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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Algemeen
Het bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis heeft betrekking op de bouwlocatie ter
plaatse van de, inmiddels gesloopte, gebouwen van garagebedrijf Het Motorhuis. De functie
van garagebedrijf zal hier niet terugkeren, wat herontwikkeling noodzakelijk maakt.

Afbeelding 1 en 2: Voormalige situatie - Het Motorhuis, zuidlocatie

Afbeelding 3: Voormalige situatie - Het Motorhuis, noordlocatie
De kaders voor het bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis zijn vastgelegd in een
raadsbesluit van 11 juni 2009. Het betreft het raadsbesluit met betrekking tot de notitie 'Het
ruimtelijk functioneel kader en de nieuwe Wro', met daarin de randvoorwaarden voor
ontwikkellocatie "Het Motorhuis".
Corporatie AWV Eigen Haard is voornemens om de twee projectgebieden op de kruising
Wijk aan Zeeërweg-Houtmanstraat in IJmuiden te ontwikkelen. Op de thans braakliggende
percelen worden op de locatie van de Melkfabriek zorgappartementen gebouwd voor de
Stichting de Waerden. Op de locatie van het Motorhuis worden 24 seniorgeschikte
appartementen gerealiseerd.
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1.2 Plangebied
Het plangebied omvat twee locaties van het voormalige garagebedrijf Het Motorhuis. Het
betreft twee terreinen aan weerszijden van de Wijk aan Zeeërweg. Het plangebied wordt aan
de westzijde grofweg begrensd door de Warmenhovenstraat, aan de oostzijde door de
Houtmanstraat, die overgaat in de Van Linschotenstraat aan de noordkant van de Wijk aan
Zeeërweg. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door het bedrijfspand aan de
Van Linschotenstraat nr. 12. Ten zuiden door de bestaande eengezinswoningen langs de
Warmenhovenstraat. De aanwezige bebouwing heeft overwegend een woonbestemming,
waarbij het gedeelte tussen de Kennemerlaan en de Kalverstraat dateert van voor de oorlog.
Het overige gedeelte is in de jaren '45-'55 tot ontwikkeling gekomen.

Status: vastgesteld
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Afbeelding 4: Plangebied

1.3 Doel
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is een planologisch kader te stellen waarbinnen
de nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en invulling wordt gegeven aan het gebied.

1.4 Vigerend bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan is het in 1998 door de raad vastgestelde bestemmingsplan
'IJmuiden Noord'. De vigerende bestemmingen zijn Bedrijfsdoeleinden (bedrijfscategorie I en
II) en een combinatie van Wonen en Bedrijfsdoeleinden.

Afbeelding 5: Vigerend bestemmingsplan
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Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Op dit moment liggen de gronden ter plaatse van het voormalige garagebedrijf braak. De
zuidlocatie van het plangebied ligt aan de kruising Wijk aan Zeeërweg / Houtmanstraat en
grenst aan de eengezinswoningen langs de Warmenhovenstraat. Deze eengezinswoningen
bestaan uit twee bouwlagen met een kap. Tegenover de bouwlocatie ligt het watertorenpark
en het woon-zorgcentrum het W.F. Visserhuis. Deze heeft een bouwhoogte van circa 13
meter (vier bouwlagen). De noordlocatie is grotendeels omringd door eengezinswoningen,
eveneens bestaande uit twee bouwlagen (deels met kap). De bestaande bedrijfsbebouwing
aan de noordzijde heeft een hoogte van maximaal 6 meter.

Afbeelding 6: Luchtfoto's locaties
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
3.1 Inleiding
Om het wonen, werken, en andere functies in een goede ruimtelijke samenhang te
organiseren wordt er op de verschillende bestuurlijke niveaus ruimtelijk en sectoraal beleid
geformuleerd en worden er wettelijke regels opgesteld. Het beleid en wettelijke regels
hebben een verticale doorwerking, zodat de gemeente rekening dient te houden met
Europees, rijks en provinciaal beleid. In dit hoofdstuk worden de voor het plangebied
relevante beleidskaders nader uiteengezet.

3.2 Europees beleid
Beslissingen over het grondgebruik in Nederland worden tot op zekere hoogte in Brussel
genomen. Zoals alle andere lidstaten heeft Nederland immers beloofd de Europese
regelgeving en richtlijnen volledig, nauwkeurig, bindend en tijdig te implementeren.

3.2.1 Milieubeleid
Het milieubeleid is één van de belangrijkste sectorale beleidsvelden dat van invloed is op de
ruimtelijke structuur en kwaliteit van de leefomgeving en de inrichting van
bestemmingsplannen. Diverse onderdelen van het Europees milieubeleid hebben een
aanzienlijke ruimtelijke impact in Nederland. Voorbeelden zijn grenswaarden voor
luchtkwaliteit (fijn stof en NO2 ), die gevolgen kunnen hebben voor woningbouw langs drukke
wegen.

3.2.2 Het verdrag van Malta
Het archeologisch bodemarchief is de grootste kennisbron voor de geschiedenis van
Nederland. Het verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van deze
archeologische waarden. Nederland heeft dit verdrag in 1992 ondertekend en in 1998
geratificeerd. Het Verdrag van Malta (ook wel Verdrag van Valletta genoemd) is
geïmplementeerd in de Monumentenwet. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is
op 1 september 2007 als onderdeel van onder andere de Monumentenwet 1988 in werking
getreden. Belangrijk doel van het verdrag is om bescherming van het archeologisch erfgoed
in de bodem en inbedding ervan in de ruimtelijke ontwikkeling volwaardig mee te wegen in de
besluitvorming. Culturele diversiteit geldt als een belangrijk criterium van de ruimtelijke
kwaliteit.

3.2.3 De Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn water (KRW)heeft betrekking op de bescherming van
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater. De Kaderrichtlijn gaat uit
van een stroomgebiedbenadering en neemt ecologische waterkwaliteit als invalshoek. De
Kaderrichtlijn water stelt (verplichte) doelen voor een goede ecologische en chemische
toestand van het oppervlakte- en grondwater in 2015. In 2009 moeten
stroomgebiedsbeheerplannen zijn vastgesteld. Om te voldoen aan de KRW worden op
verschillende schaalniveaus waterplannen gemaakt.
De rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten maken eens in de 6 jaar
waterplannen met voorstellen om het water in Nederland schoon en veilig te maken en te
houden. Deze plannen gaan allemaal over verschillende delen van Nederland, soms over
Status: vastgesteld
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grote en vaak over kleine wateren.
Er zijn verschillende soorten plannen:
Water- en rioleringsplannen worden gemaakt door gemeenten voor het water in dorp en
stad.
Waterbeheerplannen voor het beheer van beken, kanalen, plassen en boezems worden
gemaakt door de waterschappen. Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren en kanalen,
het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en de Nederlandse delen van de Noordzee
en Waddenzee en maakt daarvoor het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren.
Rijkswaterstaat is onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Waterhuishoudingsplannen voor het provinciale waterbeleid worden gemaakt door de
provincie
Nationaal Waterplan. Onder leiding van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
stelt het rijk het beleid op voor thema’s die landelijk spelen in het Nationaal Waterplan en
ze stelt de stroomgebiedbeheerplannen voor het Nederlandse deel van de
stroomgebieden Eems, Maas, Rijn en Schelde op. Daartoe behoort ook de afstemming
met de andere landen in deze stroomgebieden. Het Nationaal Waterplan (NWP) is de
opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande
nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de
Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet
ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status
van structuurvisie.
Deze maatregelen van alle waterbeheerders gezamenlijk zijn vervolgens gebundeld in vier
stroomgebiedbeheerplannen. In samenhang daarmee is er samen met de andere landen
een internationaal overkoepelend plan per stroomgebied opgesteld. De
stroomgebiedbeheerplannen worden aan de Europese Commissie toegezonden.
De Ministerraad heeft 27 november 2009 de stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015 van
Eems, Maas, Rijndelta (Nederlandse deel) en Schelde definitief vastgesteld. Tevens is de
Nota van Antwoord Inspraak ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015 vastgesteld.
De eerste vier stroomgebiedbeheerplannen zijn formeel met ingang van 22 december 2009
van kracht.

3.3 Rijksbeleid
3.3.1 Nota Ruimte
In deze Rijksnota worden vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de
internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een
vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden
en borging van de veiligheid. Meer specifiek voor steden en netwerken staan de volgende
beleidsdoelen centraal: ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra,
versterking van de economische kerngebieden, verbetering van de bereikbaarheid,
verbetering van de leefbaarheid en sociaal-economische positie van steden, bereikbare en
toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond de steden, behoud en versterking van de
variatie tussen stad en land, afstemming van verstedelijking en economie met de
waterhuishouding en waarborging van milieukwaliteit en veiligheid.
Het rijk wil verstedelijking zoveel mogelijk bundelen in nationale stedelijke netwerken, waar
het plangebied als deel van de Randstad Holland deel van uitmaakt. Het
ontwikkelingsperspectief is erop gericht de ruimtelijke, culturele en economische diversiteit
van de Randstad te behouden en te versterken en de eigen ruimtevraag binnen de Randstad
op te vangen. In de Randstad moet tussen 2010 en 2030 rekening worden gehouden met
Status: vastgesteld
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een vraag naar 360.000 tot 440.000 woningen. Een deel van de woningen kan worden
gebouwd door "verdichting" in bestaand stedelijk gebied. Het streefgetal voor de realisatie
van woningen en arbeidsplaatsen in het bestaande bebouwde gebied van stedelijke
netwerken is 40% van het totale uitbreidingsprogramma, hoewel het rijk rekening houdt met
25% op basis van de tegenvallende praktijk. Een optimale benutting van het bebouwde
gebied blijft van groot belang.
De Nota Ruimte gaat meer dan voorheen uit van het motto "decentraal wat kan, centraal wat
moet". Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren wordt
ondersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de provincie en
gemeenten om te sturen in de ruimtelijke ordening.

3.3.2 Nota Mobiliteit
In deze nota zijn de in de Nota Ruimte opgenomen uitgangspunten voor het versterken van
de samenhang tussen ruimte, verkeer en vervoer en economie verder uitgewerkt. De Nota
Mobiliteit geeft de volgende beleidsdoelen aan:
het verbeteren van de internationale bereikbaarheid;
het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de nationale stedelijke
netwerken en economische kerngebieden;
een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen als
essentiële voorwaarde voor economische ontwikkeling;
het inzetten op proces- en technologie-innovatie ter realisering van de beleidsdoelen.

3.3.3 Wet Bodembescherming
Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het doel van
de Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. Voor
bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van
verontreiniging) en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de
bodemkwaliteit tenminste geschikt te worden gemaakt voor de functie die erop voorzien is en
waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

3.3.4 Nationaal Waterplan
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een
duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen
overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water, en diverse vormen van
gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiertoe worden genomen.
Het Nationaal Waterplan (NWP) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit
1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is
opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is.
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke
aspecten de status van structuurvisie.
In het Nationaal Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat
wordt opgesteld naar aanleiding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit
programma is gericht op duurzame waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
Naast alle plannen om Nederland in de toekomst veilig en leefbaar te houden, is de uitvoering
van maatregelen nu al in volle gang. Bijvoorbeeld de projecten Ruimte voor de rivier en de
Maaswerken zijn in uitvoering en moeten in 2015 gereed zijn. Ook worden langs de kust de
zogenoemde zwakke schakels aangepakt en vindt versterking plaats door zandsuppleties.
Status: vastgesteld
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3.3.5 Luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteit. Door deze nieuwe wetgeving kunnen
kleine bouwprojecten doorgaan. Het gaat om projecten die de hoeveelheid fijn stof en
stikstofdioxide in de lucht met maximaal 1% verhogen. Voor dergelijke projecten hoeft geen
aanvullende maatregelen meer te worden genomen om de luchtkwaliteit op peil te houden.
De wet legt tevens de basis voor een Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
(NSL). Projecten die passen in het programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de
Europese normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.
In onder meer het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' en de
'Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' wordt uitwerking gegeven
aan de wet. In deze laatste regeling zijn categorieën aangewezen waarvan op voorhand
vaststaat dat zij niet in belangrijke mate bijdragen aan een verslechtering van de
luchtkwaliteit. Bij de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) geldt voor die categorieën een grens van 3% van de betreffende
grenswaarde. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die jaarlijks meer dan 3
procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2
microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. Voor 'kleine'
projecten, die minder dan 3 procent bijdragen, kan toetsing achterwege blijven.
Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden een woonwijk van minder dan 1.500 huizen
niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit.

3.3.6 Geluid
Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder gewijzigd. Voor weg- en
railverkeerlawaai wordt nu de nieuwe Europese dosismaat Lden in dB gehanteerd. Alle
grenswaarden voor weg- en railverkeerslawaai zijn in de gewijzigde Wet geluidhinder
door deze dosismaat 2 dB lager. Voor industrielawaai veranderen de dosismaat en de
grenswaarden niet.
Het bevoegde gezag voor de hogere waarden procedure is volgens de gewijzigde Wet
geluidhinder de gemeente, in plaats van de provincie. Gemeente Velsen heeft de
uitvoering van de Wet geluidhinder gedelegeerd aan het dagelijkse bestuur van
Milieudienst IJmond. De bevoegdheid om het hogere waarden besluit te nemen is
gemandateerd aan Milieudienst IJmond.
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen en spoorlijnen en
gezoneerde industrieterreinen. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van
30 km/uur hebben geen zone. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, onderzoek worden gedaan naar de
optredende geluidbelasting.

