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Inleiding
1.1 Aanleiding
Voor de ontwikkeling van het kustgebied is het Ambitiedocument “Kustplaats IJmuiden aan
Zee” opgesteld. In dit Ambitiedocument worden de gewenste ontwikkelingen rond om de
Jachthaven beschreven. In de loop naar de raadsvaststelling van dit Ambitiedocument zijn,
met name door het bedrijfsleven, zorgen geuit over het document. Reden voor de directie
van Velsen om in samenwerking met de ODIJ, op basis van het Ambitiedocument opdracht te
geven onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de gevolgen van het project op de
milieuaspecten en de daarmee samenhangende ruimtelijke gevolgen. Dat heeft geresulteerd
in deze Quick Scan waarin de milieusituatie in het ontwikkelgebied en de ruimtelijke
consequenties voor de ontwikkelingen worden beschreven. Daarnaast gaat de Quick Scan in
op de consequenties van de ontwikkelambities voor omliggende bedrijfsactiviteiten. Deze
Quick Scan sluit aan bij het detailniveau van het Ambitiedocument.
1.2 Leeswijzer
In dit eerste hoofdstuk wordt de
context (aanleiding), het domein en
het bereik (wat is de waarde) van
deze notitie aangegeven. Er is een
paragraaf toegevoegd met een korte
introductie over milieu en ruimtelijke
ordening, de verschillen en de
relatie. Hier wordt ook concreet
ingegaan op de status van de
bestaande bestemmingsplannen, in
casu “Industrieterrein Tata Steel” en
“Havengebied IJmuiden”
In hoofdstuk 2 is een samenvatting gegeven van de belangrijkste conclusies uit de notitie.
In de daaropvolgende hoofdstukken is steeds ingezoomd op één milieuonderdeel en gekeken
wat de milieugevolgen van de ambitie zijn voor de omgeving en wat de milieugevolgen op de
ambitie vanwege de omgeving zijn. Per hoofdstuk is kort aangegeven wat de ruimtelijke
risico’s vanwege deze milieugevolgen zijn.
1.3 Introductie milieu vs. ruimtelijke ordening
De omgeving wordt veelal beschermd door milieunormen die zijn vastgelegd in milieu- en
natuurwetgeving. Een norm is objectief, maar de berekenmethodes en de
afwijkingsmogelijkheden in de milieuwetgeving zijn complex. Deze milieunormen zijn vaak
gerelateerd aan de gevoeligheid van de functie die een pand of de gronden heeft. Als in een
nieuw plan nog niet geheel duidelijk is waar welke bronnen of gevoelige functies komen is
vanuit de milieu- of natuurwetgeving geen uitsluitsel te geven of een plan wel of niet exact
haalbaar is, maar uiteraard is vaak wel een indicatie te geven waar de risico’s liggen.
De ruimtelijke ordening kent geen normen maar het begrip “goede ruimtelijke ordening”. Dat
betekent dat je niet alleen aan alle milieu- en andere relevante normen moet voldoen, maar
ook moet streven naar de meest optimale inrichting in relatie tot het gebruik van gronden en
voorzienbare hinder moet voorkomen. Het finale besluit over goede ruimtelijke ordening
wordt door de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan genomen. Pas dan worden
alle ruimtelijke gevolgen door de raad afgewogen en deze met de toelichting op het
bestemmingsplan gemotiveerd.
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RO- en milieu- en natuurwetgeving sluit niet altijd op elkaar aan. Zo moeten sommige zaken
pas worden getoetst bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning en kan dit bij de
uitvoering roet in het eten gooien ondanks dat een ontwikkeling positief is bestemd.
Een vastgesteld bestemmingsplan geeft rechtszekerheid. Een nieuw bestemmingsplan moet

Figuur 1: Uitsnede bestemmingsplannen Zeezicht en Havengebied IJmuiden

worden getoetst aan de mogelijkheden van de omliggende bestemmingsplannen en mag
deze niet beperken. Dat betekent dat Tata en de bedrijven in het havengebied onverminderd
hun gronden kunnen gebruiken zoals bestemd. De kaders uit de bestaande
bestemmingsplannen zijn (mede) de kaders voor de ontwikkelingen uit het ambitiedocument
Kustplaats IJmuiden.
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Samenvatting
2.1 Ambities
In het ambitiedocument wordt uitgegaan van ontwikkeling van woningbouw en ontwikkeling
van verblijfsrecreatie. De ontwikkelgebieden zijn in figuur 2 weer gegeven.

