemeen commentaar
Het algemeen commentaar van het College neem ik ter kennisgeving aan. Op specifieke commentaren
kom ik in deze zienswijze terug.
De 'minimale hinder of overlast' op pagina 7 zijn niet gespecificeerd. Ook in de plantekst zijn hiervoor
geen normen opgenomen, waardoor niet is vast te stellen welke hinder of overlast ondervonden zullen
gaan worden. Vanwege het ontbreken hiervan vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Trillingen
Onterecht stelt het college dat alleen bij de spoorwoningen trillinghinder ondervonden zal worden en dat
dit wettelijke grenzen zal overschrijven. Het college geeft niet aan met welke concrete maatregelen de
trillingen onder het wettelijke niveau zullen komen.
Voor andere woningen is geen trillingsonderzoek gedaan. Het college heeft onvoldoende onderbouwd
waarom dit niet nodig is.
Ook tijdens de aanleg kan onaanvaardbare trillingsoverlast en -schade aan woningen ontstaan. Daarom
moet al in de plantekst zijn geborgd dat er bijvoorbeeld een nulwaardemeting bij alle woningen langs het
beoogde trace moet zijn uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden.
Kent de college maar ook de gemeenteraad de wetgeving maximale trillingsniveaus? Zou het niet
verstandig zijn geweest als het college bij dit bestemmingsplan deze wetgeving erbij had gedaan en een
onderbouwing wat de niveau van de trillingen zou zijn zodat de gemeenteraad een beslissing kan
nemen.
Omdat het college ook dit heeft nagelaten vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Luchtkwaliteit
In de bezwaarschriften van enkele belanghebbende ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan is
het volgende geschreven: "Gegeven de frequentie van busverkeer valt veelvuldige obstructie en daarmee
verbonden vertragingen en overlast te verwachten. Ditfeit maakt tevens dat het voorontwerp strijdig is
met de relevante provinciate en gemeentelijke structuurvisies en het LWP.
Daarbij merk ik op dat de berekende waardes weliswaar binnen de juridische normen in Nederland vallen,
maar dat de nu reeds aanwezige vervuiling (met name fijnstof) in de IJmond al ver boven de maximum
waarden die de WHO heeft gesteld uitgaan. De vraag is ofde juridische toetsing stand houdt bij de Raad
van State. Het onderzoek van de luchtkwaliteit is een papieren exercitie geweest en niet is gestaafd door
werkelijke metingen. In principe is de CROW-meting voldoende, ware het niet dat de Umond regio reeds
een zwaar belaste omgeving is. De metingen in de IJmond regio staan ter discussie o.a. omdat er
onvoldoende meetpunten zijn om een precies oordeel te kunnen geven over de luchtkwaliteit in de
gemeente Velsen. Daarmee staan de achtergrondwaarden die als uitgangspunt dienen in de onderzoeken
naar de verwachte effecten van de busbaan op de luchtkwaliteit ter discussie. Die achtergrondwaarde ligt
naar mijn mening veel hoger dan de in de rapporten gebruikte
achtergrondwaarden."
1

Het college heeft in zijn inspraakrapportage deze argumenten onvoldoende tegengesproken en herhaalt
dat het zich baseert op papieren onderzoeken die aan zouden tonen dat geen grenswaarden worden
overschreden. Het onderbouwt niet dat de achtergrondwaarde in Velsen correct zijn vastgesteld.
Voor fijn stof (PM10) gelden de volgende luchtkwaliteitseisen/-doelstellingen:
- een grenswaarde van 40 \ig/m voor het jaargemiddelde.
- een grenswaarde waarbij de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen boven 50 ng/m
mag komen.
Voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) gelden de volgende luchtkwaliteitsdoelstellingen:
- een grenswaarde van 25 ng/m3 voor het jaargemiddelde (per 1 januari 2015 aan te voldoen).
- een grenswaarde voor het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke achtergrondlocaties,
de zogeheten blootstellingsconcentratie van 20 |ig/m3 (per 1 januari 2015 aan te voldoen).
- een streefwaarde voor de vermindering van het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke
achtergrondlocaties over de jaren 2009 tot en met 2011 respectievelijk over de jaren 2018 tot en met
15 of 20% (per 1 januari 2020 aan te voldoen). De precieze vermindering zal afhankelijk van de
concentratie zijn en moet nog worden vastgesteld.
- een indicatieve grenswaarde voor het jaargemiddelde van 20 ng/m3 (op 1 januari 2020 aan te
voldoen).
De World Health Organization hanteert voor fijn stof de volgende normen: een grenswaarde van 20
Hg/m3 voor het jaargemiddelde van PM10 en 10 ng/™3 voor het jaargemiddelde van PM2,5. Zie:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO SDE PHE OEH 06.02 eng.pdf.
3

3

Voor het plangebied van het ontwerp bestemmingplan HOV trace is het meetpunt IJmuiden van de
provincie Noord-Holland voor het meten van fijn stof concentraties het dichtste bij, waardoor de
meetresultaten van dit meetpunt representatief kunnen zijn voor het plangebied.
Voor het betreffende meetpunt zijn pas vanaf 2012 meetgegevens beschikbaar. De jaargemiddelde
concentraties fijn stof zijn:
Jaar
PM10 PM2,5
2012
24,74
2013
25,57
15,51
Het college stelt ten onrechte dat het busverkeer niet in betekenende mate bijdraagt aan de
luchtkwaliteit.
Het heeft nota bene zelf aangetoond dat dit juist wel het geval is. In het voorontwerp bestemmingsplan is
een luchtkwaliteitsonderzoek bijgevoegd, namelijk: Luchtkwaliteitonderzoek bestemmingsplanwijziging
spoor HOV Velsen, februari 2012, registratienummer MD-AF20120204, van DHV.
In het ontwerp bestemmingsplan is een recenter luchtkwaliteitsonderzoek bijgevoegd, nl:
Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek, oktober 2013, registratienummer
MD-AF20131634, ook van DHV.
Het verschil tussen beide onderzoeken is dat er van een nieuwere berekeningsmethodiek is uitgegaan. De
reden daarachter is waarschijnlijk dat industrieen en voertuigen schoner worden en dat milieueffecten
van plannen uit het verleden door een strenge milieuwetgeving geen doorgang konden vinden. De
wetgever heeft het de overheden echter nu veel te makkelijk gemaakt.
Onderstaand heb ik de verschillen tussen beide rekenmethodes aangegeven.
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Bij deze onderzoeken is niet uitgegaan van het worst case scenario, nl. waarbij de uitstoot van de nu
gebruikte bussen wordt gehanteerd. Er is uitgegaan van een schoner type bus dat niet gelijk wordt
ingezet. Dat is laakbaar en niet terecht.
Voor de gemiddelde burger is niet te begrijpen dat er ineens sprake zou zijn van lagere concentraties.
Toch hebben we het geprobeerd te begrijpen, maar dan nog zijn de conclusies niet in lijn met de
wettelijke regelgeving.
Het HOV trace is een zogenaamd IBM (In betekenende mate) bijdragend project in het kader van het NSL,
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het heeft IB-nr 756.
"IBM projecten zijn projecten met verkeerseffecten die zo omvangrijk zijn dat ze kunnen leiden tot een
toename van de concentraties met meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde. In de praktijk
betekent dit dat ze kunnen zorgen voor een verhoging van de hoeveelheid N02 of PM10 in de lucht van
meer dan 1,2 ng/m3. Hierbij kan het gaan om wegen, woningen, kantoren, kassen en de aanleg of
herstructurering van bedrijventerreinen.
Deze activiteiten zullen - anders dan de "niet in betekenende mate" projecten - bij opname in het NSL op
programmaniveau getoetst moeten worden. Bij die toetsing zal moeten blijken dat de extra emissies die
het project veroorzaakt het tijdig halen van de grenswaarden niet in de weg staat. Opname van deze
projecten in het NSL leidt ertoe dat vooraf al duidelijk is welk maatregelenpakket ervoor gaat zorgen dat
deze grenswaarden worden gehaald in de gebieden waar de effecten van de projecten spelen.
In de besluitvormingsfase van een IBM-project kan voor de onderbouwing van de compenserende
maatregelen dus worden teruggegrepen naar het NSL. Wei zal het project alle wettelijk vereiste
informatie moeten genereren, zoals de m.e.r.-regelgeving."
Het bus trace is niet in de saneringstool opgenomen.
1