Status: vastgesteld
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3.3.7 Rijksbeleid met betrekking tot ecologie
In Europa zijn door de Europese Unie richtlijnen opgesteld voor de bescherming van de
natuur, de Habitat- en Vogelrichtlijn. Hierin worden regels gesteld voor de bescherming van
zowel natuurgebieden als voor bedreigde planten- en diersoorten. Eén van de doelstellingen
is het creëren van een Europees netwerk van natuurgebieden, Natura 2000 genaamd. Een
vertaling van dit EU-beleid voor soortbescherming naar Nederlands niveau is de Flora- en
faunawet. Hierin worden bedreigde inheemse planten- en diersoorten als beschermd
aangewezen. Gebiedsbescherming wordt in Nederland geregeld in de
Natuurbeschermingswet. Hierin worden waardevolle natuurgebieden als beschermd
aangewezen. Ruimtelijke plannen als bestemmings-, bouw- en sloopplannen moeten aan
deze wet- en regelgeving voldoen. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan.

3.4 Provinciaal beleid
3.4.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040
In de structuurvisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld 2010) geeft de provincie aan welke
provinciale belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Daarmee is
het een leidraad voor de manier waarop de ruimte in Noord-Holland de komende dertig jaar
zou moeten worden ontwikkeld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in
concrete activiteiten om de visie te realiseren en via de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie is de doorwerking naar gemeentelijke bestemmingsplannen geregeld.
De drie hoofdbelangen die Noord-Holland met de structuurvisie heeft vastgelegd zijn
ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Zo wordt de komende
dertig jaar het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG = de voormalige rode contour) verder
verdicht, onder meer door zo'n 200.000 woningen in de provincie bij te bouwen, en zet de
provincie in op de ruimtelijke ontwikkeling van OV-knooppunten in Noord-Holland. Op die
manier blijft volgens de provincie meer ruimte over om het buitengebied te behoeden en zijn
er voldoende mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkelingen, recreatie en
natuur.
In de structuurvisie Noord-Holland 2040 is het plangebied aangeduid als Bestaand Bebouwd
Gebied (BBG). Verstedelijking dient plaats te vinden binnen het BBG. Het uitgangspunt voor
de bouw voor wonen, werken en voorzieningen is dubbel grondgebruik door intensiveren,
combineren en transformeren.
Voor de woningbouwopgave van in totaal ruim 200.000 woningen in geheel Noord-Holland tot
2040 is vooral ruimte gezocht binnen het bestaande bebouwde gebied.
Het plangebied van de ontwikkelingslocatie ligt binnen het BBG.

3.4.2 Provinciaal Verkeers en Vervoerplan
In het Verkeers- en Vervoersplan wordt ingezet op een betrouwbare reistijd. In de provinciale
aanpak staat centraal dat de bestaande vervoersnetwerken zo goed mogelijk worden benut,
zowel afzonderlijk als in hun samenhang. De reiziger moet het gemakkelijk worden gemaakt
om de voor hem beste combinatie van vervoersopties te gebruiken.
Bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen dient duidelijk te worden gemaakt hoe de
bereikbaarheid wordt vormgegeven. De bereikbaarheid moet gegarandeerd zijn alvorens tot
ontwikkeling kan worden overgegaan.
Status: vastgesteld
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3.4.3 Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010
In het derde Waterhuishoudingsplan van de provincie Noord-Holland wordt Europees en
nationaal beleid vertaald naar hoofdlijnen voor het provinciaal waterbeleid. Bij deze vertaling
wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging,
bodemdaling, intensiever ruimtegebruik en de toenemende economische waarde van wat
beschermd moet worden.
De provincie bereidt maatregelen voor om zwakke schakels in de Noord-Hollandse
kustverdediging te versterken. De duinen en de binnenduinrand geldt als kwetsbaar gebied in
de grondwaterverordening, de provincie wil de winning van natuurlijk duinwater tot een
minimum terugbrengen en de infiltratie en terugwinning inpassen in het duinmilieu. De
provincie zet daarnaast in op verminderde belasting van het oppervlaktewater door
ongezuiverde lozingen in het buitengebied terug te dringen. In de planperiode wil de provincie
ecologische waterkwaliteitsdoelen vaststellen en tot die tijd kosteneffectieve maatregelen
uitvoeren die gericht zijn op nationale en Europese doelen.

3.4.4 Provinciaal milieubeleidsplan Noord-Holland
In het Provinciaal Milieubeleidsplan staan de milieudoelen van de provincie. Ook wordt daarin
beschreven hoe die moeten worden gerealiseerd en binnen welke termijn.
Het biedt gemeenten en waterschappen een kader voor hun beleid en geeft ondernemers en
burgers inzicht in toekomstige ontwikkelingen en maatregelen.
Voor de provincie is het de basis voor de vergunningverlening en handhaving. Daarnaast
gebruikt de provincie het milieubeleidsplan om te kijken welke rol het milieu moet spelen in
andere beleidsplannen.
Milieubeleidsplan 2009-2013
Op 31 maart 2009 is het ontwerp-Provinciaal Milieubeleidsplan voor de periode 2009-2013
vastgesteld door Gedeputeerde Staten en vrijgegeven voor inspraak, na de
inspraakprocedure kan het door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.
Het nieuwe Milieubeleidsplan moet eind 2013 leiden tot het bereiken van de Europese en
nationale milieunormen. Het plan heeft twee overkoepelde doelen: het voorkomen van
schade aan de menselijke gezondheid, het stimuleren van duurzame ontwikkeling, zonder
afwenteling van milieubelasting. De provincie stelt tweejarige uitvoeringsprogramma's op
(2010-2011 en 2012-2013) waarin de uitvoering van dit het nieuwe Milieubeleidsplan meer in
detail wordt vastgelegd.

3.5 Beleid van het waterschap
3.5.1 Waterbeheerplan
Voor de planperiode van 2010-2015 is het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van
toepassing. In dit plan geeft het Hoogheemraadschap van Rijnland aan wat haar ambities
voor de komende planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden
getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering.
De hoofddoelen uit het beheerplan zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en
gezond water. Wat betreft veiligheid is het cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en
stevig zijn en blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijke toekomstige
dijkverbetering. Wat betreft voldoende water gaat het er om het complete watersysteem
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goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil het
Hoogheemraadschap van Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt
gemaakt, rekening houdend met de klimaatverandering. Immers, de verandering van het
klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en hevigere buien, perioden van langdurige
droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen.

3.5.2 Keur en beleidsregels
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de
afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige veiligheid in het plangebied. In de Keur 2009 van
het Hoogheemraadschap van Rijnland staan regels omtrent het onttrekken van grondwater
en het infiltreren van water in de bodem en ter bescherming van waterkeringen, watergangen
en bijbehorende kunstwerken (zoals stuwen en gemalen). Zo is in de keur geregeld welke
handelingen en activiteiten in en nabij watergangen, waterkeringen en
waterbergingsgebieden niet zijn toegestaan zonder vergunning. De keur is daarmee een
belangrijk middel om via vergunningverlening en handhaving het watersysteem op orde te
houden of te krijgen.

3.6 Gemeentelijk beleid
3.6.1 Structuurvisie Velsen 2015
De structuurvisie Velsen 2015, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2005,
heeft als doel een actueel en samenhangend kader te scheppen voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente tot aan 2015. Het is een ruimtelijke vertaling en een verdere
uitwerking van de toekomstvisie 2010. Het programma dient te leiden tot een versterking van
de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit. De visie spitst zich toe op de vraag waar de
verdere verstedelijking van Velsen plaats kan vinden en hoe dit moet gebeuren. Het
plangebied is opgenomen als ontwikkellocatie. Zowel bij de uitleggebieden als bij de
herstructurering van bestaande gebieden geldt dat de wezenlijke kwaliteiten en de
leefbaarheid niet aangetast mogen worden. De belangrijkste ruimtevraag voor de gemeente
Velsen ligt op het gebied van wonen.
Om aan de huidige en toekomstige woningvraag te voldoen moet de samenstelling van de
voorraad drastisch worden gewijzigd en dient er tevens een kwantitatieve toevoeging plaats
te vinden. De ruimte hiervoor is zeer beperkt. Uitleggebieden zijn er nauwelijks.

3.6.2 Woonvisie
In de woonvisie beschrijft de gemeente welke resultaten men wil bereiken op het gebied van
wonen in de periode tot 2015. Verschillende nota's die op Rijks en provinciaal niveau zijn
verschenen hebben als input gediend. Geconstateerd wordt dat er meer behoeft is aan
keuzevrijheid en kwaliteit. Niet alleen kwaliteit van de woning, maar ook aan kwaliteit van de
woonomgeving. In de woonvisie wordt voorts geconstateerd dat er gelet op de bouwopgave
van 2200 woningen voor de periode tot 2015, creatief en economisch met de ruimte moet
worden omgesprongen. Dit betekent dat er op sommige plekken de hoogte ingegaan moet
worden om op andere plekken de bouw van grondgebonden woningen mogelijk te maken.
Woningvoorraad
Het rijksbeleid spreekt zich uit voor een verhouding van 65% koop en 35% huur van de
woningvoorraad. In tegenstelling tot het rijksbeleid streven wij voor Velsen naar een
verhouding van 55% koop en 45% huur binnen de gestelde planperiode. Door de beperkte
uitbreidingsmogelijkheden zal de transformatie van de woningvoorraad grotendeels binnen
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bestaand stedelijk gebied plaats moeten vinden. Dit bemoeilijkt het proces. Bij
nieuwbouwplannen op aanvullende locaties streven wij naar een verhouding van 30% huur
en 70% koop om de verhouding 55-45 voor Velsen te bereiken. Bij herstructureringsplannen
zal dit afhankelijk van de planvorming variëren.

3.6.3 Archeologie en Monumentenbeleid
Op 3 februari 2005 heeft de gemeenteraad de beleidsnota Monumentenzorg Velsen
vastgesteld. De beleidsnota geeft de visie van de gemeente op de monumentenzorg weer.
Leidraad hierbij is een zorgvuldig beheer en weloverwogen behoud van het architectonisch
en cultuurhistorisch erfgoed, in samenspel met rijk, provincie en particulieren. Het gaat
nadrukkelijk om cultuurhistorisch en/of architectuurhistorisch waardevolle objecten,
cultuurhistorisch groen en objecten en structuren van historisch-geografische betekenis en
bebouwingsstructuren. In verband met het voeren van het integraal gemeentelijk beleid is het
van belang dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen diverse gemeentelijk disciplines.
Cultuurhistorie wordt als vast onderdeel betrokken bij planontwikkelingen en –uitvoering. In
paragraaf 4.8 wordt specifiek ingegaan op de cultuurhistorische aspecten van het
plangebied.

3.6.4 Verkeersbeleid
In het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2004 (LVVP) zijn de beleidshoofdlijnen op het gebied
van verkeer en vervoer voor de gemeente Velsen vastgelegd. Knelpunten en mogelijke
oplossingen worden besproken. Doelstelling van het LVVP is het vergroten van de
verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid.
Het uitgangspunt van het parkeerbeleid in de gemeente is dat er bij nieuwe ontwikkelingen
parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden. De normen voor het aantal aan te leggen
parkeerplaatsen op deze locatie zijn opgenomen in Parkeernormen Gemeente Velsen
(2006).

3.6.5 Groen en waterplan
Het plan, Ruimte voor Groen genaamd, vervangt het groenstructuurplan. De gemeenteraad
heeft dit in 2009 vastgesteld.

3.6.6 Maatschappelijk beleid
De gemeente hecht erg aan een sterke sociale infrastructuur in de gehele gemeente, met
sociale cohesie, maatschappelijke participatie en integratie voor alle burgers (jong en oud)
als kernbegrippen.
WMO-beleidsplan 2008-2011
Een goede paraplu voor het maatschappelijk beleid is onder meer het WMO-beleid,
verwoord in het huidige WMO-beleidsplan 2008-2011. Vanuit het beleid wordt het
maatschappelijk middenveld, de in Velsen actieve organisaties voor zorg, welzijn,
gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, gefaciliteerd en aangestuurd. Via de
wijkgerichte dienstverlening en burgerparticipatie en de prestatie afspraken met de
woningbouwcorporaties krijgt dit een nadere invulling. De inspanningen zijn er dus op gericht
dat de burgers zelfstandig (al dan niet met ondersteuning) veilig in de eigen omgeving
kunnen blijven wonen. Het initiatief van AWV Eigen haard om zorgappartementen te bouwen
speelt hier op in.
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Hoofdstuk 4 Milieu-aspecten
Ter onderbouwing van de voorgenomen ontwikkeling op de percelen van het Motorhuis en de
Melkfabriek komen in dit hoofstuk de relevante (milieu)aspecten uit sectorale wet- en
regelgeving aan bod. Aan de orde komen bodem, lucht, akoestiek, externe veiligheid,
mobiliteit en parkeren, de waterparagraaf en kabels en leidingen.

4.1 Bedrijven en milieuhinder
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), een handreiking ten behoeve van de
afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau. Milieuzonering zorgt
ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen krijgen en dat
nieuwe woningen op een verantwoorde afstand bedrijven gesitueerd worden. In de
pubblicatie zijn adviesafstanden die gemotiveerd kunnen worden toegepast bij ruimtelijke
ordening.
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. Voor de realisatie van nieuwe ontwikkelingen zal getoetst worden aan de
richtafstand uit de publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Dit wordt verder uitgewerkt in
hoofdstuk 5.4.