Figuur 2.1: Ambities Kustplaats IJmuiden aan Zee, geel woningbouw, groen recreatie(woningen)

2.2 Woningbouw
Milieukundig zijn er voor de woningbouwambities mogelijk beperkingen. Een klein deel van
de ontwikkellocatie ligt namelijk binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hierover dient
met de Provincie Noord-Holland overleg gevoerd te worden. Omgevingsdienst IJmond kan
geen uitspraak doen of dit een beperking voor de ontwikkelingen oplevert. Het NNN is op
onderstaande afbeelding in het licht groen opgenomen. Voor wat betreft de overige
milieuonderdelen worden er geen problemen voorzien om de woningbouwambitie te
verwezenlijken.
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Figuur 2.2: Beperkingen voor woningen (geel). Rood: N2000, licht groen: NNN, Rood doorschijnend:
industrie

2.3 Verblijfsrecreatie
Milieukundig zijn er beperkingen voor de ontwikkeling voor verblijfsrecreatie. Een deel van
het ambitiegebied ligt binnen de invloedssfeer van Zeehaven IJmuiden. Goede ruimtelijke
ordening richt zich onder andere op het voorkomen van voorzienbare hinder. Indien er binnen
de contour van Zeehaven IJmuiden gebouwd wordt, is hinder voor verblijfsrecreatie
aannemelijk echter, bij de aanleg van de Derde Haven is hier op geanticipeerd en een fysieke
afscheiding in de vorm van een dijklichaam gemaakt. Hierdoor zijn de recreatiewoningen op
deze locatie acceptabel in het kader van goede ruimtelijk ordening. Het is wel zaak deze
afscheiding of een variant hierop te verankeren.
Aan de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken van de standaard
adviesafstanden.

Figuur 2.3: Beperkingen voor recreatiewoningen (groen). Rood: N2000, licht groen: NNN, Rood
doorschijnend: industrie
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Luchtkwaliteit
3.1. Inleiding
De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de
Wet milieubeheer. Op de beoordeling van luchtkwaliteit is niet alleen de Wet milieubeheer
van toepassing, maar ook het Besluit niet in betekende mate bijdragen en drie regelingen
(Regeling niet in betekenende mate bijdragen (NIBM), de Regeling beoordeling luchtkwaliteit
en de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007).
In het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn handvaten aangereikt om te bepalen of een
project niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Indien een project niet
in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging hoeft er niet getoetst te worden
aan de grenswaarde voor luchtkwaliteit. Het begrip “niet in betekenende mate” is
gedefinieerd als een bijdrage die maximaal 3 % bedraagt van de grenswaarde voor
stikstofdioxide en fijn stof. De vertaling van bovengenoemde 3% norm naar concrete
bouwprojecten, bedraagt 1500 woningen bij één ontsluitingsweg. Voor het ontwikkelen van
kantoorlocaties geldt een schaalgrootte van 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij één
ontsluitingsweg. De begrippen goede ruimtelijke ordening en blootstelling van kwetsbare
groepen blijven van belang.
3.2. Onderzoek en conclusie
Gezien de omvang van de in het
ambitiedocument opgenomen plannen,
circa 800 woningen en 10.000 m2
verblijfsrecreatie, draagt het project niet
in betekende mate mee aan de
luchtkwaliteit. Toetsing van het plan aan
de Wet luchtkwaliteit is niet nodig.
Wel dient er in het kader van een goede
ruimtelijke ordening een uitspraak gedaan te worden over de luchtkwaliteit in het
ontwikkelgebied. Op grond van actuele luchtkwaliteitsgegevens (de NSL-monitoringstool) van
het ontwikkelgebied kan geconcludeerd worden dat aan de luchtkwaliteitsnormen kan
worden voldaan.
Luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de plannen uit het ambitiedocument.

