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Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (de Hofgeest - 5 december 2013).

Geachte leden van de raad,
A l s burger van gemeente Velsen gaat het mij aan m ' n hart dat bepaalde toekomstige economische ontwikkelingen onmogelijk worden gemaakt door in het ontwerp bestemmingsplan
HOV-trace geen ruimte open te laten voor een spoorweg waarvan het trace nog aanwezig is.
Er zijn volgens het ontwerp bestemmingsplan helaas ook fysieke aanpassingen in het spoordijklichaam gepland, waardoor een volwaardige spoorwegverbinding met de havens van IJmuiden - die direct aan zee liggen - onmogelijk wordt gemaakt. E n dat terwijl er juist kansen
zijn om een en ander te combineren, zodat de aanleg o f het terugleggen van een spoorweg
binnen het bedoelde bestemmingsplan mogelijk is. Ik w i l hier benadrukken dat er relatief
eenvoudige technische oplossingen zijn, waardoor zowel een bus als een trein van hetzelfde
trace gebruik kunnen maken. Met de voorgestelde ontwikkeling van een busbaan - waarbij
geen rekening wordt gehouden met een inpassing van een spoorweg - wordt de werkgelegenheid van gemeente Velsen gefrustreerd. Juist in een economische crisistijd dient er nog meer
dan normaal aandacht te zijn voor werkgelegenheid op de (middel)korte en zeker ook de langere termijn.
Enige economische aspecten zijn genoemd in de zienswijze van Stichting T O P European L o gistics & Tourism van 16 januari 2014. Ik kan mij in hun zienswijze geheel vinden en daarom
dient deze hier als ingelast te worden beschouwd. Aanvullend w i l ik wijzen op de windmolenparken die voor de kust van Nederland en ook op het Britse deel zullen worden aangelegd.
Uit economische motieven wensen windmolenfabrikanten hun componenten over het spoor te
vervoeren naar de best bereikbare zeehaven. Dat zou IJmuiden kunnen worden vanwege de
centrale ligging en de gunstige getijde. Zie verder mijn inspraakreactie Carrousel inzake A c tualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan 260913 (bijlage 1) en de daarbij horende eerder
verzonden stukken d.w.z. e-mail bericht van 25 September 2013 (bijlage 2) incl. de daarbij
behorende bijlagen nl. "Oversize-rail-freight transport van windturbine componenten" (bijlage
2a), " A 2 8 weer vrij na ongeluk met vrachtwagen" (bijlage 2b) en "Directeur Haven: Haven
Amsterdam is regionaal bedrijf' (zie bijlage 2c).
Verder maak ik mij zorgen over de leefbaarheid van het dorp Santpoort-Noord. "Het broekbergenplein" (d.i. het kruispunt Hoofdstraat-Hagelingerweg-Broekbergenlaan) is destijds
aangelegd vanwege de verkeersveiligheid, maar ook om de dorpscohesie te verstevigen dwz.
op het plein vindt een deel van de weekmarkt plaats, verschillende evenementen zoals b i j voorbeeld de aankomst van Sinter Klaas. de kerstsamenzang, meer commercieel getinte
events en verder is het plein een ontmoetingspunt voor jong en oud. De cafe's Bartje en De
Wilde M a n met terras versterken deze maatschappelijke waarden. A l s daar een gelede bus die langer, breder en zwaarder is dan de gewone bus - ook nog eens frequenter voorbij dendert dan kan ik mij voorstellen dat het niet meer prettig vertoeven is. N u al geeft de oude getrouwe bus 75 enigszins overlast. De trillingen en het geluid zijn op grotere afstand te voelen

en te horen zelfs tot in de Anemonenstraat waar ik woon. Maar de door de bus veroorzaakte
trillingen en geluidhinder gedurende de huidige rijtijden kunnen min o f meer als acceptabel
worden beschouwd. Echter een zware gelede bus, die nog vaker zal rijden dan nu met bus 75
het geval is, zal aan de leefbaarheid zeker afbreuk doen. Ik vraag mij sterk af o f de terrasjes in
de zomer nog worden bezocht. Onderzoek naar de effecten van de gelede bus in specifiek het
dorp Santpoort-Noord is gewenst.
Wanneer het ontwerp bestemmingsplan een spoorwegverbinding tussen Santpoort-Noord en
de zeehaven van IJmuiden blokkeert dan kan dat grote nadelige gevolgen voor toekomstige
werkgelegenheid in de gemeente Velsen, de regio IJmond en ook in de tweede grootste haven
van Nederland nl. het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam regio) hebben. Ook kan er economische schade optreden i n Santpoort-Noord doordat de leefbaarheid en karakter van het dorp
worden aangetast.
Ik vraag de raad het ontwerp bestemmingsplan aan de hand van bovengenoemde zaken zeer
kritisch onder de loep te nemen. Naar mijn mening kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het voorontwerp bestemmingsplan niet vastgesteld kan worden.
Ik verzoek u dan ook het ontwerp-bestemmingsplan niet vast te stellen.
Hoogachtend.

Bert J. Oosterop
;rop

Bijlagen: 1, 2, 2a, 2b, 2c

—

BI.JLAGE 1

Inspraakreactie Carrousel inzake de Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan 260913
(tijdelijke locatie Tata Steel Stadion - Ruimte 1 - 19.30-21.00 uur)

Geachte voorzitter en leden van de carrousel,
Het is 2 voor 12. V o o r dat u het weet heeft u het kind met het badwater weggegooid. De bereikbaarheid van IJmuiden is slechts bekeken over de weg. E n over het water blijven de sluizen een belemmering. De oude spoorlijn heeft een zekere toekomst waarde, maar dan zal deze
potentiele verbinding met Zeehaven IJmuiden niet onmogelijk moeten worden gemaakt.
Toen de IJmondhaven - destijds bekend als Derde Haven - werd ontworpen, was een van de
voorwaarden dat de haven door een spoorweg ontsloten zou worden. Destijds maakte de N S
nog bezwaar dat het alleen om goederenvervoer zou gaan en zij pleitte ook voor reizigersvervoer. N u zien we - ik heb u reeds enige stukken toegestuurd - dat z o ' n spoorontsluiting ideaal
zal zijn voor de aanvoer van windturbine onderdelen. In Noord-Amerika worden deze windmolen componenten al decennia lang over het spoor vervoerd. A a n dit soort transport wordt
sinds enkele jaren - vooral om economische redenen maar ook om milieu redenen - nu ook in
Europa de voorkeur gegeven. Zonder spoorontsluiting zou het zomaar kunnen dat windmolenfabrikanten naar andere havens in Nederland gaan en dat zou een gemiste kans zijn.
Nog een stukje geschiedenis. Destijds zijn in opdracht van de gemeente rapporten uitgebracht
om aan te tonen - daar heeft het mijn inziens alle schijn van - dat het spoor geen toekomst
zou hebben. Goede uitzondering was A R C A D I S . Z i j stelde dat een goederentrein in enkele
weken meer dan voldoende zou zijn om het spoor rendabel te maken. Z i j zagen dus toen al
mogelijkheden.
En in een gesprek met K V S A van enige tijd geleden werd eerst wat tegengesputterd - moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en de gemeente werkt ook niet erg mee - dan
wel woorden van gelijke strekking. Maar op de vraag als er nu reeds een spoorweg zou liggen? Ja. maar dat zou iedereen wel willen, dan maken we er gelijk gebruik van, aldus K V S A .
Volgens de gemeente zal de aard en omvang van de mobiliteit de komende decennia veranderen als gevolg van algemene en landelijke trends, waarbij gedacht kan worden aan technologische ontwikkelingen en toepassingen in het verkeer en vervoer. U heeft mogelijk wel eens
gehoord van de innovatieve spoor gerelateerde technieken als CargoBeamer, Flexiwaggon en
Megaswing, die door hun flexibiliteit uitermate geschikt zijn voor kleinere havens en industrieterreinen. Zulke ontwikkelingen kunnen in positieve zin van invloed zijn op de aard en
omvang van de goederenstromen van en naar gemeente Velsen.
Een goede spoorontsluiting van de zeehaven is goed voor het milieu en vooral ook goed voor
de werkgelegenheid. M i j n vraag aan u is dus om een goede bereikbaarheid van IJmuiden
d.w.z. Zeehaven IJmuiden te garanderen door een spoorweg cq. een straatspoor in de busbaan
niet onmogelijk te maken. U bent toch ook voor werkgelegenheid en een schoon milieu?
Dank voor uw aandacht
Bert J. Oosterop
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Van:
Aan:
Verzonden:
Bijlage:

"Bert Oosterop"
<griffier@velsen.nl>
woensdag 25 September 2013 15:42
Artikel Omr Gel 170913 Ongeluk met vrachtwagen.pdf; Artikel U m C 040913 Directeur haven
Haven Amsterdam is regionaal bedrijf.pdf; Hoofdstuk 2 _Oversize-rail-freight transport van
windturbine componenten_ 140313.pdf
L W P - spoorweg - vervoer windturbine componenten
Onderwerp:
A.U.B. verspreiden onder de leden van de Carrousel inzake de Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan
(datum 26 September 2013 plaats ruimte 1 tata Steel Stadion)