4.2 Externe Veiligheid
Om te kunnen bepalen of een ruimtelijk plan voldoet aan de externe veiligheidsnormen,
moeten eerst het plaatsgebonden risico (hierna: PR) en het groepsrisico (hierna: GR)
worden bepaald. De verantwoordingsplicht is aan de orde als het invloedsgebied
(effectafstand 1% lethaliteit) van een BEVI-inrichtingen over het gebied waarvoor een
ruimtelijk plan wordt opgesteld, valt en/of het plangebied in het toetsingsgebied (200 meter)
aan weerszijden van een transportroute is gelegen.
Conclusie
De beoogde ruimtelijke ontwikkelingen op twee locaties aan de Wijk aan Zeeërweg in
IJmuiden liggen in het invloedsgebied van DSM Agro en Corus en in het toetsingsgebied (200
m) van een ondergrondse aardolieleiding (Chevron) en de Kanaaldijk. De beide plannen
nemen ten aanzien van alle genoemde risicobronnen het plaatsgebonden risico van
10-6/jaar in acht en voldoen daarmee aan het BEVI. Het groepsrisico van DSM Agro, Corus
en de ondergrondse Chevron-buisleiding ligt en blijft liggen onder de oriënterende waarde.
De informatie die beschikbaar is over het transport van met name LPG (categorie GF3-stof)
over de Kanaaldijk is uiteenlopend. Uitgaande van de situatie zoals die onlangs door het
ingenieursbureau Cauberg-Huygen is doorgerekend voor de beoogde nieuwbouwlocatie
Trompstraat-Hoogedijk in IJmuiden, kan gesteld worden dat ook het groeprisico door het
transport van gevaarlijke stoffen over de Kanaaldijk niet wordt overschreden.
Het transport van gevaarlijke stoffen over de Kanaaldijk zal in de 2de fase van het project
Routering nader worden beschouwd. De 2de fase start in januari 2010.
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4.3 Luchtkwaliteit
Het plan betreft het wijzigen van de bestemming van panden aan de Wijk aan
Zeeërweg/Warmenhovenstraat van bedrijfdoeleinden naar woondoeleinden. Het aantal
woningen neemt met 24 toe. Er is sprake is van een kleinschalige ontwikkeling die niet in
betekende mate bijdraagt. Er hoeft dus niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.
In verband met een goede ruimtelijke ordening wordt opgemerkt dat langs de Wijk aan
Zeeërweg en de Warmenhovenstraat geen overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen
optreden.
Conclusie
In het plangebied kan ruimschoots worden voldaan aan de normen van de Wet luchtkwaliteit.
De conclusie is dat de Wet luchtkwaliteit geen knelpunt vormt voor de realisatie van het plan.

4.4 Geluid
Inleiding
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen, spoorlijnen en gezoneerde
industrieterreinen. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur
hebben geen zone. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige
bestemmingen, zoals woningen, onderzoek worden gedaan naar de optredende
geluidbelasting. Als de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van een geluidbron
overschrijdt, kan een hogere waarde procedure worden gevoerd. Een hogere waarde kan
worden vastgesteld tot de maximale ontheffingswaarde voor de betreffende geluidbron.
Wegverkeerslawaai
Alle wegen die om het plangebied liggen hebben een maximumsnelheid van 30 km/uur en
zijn daarom gedezoneerd. Het plangebied ligt door omliggende bebouwing afgeschermd van
verder weg gelegen, wel gezoneerde wegen, waardoor de voorkeursgrenswaarde niet wordt
overschreden. Er hoeft daarom geen hogere waarden procedure te worden gevoerd.
De Wijk aan Zeeërweg en de Houtmanstraat veroorzaken wel een relevante
geluidsbelasting, van rond de 60 dB (exlusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder),
op de gevels van de nieuwe appartementengebouwen. De nieuwe woningen moeten daarom
worden uitgevoerd met een zodanige geluidwering van de gevels, dat het in het Bouwbesluit
voorgeschreven maximale geluidniveau van 33 dB, in de woningen niet word overschreden.
(Voor het aanvragen van de bouwvergunning zijn de exacte geluidsbelastingen per gevel op
te vragen bij Milieudienst IJmond.)
Railverkeerslawaai
Het plangebied ligt niet binnen de zone vanwege een spoorlijn.
Industrielawaai
Het plangebied ligt binnen de zone van het in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde
industrieterrein IJmond. Voor het realiseren van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming
moet de geluidsbelasting worden bepaald vanwege het industrieterrein. De
voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai is 50 dB(A). Het plangebied ligt temidden van
bestaande bebouwing en de toekomstige appartementengebouwen worden vrijwel niet hoger
dan de omliggende bebouwing. Door de afstand tot het industrieterrein en de afschermende
omliggende bebouwing, wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege industrielawaai niet
overschreden.
Luchtvaartlawaai
Het plangebied ligt niet binnen het beperkingengebied van het Luchthaven indelingsbesluit
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voor de luchthaven Schiphol. Ook ligt het plangebied niet binnen de 20 KE contour vanwege
Schiphol uit de Nota Ruimte. Binnen de 20 KE contour zijn geen nieuwe uitleglocaties voor
woningbouw mogelijk.

4.5 Bodem
De Milieudienst IJmond heeft in november 2006 een rapportage opgesteld over de
milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater voor de percelen van het Motorhuis en
de Melkfabriek.
Er zijn in het verleden diverse onderzoeken uitgevoerd op de locatie. Hieruit is gebleken dat
de bodem licht verontreinigd is op de locatie van de Melkfabriek. Op de locatie van het
Motorhuis is de situatie voldoende onderzocht. De locatie is gesaneerd en nader onderzoek
is niet meer nodig. Het terrein is door Grondslag onderzocht. Uit de rapportage van 20
november 2009 (met projectnummer: 11573) blijkt dat er maximaal lichte verontreinigingen
aanwezig zijn in de grond.
Conclusie
Uit de rapportage blijkt dat er voldoende is onderzocht, er is geen vervolg noodzakelijk. De
locatie is geschikt voor woningbouw. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de
voorgenomen ontwikkeling.

4.6 Ecologie
De wetgeving met betrekking tot 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).
Gebiedsbescherming
De bescherming van natuurgebieden wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en
de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Ruimtelijke projecten kunnen niet zonder meer
worden gerealiseerd in beschermde natuurgebieden. Projecten die in de nabijheid van
beschermde natuurgebieden worden geprojecteerd, dienen te worden getoetst op de
mogelijke negatieve effecten die zij op deze gebieden kunnen hebben en of zij verstoring
zullen veroorzaken (externe werking). Als sprake is van externe werking dan kan het
noodzakelijk zijn dat bij de provincie (bevoegd gezag) een vergunning volgens artikel 19d van
de Natuurbeschermingswet aangevraagd moet worden.
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 en zwaar
beschermde soorten. 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. Voor (zwaar) beschermde soorten dient
een ontheffing volgens art. 75 van de floraen faunawet te worden aangevraagd bij het
ministerie van LNV. Voor de 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.
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Conclusie
Het plan betreft het wijzigen van de bestemming van het pand aan de Wijk aan
Zeeërweg/Warmenhovenstraat van bedrijfsdoeleinden naar woondoeleinden. Uit analyse van
de bestaande situatie blijkt dat sprake is van een verharde omgeving in de bebouwde kom.
Om deze reden komt in het plangebied waarschijnlijk geen beschermde flora en/of fauna
voor. De natuurbeschermingswet 1998 is niet van belang voor dit plan.
Er hoeft geen flora- en faunaonderzoek te worden uitgevoerd. Er zijn geen nadere
procedures nodig.

4.7 Duurzaamheid
Duurzaam bouwen
Gemeente Velsen en de Milieudienst IJmond hebben ter ondersteuning en invulling van deze
beleidsdoelstellingen een lokaal beleid geformuleerd in .Kwaliteit en duurzaam bouwen. en in
het milieubeleidsplan 2008-2012. De gemeente Velsen streeft naar een ontwikkeling die in
eerste instantie voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder daarmee de
toekomstige generaties de mogelijkheid te onthouden om ook in hun behoefte te voorzien.
Een belangrijke doelstelling van de gemeente met het beleid over duurzaam bouwen is de
terugdringing van het energieverbruik.
Gelet op het aantal woningen is het plan kansrijk voor het duurzaam realiseren van
appartementencomplex overeenkomstig het beleid van de gemeente. Aan de initiatiefnemer
zal verzocht worden GPR Gebouw 4.0 te gebruiken en de licentie verleend worden. De GPR
berekening dient bij de aanvraag om bouwvergunning te worden aangeleverd.
Conclusie
Overeenkomstig het beleid van de gemeente dient duurzaam te worden gebouwd. Het
bouwplan biedt kansen om duurzaam te bouwen. Van belang is dat duurzaamheid en
energiebesparing vroeg in het bouwproces wordt meegenomen en dat daarvoor in de
realisatiefase budget beschikbaar wordt gesteld. Het gebouw is afhankelijk van de
maatregelen en in de gebruiksfase worden veelal besparingen bereikt.

4.8 Cultuurhistorie en archeologie
Graafwerkzaamheden verstoren/vernietigen archeologische bodemschatten. Indien zich
graafwerkzaamheden voordoen bij de herontwikkeling van de locatie bijvoorbeeld ten
behoeve van een parkeergarage, zet de gemeente Velsen zich in voor archeologisch
onderzoek.
In augustus 2010 heeft Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een archeologisch
onderzoek gedaan naar de onderhavige locatie. De bevindingen zijn neergelegd in het
rapport 'Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de plangebieden 'Motorhuis'
en 'Melkfabriek' aan de Wijk aan Zeeërlaan te IJmuiden', welke in bijlage I is toegevoegd aan
deze toelichting. In het plangebied is sprake van reeds verstoorde en opgebrachte lagen
zand. Onduidelijk is in hoeverre het hier oude of jonge duinzanden betreft, maar gezien de
hoogte op ca. 7m +NAP van de top van de onverstoorde duinafzettingen betreft het
hoogstwaarschijnlijk jonge duinafzettingen.
Conclusie
In de plangebieden zijn geen oude cultuurlagen aangetroffen noch zijn er archeologische
waarden aangetroffen. Vanwege het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van
archeologische resten wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Ook voor
vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
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graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan
vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden
opgespoord. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 zal indien nodig zo
spoedig mogelijk melding worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed of bij de gemeentelijk archeoloog).
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Hoofdstuk 5 Randvoorwaarden, onderzoek en
verantwoording
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan diverse milieu- en andere sectorale aspecten die mogelijk
beperkingen kunnen opleveren voor de uitvoering van het bestemmingsplan.

5.2 Wonen
In de Woonvisie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
Er dient meer differentiatie in de woningvoorraad te komen. Per kern en wijk zal
maatwerk moeten worden geleverd welke passend is bij onder meer de
omgevingsfactoren en de woningbehoefte.
Er dient een oplossing te worden gevonden voor het probleem van de huisvesting van
jongeren/starters.
Er zal zoveel mogelijk voldaan moeten worden aan de toenemende vraag naar
ouderenwoningen.
Er dient zoveel mogelijk voldaan te worden aan de woonwensen en kwaliteitseisen van
de Velsense bevolking.
Er dient een duidelijke relatie gelegd te worden tussen de woning en de woonomgeving.
Na analyse van het uitgangspunten aangaande het plangebied kan geconcludeerd worden
dat de voorgestelde ontwikkeling op enkele punten afwijkt van de uitgangspunten. De
afwijkingen zijn echter niet van dien aard dat de ontwikkeling geen doorgang kan vinden. In
paragraaf 7.2 wordt op de afwijkingen nader ingegaan.
De gebouwen worden op maat ingepast in de omgeving. In het oog springend punt hierbij is
de structuurvisie Velsen 2015 welke de woningbouwopgave schetst van de gemeente. De
woningbouwopgave voor de gemeente Velsen dient gedeeltelijk binnen het stedelijke gebied
plaats te vinden. De gewenste ontwikkeling is een binnenstedelijke ontwikkeling.

5.3 Verkeer & vervoer
Parkeren
De uitgangspunten van het parkeerbeleid (2008) in de gemeente is dat er bij nieuwe
ontwikkelingen parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden. De normen voor het aantal
aan te leggen parkeerplaatsen zijn opgenomen in Parkeernormen Gemeente Velsen (2006).

5.4 Bedrijven en milieuhinder
Op basis van de publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten "Bedrijven en
milieuzonering" (2009) is gekeken naar de locatie. Op basis van de gebiedskenmerken kan
deze locatie worden gekenmerkt als "gebied met functiemenging".
Binnen gebieden met functiemenging heeft men te maken met milieubelastende en
milieugevoelige functies die op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. In het
bestemmingsplan is een Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen voor gebieden met
functiemenging, die specifiek is gericht op de toelaatbaarheid van milieubelastende
activiteiten binnen dat gebied. Deze Staat van Bedrijfsactiviteiten bevat geen richtafstanden
Status: vastgesteld
23

bestemmingsplan "Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis"

maar categorieën A, B en C, die aangeven onder welke omstandigheden activiteiten
inpasbaar zijn.
De activiteiten in de Staat van Bedrijfsactiviteiten voor gebieden met functiemenging bestaan
uit de categorieën A, B of C met onderstaande betekenis voor de toelaatbaarheid.
Categorie A
Activiteiten die zodanig milieubelastend voor hun omgeving zijn dat deze aanpandig aan
woningen – in gebieden met functiemenging kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het
Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend.
Categorie B
Activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanig
milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere
gevoelige functies dienen plaats te vinden.
Categorie C
De activiteiten uit categorie B waarbij vanwege de relatief grote verkeersaantrekkende
werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen.
Aan de te ontwikkelen gronden grenzen twee percelen met bedrijfsmatige bestemming (van
Linschotenstraat 16 en 14). Beide percelen zijn momenteel echter niet als zodanig in
gebruik. Van Linschotenstraat 14 is in gebruik als woning met opslagruimte terwijl nr.16 een
achterom betreft. Voor deze bedrijven is categorie A en B toegestaan. In de regels is een lijst
met bedrijfsactiviteiten opgenomen. Hierbij zijn activiteiten die in een andere bestemming
vallen uit de lijst gehaald (zoals horeca- en detailhandelsactiviteiten).