Externe veiligheid
4.1 Inleiding
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van de opslag van of
handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of
transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet‐ en regelgeving van toepassing.
Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bev‐I), het beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in het Besluit
externe veiligheid transportroutes (Bev-T) en het beleid met betrekking tot buisleiding is
opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bev‐B). Binnen het beleidskader
voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico.
Plaatsgebonden Risico (PR)
Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten
gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief
persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied
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worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met
eenzelfde PR. Binnen de 10‐6 /jaar‐contour (wettelijk harde norm fungeert) mogen geen
nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten geprojecteerd worden.
Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat
bij een ongeval een groep slachtoffers valt
met een bepaalde omvang. Het GR is
daarmee een maat voor de maatschappelijke
ontwrichting. Het GR wordt weergegeven in
een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt
tegen het aantal slachtoffers (N), de fN‐
curve. Het GR wordt bepaald binnen het
invloedsgebied van een risicovolle activiteit.
Dit invloedsgebied wordt doorgaans begrensd
door de 1 % letaliteitsgrens (tenzij anders
bepaald), ofwel door de afstand waarop nog 1
% van de blootgestelde mensen in de
omgeving komt te overlijden bij een
calamiteit met gevaarlijke stoffen.
4.2 Onderzoek
Nagegaan moet worden of op het gebied van externe veiligheid belemmeringen of
beperkingen worden ondervonden voor het te nemen onderliggend ruimtelijk besluit. Hierbij
is getoetst aan bronnen die een extern veiligheidsrisico in kunnen houden.
Het gaat daarbij om de volgende risicobronnen:

bedrijven, waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd;

vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg;

vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor;

vervoer van gevaarlijke stoffen over het water;

transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding.
Het ontwikkelgebied ligt niet in het invloedsgebied van risicobedrijven of transport over
spoor, weg en water.
Buisleiding
In het ontwikkelgebied is het transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding van
belang. Door het ontwikkelgebied loopt een buisleiding.
Plaatsgebonden Risico
Uit de “QRA Oliepijpleiding IJmuiden Amerikahaven” blijk dat de leiding ter plaatse van het
ontwikkelgebied geen plaatsgebonden 10-6 contour heeft.
Groepsrisico buisleiding
Delen van het ontwikkelgebied liggen in het invloedsgebied van deze leiding. Bij realisatie
van de plannen is een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Gezien de beoogde
bevolkingsdichtheid worden er geen belemmeringen verwacht. Wel dient bij de uitwerking
van de plannen een uitspraak over het groepsrisico en de aanvaardbaarheid hiervan gedaan
te worden.
Ruimtelijke reservering
Aan weerzijde van de leiding moet er 5 meter vrij van bebouwing worden gehouden voor
onderhoud en reparaties. Hierdoor ligt de leiding in het midden van een 10 meter brede
contour.
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Bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
Zoals gezegd ligt het ontwikkelgebied niet in het invloedsgebied van risicobedrijven. In het
plangebied van bestemmingsplan Havengebied IJmuiden zijn zogenaamde Bev-I inrichtingen
niet toegestaan. Dat betekent dat dergelijke risicobedrijven zich hier ook niet mogen
vestigen. Het bestemmingsplan Havengebied IJmuiden levert voor het onderdeel externe
veiligheid dan ook geen beperkingen op voor de ambities.

Invloedsgebied:
paars

10 meter
contour:
rood
Leiding:
donkerrood
Figuur 4: Buisleiding (Rood ligging leiding + 10 meter contour, paars invloedsgebied)

4.3 Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt. Voor het
groepsrisico is de verwachting dat dit geen belemmering vormt. Bij de ontwikkelingen van de
plannen dient deze verwachting middels een verantwoording groepsrisico getoetst te worden
vanwege de olieleiding in het gebied.

