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(Publieks)samenvatting
Het college stelt de raad voor het gebied van het Stuwadoorsbedrijf Velserkom onderdeel te laten
uitmaken van het geluidsgezoneerde industrieterrein IJmond. Op 4 augustus heeft de Raad van State
uitspraak gedaan in zaken het lopende beroep over de geluidszonering van Velserkom. Als gevolg
van de uitspraak is het wenselijk om het westelijke schiereiland alsnog in het gezoneerde
industrieterrein IJmond te brengen. Door dit besluit zal de begrenzing van het industrieterrein IJmond
gewijzigd worden. Na wijziging komt het volledige bedrijf binnen de geluidzone van industrieterrein
IJmond te liggen. Het besluit heeft geen akoestische gevolgen voor de omwonenden.
Voorgesteld besluit
Het gebied van Stuwadoorsbedrijf Velserkom onderdeel te laten uitmaken van het geluidsgezoneerde
industrieterrein IJmond.
Inleiding
Op 4 augustus 2010 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het beroep dat was ingesteld
tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten over het bestemmingsplan Bedrijventerreinen
Velsen-Noord. Het beroep, dat door de gemeente Velsen was ingesteld, had betrekking op de
onthouding van goedkeuring door GS aan de grens van het gezoneerde industrieterrein IJmond
waarbij het westelijke schiereiland van Stuwadoorsbedrijf Velserkom niet was opgenomen op het
gezoneerde industrieterrein. De Raad van State heeft dit beroep ongegrond verklaard. Als gevolg van
de uitspraak is het wenselijk om het westelijke schiereiland alsnog in het gezoneerde industrieterrein
IJmond te brengen. Bij inventarisatie is gebleken dat de bestaande én vergunde bedrijfsactiviteiten
van stuwadoorsbedrijf Velserkom het best passen in milieucategorie 5.1, 5.2 en 5.3. In de afgegeven
milieuvergunning zijn voorwaarden opgenomen om de milieuoverlast te
begrenzen. In het bestemmingsplan zijn de gronden van het westelijke schiereiland specifiek
aangeduid voor laad-, los- en overslagactiviteiten welke in milieucategorie 5.1, 5.2 of 5.3 vallen en
waarvan een groot aantal goederen alleen overgeslagen mogen worden op gezoneerde
industrieterreinen. Het is daarom van belang dat de gronden waar bovengenoemde activiteiten mogen
plaatsvinden bij het gezoneerde industrieterrein IJmond worden gevoegd. Hiertoe moet de begrenzing
van het gezoneerde industrieterrein worden verlegd, zodat de activiteiten op het schiereiland op het
gezoneerde industrieterrein komen te liggen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Betere bescherming van de omgeving tegen geluidsoverlast.
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Kader
- Collegebesluit 75 van 2010
- Wet geluidhinder, artikel 41 lid 4
- Uitspraak Raad van State d.d. 4 augustus 2010
Argumenten
De geluidsproductie van de activiteiten op het westelijke schiereiland van Stuwadoorsbedrijf
Velserkom passen binnen de geluidszone van industrieterrein IJmond. De geluidsproductie van
Stuwadoorsbedrijf Velserkom zijn door de provincie getoetst en passend bevonden, dit is bevestigd in
een schrijven van de provincie Noord Holland “Betreft: zoneadvies inpassing schiereiland Velserkom
binnen de geluidszone industrieterrein IJmond”
Het besluit heeft geen akoestische gevolgen voor omwonenden. De vigerende Wet
milieubeheervergunning is gericht op de bescherming van omwonenden tegen overmatige
geluidsoverlast.
De op het gezoneerde industrieterrein gelegen geluidsproducerende activiteiten zijn getoetst aan de
zone van industrieterrein IJmond, zodat de totale geluidsbelasting vanwege alle bedrijven op het
industrieterrein bij de woningen geen overmatige geluidsoverlast veroorzaken. Na het nemen van het
besluit door de raad zal de volledige inrichting Stuwadoorsbedrijf Velserkom nu en in de toekomst
getoetst worden aan de geluidszone van industrieterrein IJmond.
Maatschappelijk draagvlak
n.v.t.
Financiële consequenties
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden.
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Secretaris
Burgemeester
D. Emmer

863.doc

F.M. Weerwind