Geachte leden ven de carrousel,
Tijdens de behandeling van de "Regionale mobiliteitsvisie IJmond" tijdens de carrousel van donderdag 12
September j.I. werd naar voren gebracht dat directeur Dertje Meijer van Haven Amsterdam vindt dat de
potenties van de haven van IJmuiden als logistiek knooppunt voor de windmolenparken moeten worden benut.
"Er komen meer windmolenparken voor de kust van IJmuiden. Daar moeten we op inspelen. Wat snel op zee
moetzijn, moet je uiteraard voor de sluizen houden", aldus Dertje Meijer. IJmuiden ligt gunstiger dan Britse
havens omdat daar meer getijdeverschil is (zie bijlage artikel U m C 040913). De desbetreffende
portefeuillehouder gaf tijdens de beantwoording aan dat e.e.a. weer terug zal komen bij de behandeling van
het L W P . Bij deze maak ik dan ook graag gebruik om de potentiele mogelijkheden van de haven van
IJmuiden toe te lichten, waarbij een ontsluiting via het spoor onontbeerlijk is.
Allereerst is er voor wat betreft de bereikbaarheid van IJmuiden alleen gekeken naar een westelijke route voor
verkeer en een vrijliggende busbaan over de oude spoorlijn zonder te onderzoeken hoe een straatspoor hierin
kan worden betrokken. Een straatspoor is eenvoudig te realiseren ook in combinatie - of beter gezegd juist in combinatie met een HOV-bus. Erzijn sowieso geen technische redenen en naar mijn oordeel ook geen
financiele redenen om van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.
Speciaal voor het transport van windmolen componenten verwijs ik in het bijzonder naar hoofdstuk 2
"Oversize-rail-freight transport van windturbine componeneten" van mijn rapport "Trailres-on-train -Time to
decide for the Amsterdam Regio (Noordzeekanaalgebied)". Uit dit hoofdstukje (zie bijlage Hoofdstuk 2 140313)
blijkt o.m. het volgende:
Windmolenfabrikanten zijn op zoek naar zeehavens met een spoorverbinding - die direct aan zee
liggen - om vanuit het binnenland hun windmolencomponenten over het spoor naar een zeehaven te
kunnen vervoeren.
In gemeente Velsen is reeds proefondervindelijk vastgesteld dat vervoer van windmolenonderdelen
over de weg slecht uitvoerbaar is (alleen laat in de avond of nacht wordt transport over de weg
toegestaan). Ook zonder lading kunnen de zeer zware vrachtwagens voor problemen zorgen. Zie
artikel "A28 weer vrij na ongeluk met vrachtwagen" waar een vrachtwagen voor windmolenonderdelen
was gekanteld, waardoor ernstige verkeersstremmingen ontstonden.
Vervoer over het spoor is de meest milieuvriendelijke vervoersmodaliteit (zowel in het kader van C 0 2 uitstoot als uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof). Vervoer over het spoor draagt dus significant bij
aan een oplossing voor het milieuvraagstuk.
Voor de zeehaven van IJmuiden, die direct aan zee ligt, heeft een spoorverbinding een grote
meerwaarde als haven voor speciale transporten (zowel inzake goederen als bijzonder
reizigersvervoer).
Opvallend is dat de windmolen fabrikant Enercon in samenwerking met de Duitse gemeente Aurich een oude
spoorlijn heeft gereactiveerd om windmolencomponenten over het 15 km lange spoor naar de zeehaven
Emden te vervoeren. Vooral ook Vestas ziet meer mogelijkheden in vervoer over het spoor dan over de weg.
Hoewel bijvoorbeeld het bedrijf Ter Linden Transport is gespecialiseerd in het vervoer van componenten over
de weg blijkt uit de onderstaande omschrijving de moeilijkheden van zo'n transport: "Het Doetinchemse bedrijf
is door de jaren heen een speler van formaat geworden en vervoert jaarlijks ruim tweehonderd windmolens
door heel Europa. Het vervoer over de weg van de onderdelen van een windmolen - masten tot 100 meter
hoog, rotorbladen van wel 45 meter lang en generatorhuizen van meer dan 75 ton - vergt een maandenlange
nauwkeurige planning. Daarom worden zaken als vergunningen, transportbegeleiding en eventueel
politiebegeleiding door Ter Linden Transport verzorgd."
Het vervoer van windmolencomponenten over het spoor is veel eenvoudiger te regelen en transport kan ook
overdag plaatsvinden. Overigens vind ik dat een concurrerende firma genaamd V a n der Vlist Speciaal- en
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Zwaartransport B.V. een reele visie heeft op het logistieke gebeuren waarbij een netwerk van multimodale
vervoersmogelijkheden noodzakelijk wordt geacht (= tevens de richtlijnen van de EU):
"Haven- en terminal activiteiten"
"In een tijd van toenemende globalisering, met gevolgen voor internationale transportnetwerken,
water- en spoorwegtransport nauwer met elkaar verbonden dan ooit tevoren.

lijkt weg-,

Aan het begin van de jaren 90 besloot Van der Vlist dat het nodig was efficiente en duurzame logistieke
pakketten aan te bieden aan onze klanten en ontwikkelden we een netwerk van multimodale
transporten.
Aangezien waterverbindingen van vitaal belang waren, kocht Van der Vlist in eerste instantie 12 hectare in
Moerdijk met een eigen kade en waterverbinding met het 'Hollands Diep'. Later is dit ontwikkeld tot een
trimodale terminal, vlakbij vier van de belangrijkste havens van de wereld: Rotterdam, Amsterdam, Zeebrugge
en Antwerpen.
De locatie van het uitgestrekte industriegebied van Moerdijk vlak achter de drukke Noordzeehavens
verzekert
snelle overlading, waarmee Van der Vlist wachtrijen en files op het vasteland van Europe vermijdt. De terminal
is een diepwaterhaven van 9 meter diep met 250 meter aanlegplaats met een Ro-Ro aanlegplaats,
assemblagehallen, een spoorwegterminal, een douane-entrepot type B, douane-faciliteiten met toezicht,
MAFI's, heftrucks en kraanbanen die tot 150 ton aankunnen.
Van gelijkwaardig strategisch belang is onze locatie bij de Ro-Ro haven van Zeebrugge in Belgie, met 4
hectare opslag met douane-faciliteiten, waaronder zowel een opslagfaciliteit voorbuiten en binnen."
Aldus Van der Vlist Speciaal- en Zwaartransport B.V. Een trimodale ontsluiting van een zeehaven - dus
behalve bereikbaar over het water, de weg ook over het spoor - is sowieso van grote economische betekenis.
Verdere argumenten op het gebied van molenturbines zijn reeds vermeld in het eerder genoemde hoofdstuk 2
"Oversize-rail-freight transport van windturbine componeneten" (zie bijlage).
Uiteraard stuur ik deze informatie niet zonder bedoelingen. Graag zie ik dat e.e.a. terug komt in uw betogen
ten aanzien van het L W P op 26 September a s. Gezien het belang van het spoor - en voortschrijdend inzicht
- kunnen in de sessie naar mijn mening bovenstaande punten voor de actualisatie van het Lokaal Verkeersen Vervoerplan ( L W P ) prima worden ingebracht.
De globale eindconclusies van de verschillende fracties tijdens de behandeling van de "Regionale
mobiliteitsvisie IJmond" vond ik veel te eenzijdig, omdat naast het vervoer over de weg alleen vervoer over het
water werd genoemd. Ik hoop dat vervoer over het spoor nu als speerpunt naar voren wordt gebracht gezien
de economische betekenis (werkgelegenheid) en de voordelen voor het milieu (alles volgens de niet
vrijblijvende richtlijnen van de EU).
Ik zie uw reacties tijdens de carrousel op 26 September a.s. met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Bert J . Oosterop

Bijlagen:
Hoofdstuk 2 "Oversize-rail-freight transport van windturbine componenten" 140313
(Uit: Trailers-on-Train -Time to decide for the Amsterdam Regio (Noordzeekanaalgebied) - 14
maart2013 versie 1-a)
Artikel Omroep Geld. 170913 "A28 weer vrij na ongeluk met vrachtwagen"
Artikel U m C 040913 "Directeur haven: Haven Amsterdam is regionaal bedrijf
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2. Oversize-rail-freight transport van windturbine componenten
Hoewel oversize-rail-freight transport (Convoi Exceptional Transport) niet direct tot het Trailers-onTrain (of RoRo-Rail) concept behoort, maar wel interessant kan zijn voor zeehavens die direct aan zee
liggen, wordt vanwege de offshore windturbineparken hier ingegaan op het transporteren van
windturbine componenten.
Vooral het vervoer over water en het spoor is geschikt om grote(re) componenten te vervoeren. In
Noord-Amerika gaan bijvoorbeeld vrijwel alle componenten van windturbines over het spoor.
Gebleken is dat o.m. de rotorbladen van windturbines zeer moeilijk over de weg kunnen worden
getransporteerd. In Europa worden deze rotorbladen met lengtes van bijvoorbeeld 55 meter nog wel
met een kleine colonne van bijvoorbeeld drie vrachtwagens inclusief vier auto's voor de begeleiding
vervoerd. Deze componenten mogen over de weg alleen "s nachts en volgens een door Rijkswaterstaat
aangegeven route worden getransporteerd. Afhankelijk van het aantal turbines - het offshore windpark
Eneco Luchterduinen (Q10) zal 43 windturbines van het type VI12 tellen - zal alleen al voor de
rotorbladen meerdere nachtelijke ritten nodig zijn. Dat kan anders.

i

•

Nachtelijk kriskras transport van 45 meter lange Vestas-rotorbladen over het Pontplein te IJmuiden.

-

a*Twee 45 meter lange windturbine bladen die op drie platte wagons passen. Dit soort transporten over
het spoor worden door windturbine fabrikanten geprefereerd.

Fabrikanten van windturbines als Vestas en Siemens vervoeren de grote en zware componenten al
jaren over het spoor in Noord-Amerika. Tegenwoordig vervoeren sommige van deze
windmolenfabrikanten ook componenten over het Europese spoor. In 2008 reactiveerde Enercon in
samenwerking met de stad Aurich een 15 km lange oude spoorlijn, zodat nu rotorbladen, gondels e.d.
per spoor door DB Schenker naar de ongeveer 30 kilometer verderop gelegen zeehaven Emden
worden vervoerd. En ondersteund door het Europese Marco Polo Programma (financiering van
duurzaam goederenvervoer) heeft Enercon componenten niet alleen over de zee maar ook over het
spoor van Aurich in Duitsland naar Viana do Castelo in Portugal vervoerd. Verder worden sinds 2012
componenten zoals rotorbladen van bijvoorbeeld de Duitse Vestas-vestiging te Lauchhammer door
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SNCF/Geodis naar de Deense zeehaven Esbjerg gebracht. De voordelen die door Vestas worden
genoemd:
•
•

•
•

Railway-transportation provides a cost-effective and environmental-friendly alternative to
trucks.
It takes one locomotive 20 hours to transport nine 55 meter blades from Lauchhammer to
Esbjerg. By road, it would take nine trucks and 18 pilot cars 36 hours to cover the same
distance.
In Europe, railway transportation of blades is still in its early phases, but Vestas expect to
reduce cost by 10 to 15 per cent compared to transport by road.
Likewise, the decrease in C02-emissions is substantial: In this particular case, the main part of
the route from Lauchhammer to Esbjerg is carried out on electrified railway. Altogether,
transport by rail only emits around one third of C 0 2 compared to transport by road.

Vanwege de financiele en andere voordelen zullen SNCF Geodis en Vestas spoorwegverbindingen
tussen meer Vestas-faciliteiten in Europa tot stand brengen.
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Aankomst van een Q06 jderentrein met rotorbladen van Vestas (Zeehaven Esbjerg - September 2012).

Door het bedrijfsleven in de Amsterdam-IJmuiden regio dat zich richt op de offshore is het volgende
gesteld: "Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) biedt zekerheid voor installatie op zee en
optimale voorbereiding op deze installatie. Er wordt efficient gebruik gemaakt van beschikbare
terreinen, een buffer voor (massa)opslag gecreeerd en daarmee flexibiliteit van de activiteiten op de
landzijde. Vanuit Amsterdam wordt IJmuiden bevoorraad voor installatie op zee. Dit kan door een
unieke combinatie van ruimte, toegankelijkheid, ervaring en diversiteit in de regio."
Hier wordt deels voorbijgegaan aan het feit dat in genoemde regio alleen IJmuiden direct aan zee ligt
en middels het spoor direct bereikbaar kan zijn als de oude spoorbaan wordt gereactiveerd (over het
gedeelde trace van bus en trein kunnen de rails in de daar geplande HOV-busbaan worden verzonken).
Leon van der Meijden, engineering manager bij Eneco Offshore Wind Construction Port: "De
belangrijkste punten zijn de toegankelijkheid van de haven. Een haven moet snel en eenvoudig
bereikbaar zijn via het water. Sluizen zijn daarbij mogelijk een belemmering. " (PwC-Zeekracht-2011).
Als gondels en masten per boot vanuit Denemarken voor Q10 worden aangevoerd dan is het weinig
zinvol om deze naar het Amsterdamse terrein van containerterminal A C T te vervoeren. Mogelijk is
opslag van de funderingspalen op het ACT-terrein wel zinvol. De Duitse rotorbladen kunnen het beste
per spoor worden aangevoerd naar de dichtstbijzijnde haven die direct aan zee is gelegen t.w. de
IJmondhaven.