Geluid
5.1 Inleiding
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er geluidszones rond wegen, spoorlijnen en
gezoneerde industrieterreinen. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30
km/uur hebben geen zone. Binnen een geluidszone moet voor het realiseren van nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen onderzoek worden gedaan naar de optredende
geluidbelasting.
Woningen, scholen, kinderdagverblijven, zieken- en verzorgingshuizen, woonwagenterreinen
en aangewezen ligplaatsen voor woonschepen zijn volgens de Wet geluidhinder
geluidgevoelige bestemmingen.
Als de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe geluidgevoelige bestemming de
voorkeursgrenswaarde van een geluidbron overschrijdt, moet gelijktijdig met de
planprocedure een hogere waarden procedure in het kader van de Wet geluidhinder worden
gevoerd. Een hogere waarde kan, onder voorwaarden, worden vastgesteld tot de maximale
ontheffingswaarde voor de betreffende geluidbron.
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5.2 Wegverkeerslawaai
De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting
is het in een binnenstedelijke situatie mogelijk tot en met 63 dB een hogere waarde in het
kader van de Wet geluidhinder vast te stellen. In een buitenstedelijke situatie kan een hogere
waarde tot en met 53 dB worden vastgesteld.
Gezien de verkeersintensiteiten op de wegen in en nabij het ontwikkelgebied vormt
wegverkeerslawaai geen belemmering voor de in het ambitiedocument opgenomen
ontwikkeling.
5.3 Onderzoek Industrielawaai
Een deel van het ontwikkelgebied ligt in de geluidszone het in het kader van de Wet
geluidhinder gezoneerde industrieterrein IJmond (zie figuur2 ). De voorkeursgrenswaarde
voor industrielawaai is 50 dB(A). Bij een hogere geluidsbelasting is het mogelijk tot en met 55
dB(A) een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder vast te stellen. Indien er
binnen de 50 dB(A) contour geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt worden, is er
akoestisch onderzoek noodzakelijk. Aangezien het ontwikkelgebied ruim buiten de 55 dB(A)
contour ligt, zijn er geen belemmeringen voor de in het ambitiedocument opgenomen
ontwikkeling te verwachten. Verplaatsen van de lichteractiviteiten uit het Noordzeekanaal
naar de Averijhaven heeft geen invloed op deze conclusie.

Figuur 5: Industrielawaai (IT IJmond; Geel 50-55 dB(A)

5.4 Conclusie
De Wetgeluidhinder vormt geen belemmering voor de realisatie van de ambities.
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Bedrijven en milieuzonering
6.1 Inleiding
Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke
kwaliteit in een dynamische samenleving. Het is helder dat duurzame ruimtelijke kwaliteit
mede richting en inhoud geeft aan het criterium “een goede ruimtelijke ordening”. Een goede
ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door
milieubelastende activiteiten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de
publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (editie 2009), het zogenaamde ‘groene boekje’, een
handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal
niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven)
een passende locatie ten opzichte van milieugevoelige functies (zoals woningen) krijgen en
omgekeerd. Het Groene Boekje geeft adviesafstanden (zie tabel) die gemotiveerd kunnen
worden toegepast bij ruimtelijke ordening.
Milieucategori
e
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Richtafstand tot omgevingstype
rustige woonwijk en rustig
buitengebied
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstand tot
omgevingstype gemengd
gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken. Het is mogelijk om door middel
van maatregelen overlast te beperken en daardoor af te wijken van de afstanden. In dit geval
zal aangetoond moeten worden welke maatregelen worden genomen om de overlast te
beperken. Aan de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken van de standaard
adviesafstanden.
Rustige woonwijk
Een rustige woonwijk is ingericht volgens
het principe van functiescheiding.
Afgezien van wijkgebonden
voorzieningen komen vrijwel geen
andere functies voor. In een rustige
woonwijk is weinig verstoring van
verkeer.
Gemengd gebied
Een gemengd gebied heeft een matige
tot sterke functiemenging. Direct naast
woningen komen ander functies voor
zoals: winkels, horeca en kleine
bedrijven. Gebieden die liggen langs de
hoofdinfrastructuur, kunnen eveneens tot het omgevingstype “Gemengd gebied” worden
gerekend. In een gemengd gebied kan de verhoogde milieubelasting, met name voor geluid,
de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. In beginsel wordt de richtafstand
voor een Gemengd gebied met één stap verminderd.
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Functiemenging
Naast een milieuzonering die uitgaat van ruimtelijke scheiding kan er ook gekozen worden
voor een gebied met functiemenging. In gebieden met functiemengingen zijn bedrijven en
woningen direct aangrenzend aan elkaar toegestaan. Hierbij zijn enkel bedrijven met een
beperkte milieubelasting toegestaan. Voor de gebieden met functiemenging is de staat van
bedrijfsactiviteiten voor functiemenging van toepassing. In gebieden met functiemenging
worden bedrijven ingedeeld in 3 categorieën, te weten:
Categorie A: Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige
functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige
woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het
Bouwbesluit toereikend zijn.
Categorie B: Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend,
echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig
afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden.
Categorie C: Activiteiten genoemd onder categorie B, waarbij vanwege relatief grote
verkeersaantrekkende werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.