5.5 Kabels en Leidingen
Locatie het Motorhuis
Ten behoeve van de Klic-melding van 17 juli 2010 zijn de volgende netbeheerders
meegenomen:
KPN B.V.;
COLT Telecom BV;
Water;
Net Share BV (datatransport);
Ziggo;
Liander (laagspanning).
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Afbeelding 7: kabels en leidingen zuidlocatie
In bovenstaande afbeelding is de locatie van het Motorhuis weergegeven. Uit de Klic-melding
is naar voren gekomen:
met de groene lijnen: dat KPN datatransport en Ziggo datatransport een leiding hebben
liggen;
met de rode stippen: dat Liander twee aansluitpunten voor laagspanning heeft;
met de blauwe lijn: dat hier de waterleiding loopt.
Met de roze lijn is het perceel aangegeven.
Locatie De Melkfabriek
Ten behoeve van de Klic-melding van 14 juli 2010 zijn de volgende netbeheerders
meegenomen:
KPN B.V.;
COLT Telecom BV;
Water;
Net Share BV (datatransport);
Ziggo;
Liander (laagspanning, gas hoge druk, middenspanning, datatransport, lage gasdruk).
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Afbeelding 8: ligging kabels en leidingen noordlocatie
In bovenstaande afbeelding is de locatie van de Melkfabriek weergegeven. Uit de
Klic-melding is naar voren gekomen dat er geen kabels en leidingen op de locatie aanwezig
zijn.
In onderstaande afbeelding is aangegeven tot waar de kabels en leidingen rondom de locatie
aanwezig zijn. Het betreft hier de waterleidingen.

Afbeelding 9: ligging waterleidingen noordlocatie
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Hoofdstuk 6 Waterparagraaf
In het waterbeheer in de 21ste eeuw heeft water ruimte nodig. Sinds november 2003 is een
watertoets daarom wettelijk verplicht voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. In deze
waterparagraaf is beschreven hoe in dit plan rekening is gehouden met de waterhuishouding.
Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft voor het watertoetsproces een handreiking
geschreven. De invulling van het voor deze watertoets relevante beleid is hieronder per
thema uitgewerkt.

6.1 Waterberging
In de handreiking van het waterschap staat aangegeven dat voor een te verharden oppervlak
kleiner dan 500 m2 geen compensatie is vereist. De twee locaties waren volledig verhard.
De toekomstige situatie is bij volledige verharding daardoor geen verslechtering ten opzichte
van de oorspronkelijke situatie. Het niet bebouwen van delen van deze twee percelen zorgt
zelfs voor een verbetering omdat er meer water infiltreert.

6.2 Riolering
Rijnland stimuleert het afkoppelen van verharde oppervlakken. Dit draagt bij aan de
doelstellingen zoals die zijn gesteld in het Waterbeheer 21ste eeuw (vasthouden - bergen afvoeren). De huidige riolering bestaat uit een gemengd stelsel, tot deze vervangen wordt is
het daarom niet mogelijk om het hemelwater af te koppelen. Indien er voldoende open ruimte
beschikbaar komt is het mogelijk om een infiltratievoorziening te realiseren, waarmee het
hemelwater kan infiltreren. In een later stadium dient hiervoor de werkelijke doorlatendheid in
beeld te worden gebracht waarmee de dimensies van de voorziening nauwkeuriger kunnen
worden bepaald.

6.3 Duurzaam bouwen
Het waterschap stimuleert het gebruik van duurzame bouwmaterialen bij nieuwbouw- en
verbouwactiviteiten teneinde een duurzame stedelijke ontwikkeling te kunnen waarborgen. In
relatie tot de waterkwaliteit moet de toepassing van uitloogbare bouwmetalen - zoals koper,
zink en lood - voor dakbedekking, gevelbekleding, regenwaterafvoer, drinkwaterleidingen of
straatmeubilair worden vermeden. Verder moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
bemesting bij het beheer en onderhoud van (openbare)groenvoorzieningen worden
voorkomen. Indien gebruik wordt gemaakt van tropisch hardhout adviseert het waterschap
om gebruik te maken van duurzaam geteeld hout met het FSC-keurmerk.
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Hoofdstuk 7 Planuitgangspunten
7.1 Inleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van het terrein van het voormalige
garagebedrijf Het Motorhuis. Hieronder de uitgangspunten waarbinnen de ontwikkeling plaats
zal vinden.
De invulling van de locatie wordt mede bepaald door verschillende milieucontouren.
Woningbouw is mogelijk.

7.2 Stedenbouwkundige en architectonische aspecten
Voor de noordlocatie (Melkfabriek) zijn zorgwoningen voorzien, voor de zuidlocatie
(Motorhuis) appartementen.

7.2.1 Locatie Melkfabriek

Afbeelding 10, aanzicht gevels aan de van Linschotenstraat
Ten behoeve van de herontwikkeling van dit gebied zijn in maart 2006 randvoorwaarden
opgesteld, waarin de uitgangspunten voor de locatie zijn vastgelegd. Deze randvoorwaarden
zijn in 2009 door de raad bekrachtigd en dienen als basis voor dit bestemmingsplan.
De destijds geformuleerde randvoorwaarden voor de noordlocatie luiden als volgt:
woningtypologie: eengezinswoningen;
bebouwingstypologie: rijwoningen;
maximale bouwhoogte 9 meter (goot 6 meter, nok 9 meter); 2 lagen met kap aan de Wijk
aan Zeeërweg. Bij Van Linschotenstraat twee lagen, plat dak met mogelijkheid van een
dakopbouw. Deze opbouw dient 1 meter uit de voorgevel geplaatst te worden en in
vormgeving en materialisering afwijkend te zijn aan de onderbouw;
rooilijnen Wijk aan Zeeërweg: minimaal achter of in lijn met voorgevelrooilijn van de
woningen aan de Wijk aan Zeeërweg 166/164;
rooilijnen Van Linschotenstraat: minimaal achter of in lijn met voorgevelrooilijn van de
woningen aan de Van Linschotenstraat 14;
parkeren: zie 'Uitgangspunten parkeren en verkeer';
welstand: conform de criteria uit de Welstandsnota.
In afwijking van het bovengeformuleerde uitgangspunt dat er eengezinswoningen
(rijwoningen) gebouwd dienden te worden, worden op de locatie zorgappartementen
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gebouwd voor Stichting de Waerden. Zij bieden huisvesting aan mensen met een
verstandelijke beperking. De reden dat wordt afgeweken van de in 2006 geformuleerde
uitgangspunten is dat er thans op de woningmarkt meer behoefte bestaat aan huisvesting
voor deze doelgroep. Vanuit het woonbeleid bezien is dit een positieve ontwikkeling.
In de studiefase van het ontwerp ontstond voor AWV Eigen Haard de mogelijkheid de
naburige woning aan de Wijk aan Zeeërweg 162 aan te kopen om een coherent onderdeel te
vormen met de zorgappartementen. Hierdoor kon de ideale grootte van ongeveer 50 m² van
de appartementen gerealiseerd worden, de tuin van de bewoners werd groter en de
wederzijdse inkijk in elkaars territorium verdween.
Na overleg met de Waerden is besloten dat de bestaande woning niet gesloopt wordt maar
onderdeel wordt van het plan.
Het ontwerp sluit aan bij de stedenbouwkundige wensen door ervoor te zorgen dat aan de
zijde van de Wijk aan Zeeerweg een bouwvolume van twee bouwlagen en een kap
herkenbaar terugkomt in het plan. Hierdoor wordt een continue omlijsting van het
Watertorenpark verkregen. Daarnaast is, net zoals op vele andere hoekbeëindigingen van de
stroken woningen, in de lijst rondom het Watertorenpark, ook hier gekozen om de hoek op
een krachtige manier met een plat dak vorm te geven.
De appartementen zijn gesitueerd aan de Wijk aan Zeeërweg en de van Linschotenstraat.
Op het binnenterrein tegen de muur van het naastgelegen bedrijfsgebouw is de gezamenlijke
huiskamer gesitueerd die gericht is op de tuin. Hierboven is nog één appartement mogelijk
zodat de hoogte aansluit bij de hoogte van de woningen in de Dirk Hartoghstraat. In het
ontwerp is op de hoek van de Wijk aan Zeeërweg en de van Linschotenstraat de massa drie
lagen hoog. De gevel is met veel glas georiënteerd op het park. Op de hoek aan de van
Linschotenstraat is de gevel gesloten op een paar slanke lichtstroken na. De gevel aan de
van Linschotenstraat is in drie delen verdeeld, die enigszins schuin gepositioneerd zijn.
Hierdoor ontstaat een duidelijke verticale individualiteit in de twee lagen metselwerk. De
bovenste verdieping is 80 cm teruggetrokken en van zink.
Aan de Wijk aan Zeeërweg is boven het metselwerk een schuine kap ontworpen die
aansluiting met de bestaande woning zoekt. De appartementen hebben openslaande deuren
met franse balkons naar de straat ter plaatse van de woonkamers. Deze zijn boven elkaar
geplaatst op elke verdieping. Gekozen is voor een traditioneel rode, enigszins gemêleerde
baksteen. Deze kleur sluit goed aan bij de woningen in de omgeving. Hoewel er over het
algemeen meer rode dan zwarte dakpannen worden toegepast in de schilderijlijst is er toch
voor gekozen om zwarte dakpannen in het ontwerp op te nemen omdat deze kleur goed
aansluit bij de naastgelegen woningen.

7.2.2 Locatie Het Motorhuis

Afbeelding 11, aanzicht gevels aan de Houtmanstraat
Ten behoeve van de herontwikkeling van dit gebied zijn in maart 2006 randvoorwaarden
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opgesteld, waarin de uitgangspunten voor de locatie zijn vastgelegd. Deze randvoorwaarden
zijn in 2009 door de raad bekrachtigd en dienen als basis voor dit bestemmingsplan.
De destijds geformuleerde randvoorwaarden voor de zuidlocatie luiden als volgt:
woningtypologie: voor senioren geschikte woningen;
bebouwingstypologie: appartementen, geen lege plint;
maximale bouwhoogtes: twee lagen plus kap, aan de Warmenhovenstraat voor de
voorgevelrooilijn maximaal 3 meter.
parkeren: zie 'Uitgangspunten parkeren en verkeer';
welstand: conform de criteria uit de Welstandsnota.
Het gebouw is opgebouwd uit twee bouwlagen met kap, waardoor aansluiting gevonden
wordt met de typerende uniforme omranding van het Watertorenpark.
De plattegrond van het gebouw heeft een U-vorm met een spitse beëindiging bij de entree.
Door aan de zijde van de Warmerhovenstraat niet de gehele bouwlokatie te benutten, maar
de gevel in de lijn van de Warmenhovenstraat te situeren ontstaat een sterke visuele relatie
met de Wijk aan Zeeerweg. De 24 appartementen zijn met woon- en slaapfuncties op de
straat gericht waardoor aan de galerijzijde een compact binnenhof ontstaat. Op de kruising
Wijk aan Zeeërweg en Houtmanstraat is de entree van het binnenhof gesitueerd. Op de
begane grond is een groenzone van 1,5 meter rondom het gebouw bedacht ten behoeve van
de appartementen op de begane grond. De groenzone wordt begrensd door een 80 cm hoge
haag.
Onder de appartementen is een parkeergarage gesitueerd. In verband met de mogelijkheid
om natuurlijke ventilatie toe te passen zal de parkeergarage een halve meter boven maaiveld
uitkomen, hierboven worden de appartementen gebouwd. Hierdoor ontstaat een verhoogde
plint, waardoor de bouwhoogtes een halve meter hoger worden.
Op de hoeken van het gebouw wordt een accent gemaakt. Hier wordt de gevel
doorgetrokken in drie lagen hoog. In het ontwerp van de gevels is gekozen voor een subtiele
verticale verdeling met verschillende breedtematen en verkenningen in het metselwerk. Dit is
afhankelijk van de functies achter de gevel.
Loggia's, woonkamers en slaapkamers bepalen zo voor een deel het karakter van de gaten
in de gevel die ieder met afwerking, vorm en omranding een eigen verhaal vertellen. De
gevelopeningen op de eerste verdieping steken boven het metselwerk uit en lopen over in
dakkapellen op de tweede verdieping. Hierdoor wordt een statig voorkomen gecreëerd.
Het gebouw geeft een stoere metselwerk uitstraling met een verwijzing naar de
Amsterdamsche School waarmee architectonisch aansluiting in de omgeving wordt
gezocht.
Gekozen is voor een traditioneel rode, enigszins gemêleerde baksteen. Deze kleur sluit goed
aan bij de woningen in de omgeving. Er wordt veel glas toegepast om een transparant
geheel te creëren. Voor de schuine kap wordt gepatineerd zink voorgesteld.