•

<

:

IJmondhaven (Heavy Lift Vessel t.b.v. Offshore Windpark Egmond aan Zee - Ballast Nedam / Vestas).

B I J L A G E 2b

A28 weer vrij na ongeluk met vrachtwagen
NUNSPEET - De A28 bij Nunspeet is weer vrij. De snelweg werd maandagavond in de richting van
Zwolle afgesloten, nadat een vrachtwagen was gekanteld. Niemand raakte daarbij gewond.
Het zou gaan om een vrachtwagen van 60 ton, die wordt gebruikt om onderdelen voor windmolens te
vervoeren. Tijdens het ongeluk was het voertuig niet geladen.
De weg zat tot even na vier uur vanochtend dicht, vanwege de bergingswerkzaamheden, en omdat de
geleiderail gerepareerd moest worden. Verkeer werd over de op- en afrit geleid.
De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.
dinsdag 17 September 2013 | 06:03 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 17 September 2013 | 10:36

http://www.omroepqelderland.nl/web/nieuws/qelders-nieuws/2037642/a28-weer-vrii-na-onqeluk-metvrachtwagen htm#.UkFY-9zCQdl)

Reactie op de tekst van Omroep Gelderland: Gewicht vrachtwagen is 13498 kg trailer weegt leeg
14480 kg totaal ligt er 27978 kg op zijn kant. De trailer mag 58300 kg laden, ja dan heb je 60 ton. Leeg
zo als nu dus nog geen 30 ton.

i
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•

—

Een gekantelde vrachtwagen voor vervoer van windturbine onderdelen (Van der Vlist Speciaal- en
Zwaartransport B.V. - Convoi-exceptionnel). www.vandervlist.nl
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Directeur havenr'Haven Amsterdam is regionaal bedrijf
Samenwerking met IJmuiden en Beverwijk
Bart Boele b.boele@hdcmedia.nl, Umuider Courant woensdag 4 September 2013
Amsterdam * "Wij zijn geen haven van Amsterdam. We zijn een regionale haven. Daarom
zoeken we samenwerking met bijvoorbeeld IJmuiden. Met de cruisevaart is dat goed gelukt.
We kijken nu samen naar de mogelijkheden van windenergie."
Dat zegt directeur Dertje Meijer van Haven Amsterdam. Sinds Amsterdam en IJmuiden
samenwerken om cruiseschepen binnen te halen, is het aantal bezoekende schepen flink
gegroeid. Meijer ziet nu kansen in de windenergie. "Er komen meer windmolenparken voor
de kust van IJmuiden. Daar moeten we op inspelen. Wat snel op zee moet zijn, moet je
uiteraard voor de sluizen houden. Maar achter de sluizen zie ik ook mogelijkheden."

•v.

i
•

-

•

Dertje Meijer achter de NOS-microfoon (Foto H D C M E D I A ) .
Haven Amsterdam maakt samen met de A Y O P , de belangenorganisatie van de offshoreindustrie, plannen om de offshore windenergie goed te faciliteren. Daarmee kunnen klanten
worden binnengehaald. IJmuiden ligt gunstiger dan Britse havens omdat daar meer
getijdeverschil is.
Mogelijkheden
Dertje Meijer gaat onvermoeid voort met het zoeken van samenwerking in de regio
Noordzeekanaalgebied. "Het doel van ons bedrijf is een betere samenwerking met de regio. Je
hebt Amsterdam aan Zee en Amsterdam. Daar tussenin ligt de haven. Het zou mooi zijn als
we als hele regio kijken naar de mogelijkheden van dit gebied."
Ze wil graag het beeld corrigeren dat Amsterdam een doorvoorhaven is. "Van alle overslag
blijft 57 procent" in de regio. Daarbij ontstaan verbindingen", aldus Meijer. "De cacao gaat
naar Zaandam, maar de financiering van de cacao-sector gebeurt op de Zuidas van
Amsterdam. Dat levert werkgelegenheid op."
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Connectiviteit is een sleutelbegrip. " W i j stimuleren de samenwerking tussen bedrijven", zegt
operationeel directeur Koen Overtoom, "we willen kringlopen maken. Het afval van de stad
Amsterdam is een grondstof voor het afvalbedrijf. Het afval van cacao is weer de grondstof
van andere producten. Als bedrijven daar samen naar kijken, kun je nieuwe en betere
producten ontwikkelen."
Amsterdam presenteert zich als energiehaven. Kolen zijn daarbij belangrijk, met dank aan de
energiebehoefte van Duitsland. Olieproducten doen het ook goed, al is dat en heel andere
handel. "de olie komt uit Rusland, Letland en de Verenigde Staten naar Amsterdam. Wij zijn
goed in het blenden, het mengen. Ieder afnemend land wil zijn eigen mengsel en dat maken
we in amsterdam. Van hier wordt het naar de Verenigde Staten, Afrika en Zuid-Amerika
gebracht."
Werkgelegen heid
De winst van de oliesector is dat alle oliemaatschappijen in Amsterdam zitten met
bijvoorbeeld laboratoria - en dat levert werkgelegenheid op. "Het onzichtbare deel van de
haven is eigenlijk nog belangrijker dan het deel waar je doorheen kunt varen."
Een derde tak in de energiesport die nog heel klein is maar wel groeipotentie heeft, is
biomassa. Restproducten worden samengeperst tot pellets die de brandstof vormen voor
speciale energiecentrales.
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Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001)
Driehuis, 15 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. 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-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 aantal algemene constateringen van het hart:
-

-

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 24 mei 2013 zes weken ter inzage gelegen. Vlak
voor de feestdagen in december 2013 werd ik op de hoogte gesteld van het vaststellen van de
inspraakrapportage en het ter visie leggen van het ontwerp-bestemmingsplan HOV-trace. De 6
weken termijn voor het indienen van de zienswijzen vallen daarmee in de drukste periode van
het jaar. De inspraakrapportage en het ontwerp- bestemmingsplan met bijlagen bevatten
duizenden pagina's waardoor het bestuderen veel tijd vergt. En dat in een tijd, bedoeld voor rust
en bezinning (en nieuwjaarsrecepties met de beste wensen!) voorwaar geen sinecure.
Hoewel het college bijna een half jaar de tijd heeft gehad voor de inspraakrapportage heeft het
college weinig tot geen gefundeerde reacties op ingediende bezwaren gegeven. Een aantal in
mijn zienswijze gemotiveerde bezwaren ontbreken in de rapportage zelfs geheel.

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.
Deze constateringen geven een beeld van een lokale overheid die niet serieus met meningen en bezwaren
van haar inwoners omgaat.
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.
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2- Commentaar op het inspraakrapport
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 % 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.
Mijn bezwaartegen de verplaatsing en inrichting van het kruispunt Nicolaas Beetslaan en
Driehuizerkerkweg, tegen de toenemende parkeerdruken verkeersoverlast rondom mijn woning is in de
inspraakrapportage helemaal niet terug te lezen en daarmee voel ik me volstrekt niet serieus genomen en
maak dan ook bezwaar tegen deze gang van zaken. Overigens weet ik dat ik in mijn bezwaar tegen de
verplaatsing van het kruispunt niet de enige ben geweest.

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
bezwaartegen 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 vervoerzijn onvoldoende met elkaar verbonden, bestaande HOV-lijnen
vormen geen samenhangend netwerk en zijn op regionale school niet of onvoldoende doorgetrokken. Een
van de ontbrekende HOV-verbindingen is de verbinding IJmond-Haarlem. Daarnaast is ersprake 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 trace om de kern Driehuis been (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 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
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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 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
trace 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 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 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.
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. 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 tracekeuzedocument en deze documenten vormen de basis
voor de uitvoering van HOV Velsen. Volgens het college is de samenwerkingsovereenkomst met de
provincie het cruciale document. Voor de bestemmingsplanprocedure doet deze
samenwerkingsovereenkomst nauwelijks ter zake.
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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 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 vrij liggende 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 trace 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
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.
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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.
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 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 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 ng/m voor het jaargemiddelde.
- een grenswaarde waarbij de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen boven 50 jig/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 ng/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/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
Hoewel deze metingen binnen de Europese norm vallen, stijgen deze ruim boven de WHO normen uit,
waardoor serieuze gezondheidsrisico's bestaan.
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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 lonfikanker 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 officiele meetpunt voor fijn stof in IJmuiden een jaargemiddelde
concentratie van 21,6 u.g/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 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 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 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 provinciale en gemeentelijke wegen en gezoneerde industrieterreinen
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(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 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 jurisprudence 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.
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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 l j a n u a r i 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 Yendabele' 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.
Verplaatsen kruispunt Nicolaas Beetslaan- Driehuizerkerkweg
In uw inspraakrapportage heeft u mijn bezwaar tegen het verplaatsen en herinrichten van het kruispunt
totaal genegeerd. Ik vind dat onbehoorlijk en maak daar bezwaar tegen. Nogmaals geef ik hier mijn
bezwaren onverkort weer:
Ik maak bezwaar tegen de verplaatsing en inrichting van het kruispunt Nicolaas Beetslaan Driehuizerkerkweg. Toelichting: De verplaatsing van dit kruispunt richting het zuiden zal de
geluidswaardes bij mijn woning verder doen toenemen. Afremmen en optrekken van zowel bussen als
verkeer rondom het kruispunt en de daaraan grenzende haltes zal zeer hinderlijk dichtbij komen. Ik
constateer dat er tijdens de gebrekkig uitgevoerde geluidsmetingen geen rekening is gehouden is met
deze verplaatsing. Ook is tijdens de metingen geen sprake geweest van een situatie waarbij tien keer per
uur de doorgang op het kruispunt door een rood stoplicht wordt tegengehouden. Een kruising bovendien
die gekenmerkt wordt door een haakse bocht waar er in de huidige situatie sprake is van een vloeiende
bocht. Met meer rem- en optrekbewegingen tot gevolg.
Verder constateer ik dat er geen rekening gehouden is met de te verwachte stijging van parkerende
auto's rond mijn woning. Doordat de hier geplande opstapplaats volledig buiten de dorpskern ligt en
omdat de HOV route geen enkel NS station aandoet verwacht ik een groeiend aantal reizigers dat zich met
eigen vervoer naar deze opstapplaats begeeft. Een deel daarvan zal in de wijk op zoek gaan naar een
parkeerplaats. Dit is door de reeds bestaande parkeerdruk, veroorzaakt door de begraafplaats en
crematorium Westerveld, onacceptabel. Temeer daar het ontwerp zal veroorzaken dat autobestuurders
verleid worden het laatste deel van de Driehuizerkerkweg, ter hoogte van het voormalig Missiehuis, in te
rijden. Daar is parkeren slechts aan een zijde toegestaan. Van handhaving is nauwelijks sprake op dit
moment. Er is geen reden om aan te nemen dat dit zal veranderen in de toekomst.
Door dit alles zal zowel aan de voor- als aan de achterzijde van mijn woning de verkeeroverlast in zowel
geluid als trilling als verontreiniging door uitlaatgassen onacceptabel toenemen.