6.2 Bedrijfsmatige activiteiten in het
ontwikkelgebied
In het ontwikkelgebied is sprake van een mix van
bedrijfsmatige activiteiten en woningbouw. Het
ontwikkelgebied bestaat uit een jachthaven met
bijhorende voorzieningen, zoals een
scheepshelling, scheepskraan en werkplaats.
Daarnaast zijn er kantoren, detailhandel en
horeca aanwezig. In het ontwikkelgebied wordt
uitgegaan van een milieuzonering op grond van
een gebied met functiemenging. Hierbinnen zijn
direct aangrenzend aan woningen kantoren,
horeca en detailhandel toegestaan. Een
jachthaven komt niet voor op de standaard
bedrijvenlijst voor functiemenging, dit omdat
deze lijst zich vooral richt op stedelijk gebied. Voor gebieden met functie menging worden
bedrijven uit maximaal de volgende categorieën aanvaardbaar geacht:
Categorie 1 voor het aspecten gevaar
Categorie 2 voor de aspecten geur en stof
Categorie 3.1 voor het aspect geluid
Een jachthaven met voorzieningen valt onder de volgende categorieën:
Categorie 1 voor de aspecten geur en stof
Categorie 2 voor het aspect gevaar
Categorie 3.1 voor het aspect geluid
Voor wat betreft het aspect gevaar is een jachthaven niet direct grenzend aan woningen
mogelijk. Voor de overige aspecten is dit geen bellemmering.
De activiteiten van een jachthaven die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren zijn de
opslag en aflevering van brandstof en opslag van gevaarlijke stoffen in de
(scheeps)werkplaats. Voor deze activiteiten is het dan ook noodzakelijk om ruimtelijke
scheiding tussen woningen aan te houden. Omdat er binnen het ontwikkelgebied sprake is
van een gebied met functiemenging is het aannemelijk om voor het aspect gevaar uit te
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gaan van de richtafstanden behorende bij een gemengd gebied. De opslag en aflevering van
brandstof en de opslag van gevaarlijke stoffen moet dan op 10 meter van woningen
plaatsvinden. Omdat de opslag van gevaarlijke stoffen over het algemeen in de
(scheeps)werkplaats is, adviseren wij ook de (scheeps)werkplaats op 10 meter van woningen
te situeren.
Conclusie
Een mix van woningen, horeca,
recreatie en detailhandel binnen het
ontwikkelgebied is geen
bellemmering. Voor de aflevering en
opslag van brandstof en de
(scheeps)werkplaats dient er een
afstand van 10 meter aangehouden
ten opzichte van woningen. Omdat
het hier om een gevaar aspect gaat
adviseren wij om deze afstand ook
aan te houden ten opzichten van
recreatiewoningen.
6.3 Woningbouw
Bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
In het ontwikkelgebied is sprake van een mix van bedrijfsmatige activiteiten en wonen.
Daarom is er sprake van een gebied met functiemenging. Deze gebiedstypering richt zich op
de milieuzonering binnen het ambitiegebied. Echter buiten het gebied vinden ook
bedrijfsmatige activiteiten plaats. Om deze activiteiten nu en in de toekomst niet te
bellemeren, dient de ontwikkeling van woningbouw hierop afgestemd te worden. Buiten het
ontwikkelgebied zijn in het havengebied, ter hoogte van het ontwikkelgebied, maximaal
categorie 4.2 activiteiten toegestaan. Gezien de milieubelasting van deze activiteiten dient er
ten opzichte van de woningen een ruimtelijke scheiding te zijn. Omdat binnen het
ontwikkelgebied sprake is van een gebied met functiemening, is de milieubelasting binnen
het ontwikkelgebied hoger dan in een rustige woonwijk. Om deze reden wordt er uitgegaan
van de richtafstanden voor een gemengd gebied. De richtafstand aan te houden tussen de
woningen het havengebied is 200 meter. Op figuur 6.1 is te zien dat binnen deze afstand
geen woningbouwambities zijn.
De toegestane activiteiten in het havengebied vormen dan ook geen belemmering voor de
ambities. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de ambities geen beperkingen voor de
activiteiten in het havengebied vormen.
Bestemmingsplan Industriegebied Tata-steel
Staalproductie valt in categorie 6. De richtafstand ten opzichte van woningbouw in gemengd
gebied is 1000 meter. De industriebestemming van Tata-steel ligt op meer dan 1.500 meter
van het ambitiegebied. De woningbouw locaties liggen, zoals vermeld in de paragraaf geluid,
buiten de geluidszone van Tata-steel. Het aspect geluid vormt dan ook geen belemmering
voor woningbouw, ook zal Tata-steel op dit aspect niet beperkt worden in haar
bedrijfsvoering.
Er kan dan ook geconcludeerd worden dat het bestemmingsplan Tata-steel geen
belemmeringen vormt voor woningbouw en dat de woningen geen beperking vormen voor de
bedrijfsvoering van Tata-steel
Activiteiten binnen het ontwikkelgebied
Zoals vermeld in paragraaf 6.2 kunnen de woningen direct grenzend aan dan wel inpandig
met horeca en detailhandel gerealiseerd worden. Voor de opslag en aflevering van brandstof
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aan schepen en de (scheeps)werkplaats dient een afstand van 10 meter tussen de woningen
en de activiteiten aangehouden te worden.