1
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Er is dus te weinig onderzoek gedaan en is ook onzorgvuldig uitgevoerd. Ten onrechte is geen m.e.r.
uitgevoerd. Daarom vraag ik u het bestemmingsplan niet vast te stellen. Waarom wordt de
gemeenteraad niet gemformeerd over de wettelijke norm van luchtkwaliteit voor het nieuwe
bestemmingsplan zodat ze een juist en volledige beslissing kunnen nemen?
W o r d t de busbaan o v e r het o u d e spoor ooit een autoweg?
Door nu het bestemmingsplan te wijzigen van 'spoor' naar 'verkeer/openbaar vervoer' geeft de gemeente
Velsen de beste garantie dat dit deel behouden blijft voor openbaar vervoer. Op die manier wordt het een
stuk minder aannemelijk dat hier in de toekomst auto's gaan rijden."
Kortom, nu het allerminst denkbeeldig is dat de busbaan ooit dienst gaat doen als "gewone" autoweg is
de aanleg van het bustrace als eerste besluit aan te merken dat in de aanleg voorziet. Ook hierom is het
plan mer-plichtig.
Hiernaast is het standpunt van het College in strijd met de ratio achter de mer-plicht: een dergelijke plicht
is in het leven geroepen om te meten en zo nodig te verbieden dat een activiteit milieuschade oplevert. In
de redenering van het College zou ook, in geval er net zo veel bussen als auto's zouden rijden over het
bustrace als auto's over de gewone weg, geen mer-plicht zijn, louter omdat op het bustrace gestopt kan
worden.. Een dergelijk redenering kan geen stand houden.
Voorts miskent het College dat zelfs als geen sprake zou zijn van de aanleg van een autoweg er wel
degelijk sprake is van de wijziging of uitbreiding van een autoweg in de zin van categorie 1.1 van lijst D,
zodat ook op die grond de aanleg van de busbaan (verkort) mer-plichtig is. Dat van een wijziging van de
(bestaande) autoweg zondermeer sprake is blijkt nota bene uit de planregels zelf: in regel 7.1 staat
immers dat de voor 'Verkeer - Openbaar vervoer' aangewezen gronden zijn bestemd voor (c): kruisingen
met wegen, water en groenvoorzieningen. Gelet hierop staat zondermeer vast dat in ieder geval sprake is
van een mer-plicht op grond van de wijziging van een autoweg.
Tot slot snijdt het standpunt van het College ook feitelijk geen hout: Niet in geschil is dat het trace voor
ongeveer 3 kilometer bestaat uit een "losliggende" busbaan, maar dat de busverbinding zich voor de
overige 9 kilometer gewoon tussen het normale verkeer bevindt. Reeds hierom is het standpunt van het
College onjuist, nu het absoluut verboden is voor een bus om in dat geval te stoppen, dit zou tot
levensgevaarlijke situaties leiden. Bovendien zal de busbaan in geval van calamiteiten dienst doen als
autoweg voor bijvoorbeeld politie, brandweer en ambulance.
Reeds hierom is wel degelijk sprake van een MER-plicht nu sprake is van de aanleg van een autoweg in de
zin van Enig aanknopingspunt dat een busbaan geen onderdeel zou uitmaken van de autoweg is er niet,
andersom wel: zo wordt in het Regelement verkeersregels en verkeerstekens (hierna: R W 1 9 9 0 ) een
autoweg gedefinieerd als een weg aangeduid door bord G3 van bijlage 1, waarbij langs autowegen
gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen geen deel uitmaken. Hieruit volgt dat de
busbaan zelf dus wel degelijk onderdeel uitmaakt van de autoweg.
Kortom, nu zondermeer sprake is van de aanleg van een autoweg, atthans van de wijziging of uitbreiding
van een autoweg, is het standpunt dat het plan niet MER-plichtig is onjuist en kan het plan niet worden
vastgesteld.
De bestemmingsplan wordt gewijzigd van spoor naar verkeer/openbaar vervoer houdt in dat over deze
weg 25.000 tot 30.000 voertuigen per dag gebruik gemaakt kan worden. Dit heeft gevolgen voor de
stikstof, fijn stof en geluid. in het bestemmingsplan wordt hier niet op ingegaan.
Ook daarom vraag ik u op dit moment het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Geluid
In de inspraakrapportage heeft het college gereageerd op de zorgen over geluidsoverlast door te stellen
dat in het contract met de aannemer specifieke afspraken worden gemaakt over geluidsmaatregelen. Het
college heeft echter in de definitieve plantekst en de reactie verzuimd aan te geven welke concrete
afspraken dat zullen zijn en welke effecten daarvan te verwachten zijn. Enkel het aangeven dat de
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geluidsbelasting binnen de normen van de wet geluidhinder valt, is naar mijn mening onvoldoende omdat
op basis van de beschikbare informatie dit vooralsnog niet gegarandeerd is. Sterker nog: de aannemers
worden beoordeeld op geluidsmaatregelen, maar omdat de aanbiedingen van verschillende aannemers
kunnen varieren, kan er ook een variatie in de geluidseffecten optreden.
Daarnaast wordt op het ogenblik gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de Wet geluidhinder. Dit
gebeurt onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). De
invoering van de van geluidproductieplafonds voor de rijksinfrastructuur (Swung-1) is per 1 juli 2012
geregeld via een nieuw Hoofdstuk 11 Geluid in de Wet milieubeheer. Op het ogenblik wordt gewerkt aan
een eerste wetsvoorstel voor de provinciate en gemeentelijke wegen en gezoneerde industrieterreinen
(Swung-2). We zijn momenteel onwetend of het college voldoende heeft voorgesorteerd op deze
vernieuwde regelgeving.
Als laatste hoort het college rekening te houden met het verschil tussen de huidige situatie en de
toekomstige, waardoor de geluidsbelasting aanzienlijk gaat toenemen. Het Rijk heeft lang geleden al via
een besluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat besloten de spoorlijn niet meer te
gebruiken. Ook al is de huidige bestemming spoor, treinen kunnen en mogen er niet rijden. Daarmee is
een zogenaamd gewoonterecht ontstaan, dat met toename van het geluidsniveau ernstig geschaad
wordt. Ook al vallen de geluidsnormen binnen de wettelijke richtlijnen, dan nog staat de schending van
het gewoonterecht de vaststelling van het bestemmingsplan in de weg.
Toch twijfel ik er sterk aan dat de geluidseffecten binnen de wettelijke normen vallen. Het
geluidsonderzoek dat het college heeft laten uitvoeren kan gewoon niet kloppen. Op de website:
http://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel maps.php kan iedereen controleren welk geluidsniveau bij zijn woning
bestaat. In het grootste deel van het gebied langs het trace worden waarden tussen de 51-55 dBA gevonden. Er
zijn zelfs gebieden met waarden tussen de 61-65 dBA, bijvoorbeeld aan de achterzijde van de gevels bij de
Minister van Houtenlaan, maar ook in zuidelijk Driehuis langs de oude spoorbaan. Bij de spoorhuizen worden
waarden boven de 61 dBA getoond. Dit zijn dan wel indicatieve waarden, maar als ze zo sterk afwijken van de
berekende waarden in het onderzoek van het college, kan dat onderzoek niet kloppen.
Er is geen berekening gemaakt over de waarde inclusief de HOV trace.
Bij het vaststellen van een bestemmingplan dient het college aan te geven hoeveel geluidsbelasting ten
hoogste toelaatbaar is en hoort de gemeenteraad aan te geven welk artikel nummer van de wet geluidshinder
daar betrekking op heeft.
Waarom wordt de gemeenteraad niet juist en volledig gemformeerd om een goede beslissing te
kunnen maken?
Ook daarom vraag ik u op dit moment het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Bodem
Ik wijs u erop dat op 20 juni 2013 in een raadsvergadering kenbaar is gemaakt dat rapportages van