7.3 Uitgangspunten wonen
Gezien het tekort aan ouderenwoningen in IJmuiden-Noord wordt specifiek aandacht besteed
aan de huisvesting van de doelgroep senioren op de zuidlocatie.
Alhoewel een gemiddeld oppervlak van 100 m2 per woning wordt nagestreefd is het in het
kader van de voorgestelde nieuwbouw belangrijk dat de grootte van de woning/woonruimte
wordt afgestemd op de behoefte van de bewoner. Bij de zelfstandige woningen is het
uitgangspunt drie kamers.
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7.4 Uitgangspunten parkeren en verkeer
Als gevolg van aangescherpte parkeernormen zullen in de nieuwe en gerevitaliseerde
woongebieden minder parkeerproblemen optreden dan in de oudere wijken. De parkeernorm
voor woningen, met uitzondering van het Stadshart in IJmuiden, bedraagt 1,5 parkeerplaats
per woning ('Parkeernormen Gemeente Velsen 2006'). Voor de locatie van het Motorhuis zijn
derhalve 24x1,5= 36 parkeerplaatsen benodigd. Hiervan zijn 24 parkeerplaatsen te vinden in
de parkeergarage. De 8 reeds aanwezige parkeerplaatsen, behorende bij het voormalig
Motorhuis, worden tevens gebruikt ten behoeve van de ontwikkeling.Voor de locatie
Melkfabriek geldt de parkeernorm van 0,6 parkeerplaats per woning, omdat het hier
zorgappartementen betreft. Voor de locatie van de Melkfabriek en naastliggende woning zijn
derhalve 0,6x14=8,4 parkeerplaatsen nodig. De 4,5 reeds aanwezige parkeerplaatsen,
behorende bij de Melkfabriek en de woning Wijka aan Zeeerweg 162, worden tevens gebruikt
ten behoeve van het nieuwe plan.
Voor de ontwikkeling zijn in totaal 44,4 parkeerplaatsen nodig. Om dit aantal parkeerplaatsen
te realiseren zullen, in overleg met de gemeente Velsen, extra parkeerplaatsen in de
middenberm van de Wijk aan Zeeërweg worden aangelegd. Langs de Wijk aan Zeeërweg
zelf wordt ook nog 1 extra parkeerplaats aangelegd.
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Hoofdstuk 8 Juridisch bestuurlijke aspecten
8.1 Inleiding
8.2 Inleidende bepalingen
Wijze van meten
In de regels en op de verbeelding kunnen goot- en/of bouwhoogtes zijn opgenomen. Indien er
alleen sprake is van een bouwhoogte, dan mag de maximale bouwhoogte niet meer
bedragen dan op de verbeelding of in de regels staat opgenomen. Er kan hierbij zowel
sprake zijn van een platte afdekking als van een andere kapvorm mits de kap niet hoger is
dan de aangegeven maximale bouwhoogte.

Indien de maximale bouwhoogte in combinatie met de goothoogte wordt gehanteerd is de
maximale bouwhoogte te beschouwen als de nokhoogte. Er is in dat geval afdekking
toegestaan middels een plat dak of een kap. De kap bestaat uit hellende dakvlakken, waarbij
de goot niet hoger is dan de maximale goothoogte. Een dakvlak zal hierbij in zijn geheel
onder dezelfde hellingshoek vallen. De beide dakvlakken treffen elkaar in de nok, welke
maximaal op de maximaal toegestane bouwhoogte is gelegen. Er dient dus sprake te zijn
van een daadwerkelijke nok met evenwijdige dakvlakken.
Er kan ook sprake zijn van een platte afdekking, maar dan is er sprake van een
boeibordhoogte. Deze platte afdekking mag dan niet hoger zijn dan de maximaal toegelaten
goothoogte.

Indien in de regels een goothoogte en bouwhoogte is opgenomen maar op de verbeelding
een andere goot- en bouwhoogte is opgenomen, dan gelden de op de verbeelding
opgenomen hoogtes. Indien in de regels een goot en bouwhoogte is opgenomen maar op de
verbeelding alleen een bouwhoogte, en geen goothoogte, is opgenomen dan is er sprake van
alleen een bouwhoogte.

8.3 Bestemmingsbepalingen
De meeste artikelen spreken voor zich. Voor zover dit iets kan verduidelijken wordt hier een
nadere toelichting per artikel gegeven.
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8.4 Algemene bepalingen
Het bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis is gemaakt op grond van het in de Wet
ruimtelijke ordening bepaalde. Deze wet is dan ook van toepassing op handhaving en
toezicht op de uitvoering van dit bestemmingsplan. De relevante bepalingen uit deze wet
hieromtrent zijn:
artikel 7.10
1. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met
het bestemmingsplan of een inpassingsplan, een projectbesluit daaronder begrepen.
2. Een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens de Wet
ruimtelijke ordening verleende vergunning of ontheffing is verboden.
3. Overtreding van een verbod als bedoeld in het eerste of tweede lid is een strafbaar feit
Dit strafbaar feit heeft zijn grondslag in de wet op de economische delicten waarin tevens de
straffen en maatregelen zijn opgenomen.
De volledige teksten van de relevante artikelen zijn opgenomen in de Wet op de
economische delicten.

8.5 Handhaving
Een overtreding als bedoeld in Artikel 14 kan de regels is een strafbaar feit zoals is
ondergebracht in de wet op de economische delicten.
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Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid
Voorliggend bouwplan voor de ontwikkeling van twee appartementengebouwen aan
weerszijden van de Wijk aan Zeeërweg te IJmuiden is een particulier initiatief. De gronden
zijn in eigendom van AWV Eigen Haard. De kosten die verband houden met het
bestemmingsplan en het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing, alsmede de uitvoering
van het plan, komen voor rekening van de initiatiefnemer. AWV Eigen Haard heeft de
benodigde budgetten om dit plan te kunnen realiseren gereserveerd. Er is een
privaatrechtelijke exploitatieovereenkomst tussen de initiatiefnemer en de Gemeente Velsen
afgesloten, waarin de gemeentelijke kosten (zoals ambtelijke uren) worden verhaald op de
initiatiefnemer.
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Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg
Het college heeft de ingezetenen, natuurlijke en rechtspersonen in de gelegenheid gesteld
om hun mening omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Het
voorontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder met ingang van 19 november 2010
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden er schriftelijke
reacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
De resultaten van zowel het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. Bro (Besluit
ruimtelijke ordening) als de inspraak zijn in het bestemmingsplan verwerkt.
Vooroverleg
In het kader van het wettelijk vooroverleg zijn zeven reacties binnengekomen van instanties,
namelijk VROM-inspectie, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland,
Brandweer Kennemerland en N.V. Nederlandse Gasunie. Voortvloeiende uit het vooroverleg
is het bestemmingsplan aangevuld met een beknopte samenvatting van het beleid van het
waterschap. De overige overlegreacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
Inspraak
Er is één schriftelijke inspraakreactie van omwonenden binnengekomen. Deze geeft geen
aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Ambtelijke wijzigingen
- paragraaf 4.4 (geluid) van het voorontwerpbestemmingsplan is geactualiseerd;
- aan de noordwest kant van het plangebied, grenzend aan de Dirk Hartoghstraat 30, maakt
het voorontwerpbestemmingsplan bebouwing ten behoeve van de bestemming wonen
mogelijk met een maximale bouwhoogte van 7 meter, tot aan de erfgrens met voornoemd
perceel. Als gevolg van een wijziging in het ontwerp van het gebouw is de verbeelding van
het ontwerpbestemmingsplan enigszins aangepast en wordt nu een afstand tot de erfgrens
aangehouden van 1,5 meter.
Op 8 maart 2011 heeft het college van B&W de inspraakrapportage van het
voorontwerpbestemmingsplan vastgesteld. In deze rapportage zijn alle reacties door B&W
van commentaar voorzien.
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Inleiding
In juli 2010 is in opdracht van AWV Eigen Haard door Ingenieursbureau Oranjewoud BV
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in twee
plangebieden aan weerszijden van de Wijk aan Zeeërweg te IJmuiden, gemeente Velsen
(Noord-Holland). Het plangebied ten noorden van de Wijk aan Zeeërweg staat bekend als
'Melkfabriek'. De locatie ten zuiden van de Wijk aan Zeeërweg staat bekend als
'Motorhuis'. In dit rapport zal als zodanig naar beide locaties worden verwezen.
De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de toekomstige herinrichting van het
gebied. Op beide locaties zal de bestaande bebouwing worden gesloopt en worden
vervangen door nieuwbouw. Bij de ruimtelijke onderbouwing in het kader van de
vrijstelling van het bestemmingsplan dienen ook de eventuele archeologische waarden in
het gebied te worden onderzocht. Een archeologisch onderzoek dat in het kader van
ruimtelijke onderbouwing plaatsvindt, past als onderzoeksstrategie binnen de
zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Deze cyclus wordt toegelicht in
bijlage 2.
Doel van het onderhavige onderzoek is het opstellen van een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel en het formuleren van aanbevelingen voor de wijze
waarop met eventueel aanwezige archeologische waarden dient te worden omgegaan.
Vervolgens zal het gespecificeerde verwachtingsmodel worden getoetst door middel van
een veldonderzoek.
Zowel het bureauonderzoek als het veldonderzoek is uitgevoerd conform de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1.
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Bureauonderzoek
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van
een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we
wat verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik
gemaakt reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, de
landschappelijke situatie en bodemkundige gegevens. Een gespecificeerde verwachting
gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, omvang, datering en verstoring van
archeologische waarden binnen het plangebied.

2.1
2.1.1

Beschrijving onderzoekslocatie
Begrenzing onderzoeks- en plangebied
Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en
plangebied anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de
inleiding genoemde plannen en/of werkzaamheden betrekking hebben. Binnen dit gebied
kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden verstoord.
Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie is verzameld om een goed
beeld te krijgen van de archeologische waarden in het onderzoeksgebied. Dit gebied is
veelal groter dan het plangebied en verschilt al naar gelang het te onderzoeken aspect. In
dit geval is dat de regio waarin het plangebied ligt.
Het plangebied bestaat uit twee nabijgelegen locaties die van elkaar worden gescheiden
door de Wijk aan Zeeërweg. Beide locaties liggen in de bebouwde kom van IJmuiden.
Plangebied 'Melkfabriek' wordt in het zuiden begrensd door de Wijk aan Zeeërweg. De
oostgrens wordt gevormd door de Van Linschotenstraat. Het betreft een terrein met een
oppervlakte van circa 600 m² (0,06 hectare).
Plangebied 'Motorhuis' ligt ten zuiden van de Melkfabriek en wordt derhalve in het
noorden begrensd door de Wijk aan Zeeërweg. De west- en oostgrens worden
respectievelijk gevormd door de straten Warmenhoven en Houtmanstaat. Het betreft een
terrein met een oppervlakte van circa 800 m² (0,08 hectare). De gezamenlijke oppervlakte
van beide plangebieden bedraagt 1400 m² (0,14 hectare). De panden zijn op beide
locaties inmiddels gesloopt. Zie afbeelding 1 en 2.
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Afbeelding 2. De plangebieden op een recente luchtfoto (roze lijn) 1 .

2.1.2

Landschappelijke situatie
Het plangebied ligt in fysisch-geografisch opzicht in het Jonge Duinlandschap, dat op zijn
beurt weer onderdeel uitmaakt van het westelijke kustlandschap.
Het landschap langs de Noord -Hollandse kust kent een zeer dynamische
ontstaansgeschiedenis. Het ontstaan van dit kustgebied gaat terug tot het begin van het
Holoceen (circa 9000 voor Chr.) en hangt nauw samen met de relatieve zeespiegelstijging
die vanaf dat moment een aanvang nam. Voorafgaand aan het Holoceen was sprake van
een zeer koude periode, en dientengevolge waren de poolijskappen enorm gegroeid.
Hierdoor lag de zeespiegel tientallen meters lager dan tegenwoordig. Het Holoceen wordt
gekenmerkt door stijgende jaartemperaturen. Hierdoor smolt het landijs en steeg de
zeespiegel in een hoog tempo: het Noordzeebekken liep snel vol. De kustlijn schoof
dientengevolge steeds verder naar het oosten op en bevond zich bij aanvang van het
Subboreaal (circa 3850 voor Chr.) zelfs ten oosten van de huidige kust. Alle
kustafzettingen voorafgaand aan deze periode zijn verdwenen, omdat ze steeds werden
'opgeruimd' door landinwaarts trekkende zee: er was sprake van kusterosie.
Deze situatie veranderde omstreeks 4000 v. Chr. In de periode nam de stijging van de
zeespiegel af. Als gevolg hiervan werden eerder gevormde kustafzettingen (strandwallen
en -vlakten) niet meer geërodeerd. Er was nu sprake van een accumulatie van
kustafzettingen in zeewaartse (westelijke) richting, waardoor er sprake was van
kustuitbreiding.
De basis van deze kustbarrière werd gevormd door een serie evenwijdig aan de kustlijn
gelegen strandwallen. Dit zijn onder mariene omstandigheden gevormde, langgerekte
zandruggen. Deze afzettingen worden tot het Laagpakket van Zandvoort gerekend. 2 De
strandwallen zijn niet gelijktijdig ontstaan, maar opeenvolgend gedurende de periode van
circa 4000 tot 300 voor Chr., de jongere hoger en meer westwaarts dan de oudere.3 Op de
toppen van de strandwallen is op den duur ook duinvorming opgetreden, de zogenaamde
Oude Duinen. Waar strandwallen worden gerekend tot mariene sedimenten (door zee
1