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 zii 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.
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 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.
Opnieuw: Verplaatsen kruispunt Nicolaas Beetslaan- Driehuizerkerkweg
In de plantekst bij het ontwerp- bestemmingsplan wordt, op een woord na ( De bushalte wordt gesitueerd
ter hoogte van de kruising van het spoor en de verlegde Duin- en Kruidbergerweg, pag 13
bestemmingsplan), geen aandacht besteed aan het verplaatsen van dit kruispunt. Dit in tegenstelling de
aandacht die aan de overige kruisingen met de HOV wordt besteedt.
In de verbeelding van het trace (Verbeelding_OW_HOVTRACEl) als bijlage opgenomen bij het
bestemmingsplan is het ingrijpend veranderde kruispunt wel ingetekend. Ik acht dat misleidend en maak
daar ernstig bezwaar tegen.
Nut en noodzaak van de wijziging van dit kruispunt is nergens onderbouwd.
Ik herhaal hier al mijn onder 3.2.genoemde bezwaren tegen de verplaatsing van deze kruising en het
verleggen van de Duin- en Kruidbergerweg voor de kruising met de HOV/spoorbaan bij het crematorium
Westerveld.
Afstemming busverkeer met verkeer met bestemming crematorium en begraafplaats Westerveld
Ik maak bezwaar tegen de overlast van toename van geluid en luchtvervuiling als gevolg van toename van
stoppend en optrekkend verkeer in de omgeving van mijn woning.
Toelichting: niet aangegeven wordt (in ontwerp bestemmingsplan of onderliggende bijlagen) hoe de
afstemming van de busbewegingen zal plaats vinden met het komende en gaande (begrafenis-,
ondersteunings- en bezoekers-) verkeer met als bestemming en/of vertrekpunt crematorium Westerveld.
Gegeven de frequentie van beide groepen valt veelvuldige obstructie en daarmee verbonden
vertragingen en overlast te verwachten. Dit feit maakt tevens dat het ontwerp strijdig is met de relevante
provinciate en gemeentelijke structuurvisies en het L W P .

4-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 onvolledig
en niet onafhankelijk, andere verouderd, een aantal niet uitgevoerd.
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.

Driehuizerkerkweg 270
1985 HW Driehuis.
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Velsen, 12 januari 2014

Aan de Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Betreft:

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:

MHM Verweij

Ad res:

Driehuizerkerkweg 270

Postcode:

1985HW

Plaats:

Driehuis

E-mail:

Verweij@visiebouw.nl

Handtekening

Bijlage: zienswijzen
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Gerneente V e l s e n
1 & JAN. 2014
Gerneente Velsen
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

J.G. Rolvink- van Lieshout
Driehuizerkerkweg 150
1950 HD Driehuis
ansrolvink@planet.nl
0255519870

Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001)
Driehuis, 15 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. 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-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 aantal algemene constateringen van het hart:
-

-

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 24 mei 2013 zes weken ter inzage gelegen. Vlak
voor de feestdagen in december 2013 werd ik op de hoogte gesteld van het vaststellen van de
inspraakrapportage en het ter visie leggen van het ontwerp-bestemmingsplan HOV-trace. De 6
weken termijn voor het indienen van de zienswijzen vallen daarmee in de drukste periode van
het jaar. De inspraakrapportage en het ontwerp- bestemmingsplan met bijlagen bevatten
duizenden pagina's waardoor het bestuderen veel tijd vergt. En dat in een tijd, bedoeld voor rust
en bezinning (en nieuwjaarsrecepties met de beste wensen!) voorwaar geen sinecure.
Hoewel het college bijna een half jaar de tijd heeft gehad voor de inspraakrapportage heeft het
college weinig tot geen gefundeerde reacties op ingediende bezwaren gegeven. Een aantal in
mijn zienswijze gemotiveerde bezwaren ontbreken in de rapportage zelfs geheel.

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.
Deze constateringen geven een beeld van een lokale overheid die niet serieus met meningen en bezwaren
van haar inwoners omgaat.
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.
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2- Commentaar op het inspraakrapport
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 Yi 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.
Mijn bezwaar tegen de verplaatsing en inrichting van het kruispunt Nicolaas Beetslaan en
Driehuizerkerkweg, tegen de toenemende parkeerdruk en verkeersoverlast rondom mijn woning is in de
inspraakrapportage helemaal niet terug te lezen en daarmee voel ik me volstrekt niet serieus genomen en
maak dan ook bezwaar tegen deze gang van zaken. Overigens weet ik dat ik in mijn bezwaar tegen de
verplaatsing van het kruispunt niet de enige ben geweest.

3- Aan vullende zienswijzen
3.1-Nut en noodzaak
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 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. Een
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 trace om de kern Driehuis been (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 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
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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. Drt
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
trace 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 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 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.
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. 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 tracekeuzedocument en deze documenten vormen de basis
voor de uitvoering van HOV Velsen. Volgens het college is de samenwerkingsovereenkomst met de
provincie het cruciale document. Voor de bestemmingsplanprocedure doet deze
samenwerkingsovereenkomst nauwelijks ter zake.
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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 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 vrij liggende 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 trace 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
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.
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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.
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 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 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
gerneente 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 [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 |ig/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 ng/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 u.g/m3 (op 1 januari 2020 aan te
voldoen).
De World Health Organization hanteert voor fijn stof de volgende normen: een grenswaarde van 20
u,g/m3 voor het jaargemiddelde van PM10 en 10 |ig/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
Hoewel deze metingen binnen de Europese norm vallen, stijgen deze ruim boven de WHO normen uit,
waardoor serieuze gezondheidsrisico's bestaan.
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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/afleverinRen/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 officiele meetpunt voor fijn stof in IJmuiden een jaargemiddelde
concentratie van 21,6 u.g/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 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 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 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
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(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 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 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.
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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.
Verplaatsen kruispunt Nicolaas Beetslaan- Driehuizerkerkweg
In uw inspraakrapportage heeft u mijn bezwaar tegen het verplaatsen en herinrichten van het kruispunt
totaal genegeerd. Ik vind dat onbehoorlijk en maak daar bezwaar tegen. Nogmaals geef ik hier mijn
bezwaren onverkort weer:
Ik maak bezwaar tegen de verplaatsing en inrichting van het kruispunt Nicolaas Beetslaan Driehuizerkerkweg. Toelichting: De verplaatsing van dit kruispunt richting het zuiden zal de
geluidswaardes bij mijn woning verder doen toenemen. Afremmen en optrekken van zowel bussen als
verkeer rondom het kruispunt en de daaraan grenzende haltes zal zeer hinderlijk dichtbij komen. Ik
constateer dat er tijdens de gebrekkig uitgevoerde geluidsmetingen geen rekening is gehouden is met
deze verplaatsing. Ook is tijdens de metingen geen sprake geweest van een situatie waarbij tien keer per
uur de doorgang op het kruispunt door een rood stoplicht wordt tegengehouden. Een kruising bovendien
die gekenmerkt wordt door een haakse bocht waar er in de huidige situatie sprake is van een vloeiende
bocht. Met meer rem- en optrekbewegingen tot gevolg.
Verder constateer ik dat er geen rekening gehouden is met de te verwachte stijging van parkerende
auto's rond mijn woning. Doordat de hier geplande opstapplaats volledig buiten de dorpskern ligt en
omdat de HOV route geen enkel NS station aandoet verwacht ik een groeiend aantal reizigers dat zich met
eigen vervoer naar deze opstapplaats begeeft. Een deel daarvan zal in de wijk op zoek gaan naar een
parkeerplaats. Dit is door de reeds bestaande parkeerdruk, veroorzaakt door de begraafplaats en
crematorium Westerveld, onacceptabel. Temeer daar het ontwerp zal veroorzaken dat autobestuurders
verleid worden het laatste deel van de Driehuizerkerkweg, ter hoogte van het voormalig Missiehuis, in te
rijden. Daar is parkeren slechts aan een zijde toegestaan. Van handhaving is nauwelijks sprake op dit
moment. Er is geen reden om aan te nemen dat dit zal veranderen in de toekomst.
Door dit alles zal zowel aan de voor- als aan de achterzijde van mijn woning de verkeeroverlast in zowel
geluid als trilling als verontreiniging door uitlaatgassen onacceptabel toenemen.

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
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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 compensate, zodat zi'i 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.
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 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.
Opnieuw: Verplaatsen kruispunt Nicolaas Beetslaan- Driehuizerkerkweg
In de plantekst bij het ontwerp- bestemmingsplan wordt, op een woord na ( De bushalte wordt gesitueerd
ter hoogte van de kruising van het spoor en de verlegde Duin- en Kruidbergerweg, pag 13
bestemmingsplan), geen aandacht besteed aan het verplaatsen van dit kruispunt. Dit in tegenstelling de
aandacht die aan de overige kruisingen met de HOV wordt besteedt.
In de verbeelding van het trace ( Verbeelding_OW_HOVTRACEl) als bijlage opgenomen bij het
bestemmingsplan is het ingrijpend veranderde kruispunt wel ingetekend. Ik acht dat misleidend en maak
daar ernstig bezwaar tegen.
Nut en noodzaak van de wijziging van dit kruispunt is nergens onderbouwd.
Ik herhaal hier al mijn onder 3.2.genoemde bezwaren tegen de verplaatsing van deze kruising en het
verleggen van de Duin- en Kruidbergerweg voor de kruising met de HOV/spoorbaan bij het crematorium
Westerveld.
Afstemming busverkeer met verkeer met bestemming crematorium en begraafplaats Westerveld
Ik maak bezwaar tegen de overlast van toename van geluid en luchtvervuiling als gevolg van toename van
stoppend en optrekkend verkeer in de omgeving van mijn woning.
Toelichting: niet aangegeven wordt (in ontwerp bestemmingsplan of onderliggende bijlagen) hoe de
afstemming van de busbewegingen zal plaats vinden met het komende en gaande (begrafenis-,
ondersteunings- en bezoekers-) verkeer met als bestemming en/of vertrekpunt crematorium Westerveld.
Gegeven de frequentie van beide groepen valt veelvuldige obstructie en daarmee verbonden
vertragingen en overlast te verwachten. Dit feit maakt tevens dat het ontwerp strijdig is met de relevante
provinciale en gemeentelijke structuurvisies en het L W P .

4-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 onvolledig
en niet onafhankelijk, andere verouderd, een aantal niet uitgevoerd.
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.
Ondervoorbehoud van alle rechten.
Hoogachtend,

J.G. Rolvink- van Lieshout
Driehuizerkerkweg 150
1985 HD Driehuis.