Cauberg Huygen over bodemverontreiniging op het beoogde bus trace voorhanden waren op 28-04-2013,
maar niet opgenomen zijn in het (voor)ontwerp bestemmingsplan. Een uitstelverzoek is onterecht niet
aanvaard. Hierover heeft het college u onjuist gemformeerd.
Deze bodemverontreinigingen staan overigens de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan in de
weg, omdat niet is aangetoond dat hiervoor een omgevings- of andere vergunning kan en zal worden
verleend.
Het is bestuurlijk onbehoorlijk dat de bodemrapportage van een inmiddels failliet bedrijf gedateerd 29
april 2013 ondanks vragen van de Stichting Bewoners van Houtenlaan/Zeeweg niet in het voorontwerp is
gevoegd.
Bovendien is deze rapportage relevant voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Aangezien deze
rapportage niet formeel deel uitmaakt van de plantekst vragen wij u ook om deze reden het
bestemmingsplan niet vast te stellen.
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Archeologie
In de inspraakreactie wordt aangegeven dat een VERKENNEND archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Er
wordt gesteld dat alleen bij werkzaamheden die dieper gaan dan 3 meter beneden maaiveld nader
onderzoek noodzakelijk is. Dit blijkt niet uit de vigerende bestemmingsplannen langs het plangebied van
het bestemmingsplan HOV trace. Er dient rekening gehouden te worden met het behoud van de
cultuurhistorische waarden, inclusief de archeologie.
Verder wordt gesteld dat waarschijnlijk aan het eind van 2013 een vergunning wordt verleend door de
provincie. De vraag is hoe belanghebbenden hierover zijn gemformeerd en waar het precies om gaat.
In het commentaar staat dat uit recent beschikbaar gekomen archeologisch onderzoek blijkt dat ter
hoogte van de aan te leggen waterpartij een behoudens waardige vindplaats is aangetroffen.
De beoogde waterpartij moet op het agrarische perceel van een belanghebbende komen, die mij heeft
aangegeven dat zij geen toestemming o.i.d. heeft gegeven om daar onderzoek te doen.
De vraag is dan ook hoe het college kan spreken over recent gedaan archeologisch onderzoek.
Bodemgesteldheid
In het voorontwerp bestemmingsplan staat vermeld dat geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet
aan het beleid en de normstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit. De vraag is waar deze stelling
vandaan komt omdat eerder in de tekst wordt aangegeven dat gezien het gebruik van de locatie als
spoorterrein verontreinigingen worden verwacht die samenhangen met de spoor gebonden processen,
zoals zware metalen, PAK en minerale olie.
Gelet op deze constatering kan NIET worden gesteld dat geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet
aan het beleid en de normstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit.
In de inspraakreactie wordt gesteld dat op 2 locaties sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Verder
wordt aangegeven dat in de overige gevallen van bodemverontreiniging binnen het plangebied sprake is
van niet ernstige gevallen.
Deze conclusie is onvolledig. Duidelijk dient te zijn waar sprake is van niet ernstige gevallen en wat de
bodemverontreiniging inhoudt voor de bewoners.
Planschade
In de inspraakrapportage stelt het college dat uit de planschade risico analyse is gebleken dat de
vergoedbare planschade bijna nihil is. Het college blijft overigens in gebreke door de planschade risico
analyse niet bij de planstukken ter inzage te hebben gelegd.
De veronderstelling is ook niet in overeenstemming met de reservering van 3,15 miljoen Euro voor
planschade in de begroting van de provincie Noord-Holland gerelateerd aan HOV Velsen. 3,15 miljoen
Euro noem ik niet nihil.
Volgens het college wordt planschade beoordeeld op basis van het verschil tussen het huidige
bestemmingsplan en de toekomstige planologische situatie. De stelling als zou daardoor de vergoedbare
schade nihil is, is niet juist.
Volgens de letter van de wet is planschade de schade als door een wijziging van een bestemmingsplan
een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Diverse makelaars uit deze regio hebben bevestigd en
onderbouwd dat woningen in waarde dalen door (het vooruitzicht van) een busbaan in nabijheid van de
woning. Het waarde drukkend effect is zelfs al aanwezig sinds de besluiten officieel zijn genomen en
plannen concreter zijn geworden.
Verder toont jurisprudentie aan dat wel degelijk rekening dient te worden gehouden met het
gewoonterecht (er rijden al 30 jaar geen NS treinen meer). Bovendien zorgen bepaalde besluiten er voor
dat er feitelijk ook niet met treinen over het spoor gereden mag en kan worden.
Dat geeft het college nota bene zelf aan in de inspraakreactie op pagina 16 aan de heer B. van Oosterop
Daarin stelt het college namelijk dat de minister van Verkeer en Waterstaat per besluit van 17 oktober
2009 (Stb. 2009,444) de stamlijnen heeft aangewezen die vanaf 1 januari 2010 onder de reikwijdte van
de Spoorwegnet vallen. Onder de spoorlijnen die niet zijn aangewezen staat ook de voormalige spoorlijn
Santpoort Noord - IJmuiden. Tot die tijd konden theoretisch treinen rijden, maar praktisch gezien kan dit
al tientallen jaren niet meer. Vanaf de onttrekking van het spoor uit het Hoofdspoorwegennet was
feitelijk al duidelijk dat er geen intensief treinverkeer over de spoorbaan zou rijden. Er was onvoldoende
aanbod van reizigers en goederen voor een 'rendabele' exploitatie. Omdat er geen andere ontwikkelingen
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in het vooruitzicht waren, is er geen reden geweest het bestemmingsplan aan te passen. Nu is die reden
er wel. Omdat de feitelijke situatie een situatie is zonder vele vormen van overlast door
vervoersmiddelen, die ruim 30 jaar bestaat, zal een intensief gebruikte busbaan wel degelijk voor
planschade zorgen.
Ook kan het college momenteei moeilijk inschatten hoe groot de planschade zal zijn. Fertelijk zal de
werkelijk planschade pas blijken na concrete claims en taxaties.
En al zou er nu wel een treindienst actief zijn geweest, dan nog is de overlast van een minder intensieve
treindienst met schoon en stil materieel niet te vergelijken met een hoogf requente busdienst met bussen
die zorgen voor (hoe gering ook) een hogere milieubelasting.
Ik ben dan ook van mening dat het ontbreken van een meer gedetailleerde financiele paragraaf in
onderliggende documenten waarin een planschadeartikel wordt beschreven niet correct is. Onze woning
heeft in de bestaand situatie een relatief hoge waarde omdat de achtertuin grenst aan een stiltegebied.
Door aanleg van de busbaan en toename van geluid verdwijnt de exclusiviteit van de stille ligging
waardoor er een waardedaling ontstaat. Ervaringen van bewoners in mijn directe omgeving bewijzen dit
omdat zij aan de hand van taxaties al hebben kunnen vernemen dat waardedaling het geval zal zijn.
In uw inspraakrapportage geeft u ten aanzien van mogelijke planschadeclaims naar verwachting nagenoeg
nihil zal zijn gezien de oude bestemming waar spoorwegdoeleinden reeds mogelijk is gemaakt. Al jaren
geleden heeft de opdrachtgever /beheerder/ en beleidsbepalende in dit opzicht, het departement
Verkeer en Waterstaat, zich op het standpunt gesteld geen enkel belang meer te hebben bij het
handhaven van het spoorraccordement. Bewoners mochten dus verwachten dat er nooit meer een trein
zou gaan rijden te meer daar er een aansluiting op het hoofdspoor reeds jaren geleden verwijderd is.