Bron: GoogleMaps
Weerts et al. 2006.
3
De Mulder et al. 2003: 224, 226.
2
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aangevoerd en afgezet), zijn duinen onder eolische omstandigheden gevormd (door de
wind aangevoerd en afgezet). Tussen de strandwallen waren zogenaamde strandvlaktes
gesitueerd waar door slechte afwatering vaak veenvorming heeft plaatsgevonden. Door
hun hoge ligging en de goede bewerkbaarheid van de grond waren de strandwallen al
vroeg een geliefde vestigingsplaats voor de mens
Met het ontstaan van de door strandwallen gevormde kustbarrière nam de invloed van de
zee op het achterliggende gebied af, waardoor in het hierachter gelegen gebied een
enorme zoetwaterlagune werd gevormd en over grote delen veenvorming (Hollandveen
laagpakket) optrad.
Tussen circa 1000 en 1200 na Chr. begon opnieuw een periode van duinvorming. De
duinen die vanaf deze fase zijn ontstaan worden aangeduid als 'Jonge Duinen'
(laagpakket van Schoorl). Het zand waaruit deze duinen zijn gevormd is voornamelijk
afkomstig van de stranden en van de zeebodem vlak voor de kust. De vorming van de
duinen ging gepaard met een kusterosie, waarbij de kustlijn zeker 1 à km landinwaarts
(oostwaarts) opschoof. De Jonge Duinen zijn over een groot oppervlak, tot circa 4 km
landinwaarts, in een tamelijk open landschap gevormd en dekken grote delen van de vooral de meer westelijk gelegen - strandwallen en Oude Duinen af. Het aldus ontstane
duinlandschap is erg dynamisch en zeer reliëfrijk met niet zelden toppen van boven de 30
m +NAP 4 . De dynamiek is in de loop van de tijd door vegetatie beperkt, maar kan wanneer
de vegetatie verdwijnt door bijvoorbeeld landbouw of tegenwoordig ook
natuurontwikkeling weer snel de kop opsteken. De periode waarin de Jonge Duinen zijn
gevormd duurde tot circa 1600 na Chr. Het westelijk gedeelte van IJmuiden ligt in de
(inmiddels geëgaliseerde) Jonge Duinlandschap. De plangebieden liggen op de uiterst
oostelijke rand van de Jonge Duinen: ten westen ervan 'begint' het oude duin- en
strandwallenlandschap. Feitelijk lopen de Oude Duinen door onder de Jonge Duinen (zie
ook paragraaf 2.1.3.).
Vanaf de Vroege Middeleeuwen vormt ook menselijk handelen een belangrijke factor in
de vorming van het kustlandschap. In de periode 800-1200 na Chr. werden de bossen op
zowel de Oude als de Nieuwe Duinen omgehakt ten behoeve van landbouwareaal en
brandstof. Hierbij kwam de bodem 'los' te liggen, hetgeen mogelijk ook heeft bijgedragen
aan de grootschalige kusterosie vanaf 1000 na Chr. Het duinlandschap was vanaf de
Middeleeuwen zeer open, waardoor de wind vrij spel had. Hierdoor kon het zand gaan
stuiven en nog verder landinwaarts worden geblazen. Er ontstonden zogenaamde
loopduinen, die steeds verder over de Oude Duinen heen 'kropen'. Met de aanplant van
nieuwe begroeiing - bos en helm - werd de invloed van de wind meer plaatselijk en
ontstonden er paraboolduinen, met de uitblazingslaagte aan de zijde van de
overheersende windrichting. In deze laagten groeide veen of er ontstonden vennen.
Bodem
De plangebieden zijn niet gekarteerd op de bodemkaart (schaal: 1:50.000), omdat ze in
de bebouwde kom van IJmuiden liggen. Direct ten zuiden van het plangebied ligt het
Jonge Duinlandschap, waar vlakvaagronden overheersen (code: Zn50A). Vlakvaaggronden
zijn typerend voor de Jonge Duinen, waar de wind lange tijd vrij spel heeft gehad en het
sediment zelden lang op één plaats lag. Er heeft zich daarom (nog) geen bodem kunnen
vormen.
In de omgeving van de plangebieden overheerst grondwatertrap VII. Dit betekent dat het
grondwater zich in de zomer dieper dan 120 cm beneden het maaiveld bevindt. In de
winter stijgt het grondwater tot maximaal 80 cm beneden het maaiveld.

4
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Afgaande van de bodemkundige gegevens zoals deze staan geregistreerd bij TNO bestaat
de bodem in het plangebied tot op grote diepte uit zand. In een enkele boringen komt ook
veen voor, op een diepte van circa 4,0 - 4,5 m -mv. Dit duidt mogelijk op kleine depressies
in het duingebeid (uitblazingslaagten o.i.d.) 5 .

2.1.3

Bewoningsgeschiedenis, historische situatie en mogelijke verstoringen
Hoewel IJmuiden pas in de 19e eeuw na Chr. is ontstaan, is de omgeving van het
plangebied al veel langer bewoond. Tijdens het Laat-Paleolithicum was de nog droog
liggende Noordzee het domein van rondtrekkende groepen jager-verzamelaars. Er zijn
diverse Laat-Paleolithische vondsten aangetroffen bij het vissen in de Noordzee.
Waarschijnlijk waren de oudste strandwallen ook in het Mesolithicum bewoond. In deze
periode was er echter sprake van kusterosie, waarbij elke strandwal telkens werd
opgeruimd. Laat-Paleolithische- en Mesolithische vindplaatsen zijn in dit gebied door de
eroderende werking van de zee voorgoed verloren gegaan 6 .
Rond 3500 voor Chr. (Midden-Neolithicum) begon echter het proces van kustuitbouw: de
bestaande strandwallen werden niet langer opgeruimd, maar beschermd door een nieuwe
strandwal verder zeewaarts (zie paragraaf 2.1.2.). Vanaf deze periode konden de
standwallen langdurig worden bewoond en zijn de archeologische resten ook nu nog
bewaard gebleven. Op de strandwal van Spaarnwoude, gevormd rond 3200 voor Chr., zijn
bewoningssporen uit het Midden-Neolithicum aangetroffen 7 . De strandwal van Santpoort
is rond 2300 v. Chr. gevormd, dat wil zeggen in de laatste fase van het MiddenNeolithicum. Deze strandwal is waarschijnlijk vanaf het Laat-Neolithicum bewoond.
De strandwallen vormden zeer aantrekkelijke verblijfplaatsen: de hoge zandgronden
lagen temidden van natte veengebieden en drassige strandvlakten. Op de strandwallen
was akkerbouw mogelijk. Vanaf het Laat-Neolithicum zijn de strandwallen en Oude
Duinen vrijwel continu bewoond. De bewoningsintensiteit verschilde sterk gedurende
deze hele periode, met een dieptepunt rond 500 voor Chr 8 . Uit deze periode zijn geen
graven bekend. Verder naar het zuiden zijn op de strandwallen bij Wateringen, Ypenburg
en Schipluiden samenhangende vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum bekend,
waaronder huisplattegronden en grafvelden 9 .
In de Bronstijd en de IJzertijd zette de bewoning zich voort: in de wijdere omgeving van
het plangebied zijn op de strandwallen bewoningssporen aangetroffen, zoals resten van
huizen en schuren. De huisplattegronden en nederzettingen lijken sterk op de
nederzettingstypen die in Hoog-Nederland worden aangetroffen, dat wil zeggen op de
Pleistocene zandgebieden van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Op basis van het
aangetroffen botmateriaal lag de nadruk qua veehouderij in het duingebied op schapen
en geiten. De aanwezigheid van spinklosjes en weefgewichtjes wijst ook op wolproductie.
Ook werden er runderen gehouden. De veenmoerassen op de voormalige strandvlakten
waren in deze periode niet in gebruik voor bewoning, maar dit landschap had wel degelijk
een functie. Enerzijds werd hier nederzettingsafval gedumpt, anderzijds vormden deze
natte plaatsen vaak de context voor rituele activiteiten. Objecten werden vaak in

5

ww.dinoloket.nl
Verhart, 2005 / Vos & Kiden, 2005
7
Stiboka, 1992
8
Van Heeringen, 2005
9
Louwe Kooijmans, 2005; Koot, 2005
6
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dergelijke omgevingen gedeponeerd, bij wijze van offer of iets dergelijks 10 . Daarnaast kan
het gebied gebruikt zijn voor het weiden van vee, jacht, hooiland etc.
Ook tijdens de Late IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen zijn de strandwallen
en Oude Duinen bewoond. De dorpskernen ten westen van IJmuiden, zoals Velsen,
Driehuis, Santpoort e.d. zijn in de Middeleeuwen ontstaan. In de loop van de Volle- en
Late Middeleeuwen ontstaan de Jonge Duinen. Deze afzettingen bedekken ter hoogte van
de het plangebied het onderliggende oude strandwallenlanschap. Het Jonge
Duinlandschap is, in tegenstelling tot het Oude Duinlandschap, nooit intensief bewoond
geweest, als gevolg van de veel grotere reliëfverschillen en de voortdurende
verstuivingen. Het is vooral in gebruik geweest als jacht- en recreatiegebied. De
plangebieden liggen ter hoogte van de oostrand van het Jonge Duinen-complex. Op
historische kaarten wordt dit gebied 'Oostduin' of 'Oosterduin' genoemd (zie afbeelding
3).
IJmuiden
Het ontstaan van IJmuiden hangt samen met de aanleg van het Noordzeekanaal. Dit
kanaal werd in de periode 1865-1876 gegraven, met als doel de haven van Amsterdam
een economische impuls te geven. Deze bevond zich al lange tijd in een periode van
achteruitgang, als gevolg van het voortdurend dichtslibbende IJ, de moeizame vaarroute
door de Zuiderzee en de eveneens moeizame en omslachtige vaarroute door het noordzuid lopende Noord-Hollands kanaal. De angst was groot dat Amsterdam zou vervallen tot
een 'dode Zuiderzeestad'. Daarom werd besloten tot een kort kanaal, daar waar 'Holland
op zijn smalst was'. In 1865 ging de eerste spade de grond in bij het buurtschap Breesaap
in het duingebied nabij het huidige IJmuiden. Het Noordzeekanaal wordt aan de zeezijde
begrensd door de Noordzeesluizen. De Noordzeesluizen bestaan uit de Zuidersluis, de
Middensluis, de Noordersluis en het spui- en gemaalcomplex. De arbeiders van het
Noordzeekanaal verbleven bij deze sluizen. Uit deze - aanvankelijk tijdelijke verblijfplaats is IJmuiden ontstaan (afbeelding 3) 11 . De naam IJmuiden is bij de opening
door koning Willem III aan de nederzetting toegekend, als eerbetoon aan professor S.
Vissering die al in 1848 - ver vóór het graven van het Noordzeekanaal - een bootreis vanaf
Amsterdam naar IJ-Muiden (=monding van de IJ) beschreef 12 .
In de loop van de 20e eeuw groeide IJmuiden in hoog tempo tot een succesvolle
havenstad. Het huidige IJmuiden bestaat uit de gedeelten Oud IJmuiden, Nieuw IJmuiden
en Havens en Sluizen, die in de loop der tijd aan elkaar zijn gegroeid. Oud IJmuiden is een
woonkern die is ontstaan na het gereedkomen van de Zuidersluizen in 1876 en is
volgebouwd in 1912. Het is geheel gesitueerd in afgegraven en geëgaliseerde duinen. Het
gebied is volledig tot stand gebracht door particulier initiatief, tot bloei gekomen door de
opkomst en ontwikkeling van de visserij. Gedurende en na de Tweede Wereldoorlog is
Oud IJmuiden gesloopt, gebombardeerd, zeer vervallen en slechts ten dele gesaneerd.
Aan de monding van het Noordzeekanaal is vanaf 1881 een Nederlands Fort als onderdeel
van de Stelling van Amsterdam gebouwd om de toegang naar Amsterdam te beschermen.
Met de aanleg van de Noordersluizen kwam het fort op een eiland te liggen. In de Tweede
Wereldoorlog werd het Forteiland het kernwerk van de Festung IJmuiden, onderdeel van
de Atlantikwall.
Nieuw IJmuiden, waartoe ook Duinwijk en Zeewijk behoren, is eveneens ontstaan naar
aanleiding van het graven van het Noordzeekanaal. Vanaf 1865 ontstond een
nederzetting (De Heide, later Velseroord) ter hoogte van het huidige stadhuis. Na het
'volbouwen' van Oud IJmuiden ontstond een nieuwe buurt aan de oostzijde van de
10

Fontijn, 2004
De Amsterdamse Canon, venster 28 (www.canonvanamsterdam.nl)
12
www.velsenonline.nl
11
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Julianabrug. In 1926 waren de beide buurten aan elkaar gegroeid, verbonden door de
IJmuider Straatweg en de Kennemerlaan.
Onder het gebied Havens en Sluizen worden verstaan het gebied van Zeehaven IJmuiden
en het sluizencomplex.

Afbeelding 3. Het Noordzeekanaal in vogelvlucht, gezien vanaf de Noorzee tot aan het IJ bij Amsterdam. Op de
voorgrond is het Jonge Duingebied te zien, met ter hoogte van de sluizen de arbeidersverblijfplaatsen die
zouden uitgroeien tot IJmuiden 13 . Het plangebied bevindt zich bij de pijl, aan de oostrand van Jonge Duinen
('Oosterduin')

Historische kaarten
De oudste gedetailleerde kaarten van het onderzoeksgebied dateren uit de periode 18111830 en betreffen kadastrale minuutplannen en militaire kaarten (zie afbeelding 4). Het
plangebied ligt nog juist aan de rand van het Jonge Duingebied (Oost(er)duin), ten oosten
van de in cultuur gebrachte gronden rondom Bresaap en ten westen van de in cultuur
gebrachte Oude Duinen van Velsen.