Figuur 6.1: contour waarbinnen geen woningbouw mogelijk is vanwege industrie (rood).

Conclusie
De (bestemde) activiteiten buiten het ontwikkelgebied vormen geen belemmering voor de
realisatie van woningen. De activiteiten binnen het ontwikkelgebied dienen te worden
afgestemd op de beoogde woningbouw.
6.4 Recreatie woningen
Inleiding
Verblijfsrecreatie is op basis van de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" als
milieugevoelig aan te merken. Omdat mensen bij verblijfsrecreatie maximaal enkele weken
op de locatie verblijven, wordt het aanvaardbaar geacht om voor verblijfsrecreatie andere
criteria te hanteren dan voor wonen. Het verlagen van de richtafstand met 2 stappen voor
verblijfsrecreatie ten opzichte van richtafstand van een rustige woonwijk is daarom reëel.
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Figuur 6.2 100 meter contour (rood) over de verblijfsrecreatie (groen).

Bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
Buiten het ontwikkelgebied zijn, in het havengebied, ter hoogte van het ontwikkelgebied
maximaal categorie 4.2 activiteiten toegestaan. De richtafstand tussen de verblijfsrecreatie
en het havengebied is, na verlaging, 100 meter. Op figuur 6.2 is te zien dat binnen deze
afstand een groot deel van de ambities voor verblijfsrecreatie gelegen is.
Bij deze adviesafstanden is geen rekening gehouden met gebiedskenmerken. Feitelijk ligt er
een dijklichaam tussen de Derde Haven en het ontwikkelgebied. Dit dijklichaam is als
voorwaarde voor de ontwikkeling van de Derde Haven aangelegd om de destijds beoogde
ontwikkelingen op het Kennemerstrand mogelijk te maken. De motivering van de inrichting
blijkt uit bestemmingsplan Derde Haven 1997.
Bestemmingsplan Derde Haven 1997
Uit het bestemmingsplan Derde Haven, goedgekeurd door de provincie op 3 november 1998,
blijkt dat met de ontwikkeling van de derde haven rekening is gehouden met de ontwikkeling
van het Kennemerstrand. In de toelichting staat: “Het nieuwe havengebied moet zorgvuldig
worden ingebed in de omgeving en goed worden afgestemd op de beoogde ontwikkelingen
zoals verwoord in de discussienota “Verkenning Ontwikkelperspectieven Kennemerstrand”
uit 1996”. Op het zuidelijke scheidingsvlak tussen de Derde Haven en Kennemerstrand zal
een afschermend lichaam worden aangebracht. Dat zal bestaan uit een grondlichaam dat
aan de zijde van het haventerrein wordt uitgevoerd als een verhard talud. Aan de zijde van
het Kennermerstrand zal een duinvormig talud worden aangelegd dat wordt ingeplant met
helmgras. Op het duinlichaam, met een hoogte van 9 meter boven NAP, wordt een fietspad
en een wandelpad aangelegd, met aan de zijde van het haventerrein een afschermende
muur van 1 meter hoog.”
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Figuur 6.3 : Afschermend dijklichaam uit bestemmingsplan Derde Haven