De stelling van het college kan dan ook niet in stand blijven en daarom vraag ik u het bestemmingsplan
niet vast te stellen

Verder
Los van de inspraakrapportage heb ik nog de volgende zienswijzen.
Toeiichting vigerende bestemmingsplannen: Woonbeleid / Verkeersbeleid:
In de toelichtingen van het vigerend bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid en de
bestemmingsplannen IJmuiden-Noord en -Zuid is gesteld dat zowel bij uitleggebieden als bij de
herstructurering van bestaande gebieden geldt dat de kwaliteiten en de leefbaarheid van de
woonomgeving niet aangetast mogen worden. In het woonbeleid wordt gekeken naar de woonomgeving,
het groen, verkeer en de voorzieningen.
Concreet wordt op pagina 19 in de toeiichting op het vigerende bestemmingsplan IJmuiden-Zuid gemeld.
Citaat: In de buurten is weinig gebruiksgroen. Juist de geconcentreerde groenvoorzieningen zijn
beeldbepalend en bieden compensatie, zodat zij behouden dienen te blijven. De betreffende
groenvoorzieningen zijn gesitueerd langs de Heerenduinweg, de spoorbaan
* Einde citaat.
Aan deze doelstellingen in de toelichten kunnen inwoners rechten ontlenen.
Met de aanleg van het HOV-trace wordt voorbij gegaan aan de kwaliteit van de leefomgeving en de
groenvoorziening langs de spoorbaan die wezenlijk zal worden aangetast omdat men nu langs en door het
betreffende groengebied kan wandelen. Ook bevinden zich er bomen en andere gewassen die door de
komst van een busbaan verwijderd zouden moeten worden. Het vigerende bestemmingsplan IJmuidenZuid geeft specifiek aan dat deze groenvoorziening behouden dient te blijven.
Economische uitvoerbaarheid en exploitatieplan:
Ik betwist de stelling in het ontwerp bestemmingsplan dat geen exploitatieplan noodzakelijk is.
Het is in beginsel verplicht om tegelijkertijd met het bestemmingsplan of projectbesluit ook een
exploitatieplan vast te laten stellen door het college. Er is volgens de wet een uitzondering: wanneer
dekking van de (grond)exploitatie verzekerd is. Dat is in onderhavig plan geenszins het geval.
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Er zijn grote twijfels over het nut en de noodzaak van de busbaan en over te verwachten aantallen
reizigers. De provincie Noord-Holland die de exploitatie van het vrij liggende busbaan gedeeite voor haar
rekening neemt, heeft (nog) geen enkele schrifteiijke garantie gegeven dat de infrastructuur en busdienst
tot in lengte van jaren naar behoren geexploiteerd zal en kan worden. Bij een bestemmingsplan dat voor
decades wordt vastgesteld is zekerheid daarover cruciaal!
Ook bestaat onvoldoende duidelijkheid over de vraag of het beschikbare budget van de provincie NoordHolland die voor de aanleg van het vrij liggende deel beschikbaar voldoende is om alle objecten binnen de
vastgestelde kaders te realiseren en om aan alle wettelijke randvoorwaarden te voldoen. In de plantekst
staat dat het project "grotendeels" wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Het feit dat er
een overeenkomst bestaat tussen de provincie en gemeente Velsen over financiering van het project HOV
Velsen, biedt geen enkele garantie dat het beschikbare budget voldoende is. De provincie Noord-Holland
geeft zelfs aan dat het budget taakstellend is.
Het college heeft zich er met een paar regels zeer gemakkelijk van afgemaakt. De economische
uitvoerbaarheid moet uitgebreid onderbouwd zijn en dat heeft het college duidelijk nagelaten.

4-Afsluitend
Het geheel van de zienswijzen en de stukken bij het ontwerp bestemmingsplan bekijkend, concludeer ik
dat het ontwerp bestemmingsplan zeer onzorgvuldig tot stand is gekomen. Veel onderzoeken zijn dubieus
en niet onafhankelijk of zijn zelfs niet uitgevoerd.
Dit laat een beeld van een falende overheid zien die niet in het belang van zijn burgers opereert. Het
college heeft van zichzelf en van de meerderheid van de gemeenteraad veel huiswerk meegekregen. Het
college heeft veel huiswerkopdrachten niet uitgevoerd en de meeste opdrachten niet goed uitgevoerd,
waardoor ik het totaal een onvoldoende geef. Daarom krijgt dit college wat mij betreft geen diploma in de
vorm van een vastgesteld bestemmingsplan en krijgt het college strafwerk door het werk veel beter, veel
nauwkeuriger, veel uitgebreider over te doen.
Ik ben van mening dat de gemeenteraad niet de informatie heeft ontvangen om een goed oordeel te
kunnen vellen en dat zij op basis hiervan geen besluit kunnen nemen.
Ik vraag u met klem om het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen. Mocht u alsnog instemmen
met het ontwerp, dan heb ik er groot vertrouwen in dat het door u vastgestelde bestemmingsplan geen
stand zal houden bij de Raad van State.
Onder voorbehoud van alle rechten.
Hoogachtend,

J.G.R.
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Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001)
Driehuis, 15 januari 2014