13
Afbeelding door G. van der Stok 'Noordzeekanaal in Vogelvlucht, na 1872', collectie stadsarchief Amsterdam,
bestandsnr. 010097016915
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Afbeelding 4. Het plangebied, schematisch weergegeven met een blauwe cirkel, op een militaire kaart uit circa
1850. Het plangebied ligt temidden van de cultuurgronden rondom Bresaap (in het westen) en de in cultuur
gebrachte Oude Duinen/strandwallen rondom Velsen, maar nog juist op een oostelijke uitloper van de Jonge
Duinen (Oosterduin).

Op de militair-topografische kaart uit 1894 is de het dorp en de naam 'IJmuiden' voor het
eerst te zien: het betreft in het westen het huidige Oud-IJmuiden en in het oosten het
huidige Nieuw-IJmuiden (hier nog 'De Heide' geheten en feitelijk ouder dan Oud-IJmuiden)
(zie afbeelding 4). Het gebied tussen de kernen is grotendeels in cultuur gebracht: er zijn
landbouwgronden te zien. De duinen zijn hiertoe volledig geëgaliseerd. De plangebieden
liggen overigens nog in de zone tussen beide kernen in, in een kleine zone waar de
duinen nog niet zijn geëgaliseerd. In de loop van de 20e eeuw is te zien hoe IJmuiden in
hoog tempo wordt volgebouwd. De infrastructuur en bebouwing in de omgeving van de
plangebieden is voor het eerst te zien op de topografische kaart uit 1938. Waarschijnlijk
dateert ook de melkfabriek uit deze periode. Vanaf deze periode is het plangebied continu
bebouwd, aanvankelijk met woningen. Het Motorhuis is vanaf omstreeks 1975 in het
plangebied aanwezig.

Afbeelding 4. De plangebieden (globaal aangegeven met een blauwe cirkel) op de militair-topografische kaart uit
1894.

2.1.4

Huidig en toekomstig gebruik
Huidig gebruik plangebied
De huidige situatie is weergegeven op recente topografische kaarten en op luchtfoto's.
Het plangebied maakt deel uit van de bebouwde kom van IJmuiden, en bestond tot voor
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kort uit de garage en showroom van het bedrijf Het Motorhuis. Deze panden zijn
inmiddels gesloopt.
Consequenties toekomstig gebruik
In de nabije toekomst zal op de locatie van de gesloopte panden een
woningbouwcomplex worden gerealiseerd. Ter hoogte van de locatie Motorhuis zal
bovendien een parkeergarage worden aangelegd (ontgravingsdiepte circa 3 m -mv). Bij de
voorgenomen werkzaamheden worden eventueel aanwezige archeologische resten
bedreigd.
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Bekende archeologische waarden
Het plangebied 'Melkfabriek' valt binnen een AMK-terrein, het plangebied 'Motorhuis' valt
hier juist buiten. Het betreft AMK-terrein 14909, een terrein met archeologische waarde.
Het AMK-terrein is als zodanig aangeduid door gemeentelijk archeoloog Dhr. Wim
Bosman. Hoewel er zich ter hoogte van het plangebied voor zover bekend geen
vindplaatsen bevinden, is de kans om deze aan te treffen ter plaatse zeer hoog. Dhr.
Bosman heeft in de zeer nabije omgeving tijdens de aanleg van rioolsleuven intacte
cultuurlagen waargenomen. De kans is groot dat deze zich nog tot in het plangebied
voortzetten 14 . In de nabije omgeving van de plangebieden zijn geen archeologische
waarnemingen aanwezig. Voor een overzicht van alle AMK-terreinen in de wijdere
omgeving wordt verwezen naar bijlage 3a. Voor een overzicht van alle waarnemingen in
de wijdere omgeving wordt verwezen naar bijlage 3b. Voor de precieze ligging van de
terreinen wordt verwezen naar tekening 218789-ARCHIS in de kaartenbijlage.
Tabel 1. Terreinen met een archeologische status met bijbehorende waarnemingen. Vet gedrukt:
AMK-terrein waarbinnen het plangebied valt
AMKObject/complextype
Datering
Status
nummer
14909

Uitgestrekte zone waarin
complete cultuurlandschappen
uit de prehistorie en historisch
tijden zeer goed bewaard
kunnen zijn gebleven. In de
omgeving van h et plangebied
betreft het een oud
strandwallenlandschap dat in de
Middeleeuwen is afgedekt met
Jong Duinzand. Vanwege de
egalisatie van de duinen ter
plaatse liggen deze oudere
afzettingen mogelijk niet op een
al te grote diepte.

Neolithicum-Nieuwe tijd

Waardevol

Op basis van de reeds bekende archeologische terreinen en waarnemingen kan worden
geconcludeerd dat de omgeving van het plangebied een lange en continue
bewoningsgeschiedenis kent vanaf de Bronstijd tot in de Nieuwe tijd. Hoewel
samenhangende vindplaatsen (nederzettingen) ontbreken, is de kans zeer groot dat deze
in de nabije omgeving van het plangebied aanwezig zijn.

14
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Archeologische verwachting
Archeogische verwachtingskaarten
IKAW
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane
archeologische waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans
is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen: laag, middelhoog of hoog. Zoals de
naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en extrapolatie - slechts om een ruwe
indicatie.
Op de IKAW heeft het plangebied een middelhoge archeologische waarde. Het plangebied
'Melkfabriek' ligt bovendien binnen een terrein van archeologische waarde.
Provinciale verwachtingskaart
De omschrijving en waardering van het plangebied en omgeving op de Cultuurhistorische
Waardenkaart (CHW) van Noord-Holland komt exact overeen met de omschrijving op de
IKAW. De gemeente Velsen beschikt momenteel nog niet over een eigen archeologische
verwachtingen- en beleidsadvieskaart.

2.3.2

Gespecificeerde archeologische verwachting
De gespecificeerde archeologische verwachting is gebaseerd op de bovenstaande
geo(morfo)logische, bodemkundige, historische en archeologische informatie en gaat uit
van een intact bodemprofiel. Het plangebied ligt in een overgangszone van Jonge Duinen
naar Oude Duinen. Aangezien Jonge Duinen bovenop Oude Duinen liggen, is het
aannemelijk dat de verwachte vindplaatsen die geassocieerd worden met Oude Duinen
zich onder het Jonge Duinpakket voortzetten. Het strandwallen- en Oude Duinlandschap is
ter plaatse mogelijk al vanaf het Laat-Neolithicum, maar in ieder geval vanaf de Bronstijd
in gebruik. Nederzettingen en andere vondstcomplexen zijn tot nu toe niet aangetroffen,
maar kunnen zeer zeker niet worden uitgesloten.
Context en datering
In het plangebied kunnen archeologische resten vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe
tijd worden aangetroffen.
complextype
Uit de periode Bronstijd - Volle Middeleeuwen worden vooral nederzettingen, grafvelden
en sporen van agrarische activiteit verwacht akkercomplexen, cultuurlagen). Uit de
periode Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd (1000- 1900 na Chr.) worden geen vindplaatsen
verwacht, aangezien de top van de Jonge Duinen (ontstaan vanaf 1000 na Chr.) is
verdwenen als gevolg van egalisatie (zie kopje: Verstoringen).
Indien veenlagen worden aangetroffen dan duidt dit op een laaggelegen zone in het
landschap. In dat geval worden vooral vondstcomplexen verwacht die samenhangen met
een religieuze/rituele functie van het landschap (votiefdepots - laat-NeolithicumRomeinse tijd). Verder kunnen resten van infrastructuur worden aangetroffen (paden).
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omvang
De omvang van de mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen/resten varieert sterk.
Nederzettingen vanaf het Neolithicum bestaan vaak uit één of meerdere huizen.
In het geval van begravingen en votiefdepots gaat het om puntlocaties met een klein
oppervlak.
diepteligging
De diepteligging van de archeologische resten is met name afhankelijk van de dikte van
het bovenliggende pakket Jong Duinzand. Archeologische resten uit de periode LaatNeolithicum - Vroege Middeleeuwen worden namelijk onder het pakket Jonge Duinzanden
verwacht. Dit pakket is geëgaliseerd bij de aanleg van de woningen. Het is niet bekend tot
op welke diepte dit is gebeurd, en of de eventueel aanwezige archeologische resten
binnen het bereik van de toekomstige verstoringen vallen. Een vervolgonderzoek in de
vorm van boringen zou dit kunnen uitwijzen.
locatie
De verwachte vondstcomplexen kunnen in het gehele plangebied worden aangetroffen.
uiterlijke kenmerken
Laat-Neolithicum tot en met Middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een
sedentair, agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen,
schuren), greppels, waterputten met houten beschoeiingen, afvalkuilen.
Menselijke resten kunnen bestaan uit inhumatie- of crematiegraven. In het geval van
inhumaties is de conserveringstoestand van het botmateriaal slecht, maar mogelijk is nog
een lijksilhouet zichtbaar. Eventuele grafgiften kunnen wel bewaard zijn gebleven.
Votiefdepots bestaan uit een verzameling objecten -soms gebruikt en soms niet, soms
zelf niet-functioneel-, die als één geheel zijn geponeerd. Het gaat bijvoorbeeld om
bronzen bijlen en/of zwaarden.
mogelijke verstoringen
De grootste verstoringen zijn zonder twijfel het gevolg van de uitbreiding van IJmuiden tot
in de plangebieden in de loop van de tweede helft van de 20e eeuw. Ten behoeve van de
woningbouw zijn de duinen ter plaatse geëgaliseerd. Daarna zijn er woningen en
infrastructuur aangelegd. Het is niet bekend in welke mate onderliggende archeologische
resten uit oudere perioden (Laat-Neolithicum - Vroege Middeleeuwen) zijn beschadigd.
Indien het Jonge Duinpakket niet volledig is afgegraven, dan zijn hieronder gelegen
oudere resten mogelijk goed geconserveerd. De precieze mate van verstoring is evenwel
niet bekend en dient nader te worden vastgesteld door middel van een inventariserend
veldonderzoek.
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Plan van Aanpak vervolgonderzoek
Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat - indien er sprake is van een
intact bodemprofiel en een niet al te hoge mate van verstoring - het plangebied een hoge
en brede archeologische verwachting heeft. Voor het plangebied is het dan ook aan te
bevelen inventariserend veldonderzoek, karterende fase te laten uitvoeren. Het doel van
een karterend onderzoek is het vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische
vindplaatsen. Gezien de brede verwachting binnen het plangebied zal het booronderzoek
worden verricht conform methode E1, zoals omschreven in de Leidraad Inventariserend
Veldonderzoek, Deel Karterend Booronderzoek (SIKB). Dit houdt in dat er circa 20
boringen per hectare dienen te worden verricht in een driehoeksgrid van 20 x 25 meter,
Omdat de onderhavige plangebieden een gezamenlijke oppervlakte hebben van 1400 m²
kan worden volstaan met 4 boringen per plangebied.
De boringen dienen te worden verricht met een Edelmanboor tot 30 cm in de natuurlijke
onverstoorde ondergrond met een diepte van maximaal 4,0 meter -mv. Met name ter
hoogte van plangebied Motorhuis dienen de boringen tot minimaal 3 m -mv te worden
verricht, vanwege de geplande aanleg van een parkeergarage aldaar.
De boorkernen worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische resten
en/of indicatoren (o.a. veraarde lagen, cultuurlagen, aardewerk, vuursteen, houtskool
etc.). Relevante lagen worden gezeefd over een maaswijdte van 4 mm. Verder zal worden
gelet op de mate van verstoring van het bodemprofiel. De textuur, bodemopbouw en
archeologische indicatoren zullen digitaal worden beschreven (conform NEN 5104/ASB).
De positie van de boringen zal worden ingemeten ten opzichte van kavelbegrenzing en
andere kenmerken van het terrein.
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Veldonderzoek
Doel- en vraagstelling
Het doel van het onderhavige Inventariserend Veldonderzoek (IVO) is het toetsen en het
eventueel bijstellen van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit de bureaustudie door
middel van een karterend booronderzoek.
In eerste instantie zal hierbij gekeken worden naar de kwaliteit (gaafheid) van het
bodemprofiel. Hiernaast dient wordt gekeken of zich binnen het plangebied
archeologische waarden bevinden (o. a. cultuurlagen).
1.
2.
3.
4.

3.2

Wat is de bodemopbouw van het plangebied?
Zijn binnen de plangebieden duin- en/of strandafzettingen aanwezig? Wat is
hiervan de intactheid (gaafheid)?
Zijn binnen de plangebieden oude cultuurlagen aangetroffen?
Zijn binnen het plangebied archeologische waarden aangetroffen?

Onderzoeksopzet en werkwijze
Het veldwerk is uitgevoerd op 21 april. De weersomstandigheden waren goed: zonnig en
droog.
Er zijn in totaal 8 boringen binnen de plangebieden gezet. De boringen zijn gezet met een
Edelmanboor (diameter 10 cm) en doorgezet met een gutsboor (diameter 2 cm). De
boringen zijn gezet tot minimaal 2 en maximaal 3 m beneden maaiveld.
De locatie van de boringen is weergegeven op kaart 218789-S1.
De boorkernen zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren
zoals aardewerk, houtskool, huttenleem, vondstlagen, cultuurlagen etc. Verder is er gelet
op de opbouw en de mate van verstoring van het bodemprofiel. De textuur en
bodemkundige horizonten zijn digitaal per boring beschreven (conform NEN 5104). De
X/Y positie van de boringen is ingemeten ten opzichte van kavelbegrenzingen en andere
kenmerken binnen het terrein.