10

J

o u

3
)

>
-c

1 I
<3 J
^3

i 3
03

GEMEENTE VELSEN

1 6 JAN. 2014
Zienswijzen
Stichting Belangengroep
Bewoners van Houtenlaan
en Zeeweg
Op het Ontwerp bestemmingspl
"HOV-Trace"

d.d. 16 januari 2014

Gemeente

Velsen

1 6 JAN. 20ft
Cc

e>o<cZ\*opi

Aan gemeenteraad van Velsen

Stichting Belangengroep Bewoners
van Houtenlaan en Zeeweg
Minister van Houtenlaan 88
1981 EK Velsen-Zuid
smm.visser@planet.nl
06-55158843

Postbus 465
1970ALIJmuiden

Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan HOV-trace (idn: NLIMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001)
Velsen Zuid, 16 januari 2014
Geachte Gemeenteraad,
Bij de procedure van bezwaar en beroep tegen de bestemmingsplanwijziging inzake HOV trace laten wij
ons vertegenwoordigen door mr. R.M. Rensing, advocaat te Haarlem. Mede namens de Stichting
Belangengroep Bewoners van Houtenlaan en Zeeweg (verder te noemen: de Stichting) en de individuele
bewoners die deze brief hebben ondertekend, dient hij separaat een zienswijze in.
Deze brief vormt in aanvulling op de zienswijze van onze advocaat een zienswijze van zowel de Stichting
als rechtspersoon en van de natuurlijke personen die deze brief mede hebben ondertekend.
Wij nemen met deze brief de vrijheid om in aanvulling op die zienswijze een aanvullende zienswijze in te
dienen en maken 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 ons 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 zien wij 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 vinden wij wederom een staaltje van onbehoorlijk bestuur en minachting van de
burgerij. Helaas zijn burgers dit van het college van B8iW 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!
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Wij veroordelen 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 vragen
wij specifiek aandacht voor de volgende punten, maar behouden ons het recht voor om op enig ander
moment aanvullende zienswijzen, dan wel bezwaren, kenbaar te maken.
2- A l g e m e e n c o m m e n t a a r
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 Vi pagina's.
Wij vinden dit uiterst summier omdat dit cruciale thema's zijn op basis waarvan de wettelijke
mogelijkheden en beperkingen voor een bestemmingsplan worden beoordeeld.
3- A a n v u l l e n d e z i e n s w i j z e n
3.1-Nut en noodzaak
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-Umond ontbreekt het aan een coherent openbaar-vervoersysteem. De
verschillende vormen von openbaar vervoerzijn onvoldoende met elkaar verbonden, bestaande HOV-lijnen
vormen geen samenhangend netwerk en zijn op regionale school niet of onvoldoende doorgetrokken. Een
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 somen 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 trace om de kern Driehuis been (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.
Wij betwisten dat een coherent openbaar vervoersysteem ontbreekt in de regio Haarlem-Umond. 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 onzes inziens de reiziger de concrete behoefte bepaalt. Wij missen
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-Umond 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. Wij komen hier later nog op terug. Recent
reizigersonderzoek heeft zelfs aangetoond dat de busreiziger in de concessie Haarlem-Umond 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 betwisten wij niet. Wij betwisten 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
woondelen van IJmuiden de overlast van het reguliere verkeer toe en verbetert de algemene
bereikbaarheid van Velsen en IJmuiden niet. Eveneens dient opgemerkt te worden dat uw raad met motie
7 uit 2013 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. Met andere woorden: 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.
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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
trace en de keuze voor busvervoer over de nieuwe (rond)weg i.p.v. autoverkeer in het kader van de
bestemmingsplanwijziging duidelijker 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, maar tot nu toe is het college
wat ons betreft 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 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 voidoet 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. Bovendien
stond in het tracekeuzedocument op basis waarvan het gemeenteraadsbesluit en het raadsvoorstel van
1

http://raad.velsen.nl/Documenten/moties/Motie-07-van-2013-PvdA-verkeersdoorgang-vanuit-IJmuiden.pdf
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11 September 2008 het deel tussen de Zeeweg en de scholen nog ter discussie. Daarvoor zou in een latere
fase nog een andere oplossing kunnen worden gekozen.
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. 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 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 omdat daarin nauwelijks tot geen planologische
afspraken en/of aspecten zijn opgenomen.
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, betitelen wij 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.
Wij achten 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,
verwijzen wij 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 ons 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.
Overigens had voor HOV Velsen een zogenaamde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
opgesteld moeten worden. Andere overheden die momenteel aan HOV plannen werken, zoals de
provincie Zuid-Holland, hebben daarvoor uitgebreide MKBA's opgesteld. Ons is tot op heden niet duidelijk
geworden waarom de provincie Noord-Holland dat niet heeft gedaan, maar het ontbreken ervan maakt
wel duidelijk dat de studie- en planfase onzorgvuldig en onvolledig zijn geweest.
Omdat wij vinden dat het nut en de noodzaak van deze busbaan nooit objectief zijn aangetoond
verzoek ik u het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Randstedelijke Rekenkomer
Aan het voorgaande willen wij 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
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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 trace daadwerkelijk mogelijk zou
maken, zou daarom voorbarig zijn.
3.2-De inspraakrapportage van het college
Nu volgt onze reactie op de inspraakrapportage van het voorontwerp bestemmingsplan die bij de
plantekst ter visie is gelegd.
Resuitaten van de inspraak.
Algemeen commentaar
Het algemeen commentaar van het College nemen wij ter kennisgeving aan. Op specifieke commentaren
komen wij 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.
Omdat het college ook dit heeft nagelaten vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen.
Luchtkwaliteit
In ons bezwaarschrift ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij het volgende
geschreven: "Gegeven de frequence 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 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 pg/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).
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- een grenswaarde voor het jaargemiddelde op basis van metingen op stedelijke achtergrondlocaties,
de zogeheten blootstellingsconcentratie van 20 u.g/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 p.g/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 u.g/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 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
2012
2013

PM10
24,74
25,57

PM2,5
15,51

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 lonRkanker 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 officiele meetpunt voor fijn stof in IJmuiden een jaargemiddelde
concentratie van 21,6 u.g/m3 berekend in 2012.
Deze berekening betwijfelen wij 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.
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.
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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 hebben wij de verschillen tussen beide rekenmethodes aangegeven.
Tatwi 2. R t k o n r o s u l t a t e n luchtkwaliteit
N O * JaarpimKkfeJd

2012

2016

P M « JaavvmradctoM

m'j
2020

2012

bn&m*]

2016
J

2029

22 8 i22jB|»

24 3.24.5)

213-21 n

21 6-21 6>

=3.0 (225)

21 8*21.7)

: * *iskntmg P J, Troe<sna*ag

22.8 (22.8)'

24.8,24.5)

21.3.217)

21,6(21.6)*

23.0(22.9)

21.8:217)

3 Vartoren van Thetnaarweq

20,6 (20 6 l '

23.0.22,6)

20.2(19.9)

20.8.20.8)'

22.5(22.4)

21.3(21,2)

20.6 iSOS.'

22 9.22.6)

20.2(19 9)

20.8-2O.8>'

22.5'22.41

21 3-21.2)

5 Du*> an KnactoecgannaQ

18.7 11871'

21.4(20.9)

18.6(18.2)

20.1 (20.1)'

21.9(21 3)

20.8.207)

- A anstuiting Sanlp.:om« Ore**
i.>amai»iii3rol»

18 3 (13 3r*

20.8 (20,4)

:8.1 (177)

20.3.20.3,'

21.9-21.9)

20.9(20,8)

40 .van*.Q15)

N B. Tusson h a a K j « do achtorgrondooncornratios

Rekenresultaten behorende bij onderzoek uit oktober 2013
Tjjbpj 2. B o l w w u l t a t o n lucfitkwatitelt
1

H O , JargemkMaU (n^m )
2010

i P.J. TrooBtramg
2 AansJutmg P.J. Troe*slraw9g
.... • <.-,r. . in I I M

;

itvkv«-j

2015

2020

P W . J jaargemuooM: |*nr)
.010

2015

' 1 .. .29

28.2-28.1)

2020

24,1 (24.1 ^

23,4 |23,0)

20.7 (20,4)

24.1 (24.1 r

23.3 .23.0)

20.7 0 0 4)

?9,9 (29.9)'

292.28.1)

26,4 (26.3)

23,4 -23,4)''

22.4 (.22.1)

19 5 (19.2)

28.5 .28.5J

7

27,0 (26.9)

25.3 (25.2)
25.3 .252)

26.4 i26.3)

4 /down

23.4 \23Af

22.3-22.1)

19.5(19.2)

28.5 ( 2 M ?

27.0 .26.9)

5 Durv on <ruic)De<gon*eg

21.6 (21.6)'

20.9 (20.5)

18.0(17,7)

27,2 (27,21

2

25.8 .257)

24.3 (242)

6 Aansajftng SampoortM Drool

20.8 (20.8)

3

20.1 (19.8)

17.2 ('6 9)

25.3 (25.3r'
24.0 ,23,3)
10 v a n a r r o n )

22.6 (22,5)

JO van* 2015)
N 3. Tusson hafcen do achtergrondconcontraties

Rekenresultaten behorende bij onderzoek februari 2012

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 [ig/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
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informatie moeten genereren, zoals de m.e.r.-regelgeving."
Het bus trace is niet in de saneringstool opgenomen.

2

Er is dus te weinig onderzoek gedaan en dit is ook onzorgvuldig uitgevoerd. Ten onrechte is geen m.e.r.
uitgevoerd. Daarom vragen wij u 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 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 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 twijfelen wij 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/Reluidbel 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.
Omdat er grote twijfels bestaan over het door het college uitgevoerde akoestisch onderzoek, vragen wij
u het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Bodem
Wij wijzen 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 en niet in het voorontwerp is gevoegd.
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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 ons 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 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 noemen wij 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 jurisprudence 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
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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 stellen wij de gemeente Velsen bij deze reeds aansprakelijk voor de planschade welke wij als
gevolg van de bestemmingsplanwijziging en de gevolgen van het project HOV Velsen zullen lijden.
3.3-Verder
Los van de inspraakrapportage hebben wij 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 toelichtingen 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:
Wij betwisten de stelling in het ontwerp bestemmingsplan dat geen exploitatieplan noodzakelijk is.
Het is in beginsel verplicht om tegelijkertijd met het bestemmingsplan of projectbesluit 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 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.
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4- Zienswijzen voorontwerp bestemmingsplan HOV-Trac6 (zie bijlage 3)
De door de Stichting gestelde vragen maken onlosmakend deel uit van de zienswijzen op het ontwerp.

5- Nieuwe vragen en conclusies naar aanleiding van de inspraak rapportage (zie bijlage 4)
Deze nieuwe vragen met bijlagen maken onlosmakend deel uit van de zienswijzen op het ontwerp.

6- lnspraak rapportage op het voor ontwerp bestemmingsplan (zie bijlage 5)
Zowel de brief van 281113 kenmerk U13.010513 en de bijbehorende rapportage bestaande uit 53 bladen
maken onlosmakend deel uit van de zienswijzen op het ontwerp.