Geachte Gemeenteraad,
Algemeen commentaar
Het algemeen commentaar van het College neem ik ter kennisgeving aan. Op specifieke commentaren
kom ik in deze zienswijze terug.
De 'minimale hinder of overlast' op pagina 7 zijn niet gespecificeerd. Ook in de plantekst zijn hiervoor
geen normen opgenomen, waardoor niet is vast te stellen welke hinder of overlast ondervonden zullen
gaan worden. Vanwege het ontbreken hiervan vraag ik wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Trillingen
Onterecht stelt het college dat alleen bij de spoorwoningen trillinghinder ondervonden zal worden en dat
dit wettelijke grenzen zal overschrijven. Het college geeft niet aan met welke concrete maatregelen de
trillingen onder het wettelijke niveau zullen komen.
Voor andere woningen is geen trillingsonderzoek gedaan. Het college heeft onvoldoende onderbouwd
waarom dit niet nodig is.
Ook tijdens de aanleg kan onaanvaardbare trillingsoverlast en -schade aan woningen ontstaan. Daarom
moet al in de plantekst zijn geborgd dat er bijvoorbeeld een nulwaardemeting bij alle woningen langs het
beoogde trace moet zijn uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden.
Kent de college maar ook de gemeenteraad de wetgeving maximale trillingsniveaus? Zou het niet
verstandig zijn geweest als het college bij dit bestemmingsplan deze wetgeving erbij had gedaan en een
onderbouwing wat de niveau van de trillingen zou zijn zodat de gemeenteraad een beslissing kan
nemen.
Omdat het college ook dit heeft nagelaten vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Luchtkwaliteit
In de bezwaarschriften van enkele belanghebbenden ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan
is het volgende geschreven: "Gegeven de frequentie van busverkeer valt veelvuldige obstructie en
daarmee verbonden vertragingen en overlast te verwachten. Ditfeit maakt tevens dat het voorontwerp
strijdig is met de relevante provinciate en gemeentelijke structuurvisies en het LWP.
Daarbij merk ik op dat de berekende waardes weliswaar binnen de juridische normen in Nederland vallen,
maar dat de nu reeds aanwezige vervuiling (met name fijnstof) in de IJmond a I ver boven de maximum
waarden die de WHO heeft gesteld uitgaan. De vraag is ofde juridische toetsing stand houdt bij de Raad
van State. Het onderzoek van de luchtkwaliteit is een papieren exercitie geweest en niet is gestaafd door
werkelijke metingen. In principe is de CROW-meting voldoende, ware het niet dat de IJmond regio reeds
een zwaar belaste omgeving is. De metingen in de IJmond regio staan ter discussie o.a. omdat er
onvoldoende meetpunten zijn om een precies oordeel te kunnen geven over de luchtkwaliteit in de
gemeente Velsen. Daarmee staan de achtergrondwaarden die als uitgangspunt dienen in de onderzoeken
naar de verwachte effecten van de busbaan op de luchtkwaliteit ter discussie. Die achtergrondwaarde ligt
naar mijn mening veel hoger dan de in de rapporten gebruikte
achtergrondwaarden."
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Het college heeft in zljn inspraakrapportage deze argumenten onvoldoende tegengesproken en herhaalt
dat het zich baseert op papieren onderzoeken die aan zouden tonen dat geen grenswaarden worden
overschreden. Het onderbouwt niet dat de achtergrondwaarde in Velsen correct zijn vastgesteld.
Voor fijn stof (PM10) gelden de volgende luchtkwaliteitseisen/-doelstellingen:
- een grenswaarde van 40 p g / m voor het jaargemiddelde.
- een grenswaarde waarbij de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen boven 50 p g / m
mag komen.
Voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) gelden de volgende luchtkwaliteitsdoelstellingen:
- een grenswaarde van 25 pg/m3 voor het jaargemiddelde (per 1 januari 2015 aan te voldoen).
- een grenswaarde voor het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke achtergrondlocaties,
de zogeheten blootstellingsconcentratie van 20 pg/m3 (per 1 januari 2015 aan te voldoen).
- een streefwaarde voor de vermindering van het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke
achtergrondlocaties over de jaren 2009 tot en met 2011 respectievelijk over de jaren 2018 tot en met
15 of 20% (per 1 januari 2020 aan te voldoen). De precieze vermindering zal afhankelijk van de
concentratie zijn en moet nog worden vastgesteld.
- een indicatieve grenswaarde voor het jaargemiddelde van 20 pg/m3 (op 1 januari 2020 aan te
voldoen).
De World Health Organization hanteert voor fijn stof de volgende normen: een grenswaarde van 20
pg/m3 voor het jaargemiddelde van PM10 en 10 pg/m3 voor het jaargemiddelde van PM2,5. Zie:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO SDE PHE OEH 06.02 eng.pdf.
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Voor het plangebied van het ontwerp bestemmingplan HOV trace is het meetpunt IJmuiden van de
provincie Noord-Holland voor het meten van fijn stof concentraties het dichtste bij, waardoor de
meetresultaten van dit meetpunt representatief kunnen zijn voor het plangebied.
Voor het betreffende meetpunt zijn pas vanaf 2012 meetgegevens beschikbaar. De jaargemiddelde
concentraties fijn stof zijn:
Jaar
PM10 PM2,5
2012
24,74
2013
25,57 15,51
Het college stelt ten onrechte dat het busverkeer niet in betekenende mate bijdraagt aan de
luchtkwaliteit.
Het heeft nota bene zelf aangetoond dat dit juist wel het geval is. In het voorontwerp bestemmingsplan is
een luchtkwaliteitsonderzoek bijgevoegd, namelijk: Luchtkwaliteitonderzoek bestemmingsplanwijziging
spoor HOV Velsen, februari 2012, registratienummer MD-AF20120204, van DHV.
In het ontwerp bestemmingsplan is een recenter luchtkwaliteitsonderzoek bijgevoegd, nl:
Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek, oktober 2013, registratienummer
MD-AF20131634, ook van DHV.
Het verschil tussen beide onderzoeken is dat er van een nieuwere berekeningsmethodiek is uitgegaan. De
reden daarachter is waarschijnlijk dat industrieen en voertuigen schoner worden en dat milieueffecten
van plannen uit het verleden door een strenge milieuwetgeving geen doorgang konden vinden. De
wetgever heeft het de overheden echter nu veel te makkelijk gemaakt.
Onderstaand heb ik de verschillen tussen beide rekenmethodes aangegeven.
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Bij deze onderzoeken is niet uitgegaan van het worst case scenario, nl. waarbij de uitstoot van de nu
gebruikte bussen wordt gehanteerd. Er is uitgegaan van een schoner type bus dat niet gelijk wordt
ingezet. Dat is laakbaar en niet terecht.
Voor de gemiddelde burger is niet te begrijpen dat er ineens sprake zou zijn van lagere concentraties.
Toch hebben we het geprobeerd te begrijpen, maar dan nog zijn de conclusies niet in lijn met de
wettelijke regelgeving.
Het HOV trace is een zogenaamd IBM (In betekenende mate) bijdragend project in het kader van het NSL,
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het heeft IB-nr 756.
"IBM projecten zijn projecten met verkeerseffecten die zo omvangrijk zijn dat ze kunnen leiden tot een
toename van de concentraties met meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde. In de praktijk
betekent dit dat ze kunnen zorgen voor een verhoging van de hoeveelheid N02 of PM10 in de lucht van
meer dan 1,2 Hg/m3. Hierbij kan het gaan om wegen, woningen, kantoren, kassen en de aanleg of
herstructurering van bedrijventerreinen.
Deze activiteiten zullen - anders dan de "niet in betekenende mate" projecten - bij opname in het NSL op
programmaniveau getoetst moeten worden. Bij die toetsing zal moeten blijken dat de extra emissies die
het project veroorzaakt het tijdig halen van de grenswaarden niet in de weg staat. Opname van deze
projecten in het NSL leidt ertoe dat vooraf al duidelijk is welk maatregelenpakket ervoor gaat zorgen dat
deze grenswaarden worden gehaald in de gebieden waar de effecten van de projecten spelen.
In de besluitvormingsfase van een IBM-project kan voor de onderbouwing van de compenserende
maatregelen dus worden teruggegrepen naar het NSL. Wel zal het project alle wettelijk vereiste
informatie moeten genereren, zoals de m.e.r.-regelgeving."
Het bus trace is niet in de saneringstool opgenomen.
1