Dit dijklichaam is het gebiedskenmerk zoals bedoeld om af te kunnen wijken van de
richtafstanden. Om de geplande recreatiewoningen uit het ambitiedocument “Kustplaats
IJmuiden aan Zee” mogelijk te maken is het daarom zaak om deze fysieke afscheiding, of een
variant hierop, te verankeren. Het advies is om in de vervolgprocedure (bestemmingsplan) dit
dijklichaam voorwaardelijk te verankeren om daarmee de goede ruimtelijke ordening te
motiveren.
Bestemmingsplan Industriegebied Tata-steel
Staalproductie valt in categorie 6. De richtafstand ten opzichte van verblijfsrecreatie is 700
meter. De industriebestemming van Tata-steel ligt op meer dan 1.500 meter van het
ambitiegebied. De aanwezigheid van Tata-steel vormt dan ook geen belemmering voor de
realisatie van verblijfsrecreatie.
Activiteiten binnen het ontwikkelgebied
De realisatie van verblijfsrecreatie in combinatie met horeca en detailhandel is zonder meer
mogelijk. Voor de aspecten van de jachthaven, die een risico voor de omgeving vormen,
dienen (zoals vermeld in paragraaf 6.2) de verblijfsrecreatie en de activiteiten van de
jachthaven op elkaar afgestemd te worden. Dit kan door voor de opslag en aflevering van
brandstof aan schepen en de (scheeps)werkplaats een afstand van 10 meter tussen de
recreatiewoningen en de activiteiten aangehouden te worden.
Conclusie
Vanwege de aanwezigheid van activiteiten in de Derde Haven komt een deel van de
recreatiewoningen binnen de richtafstandencontour te liggen. Omdat bij de aanleg van de
Derde Haven een fysieke afscheiding in de vorm van een dijklichaam is gemaakt zijn de
recreatiewoningen op deze locatie acceptabel in het kader van goede ruimtelijk ordening. Het
is wel zaak deze afscheiding of een variant hierop te verankeren.

Ecologie
Wetgeving voor de bescherming van de natuur richt zich op twee hoofdthema’s. Het gaat
hierbij om de bescherming van natuurgebieden (gebiedsbescherming) en de bescherming
van plant- en diersoorten (soortbescherming).
7.1 Gebiedsbescherming
Gebiedsbescherming wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie is hiervoor het bevoegde gezag. Het
afwegingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 staat bekend als de Habitattoets. Deze
bestaat uit een “voortoets” en eventueel een zogenoemde “passende beoordeling” als uit
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een “voortoets” blijkt dat er mogelijk significante gevolgen zijn. De belangrijkste aspecten die
bij de beoordeling van mogelijke invloed op natuurgebieden aan de orde komen zijn:
oppervlakteverlies, verontreiniging, verdroging, geluid, licht, verstoring door mensen,
mechanische effecten en versnippering.
Voor bestemmingsplannen, bouwplannen of andere activiteiten, kan het noodzakelijk zijn dat
een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet aangevraagd wordt bij de provincie.
Het NNN, de ecologische verbindingszones en de weidevogelleefgebieden zijn planologisch
beschermd. Dat betekent dat ze in principe niet mogen worden aangetast door de
ontwikkeling van bijvoorbeeld
woningen, infrastructuur of andere
ingrepen. Gebeurt dit, onder
voorwaarden, toch, dan moeten de
negatieve effecten worden
tegengegaan of gecompenseerd
worden.