7- Afsluitend
Het geheel van de zienswijzen en de stukken bij het ontwerp bestemmingsplan bekijkend, concluderen wij
dat het ontwerp bestemmingsplan zeer onzorgvuldig tot stand is gekomen. Veel onderzoeken zijn dubieus
en niet onafhankelijk of zijn zelfs niet uitgevoerd. En onterecht is geen m.e.r. opgesteld.
Dit laat een beeld van een falende overheid zien die niet in het belang van zijn burgers opereert.
Wij vragen u met klem om het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen. Mocht u alsnog instemmen
met het ontwerp, dan hebben wij 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,

Bijlagen
n
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V—^

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
Brief aan Randstedelijke Rekenkamer d.d. 17 oktober 2013
Zienswijzen voorontwerp bestemmingsplan HOV - Trace
Nieuwe vragen en conclusies naar aanleiding van de inspraakrapportage
Inspraakrapportage op het voorontwerp bestemmingsplan
Volmachten van bewoners
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Bijlage: 1

Ontwerp bestemmingsplan
"HOV-Trace"

Van Vislijn tot HOV-buslijn?
d.d. 22 September 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 H O V Velsen
willen aanleggen.
Hoofdstuk 1 is een korte historie van gebeurtenissen en beslissingen die tot het project H O V 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 H O V Velsen op te starten. Voor een kijk op H O V 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 H O V 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 nun 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 N S 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. O p 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 H O V 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 H O V busverbinding
tussen Haarlem en IJmuiden te realiseren. In dat kader werden in 2006 een zogenaamde
businesscase en in 2007 een tracekeuzedocument opgesteld.
1

Op basis van het tracekeuzedocument heeft de gemeenteraad van Velsen in 2008 onder de naam
H O V Velsen een nieuw trace 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. O p
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
trace van H O V Velsen.
In het voorjaar van 2011 is begonnen met de aanleg van het trace. 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-trace, 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?
O p de website van de provincie Noord-Holland wordt vermeld waarom H O V Velsen gerealiseerd
moet worden.
" H e r 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-trace 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 trace 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 H O V 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 H O V Velsen zijn een vrijliggende busbaan over het oude spoor en een spoortunnel
onder de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Deze onderdelen vormen naar schatting ruim 8 0 % 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 businesscase 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.
2

2007
De provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen hebben een studie door Grontmij laten
uitvoeren naar een trace voor een snelle busverbinding. Er zijn drie traces bekeken. Uit de studie
kwam het trace via de oude spoorlijn als beste naar voren. Deze variant biedt volgens de provincie
de beste kansen voor succesvol H O V . De stiptheid, toekomstvastheid, robuustheid en uitstraling
van H O V is hier volgens de provincie maximaal.
3

2008
In juni koos het college van B & W van Velsen een van de traces. 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 tracekeuze.

2
3

te raadplegen en downloaden via: http://www.camscanner.net/share/2aHHe/w82s14btx5Qt
te raadplegen en downloaden via: http://www.miinbestand.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 financiele uitwerking van het gekozen trace.
2010
Op 11 februari stemde de gemeenteraad van Velsen in met een bijdrage van 5% aan het project
H O V 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 samenwerkingsovereenkomst
waarin de afspraken staan voor de uitvoering en financiering van het project H O V Velsen.
4

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 H O V 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 trace. Dat betreft 4 delen van de 10 deeltraces (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
voorkeurstrace. 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
H O V 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-trace te heroverwegen en een onafhankelijk herijkingsonderzoek te laten
doen.
De groepen tegenstanders hebben zich in de loop van 2012 georganiseerd in een
samenwerkingsverband: de samenwerkende belangengroepen tegen de vrijliggende busbaan en
spoortunnel H O V 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.V/www.miinbestand.nl/Bestand-DLBHEJEW6KGD.pdf
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3. Waarom tegen het HOV trace?
In dit hoofdstuk worden onze argumenten en zorgen besproken. Daarbij is het belangrijk aan te
geven dat de tegenstand zich niet richt op H O V in het algemeen, maar op een deel van het gekozen
trace 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 gemtensiveerd 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 Elverding 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.
5

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
W O B verzoek openbaar is geworden, en dateert uit 2006. Die business case is echter gebaseerd op
reizigersaantallen uit 2002. In de B C 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 3 0 % is
gebaseerd, is niet bekend. De financiele en economische realiteit zijn nu bovendien drastisch
anders dan toen. Bovendien is de betreffende businesscase sinds 2006 niet aangepast. De B C 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 financiele en economische omstandigheden.
Dat blijkt uit een brief 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".
6

Uiteraard zijn binnen publieke organisaties en overheden de omstandigheden in veel opzichten
anders dan bij ondememingen 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 het 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 D E 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
6

hnp://www.njksovertieid^
besluitvorTnina-infrastructurele-proiecten.html
te raadplegen en downloaden via: http://www.camscanner.net/share/2aHHe/w82s14dkicxf
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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) . Die neemt alle effecten van belang mee, niet
alleen economische. Maar een dergelijke analyse is voor H O V Velsen nooit gemaakt.
H O V Velsen lijkt daarom vooral een prestige project te zijn.
7

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 deeltrace. 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 W e e van de T U Delft heeft recent nog geinventariseerd dat sinds 1980 in
Nederland 100 M I L J A R D Euro verspild is aan infrastructurele projecten. Waarschijnlijk gaat het
project de belastingbetaler nog meer geld kosten.
8

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 H O V 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)
[2011-2013
2014
20151 2016 e.v.l
SOM
H O V bijdrage aan Provincie
H O V Kromhoutstraat
H O V Marktplein tot rotonde Planetenweg
H O V Lange Nieuwstraat van Velserduinweg
tot Plein 1945
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV

€ 167

Subsidie Provincie

TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE VELSEN HOV
begroting

Velsen 2014 en raadsbesluit

€ 2.666

€4.900

€ 1.600
€3.150
€ 600
€ 4.008-

€ 4.075-

€ 1.954

€ 1.442

€8.068-

€4.364|

€3.000
€5.962
€4.900
€2.400
€ 1.720
€680
€965
€ 1.600
€1.600
€3.1501
€600
€ 16.151-

€2.400
€ 1.720
€680
€ 965
€ 1.600

Lange Nieuwstraat van Marktplein tot Velserduinweg.
Marktplein
Plein 4 5 Z e e w e g kruising
P J Troelstraweg
Santpoortse Dreef / Hagelingerweg rotonde
Deeltrace 1
Fietspad Zeeweg tot aan A m s t e l d u i n

Bronnen:

€ 167

€ 5.962

€2.6661

€10.426

Kromhoutstraat

Totale kosten H O V V e l s e n
Begroting Provincie
Planschade

€ 60.955
€ 3.000

TOTAAL HOV VELSEN

€ 74.381

7

http://nl.wikiDedia.ora/wiki/MaatschaPDeliike kosten-batenanalyse: Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een
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 financiele en nietfinanciele kosten en baten opgenomen worden. In dit laatste geval dient er gewerkt te worden met kengetallen die de niet-financiele
kosten en baten monetanseren. Een MKBA kan uitgevoerd worden op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.

8

hrtp://www nu.nl/economie/3506539/zon-100-miliard-verspild-infrastructuur.html
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Daarbij draagt de gemeente Velsen 5% bij in de financiele 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 B C 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 een 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 2010 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 D E doelgroep voor
die reizigersgroei.
W e 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 H O V projecten. Men moet zich wel realiseren dat H O V 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.
9

Sterker nog: wij zijn bang v o o r krimp v a n de r e i z i g e r s a a n t a l l e n . C B S 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 o n d e r l i g g e n d busnet en de frequentie van de H O V - b u s niet g e g a r a n d e e r d
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.miinbestand.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 worden .
10

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 g e e n nieuwe b u s s e n 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
gecreeerd. 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 presentatie 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 brief aan
het College van B&W grote zorg uitgesproken over de verkeersveiligheid.
11

12

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).

1 0 http://www.ijmuidercourant.nl/Drofile/uwkrantenid nl bloq id index php idpaqe user a6cac190acc466941ce964bc94a8f88c/article2
4506693.ece/Geen-R-net-voor-bus-73-Beverwi]k-Heemskerk-Uitaeest
11 te raadplegen via http://www.miinbestand.nl/Bestand-GFFQIXRGQJHI.pot
12 te raadplegen via http://www.miinbestand.nl/Bestand-4A3ACBCEWHNJ.pdf
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Recent reizigersonderzoek van de K p V V laat namelijk zien dat reizigers in de concessie HaarlemUmond 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 O V 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 H O V 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. O p 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 geexploiteerd zal de dienstregeling
onderhevig raken aan meer materiele 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 kem van Driehuis aandoen.

3.13. De communicatie

van de gemeente en provincie

De gemeenteraad heeft op 11 September 2008 zonder veel inspraak een trace voor dat
zogenaamde H O V Velsen vastgesteld, waarbij het oude spoor dus een busbaan moet worden.
Nooit zijn woongebieden langs het beoogde trace actief en per adres gemformeerd. De enige
communicatie over het trace vond plaats door 2 summiere oproepen voor informatiebijeenkomsten
via een lokaal krantje dat veel inwoners niet lezen. A a n het besluit zijn voorafgegaan: vier
informatieavonden waarover door gemeente Velsen slechts met een klein berichtje in een lokaal
krantje is gemformeerd. Daaruit is een klankbordgroep geformeerd die gedwongen werd een keuze
uit drie traces 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://vvww.kDw.nl/KpW/KpVV-Ovenae-Content/KpW-Overiqe-Content-Media/Bijlaqen-Dublicaties/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.

jHjwnkomst Hoo waar$
K

>penbaar Vervoer

!<?meentegids Velsen

'S^hrmatiebijevnkomst

over

Jfaugwaardig OpeiibAar Vervoef?

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.
H O V Velsen en de tegenstand staan daarmee niet op zich en is dus niet als lokale aangelegenheid
meer te bestempelen.
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4. Resume
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 R I J N M O N D agglomeratie, waar een netwerk
van trein-, metro-, lightrail-, tram- en busverbindingen voor efficient, betrouwbaar en comfortabel O V
zorgen. E e n van die onderdelen is Randstadrail dat na wat opstartproblemen zeer succesvol is
geworden. V a n hartje Den Haag rechtstreeks naar Zoetermeer, Diergaarde Blijdorp of Rotterdam
Centraal en verder. Als er dan H O V 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 H O V
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 financiele 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 trace 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 b u s b a a n en tunnel lijkt v o o r a l s n o g i n v e s t e r e n 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 Dreijer 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

1 4 te raadplegen via http://wvvvv.miinbestand.nl/Bestand-EG6QXULHPQTP pdf
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Ontwerp bestemmingsplan
"HOV-Trace"

Brief Randstedeiijke Rekenkamer
d.d. 17 oktober 2013

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
O n d e r w e r p : onderzoekstip: traces HOV-proiecten nodiq en nuttia of verspillina?
Velsen en het Gooi, 17 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-Umond 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 (efficientie) 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 H O V - p r o j e c t e n ?
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 frequence, 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 gei'nformeerd 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 m o g e l i j k h e i d v a n b e l a n g e n v e r s t r e n g e l i n g k a n d a a r o m niet g e n e g e e r d
worden.
Van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar nut en noodzaak en invulling van de traces 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 trace 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 trace 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 trace slechts 2 minuten bedraagt. In
een uitzending van Eenvandaag
(http://www.eenvandaaq.nl/binnenland/47203/ onvollediqe voorlichtinq over qooische 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.
Trace 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 Iijn320 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 e n g e m e e n t e n o n v o l d o e n d e o n d e r k e n d
6-1 P r o j e c t r i s i c o ' 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, financiele
aspecten en de maatschappelijke onrust. Daardoor zijn er onvoldoende tegenmaatregelen
beschreven om risico's te beperken.
6-2 Risico's voor g e m e e n t e n
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 p l a n o p t i m i s m e , gebrek a a n s e r i e u z e i n s p r a a k en gebrek d a a d w e r k e l i j k e
invloed v a n 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 financiered
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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Deze brief en dit verzoek worden ondersteund door een verscheidenheid aan bewonersgroepen,
stichtingen, bedrijven en politieke partijen in de betrokken gemeenteraden en in provinciale staten.
Indirect staan er eveneens 4.000 individuele burgers achter omdat zij de twee petities tegen de
vrijliggende infrastructuur in beide HOV-projecten hebben ondertekend.
Als laatste willen wij duidelijk maken dat wij niet tegen hoogwaardig openbaar vervoer zijn. Voor
een deel beschikt de provincie al over een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk. Wij denken dat
dit netwerk met veel minder kosten en minder ingrijpende maatregelen op te waarderen valt tot
een toekomstvast netwerk. Bovendien geloven wij in meer innovatieve oplossingen voor het
mobiliteitsvraagstuk.
Laten we ook niet vergeten dat de bus niet de populairste vorm van openbaar vervoer is en dat
dure maatregelen de bus tot op heden niet populairder hebben gemaakt. Het aantal busreizigers
blijft dalen.
Wij hopen binnen afzienbare tijd van u te horen.
Met vriendelijke groet,
Diverse belangenorganisaties
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Meer informatie:
www.hovqooi.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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Stichting Transport Opportunities Ports