1

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, pag. 69
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Er is dus te weinig onderzoek gedaan en is ook onzorgvuldig uitgevoerd. Ten onrechte is geen m.e.r.
uitgevoerd. Daarom vraag ik u het bestemmingsplan niet vast te stellen. Waarom wordt de
gemeenteraad niet geinformeerd over de wettelijke norm van luchtkwaliteit voor het nieuwe
bestemmingsplan zodat ze een juist en volledige beslissing kunnen nemen?
Wordt de busbaan over het oude spoor ooit een autoweg?
Door nu het bestemmingsplan te wijzigen van 'spoor' naar 'verkeer/openbaar vervoer' geeft de gemeente
Velsen de beste garantie dat dit deel behouden blijft voor openbaar vervoer. Op die manier wordt het een
stuk minder aannemelijk dat hier in de toekomst auto's gaan rijden."
Kortom, nu het allerminst denkbeeldig is dat de busbaan ooit dienst gaat doen als "gewone" autoweg is
de aanleg van het bustrace als eerste besluit aan te merken dat in de aanleg voorziet. Ook hierom is het
plan mer-plichtig.
Hiernaast is het standpunt van het College in strijd met de ratio achter de mer-plicht: een dergelijke plicht
is in het leven geroepen om te meten en zo nodig te verbieden dat een activiteit milieuschade oplevert. In
de redenering van het College zou ook, in geval er net zo veel bussen als auto's zouden rijden over het
bustrace als auto's over de gewone weg, geen mer-plicht zijn, louter omdat op het bustrace gestopt kan
worden.. Een dergelijk redenering kan geen stand houden.
Voorts miskent het College dat zelfs als geen sprake zou zijn van de aanleg van een autoweg er wel
degelijk sprake is van de wijziging of uitbreiding van een autoweg in de zin van categorie 1.1 van lijst D,
zodat ook op die grond de aanleg van de busbaan (verkort) mer-piichtig is. Dat van een wijziging van de
(bestaande) autoweg zondermeer sprake is blijkt nota bene uit de planregels zelf: in regel 7.1 staat
immers dat de voor 'Verkeer - Openbaar vervoer' aangewezen gronden zijn bestemd voor (c): kruisingen
met wegen, water en groenvoorzieningen. Gelet hierop staat zondermeer vast dat in ieder geval sprake is
van een mer-plicht op grond van de wijziging van een autoweg.
Tot slot snijdt het standpunt van het College ook feitelijk geen hout: Niet in geschil is dat het trace voor
ongeveer 3 kilometer bestaat uit een "losliggende" busbaan, maar dat de busverbinding zich voor de
overige 9 kilometer gewoon tussen het normale verkeer bevindt. Reeds hierom is het standpunt van het
College onjuist, nu het absoluut verboden is voor een bus om in dat geval te stoppen, dit zou tot
levensgevaarlijke situaties leiden. Bovendien zal de busbaan in geval van calamiteiten dienst doen als
autoweg voor bijvoorbeeld politie, brandweer en ambulance.
Reeds hierom is wel degelijk sprake van een MER-plicht nu sprake is van de aanleg van een autoweg in de
zin van Enig aanknopingspunt dat een busbaan geen onderdeel zou uitmaken van de autoweg is er niet,
andersom wel: zo wordt in het Regelement verkeersregels en verkeerstekens (hierna: R W 1990) een
autoweg gedefinieerd als een weg aangeduid door bord G3 van bijlage 1, waarbij langs autowegen
gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen geen deel uitmaken. Hieruit volgt dat de
busbaan zelf dus wel degelijk onderdeel uitmaakt van de autoweg.
Kortom, nu zondermeer sprake is van de aanleg van een autoweg, althans van de wijziging of uitbreiding
van een autoweg, is het standpunt dat het plan niet MER-plichtig is onjuist en kan het plan niet worden
vastgesteld.
De bestemmingsplan wordt gewijzigd van spoor naar verkeer/openbaar vervoer houdt in dat over deze
weg 25.000 tot 30.000 voertuigen per dag gebruik gemaakt kan worden. Dit heeft gevolgen voor de
stikstof, fijn stof en geluid. In het bestemmingsplan wordt hier niet op ingegaan.
Ook daarom vraag ik u op dit moment het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Geluid
In de inspraakrapportage heeft het college gereageerd op de zorgen over geluidsoverlast door te stellen
dat in het contract met de aannemer specifieke afspraken worden gemaakt over geluidsmaatregelen. Het
college heeft echter in de definitieve plantekst en de reactie verzuimd aan te geven welke concrete
afspraken dat zullen zijn en welke effecten daarvan te verwachten zijn. Enkel het aangeven dat de
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geluidsbelasting binnen de normen van de wet geluidhinder valt, is naar mijn mening onvoldoende omdat
op basis van de beschikbare informatie dit vooralsnog niet gegarandeerd is. Sterker nog: de aannemers
worden beoordeeld op geluidsmaatregelen, maar omdat de aanbiedingen van verschillende aannemers
kunnen varieren, kan er ook een variatie in de geluidseffecten optreden.
Daarnaast wordt op het ogenblik gewerkt aan een grootschaiige aanpassing van de Wet geluidhinder. Dit
gebeurt onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). De
invoering van de van geluidproductieplafonds voor de rijksinfrastructuur (Swung-1) is per 1 juli 2012
geregeld via een nieuw Hoofdstuk 11 Geluid in de Wet milieubeheer. Op het ogenblik wordt gewerkt aan
een eerste wetsvoorstel voor de provinciale en gemeentelijke wegen en gezoneerde industrieterreinen
(Swung-2). We zijn momenteel onwetend of het college voldoende heeft voorgesorteerd op deze
vernieuwde regelgeving.
Als laatste hoort het college rekening te houden met het verschil tussen de huidige situatie en de
toekomstige, waardoor de geluidsbelasting aanzienlijk gaat toenemen. Het Rijk heeft lang geleden al via
een besluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat besloten de spoorlijn niet meer te
gebruiken. Ook al is de huidige bestemming spoor, treinen kunnen en mogen er niet rijden. Daarmee is
een zogenaamd gewoonterecht ontstaan, dat met toename van het geluidsniveau ernstig geschaad
wordt. Ook al vallen de geluidsnormen binnen de wettelijke richtlijnen, dan nog staat de schending van
het gewoonterecht de vaststelling van het bestemmingsplan in de weg.
Toch twijfel ik er sterk aan dat de geluidseffecten binnen de wettelijke normen vallen. Het
geluidsonderzoek dat het college heeft laten uitvoeren kan gewoon niet kloppen. Op de website:
http://Reluid.rivm.nl/geluid/geluidbel maps.php kan iedereen controleren welk geluidsniveau bij zijn woning
bestaat. In het grootste deel van het gebied langs het trace worden waarden tussen de 51-55 dBA gevonden. Er
zijn zelfs gebieden met waarden tussen de 61-65 dBA, bijvoorbeeld aan de achterzijde van de gevels bij de
Minister van Houtenlaan, maar ook in zuidelijk Driehuis langs de oude spoorbaan. Bij de spoorhuizen worden
waarden boven de 61 dBA getoond. Dit zijn dan wel indicatieve waarden, maar als ze zo sterk afwijken van de
berekende waarden in het onderzoek van het college, kan dat onderzoek niet kloppen.
Er is geen berekening gemaakt over de waarde inclusief de HOV trace.
Bij het vaststellen van een bestemmingplan dient het college aan te geven hoeveel geluidsbelasting ten
hoogste toelaatbaar is en hoort de gemeenteraad aan te geven welk artikel nummer van de wet geluidshinder
daar betrekking op heeft.
Waarom wordt de gemeenteraad niet juist en volledig gemformeerd om een goede beslissing te
kunnen maken?
Ook daarom vraag ik u op dit moment het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Bodem
Ik wijs u erop dat op 20 juni 2013 in een raadsvergadering kenbaar is gemaakt dat rapportages van