7.2 Onderzoek
Het ontwikkelgebied ligt voor een beperkt deel binnen het NNN. Daarnaast ligt het
ontwikkelgebied direct aangrenzend aan een Natura2000 gebied. (zie figuur 7)
Voor NNN gebieden geldt dat er in deze gebieden in principe niet gebouwd mag worden. Het
is onder voorwaarde wel mogelijk om hier ontheffing voor aan te vragen. Hierover dient met
de Provincie Noord-Holland overleg gevoerd te worden. De Omgevingsdienst IJmond kan geen
uitspraak doen of dit een beperking voor de ontwikkelingen oplevert.
Voor de Natura2000 gebieden geldt dat er niet in deze gebieden gebouwd mag worden.
Daarnaast mogen ontwikkelingen geen negatief effect op natura2000 gebieden hebben. Een
belangrijk aspect hierbij is de stikstofdepositie. Uit een indicatieve berekening blijkt dat er
voor realisatie van het plan een Natuurbeschermingswet vergunning nodig is. Op dit moment
is hiervoor ontwikkelruimte beschikbaar. Daarnaast mag er geen sprake zijn van negetieve
effecten door o.a. geluid, lichthinder of verstoring.
7.3 Milieueffectrapportage
Op basis van het ambitiesdocument is de verwachting dat effecten op het Natura2000 gebied
niet op voorhand uitgesloten kunnen worden. Daarom zal er bij de planvorming een voortoets
uitgevoerd moeten worden. Indien uit deze voortoets blijkt dat effecten niet op voorhand uit
te sluiten zijn, moet er een passende beoordeling in het kader van de
Natuurbeschermingswet worden opgesteld. Het (bestemmings)plan waarmee de ontwikkeling
uit het ambitiedocumet mogelijk gemaakt worden, wordt dan MER-plichtig op het moment
dat er een passende beoordeling moet worden opgesteld.
7.4 Conlusie
De verwachting is dat negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn. Hierom zal er
voortoets uitgevoerd moeten worden. Deze voortoets moet uitwijzen of een passende
beordeling en een MER noodzakelijk zijn.
Een beperkt deel van het ontwikkelgebied ligt binnen het NNN. In overleg met Provincie
Noord Holland zal bepaald moeten worden of dit een belemmering is. De Omgevingsdienst
IJmond kan geen uitspraak doen of de ligging in het NNN een belemmering voor het plan
vormt.
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Figuur 7: Natuurbescherming (licht groen EHS, rood Natura 2000)

7.5 Soortbescherming
Soortbescherming wordt geregeld in de Flora- en faunawet. In deze wet is een aantal planten
en dieren aangewezen als beschermd. Deze beschermde organismen mogen niet zonder
reden in hun bestaan worden aangetast. Belangrijk is het feit dat beschermde organismen
ook buiten natuurgebieden voorkomen. De wet maakt een onderscheid tussen licht (tabel 1),
middelzwaar (tabel 2) en zwaar beschermde soorten (tabel 3). Indien sprake is van bestendig
beheer, onderhoud of gebruik dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor
sommige, licht beschermde soorten, de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet.
Als er negatieve effecten optreden op zwaar beschermde soorten (tabel 3 Flora- en faunawet)
dient een ontheffing volgens art. 75 van de flora- en faunawet te worden aangevraagd bij het
ministerie van economische zaken. Voor zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing
slechts verleend, indien:

er sprake is van een wettelijk geregeld belang (groot maatschappelijk belang, in
sommige gevallen ook ruimtelijke inrichting en ontwikkeling)

er geen alternatief is

geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk
handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De zorgplicht geldt voor
alle planten en dieren, beschermd of niet.
7.6 Onderzoek en conclusie
Delen van het ambitiegebied zijn geschikt voor het voorkomen van zandhagedis, de
rugstreeppad en beschermde orchideën. Bij de uitvoering van de plannen is het noodzakelijk
om flora- en faunaonderzoek uit te laten voeren door een ecoloog. Mogelijk is er een
ontheffing op grond van de flora- en faunawet nodig. Er zijn geen belemmeringen te
verwachten op grond van de flora- en faunawet. Hiermee voldoet ook dit onderdeel aan de
uitgangspunten voor goede ruimtelijke ordening.
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