G

Logistics & Tourism
Dammerweg 1

1 6 JAN. 20tt

G e m e e n t e Velsen

1383 HT W e e s p
p.kuiper@bouwinvest.nl

T.a.v. de G e m e e n t e r a a d
Postbus 4 6 5
1970 AL IJmuiden

Betreft: Zienswijze o n t w e r p bestemmingsplan HOV-trace (idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001)
W e e s p , 16 januari 2014
Geachte G e m e e n t e r a a d ,
Wij maken met deze brief gebruik van de gelegenheid en net recht o m bezwaren tegen en zienswijzen o p
het o n t w e r p Bestemmingsplan " H O V - t r a c e tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de
Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden". Zie ook het hierboven vermelde idn.
1-Belang Stichting T O P
De Stichting Transport Opportunities Ports - Logistics & Tourism (verder te n o e m e n : de Stichting) heeft
als missie o m de optimaal goederen- en personentransport van en naar kustplaatsen in Nederland te
bevorderen.
In het kader van deze missie stelt de Stichting als doel IJmuiden als Zeehaven w e e r per rail bereikbaar te
maken.
Missie Stichting TOP
IJmuiden staat nu vooral bekend o m de nabijheid van de staalindustrie en o m de vis. M a a r met name de
zware industrie zorgt v o o r een beeld van IJmuiden als vervuilende plaats. Door ingrijpende maatregelen
o m de vervuiling door Tata Steel terug te dringen en door de groeiende aanwezigheid van groene en
duurzame bedrijven, bestaat nu de kans o m de balans van vervuilende stad o m te laten slaan naar
duurzame s t a d !
IJmuiden - Wind Energy

Hotspot

Op het gebied van de offshore industrie en toeleveringsbedrijven maakt IJmuiden e e n stormachtige groei
door.
Naast de visserij is IJmuiden een geliefde en belangrijke basis v o o r de offshore industrie g e w o r d e n . Lag
eerder de nadruk op olie- en gaswinning op de N o o r d z e e , het zwaartepunt verplaatst zich meer en meer
richting (wind)energie opwekking op de N o o r d z e e .
Het aantal windmolens en w i n d m o l e n p a r k e n zal de k o m e n d e jaren groeien, niet alleen in het
Nederlandse deel van de Noordzee. V o o r de aanleg van w i n d m o l e n p a r k e n en hun fundering w o r d e n
o n d e r d e l e n en materialen via de zeehaven van IJmuiden aangevoerd. Deze aanvoer zal niet van tijdelijke
aard zijn, omdat w i n d m o l e n s o n d e r h o u d nodig h e b b e n en na hun economische levensduur vervangen
dienen te worden Windenergie draagt bij aan terugdringing van de C 0 2 uitstoot v o o r elektriciteitsopwekking. Zo draagt IJmuiden als uitvalsbasis v o o r offshore bedrijven bij aan verduurzaming van de
Nederlandse maatschappij!
IJmuiden - Visstad van

Nederland

IJmuiden groeide in haar relatief korte historie uit tot een belangrijke vissersplaats. O p dit m o m e n t is de
Umuidense visafslag de 2e in grootte van N e d e r l a n d . IJmuiden biedt huisvesting aan e e n groot aantal
vissers en visverwerkende bedrijven. Duurzame visserij en duurzame kweek van vis w o r d t steeds

belangrijker. IJmuiden kan bijdragen aan een goed imago van de visserij en d a a r m e e het duurzame
karakter van de stad benadrukken.
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Bovenstaande figuur laat zien dat het aantal bedrijven in de branches die belangrijk zijn voor IJmuiden
groeit, ondanks de economische crisis.
IJmuiden - cruise- en ferryhaven

voor personen

en

goederen

In IJmuiden meert dagelijks de ferry vanuit Newcastle (Noord-Engeland) aan. Deze wordt geexploiteerd
door DFDS Seaways. Het personen- en goederenvervoer via deze lijn groeit. De lijn biedt grote
mogelijkheden v o o r goederenvervoer tussen Noord-Engeland en M i d d e n - E u r o p a en Noord-ltalie.
Ook de cruisevaart via IJmuiden (de IJmondhaven) neemt een grote vlucht. Steeds m e e r rederijen kiezen
IJmuiden als stopplaats o m de urenlange doorvaart naar en van A m s t e r d a m te vermijden. Het vervoer
groeit met 10% per jaar.
De aan- en afvoer van personen is m o m e n t e e l problematisch, hoewel DFDS dit (nog) niet als probleem
ervaart. De KVSA terminal zet relatief dure en vervuilende bussen in voor personenvervoer naar en van
A m s t e r d a m . De dichtstbijzijnde bushalte liggen op 500 m e t e r afstand. V o o r reizigers met veel bagage is
dit geen ideale vervoerswijze.
IJmuiden - omringd

door een grote diversiteit

van

natuurgebieden

De gemeente Velsen wordt omringd door o n d e r andere aantrekkelijke landschappen en natuurgebieden,
zoals Nationaal Park Zuid-Kennemerland, recreatiegebied S p a a r n w o u d e en de imposante kuststrook. Dit
maakt Velsen potentieel een aantrekkelijke toeristische bestemming.
Velsen -foremen

gemeente

In Velsen w o n e n 67.000 mensen, waarvan een kleine 60.000 onder het Noordzeekanaal. In 2003 bedroeg
het OV-gebruik door inwoners van Velsen 5,7% tegenover autogebruik van 79,5%. Het OV-gebruik ligt
daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde van 12,6% en het autogebruik op 75%.
Opvallend is dat het aandeel OV van 1996 tot 2000 steeg van 7% naar 12,5%, exact de periode dat Lovers
Rail een treinverbinding onderhield tussen IJmuiden en A m s t e r d a m CS. Daarna stortte het OV-gebruik in
tot 5,7% in 2003. De aanwezigheid van railvervoer lijkt dus e e n daadwerkelijke groei van het OV-gebruik
te bewerkstelligen, terwijl busvervoer nauwelijks tot groei leidt.
Groeiende mobiliteit(sproblemen) - rail is DE oplossing

De mobiliteit in Nederland en ook in Velsen neemt toe. W e hebben aangetoond dat ondanks de
groeiende mobiliteit het OV-gebruik niet toeneemt. Dit veroorzaakt steeds meer congestieproblemen in
de regio, w a a r d o o r p r o b l e m e n ontstaan in de aan- en afvoer van g o e d e r e n , materialen en personen
(toeristen, dagjesmensen en forenzen). V o o r een groeiende markt w o r d e n de logistieke p r o b l e m e n en
risico's daardoor groter, maar ook voor inwoners van Velsen w o r d t het moeilijker de regio te verlaten of
te bereiken.
Huidige

logistiek

Op dit m o m e n t w o r d e n goederen en personen veelal via de w e g aangevoerd. Bij het vervoer van
w i n d m o l e n onderdelen ontstaan extra p r o b l e m e n . Door de o m v a n g van de onderdelen, moeten
transporten begeleid w o r d e n . Soms moeten wegen w o r d e n afgezet en zelfs lantaarnpalen en andere
obstakels tijdelijk verwijderd w o r d e n . Niet alleen zorgt deze wijze van vervoer voor relatief hoge kosten,
het vervoer is traag en o n b e t r o u w b a a r en vergt veel voorbereidingstijd.
De 'ontvangst' van toeristen en dagjesmensen in IJmuiden is allerminst gastvrij met name v o o r m e n s e n
zonder auto. Er rijden bussen, maar deze stoppen niet dichtbij de Felison Terminal en de Cruise Terminal.
Alleen in de z o m e r m a a n d e n rijden bussen frequent naar het strand. Bovendien is busvervoer niet
comfortabel
Gewenste

logistiek

Energiebedrijven, offshore bedrijven, leveranciers van o n d e r d e l e n , zijn gebaat bij een soepele, snelle en
goedkope logistiek. Toeristen reizen graag comfortabel en snel naar toeristisch aantrekkelijke plekken,
terwijl eveneens grote w a a r d e hechten aan snelheid, comfort en snelle directe verbindingen.
Vervoer per spoor biedt grote v o o r d e l e n ten opzichte van w e g v e r v o e r :
hoge snelheid
-

grote capaciteit

-

grote betrouwbaarheid
duurzame v o r m van vervoer
biedt groeimogelijkheden

-

obstakelvrij

Kosten/Baten
Velsen beschikt over spoorinfrastructuur, hoewel v e r o u d e r d . Deze infrastructuur moet opgeknapt
w o r d e n , maar dat is altijd nog g o e d k o p e r dan nieuw aanleggen. Bovendien kent e e n d e e l van mogelijke
spoortraces nog steeds de b e s t e m m i n g spoor. V o o r e e n directe verbinding met A m s t e r d a m moet
uiteraard nieuw spoor w o r d e n aangelegd. M a a r er kan ook gekozen w o r d e n voor spoorvervoer via de
opgewaardeerde 'vislijn', w a a r d o o r treinen, metro's e n / o f lightrail bij Santpoort-Noord kunnen aansluiten
op het bestaande hoofdspoorwegennet.
De hedendaagse techniek biedt v o l d o e n d e mogelijkheden en veiligheidstechnieken o m verschillende
soorten railvervoer over hetzelfde spoor te laten rijden.
Alleen al het vervoer van w i n d m o l e n o n d e r d e l e n kan met e e n rit per week c o m m e r c i e e l w o r d e n
geexploiteerd.
Railvervoer is HET noodzakelijke middel v o o r de e c o n o m i s c h e groei van IJmuiden en Velsen en o m
IJmuiden en Velsen op de kaart te zetten als duurzame en
2-Bezwaarschrift v o o r o n t w e r p en de reactie van het college
Onze Stichting heeft een inspraakreactie over het v o o r o n t w e r p bestemmingsplan HOV trace. In d e
inspraaknota van het college staat de reactie ten onrechte als de reactie van e e n natuurlijk p e r s o o n , B.
Oosterop, v e r m e l d .