Cauberg Huygen over bodemverontreiniging op het beoogde bus trace voorhanden waren op 28-04-2013,
maar niet opgenomen zijn in het (voor)ontwerp bestemmingsplan. Een uitstelverzoek is onterecht niet
aanvaard. Hierover heeft het college u onjuist gemformeerd.
Deze bodemverontreinigingen staan overigens de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan in de
weg, omdat niet is aangetoond dat hiervoor een omgevings- of andere vergunning kan en zal worden
verleend.
Het is bestuurlijk onbehoorlijk dat de bodem rap port age van een inmiddels failliet bedrijf gedateerd 29
april 2013 ondanks vragen van de Stichting Bewoners van Houtenlaan/Zeeweg niet in het voorontwerp is
gevoegd.
Bovendien is deze rapportage relevant voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Aangezien deze
rapportage niet formed deel uitmaakt van de plantekst vragen wij u ook om deze reden het
bestemmingsplan niet vast te stellen.
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Archeologie
In de inspraakreactie wordt aangegeven dat een VERKENNEND archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Er
wordt gesteld dat alleen bij werkzaamheden die dieper gaan dan 3 meter beneden maaiveld nader
onderzoek noodzakelijk is. Dit blijkt niet uit de vigerende bestemmingsplannen langs het plangebied van
het bestemmingsplan HOV trace. Er dient rekening gehouden te worden met het behoud van de
cultuurhistorische waarden, inclusief de archeologie.
Verder wordt gesteld dat waarschijnlijk aan het eind van 2013 een vergunning wordt verleend door de
provincie. De vraag is hoe belanghebbenden hierover zijn geinformeerd en waar het precies om gaat.
In het commentaar staat dat uit recent beschikbaar gekomen archeologisch onderzoek blijkt dat ter
hoogte van de aan te leggen waterpartij een behoudens waardige vindplaats is aangetroffen.
De beoogde waterpartij moet op het agrarische perceel van een belanghebbende komen, die mij heeft
aangegeven dat zij geen toestemming o.i.d. heeft gegeven om daar onderzoek te doen.
De vraag is dan ook hoe het college kan spreken over recent gedaan archeologisch onderzoek.
Bodemgesteldheid
In het voorontwerp bestemmingsplan staat vermeld dat geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet
aan het beleid en de normstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit. De vraag is waar deze stelling
vandaan komt omdat eerder in de tekst wordt aangegeven dat gezien het gebruik van de locatie als
spoorterrein verontreinigingen worden verwacht die samenhangen met de spoor gebonden processen,
zoals zware metalen, PAK en minerale olie.
Gelet op deze constatering kan NIET worden gesteld dat geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet
aan het beleid en de normstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit.
In de inspraakreactie wordt gesteld dat op 2 locaties sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Verder
wordt aangegeven dat in de overige gevallen van bodemverontreiniging binnen het plangebied sprake is
van niet ernstige gevallen.
Deze conclusie is onvolledig. Duidelijk dient te zijn waar sprake is van niet ernstige gevallen en wat de
bodemverontreiniging inhoudt voor de bewoners.
Planschade
In de inspraakrapportage stelt het college dat uit de planschade risico analyse is gebleken dat de
vergoedbare planschade bijna nihil is. Het college blijft overigens in gebreke door de planschade risico
analyse niet bij de planstukken ter inzage te hebben gelegd.
De veronderstelling is ook niet in overeenstemming met de reservering van 3,15 miljoen Euro voor
planschade in de begroting van de provincie Noord-Holland gerelateerd aan HOV Velsen. 3,15 miljoen
Euro noem ik niet nihil.
Volgens het college wordt planschade beoordeeld op basis van het verschil tussen het huidige
bestemmingsplan en de toekomstige planologische situatie. De stelling als zou daardoor de vergoedbare
schade nihil is, is niet juist.
Volgens de letter van de wet is planschade de schade als door een wijziging van een bestemmingsplan
een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Diverse makelaars uit deze regio hebben bevestigd en
onderbouwd dat woningen in waarde dalen door (het vooruitzicht van) een busbaan in nabijheid van de
woning. Het waarde drukkend effect is zelfs al aanwezig sinds de besluiten officieel zijn genomen en
plannen concreter zijn geworden.
Verder toont jurisprudentie aan dat wel degelijk rekening dient te worden gehouden met het
gewoonterecht (er rijden al 30 jaar geen NS treinen meer). Bovendien zorgen bepaalde besluiten er voor
dat er feitelijk ook niet met treinen over het spoor gereden mag en kan worden.
Dat geeft het college nota bene zelf aan in de inspraakreactie op pagina 16 aan de heer B. van Oosterop
Daarin stelt het college namelijk dat de minister van Verkeer en Waterstaat per besluit van 17 oktober
2009 (Stb. 2009,444) de stamlijnen heeft aangewezen die vanaf 1 januari 2010 onder de reikwijdte van
de Spoorwegnet vallen. Onder de spoorlijnen die niet zijn aangewezen staat ook de voormalige spoorlijn
Santpoort Noord - IJmuiden. Tot die tijd konden theoretisch treinen rijden, maar praktisch gezien kan dit
al tientallen jaren niet meer. Vanaf de onttrekking van het spoor uit het Hoofdspoorwegennet was
feitelijk al duidelijk dat er geen intensief treinverkeer over de spoorbaan zou rijden. Er was onvoldoende
aanbod van reizigers en goederen voor een 'rendabele' exploitatie. Omdat er geen andere ontwikkelingen
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in het vooruitzicht waren, is er geen reden geweest het bestemmingsplan aan te passen. Nu is die reden
er wel. Omdat de feitelijke situatie een situatie is zonder vele vormen van overlast door
vervoersmiddelen, die ruim 30 jaar bestaat, zal een intensief gebruikte busbaan wel degelijk voor
planschade zorgen.
Ook kan het college momenteel moeilijk inschatten hoe groot de planschade zal zijn. Feitelijk zal de
werkelijk planschade pas blijken na concrete claims en taxaties.
En al zou er nu wel een treindienst actief zijn geweest, dan nog is de overlast van een minder intensieve
treindienst met schoon en stil materieel niet te vergelijken met een hoogfrequente busdienst met bussen
die zorgen voor (hoe gering ook) een hogere milieubelasting.
Ik ben dan ook van mening dat het ontbreken van een meer gedetailleerde financiele paragraaf in
onderliggende documenten waarin een planschadeartikel wordt beschreven niet correct is. Onze woning
heeft in de bestaand situatie een relatief hoge waarde omdat de achtertuin grenst aan een stiltegebied.
Door aanleg van de busbaan en toename van geluid verdwijnt de exclusiviteit van de stille ligging
waardoor er een waardedaling ontstaat. Ervaringen van bewoners in mijn directe omgeving bewijzen dit
omdat zij aan de hand van taxaties al hebben kunnen vernemen dat waardedaling het geval zal zijn.
In uw inspraakrapportage geeft u ten aanzien van mogelijke planschadeclaims naar verwachting nagenoeg
nihil zal zijn gezien de oude bestemming waar spoorwegdoeleinden reeds mogelijk is gemaakt. Al jaren
geleden heeft de opdrachtgever /beheerder/ en beleidsbepalende in dit opzicht, het departement
Verkeer en Waterstaat, zich op het standpunt gesteld geen enkel belang meer te hebben bij het
handhaven van het spoorraccordement. Bewoners mochten dus verwachten dat er nooit meer een trein
zou gaan rijden te meer daar er een aansluiting op het hoofdspoor reeds jaren geleden verwijderd is.