De kern van ons bezwaarschrift en uiteindelijk van deze zienswijze is dat onze Stichting van mening is dat
het bestemmingsplan de mogelijkheid o m e e n spoorlijn aan te leggen o p e n moet houden.
O m d a t wij ook het nut en de noodzaak van een vrijliggende busbaan betwijfelen, vragen wij ons
uberhaupt af of de wijziging van de bestemming in een verkeersbestemming zinvol en wettelijk mogelijk
is, maar dat terzijde.
Het college heeft in zijn inspraaknota naar onze mening o n v o l d o e n d e o n d e r b o u w d w a a r o m de
spoorbestemming niet in stand zou m o e t e n blijven of w a a r o m er geen mogelijkheid is geboden o m een
spoorlijn in de toekomst (weer) mogelijk te maken.
In onze inspraakreactie hebben wij eveneens betoogd dat railvervoer de meest milieuvriendelijke
vervoersmethode voor goederen en personen is. H o e w e l e e n busverbinding slechts in beperkte mate
negatief bijdraagt aan de luchtkwaliteit, is extra milieubelasting in e e n zwaar belaste regio naar onze
mening ongewenst. Het HOV trace is bovendien o p g e n o m e n in het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL). Het trace is een zogenaamd In Betekende M a t e (IBM) bijdragend project. Dat houdt
in dat aan strengere milieuvoorwaarden moet w o r d e n voldaan.
In het geval het project als spoorverbinding zou w o r d e n gerealiseerd, zou het zelfs gezien kunnen w o r d e n
als een project dat negatieve effecten van andere IBM projecten tegengaat en dat zou bijdragen aan een
verbetering van de luchtkwaliteit.
Het college betoogt in de inspraaknota dat de minister van l & M het spoortrace niet meer als stamlijn ziet.
Uit het enkele feit dat de minister ingestemd zou hebben met het opbreken van de infrastructuur, kan
echter niet geconcludeerd w o r d e n dat e e n spoorlijn niet zinvol zou zijn. De minister heeft met haar
besluit enkel voldaan aan een verzoek van lagere overheden o m de busbaan mogelijk te kunnen maken.
Wij hebben eerder betoogd dat e e n spoorlijn door de combinatie van g o e d e r e n - en personenvervoer
rendabeler zal zijn dan alleen een OV lijn.
Het bevreemdt ons dan ook dat in de studiefase een spoorlijn voor goederen- en personenvervoer niet als
serieus alternatief is onderzocht en als alternatief aan u is voorgelegd. Het college heeft alleen via andere
kanalen aangegeven dat bedrijven in het havengebied van IJmuiden het verdwijnen van de
spoorverbinding j a m m e r vinden, maar niet financieel zouden willen bijdragen.
Onze Stichting heeft e e n ander beeld van de bereidheid van bedrijven en investeerders o m financieel bij
te dragen aan een spoorverbinding naar de Zeehaven IJmuiden. Onze Stichting heeft bijgevoegde
visienota, waarvan de aangepaste versie te vinden is op:
http://www.herikferrvrail.com/visienota2011.html,

op basis van gesprekken met diverse ondernemers in

het Havengebied en met potentiele investeerders opgesteld.
Ook op dit moment vinden verdere verkennende gesprekken plaats met ondernemers en investeerders.
Wij hebben dan ook een ander beeld bij de bereidheid o m te investeren in een spoorverbinding dan het
college aan u meldt.
In Nederland worden steeds m e e r i n f r a s t r u c t u r e ^ projecten gefinancierd d o o r meerdere partijen, vaak
een combinatie van centrale o v e r h e i d , provincies, g e m e e n t e n en bedrijven. Een dergelijke
financieringsconstructie voor e e n spoorverbinding naar Zeehaven IJmuiden lijkt ons goed haalbaar.
Daarom vinden wij het voorbarig dat het college stelt geen noodzaak te zien in het b e h o u d e n van e e n
spoorbestemming in het kader van de W e t RO en het voorliggende o n t w e r p bestemmingsplan.
3-Aanvullend
3.1-Nut en noodzaak
De Stichting 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. Wij missen een
o n d e r b o u w i n g of verwijzing naar een d o c u m e n t waarin die constatering is o n d e r b o u w d . En zelfs als de
constatering in algemene zin correct is, d a n 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 O V behoefte en het eventuele gebrek aan coherentie in deze regio onderzocht zijn. In het
onderhavige HOV project is dit niet het geval.
De vraag is bovendien of het een p r o b l e e m is dat OV lijnen niet verder zijn doorgetrokken. Daarvoor is het
nodig de reizigersaantallen, overstapcijfers en reiswegen te o n d e r z o e k e n . 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 e i n d b e s t e m m i n g tussen een rit per OV en
per auto bepaalt vaak de keuze van het v e r v o e r m i d d e l . Pas als de reisduur per OV aantrekkelijker wordt
ten opzichte van de reisduur per auto zal e e n 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 w o r d e n , dan nog w o r d t de tijdwinst niet significant groter.
Daarom is de conclusie die het college trekt, nl. dat de lijn Haarlem-IJmond e e n ontbrekende verbinding is
onterecht. Er bestaat nl. een goede verbinding: buslijn 75.
Daarnaast geeft het college als reden voor de noodzaak van het bus trace dat er sprake is van een
t o e n e m e n d e verkeersdruk die de bereikbaarheid en leefbaarheid van IJmuiden en omgeving onder druk
zet. Die t o e n e m e n d e verkeersdruk betwisten wij niet. Wij betwisten w e l dat het bus trace deze
verkeersdruk zal verlichten en dus de bereikbaarheid en leefbaarheid van IJmuiden en omgeving ten
goede zal k o m e n .
Een spoorverbinding zal de bereikbaarheid van IJmuiden v o o r goederentransport en personenvervoer w e l
aanzienlijk verbeteren.
Er is een concrete business case op basis waarvan e e n 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 e e n reizigersgroei van 30%. Inmiddels zijn w e 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.
Wij achten het noodzakelijk dat bij e e n 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 v e r a n d e r d . Ook mobiliteitsbehoeften zijn aan verandering
onderhevig.
Een business case is wat ons betreft w e l degelijk e e n cruciaal document. In dit geval bestond/bestaat hij
zelfs, maar is nooit aangepast aan de gewijzigde o m s t a n d i g h e d e n .
Overigens had voor HOV Velsen ons inziens beter een zogenaamde Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (MKBA) opgesteld kunnen w o r d e n . A n d e r e o v e r h e d e n die m o m e n t e e l aan H O V plannen w e r k e n ,
zoals de provincie Zuid-Holland, h e b b e n daarvoor uitgebreide M K B A ' s opgesteld. Ons is tot op heden niet
duidelijk geworden w a a r o m de provincie N o o r d - H o l l a n d dat niet heeft g e d a a n , maar het ontbreken ervan
maakt w e l duidelijk dat de studie- en planfase veel beter hadden gekund en g e m o e t e n .
4-Afsluitend
Hoewel de Stichting juridisch gezien geen b e l a n g h e b b e n d e is inzake de milieu- en natuuraspecten van het
bestemmingsplan, hebben wij wel van natuurbeschermingsorganisaties en particulieren begrepen dat er
grotere belemmeringen voor de aanleg van e e n busbaan lijken te zijn dan door het college in eerste
instantie is voorzien.
Juist d a a r o m is de instandhouding van een milieuvriendelijke s p o o r b e s t e m m i n g van groter belang dan het
college en u wellicht denken.
M e t een per spoor bereikbare Zeehaven zijn grote economische en financiele voordelen te bereiken dan
met e e n HOV verbinding.

Beseft u zich goed dat het onmogelijk maken van e e n spoorverbinding een belemmering betekent voor de
bereikbaarheid van het Havengebied in IJmuiden en daarmee een belemmering voor de economische
ontwikkeling en concurrentiekracht van Zeehaven IJmuiden.
Daarom vragen wij u de bestemming spoor in ieder geval te handhaven. M o c h t het college u adviseren
s p o o r b e s t e m m i n g niet meer mogelijk te maken, dan vragen wij u het o n t w e r p bestemmingsplan niet vast
te stellen.
Onder v o o r b e h o u d van alle rechten.
Hoogachtend,

Uffll. Kui >er/
« Penning »ees4er Stichting Transport Opportunities Ports - Logistics & Tourism;
l A d v i s e u r Herik Rail Cargo.

Bijlage
1.

Visienota spooraansluiting IJmuiden

Velsen, 12 januari 2014

Aan de Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Betreft:

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,
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Stichting Visie en Analyse
Spieghellaan 27
1985GKDriehuis
jgrbeskers@haarlem.nl
0255-520986

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

Geachte Gemeenteraad,
De stichting Visie en Analyse vertegenwoordigd 57 inwoners van Velsen zie de bijlage.
Bij de procedure van bezwaar en beroep tegen de bestemmingsplanwijziging inzake HOV trace laten wij
ons vertegenwoordigen door mr. R.M. Rensing, advocaat te Haarlem. Mede namens ons dient hi] separaat
een zienswijze in.
Wij nemen 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-trace tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de
Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden". Zie ook het hierboven vermelde idn.
Algemeen commentaar
Het algemeen commentaar van het College nemen wij ter kennisgeving aan. Op specifieke commentaren
komen wij 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 het 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 het 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 frequence van busverkeer valt veelvuldige obstructie en daarmee
1

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 merken wij 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 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 onze 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 |ig/m voor het jaargemiddelde.
- een grenswaarde waarbij het daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen boven 50 u.g/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 u.g/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/™3 (op 1 januari 2020 aan te
voldoen).
De World Health Organization hanteert voor fijn stof de volgende normen: een grenswaarde van 20
u.g/m3 voor het jaargemiddelde van PM10 en 10 u.g/m3 voor het jaargemiddelde van PM2,5. Zie:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO SDE PHE OEH 06.02 eng.pdf.
3
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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.
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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 hebben wij de verschillen tussen beide rekenmethodes aangegeven.
Tabol 2 FfekMVMuttaton luchtkwibtoit
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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 kadervan 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 ug/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
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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

Er is dus te weinig onderzoek gedaan en is ook onzorgvuldig uitgevoerd. Ten onrechte is geen m.e.r.
uitgevoerd. Daarom vragen wij u het bestemmingsplan niet vast te stellen. Waarom wordt de
gemeenteraad niet gei'nformeerd over de wettelijke norm van luchtkwaliteit voor het nieuwe
bestemmingsplan zodat ze een juiste 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-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: RVV 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.
Het 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 vragen wij u op dit moment het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
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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 onze 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 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 twijfelen wij 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/Reluid/Reluidbel 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 vragen wij u op dit moment het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.
Bodem
Wij wijzen 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.
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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.

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 ons 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 noemen wij 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. De 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
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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
werkelijke 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.
Wij maken bezwaar tegen het ontbreken van een meer gedetailleerde financiele paragraaf in
onderliggende documenten waarin een planschadeartikel wordt beschreven. 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 onze 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 vragen wij u het
bestemmingsplan niet vast te stellen

Verder
Los van de inspraakrapportage hebben wij 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 compensate, zodat zij behouden dienen te blijven. De betreffende
groenvoorzieningen zijn gesitueerd langs de Heerenduinweg, de spoorbaan
* Einde citaat.
Aan deze doelstellingen in de toelichting 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
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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:
Wij betwisten 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 niet 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 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, concluderen wij
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 wij het totaal een onvoldoende geven. Daarom krijgt dit college wat ons 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.
Wij zijn 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.
Mocht u alsnog instemmen met het ontwerp, dan hebben wij er groot vertrouwen in dat het door u
vastgestelde bestemmingsplan geen stand zal houden bij de Raad van State.
Onder voorbehoud van alle rechten.
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J.G.R. Beskers Voorzitter
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