De stelling van het college kan dan ook niet in stand blijven en daarom vraag ik u het bestemmingsplan
niet vast te stellen

Verder
Los van de inspraakrapportage heb ik nog de volgende zienswijzen.
Toelichting vigerende bestemmingsplannen: Woonbeleid / Verkeersbeleid:
In de toelichtingen van het vigerend bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid en de
bestemmingsplannen IJmuiden-Noord en -Zuid is gesteld dat zowel bij uitleggebieden als bij de
herstructurering van bestaande gebieden geldt dat de kwaliteiten en de leefbaarheid van de
woonomgeving niet aangetast mogen worden. In het woonbeleid wordt gekeken naar de woonomgeving,
het groen, verkeer en de voorzieningen.
Concreet wordt op pagina 19 in de toelichting op het vigerende bestemmingsplan Umuiden-Zuid gemeld.
Citaat: "In de buurten is weinig gebruiksgroen. Juist de geconcentreerde groenvoorzieningen zijn
beeldbepalend en bieden compensatie, zodat zij behouden dienen te blijven. De betreffende
groenvoorzieningen zijn gesitueerd langs de Heerenduinweg, de spoorbaan
* Einde citaat.
Aan deze doelstellingen in de toelichten kunnen inwoners rechten ontlenen.
Met de aanleg van het HOV-trace wordt voorbij gegaan aan de kwaliteit van de leefomgeving en de
groenvoorziening langs de spoorbaan die wezenlijk zal worden aangetast omdat men nu langs en door het
betreffende groengebied kan wandelen. Ook bevinden zich er bomen en andere gewassen die door de
komst van een busbaan verwijderd zouden moeten worden. Het vigerende bestemmingsplan IJmuidenZuid geeft specifiek aan dat deze groenvoorziening behouden dient te blijven.
Economische uitvoerbaarheid en exploitatieplan:
Ik betwist de stelling in het ontwerp bestemmingsplan dat geen exploitatieplan noodzakelijk is.
Het is in beginsel verplicht om tegelijkertijd met het bestemmingsplan of projectbesluit ook een
exploitatieplan vast te laten stellen door het college. Er is volgens de wet een uitzondering: wanneer
dekking van de (grond)exploitatie verzekerd is. Dat is in onderhavig plan geenszins het geval.
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Er zijn grote twijfels over het nut en de noodzaak van de busbaan en over te verwachten aantallen
reizigers. De provincie Noord-Holland die de exploitatie van het vrij liggende busbaan gedeelte voor haar
rekening neemt, heeft (nog) geen enkele schriftelijke garantie gegeven dat de infrastructuur en busdienst
tot in lengte van jaren naar behoren geexploiteerd zal en kan worden. Bij een bestemmingsplan dat voor
decades wordt vastgesteld is zekerheid daarover cruciaal!
Ook bestaat onvoldoende duidelijkheid over de vraag of het beschikbare budget van de provincie NoordHolland die voor de aanleg van het vrij liggende deel beschikbaar voldoende is om alle objecten binnen de
vastgestelde kaders te realiseren en om aan alle wettelijke randvoorwaarden te voldoen. In de plantekst
staat dat het project "grotendeels" wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Het feit dat er
een overeenkomst bestaat tussen de provincie en gemeente Velsen over financiering van het project HOV
Velsen, biedt geen enkele garantie dat het beschikbare budget voldoende is. De provincie Noord-Holland
geeft zelfs aan dat het budget taakstellend is.
Het college heeft zich er met een paar regels zeer gemakkelijk van afgemaakt. De economische
uitvoerbaarheid moet uitgebreid onderbouwd zijn en dat heeft het college duidelijk nagelaten.

4-Afsluitend
Het geheel van de zienswijzen en de stukken bij het ontwerp bestemmingsplan bekijkend, concludeer ik
dat het ontwerp bestemmingsplan zeer onzorgvuldig tot stand is gekomen. Veel onderzoeken zijn dubieus
en niet onafhankelijk of zijn zelfs niet uitgevoerd.
Dit laat een beeld van een falende overheid zien die niet in het belang van zijn burgers opereert. Het
college heeft van zichzelf en van de meerderheid van de gemeenteraad veel huiswerk meegekregen. Het
college heeft veel huiswerkopdrachten niet uitgevoerd en de meeste opdrachten niet goed uitgevoerd,
waardoor ik het totaal een onvoldoende geef. Daarom krijgt dit college wat mij betreft geen diploma in de
vorm van een vastgesteld bestemmingsplan en krijgt het college strafwerk door het werk veel beter, veel
nauwkeuriger, veel uitgebreider over te doen.
Ik ben van mening dat de gemeenteraad niet de informatie heeft ontvangen om een goed oordeel te
kunnen vellen en dat zij op basis hiervan geen besluit kunnen nemen.
Ik vraag u met klem om het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen. Mocht u alsnog instemmen
met het ontwerp, dan heb ik er groot vertrouwen in dat het door u vastgestelde bestemmingsplan geen
stand zal houden bij de Raad van State.
Onder voorbehoud van alle rechten.
Hoogachtend,

Gezien en akkoord

,3
.W. Beskers
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