3.3
3.3.1

Resultaten
Bodemopbouw
De bodemopbouw in de plangebieden bestaat van boven naar beneden uit: een tegel van
0,1 m dik op opgebracht zand (0,3 tot 0,5 m dik) op een 0,5 tot 1,9 m dikke laag
(sub)recent verstoorde zand (matig fijn, zwak siltig, zwak humeus met schelpen resten,
zwak grindhoudend en zwak tot matig puinhoudend soms met veenbrokken). Onder de
verstoorde laag liggen eolische afzettingen in de vorm van duinzand (matig fijn, zwak
siltig zand met schelpengruis). De top van het intacte duinzand ligt op 1 tot 2,4 m -mv. In
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de boringen 05 t/m 08 is de eerste 0,1 m ijzerhoudend. In de intacte zandlaag zijn geen
vegetatieniveaus aangetroffen. Een vegetatieniveau duidt op een kalme periode waarin
het rustig genoeg was voor vegetatie ontwikkeling. Het is zeer goed mogelijk dat
gedurende deze periode de bodem geschikt is geweest voor menselijke bewoning. Hier
zijn echter geen aanwijzingen voor gevonden. De plangebieden liggen aan het oppervlak
op circa 8,5 tot 9 m +NAP. Intact duinzand is aangetroffen op circa 7 m +NAP. Het betreft
hier hoogstwaarschijnlijk jong duinzand.

3.3.2

Archeologie
Binnen de plangebieden zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen
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Conclusies en advies
Conclusies
Aan de hand van het inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen in de plangebieden
Motorhuis en Melkfabriek zijn de volgende antwoorden op de onderzoeksvragen te
formuleren.
1.
2.

3.
4.

4.2

Wat is de bodemopbouw van het plangebied?
Zie paragraaf 3.3.1
Zijn binnen het plangebied duin- en/of strandafzettingen aanwezig? Wat is
hiervan de intactheid (gaafheid)?
In alle boringen zijn eolische afzettingen in de vorm van duinzanden aangeboord,
op een diepte van 1 tot 2,4 m -mv. Hierboven liggen verstoorde en opgebrachte
lagen zand. Onduidelijk is in hoeverre het hier oude of jonge duinzanden betreft,
maar gezien de hoogte op ca. 7 m +NAP van de top van de onverstoorde
duinafzettingen betreft het hoogstwaarschijnlijk jonge duinafzettingen.
Zijn binnen de plangebieden oude cultuurlagen aangetroffen?
In de plangebieden zijn geen oude cultuurlagen aangetroffen
Zijn er binnen het plangebied archeologische waarden aangetroffen?
In de plangebieden zijn geen archeologische waarden aangetroffen.

Waardering en selectieadvies
Vanwege het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische
resten wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen

Selectieadvies
De plangebieden kunnen wat betreft archeologie worden vrijgegeven tot een diepte
van 3 m -mv.

Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er
tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het
betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek
kunnen worden opgespoord. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient
zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHISmeldpunt, telefoon 033-4227682. Een
vondstmelding bij de gemeentelijk archeoloog, de heer W. Bosman is ook mogelijk.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Heerenveen/Almere, augustus 2010
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Bijlage 1 :

Archeologische perioden
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling
van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het Paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens)
onze streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam
en vaak door latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in
kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jagerverzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op
andere locaties.
In het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie
tot ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de
mensen als jager-verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de
jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een
overschakeling van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische
levenswijze. Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen,
zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van aardewerk.
Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot
gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het Neolithicum zijn verschillende
grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen
voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen.
Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere
perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het
Neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr.
vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de IJzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de
Bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale
veranderingen op. De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van
enkele huizen. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic
fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig
van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand. Er zijn zogenaamde
vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven
geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld.
Ter controle van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd.
De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds
duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten
gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot
het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de Vroege Middeleeuwen (450-1000 na
Chr.), zijn nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De
politieke macht was na het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale
hoofdlieden. Vanaf de 10 eeuw ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende
feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische omstandigheden werd in
deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze huidige
steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als Nieuwe Tijd.
e
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Het AMZ-proces
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in de meeste gevallen uitgevoerd binnen
het kader van de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ).
Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen,
afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. In de procedure wordt volgens
een trechtermodel gewerkt. Het startpunt ligt eigenlijk al bij het bepalen van de
onderzoeksplicht. Op diverse provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten
kan namelijk worden ingezien of het plangebied ligt in een zone met een archeologische
verwachting. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan zal er in het kader van de
planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische
waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyslus
(zie afb. 1 en 2)

Afb. 1: de AMZ-cyclus

De eerste fase: bureauonderzoek
Uitgangspunt voor het bureauonderzoek is het vaststellen van een gespecificeerd
verwachtingsmodel dat op detailniveau voor het plangebied aangeeft wat er aan
archeologische vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel
wordt bepaald of er een veldonderzoek nodig is en wat de juiste methode voor dit
veldonderzoek zou moeten zijn om deze mogelijk aanwezige archeologische resten te
kunnen aantonen.

Afb. 2: proces van de AMZ

De tweede fase: inventariserend veldonderzoek (IVO)
Het inventariserend veldonderzoek kan worden opgesplitst in drie subfases.
Fase 1. verkennend onderzoek
In sommige gevallen wordt er gestart met een verkennend onderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en word feitelijk uitgevoerd omdat
er bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dit voldoende te
kunnen onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er te weinig bodemkundige of
geologische gegevens zijn om binnen het plangebied de verwachtingswaarden te kunnen
onderbouwen of zelfs überhaupt tot een verwachtingswaarde te komen. Met een
verkennend onderzoek kan tot in detail de verwachtingswaarde worden aangebracht.
Zodoende kan door terugkoppeling een aangescherpt verwachtingsmodel worden
gemaakt en kan karterend veldonderzoek in een vervolgfase gerichter en daarmee ook
kostenefficiënter worden ingezet.
Fase 2. karterend onderzoek
In de regel wordt er gestart met een karterend onderzoek. Dit veldonderzoek dient om het
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen en eventueel aanwezige
vindplaatsen op te sporen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd vlakdekkend uitgevoerd
door middel van boringen en/of oppervlaktekarteringen of proefsleuven. Het resultaat is
in de regel een overzichtskaart met de resultaten van het onderzoek. Eventueel
aangetoonde vindplaatsen worden daarbij aangegeven. Indien er geen archeologische
vindplaatsen worden aangetroffen of wanneer bijvoorbeeld al blijkt dat deze geheel zijn

verstoord, dan wel van geen waarde zijn, is dit meestal ook het eindstadium van de AMZcyclus.
Als er wel archeologische vindplaatsen worden aangetroffen of het blijkt uit de
onderzoeksgegevens dat deze met zeer grote zekerheid kunnen worden verwacht, dan
dient er een waardestellend onderzoek te worden uitgevoerd. Meestal is van de
vindplaatsen die bij een karterend onderzoek zijn aangetroffen nog slechts in beperkte
mate bekend wat de waarde ervan is.
Fase 3. waarderend onderzoek
Een waarderend onderzoek dient de fysieke kwaliteiten van een eerder aangetoonde of
reeds bekende archeologische vindplaats vast te stellen en dient te leiden tot een
waardestelling. Voor een waardestelling is het van belang om in elk geval de aard van de
vindplaats, de exacte begrenzing in omvang en diepteligging, de datering en de mate van
conservering en intactheid te weten. Een waarderend onderzoek kan worden uitgevoerd
door middel van boringen of proefsleuven. Wat de beste methode is hangt sterk af van de
omstandigheden en de aard van de vindplaats. In de meeste gevallen worden er voor een
waardestelling proefsleuven of proefputten gegraven. omdat met deze methode meer en
betere informatie over de vindplaats kan worden verkregen dan met aanvullende
booronderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor
vindplaatsen zijn aangetroffen.
De derde fase: Selectie en waardering
Het eindresultaat van een waardestellend onderzoek is een selectieadvies waarin op
basis van de waardestelling van de vindplaats(en) wordt aangegeven of een vindplaats
behoudenswaardig is. Deze waardestelling geschiedt op basis van verschillende
waarderingscriteria. De term behoudenswaardig is sterk gerelateerd aan de essentie van
het rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg. In
eerste instantie gaat dit namelijk uit van het behoud van het bodemarchief in situ (ter
plekke in de bodem). Alleen wanneer dit binnen een belangenafweging niet kan zal het
stuk waardevol bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel
van een opgraving. Dit wordt ook wel behoud ex situ genoemd. Wanneer behoud niet
gewenst is vanwege een relatief gering waarde van de vindplaats(en) kan nog worden
besloten om de bodemingrepen onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren. Ook
is het natuurlijk nog mogelijk dat er helemaal geen archeologisch onderzoek meer hoeft
plaats te vinden en kan het terrein worden 'vrij gegeven'.
Het bevoegd gezag zal op basis van het selectieadvies uiteindelijk aangeven welke
maatregelen er dienen te worden genomen. Deze beslissing wordt het selectiebesluit
genoemd.
Plaats van de AMZ-cyclus in de planvorming
Net als met andere omgevingsfactoren waarmee binnen de planvorming rekening
gehouden dient te worden, is het ook voor de archeologie van belang om dit in een zo
vroeg mogelijk stadium in te steken. Niet alleen is dit voor een aantal onderzoeksfasen
vanwege provinciaal of gemeentelijk beleid al een vereiste, het geeft bovendien al vroeg
inzicht in eventuele risico's qua exploitatie en potentiële vertragingen in een project.
Indien er een middelhoge of hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten
bestaat, zal het bevoegd gezag een inventariserend onderzoek verplicht stellen ten
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. Dit onderzoek is gebaseerd op het specifieke
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek dat daaraan vooraf dient te gaan. In praktijk
worden deze onderzoeken gecombineerd uitgevoerd en in één verslag gerapporteerd.

Wanneer eenmaal een planprocedure is voorgenomen zal met het archeologisch
onderzoek al kunnen worden begonnen.
In principe kan het gehele inventariserend veldonderzoek, inclusief een selectieadvies,
voorafgaand aan een planprocedure worden afgerond. Dit heeft als voordeel dat binnen
het toekomstige plan de omvang van de archeologische vindplaats(en) definitief kan
worden afgebakend en er, bij behoud in situ, de bestemming 'archeologische waardevol'
kan worden opgenomen. Ook kunnen dan in bijvoorbeeld een aanlegvergunning
specifieke voorschriften worden opgenomen om aantasting te voorkomen. In dit kader en
deze planfase kan ook een voorschot worden genomen op inrichtingsmaatregelen
(aanpassing van een eventueel al beschikbaar stedenbouwkundig ontwerp of het
voorschrijven van bijvoorbeeld een groenzone, speelveld, parkeerplaatsen etc.). Indien dit
mogelijk is kan ook worden voorgeschreven dat er archeologievriendelijk gebouwd dient
te worden door aanpassing van funderingswijze of ander technische maatregelen.
Het nadeel van het uitvoeren van een waardestellend veldonderzoek na de een
planprocedure is dat daarmee ook de consequenties ervan pas later in beeld komen, wat
leidt tot een aantal risico's. Vaak blijkt dan behoud in situ veel lastiger te zijn en is dit dan
alleen met technische maatregelen nog mogelijk. Soms is alleen behoud ex situ door
middel van opgravingen de enige nog resterende kostbare optie.
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ARCHIS: terrein met archeologische status

projectnr.

Archeologisch Rapporten Oranjewoud

monumentnr. 14912
waarde Terrein van archeologische waarde
kaartblad + volgnr. 25A A40

complextype Nederzetting, onbepaald
datering van
datering tot

provincie Noord-Holland
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
plaats IJmuiden
gemeente Velsen
toponiem
coordinaten 100664

496665
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Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

monumentnr. 5840
waarde Terrein van hoge archeologische waarde
kaartblad + volgnr. 25A 009

complextype Kerk
datering van

datering tot

provincie Noord-Holland
Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten

Velsen-Zuid
Velsen
KERKPLEIN
104712 497312

monumentnr. 10897
waarde Terrein van archeologische waarde
kaartblad + volgnr. 25A A05

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complextype Nederzetting, onbepaald
datering van
datering tot
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complextype Borg/stins/versterkt huis
datering van
datering tot

provincie Noord-Holland
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Santpoort-Noord
Velsen
HAGELINGENWEG
103922 494950

monumentnr. 13901
waarde Terrein van hoge archeologische waarde
kaartblad + volgnr. 25A 028

complextype Kerk
datering van

datering tot

provincie Noord-Holland
Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC
plaats Velsen
gemeente Velsen
toponiem
coordinaten 104600

497315

monumentnr. 13902
waarde Terrein van hoge archeologische waarde
kaartblad + volgnr. 25A 029

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complextype Nederzetting, onbepaald
datering van
datering tot
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complextype Nederzetting, onbepaald
datering van
datering tot

provincie Noord-Holland
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

plaats Driehuizen
gemeente Velsen
toponiem
coordinaten 104020 495717

monumentnr. 14887
waarde Terrein van zeer hoge archeologische
kaartblad + volgnr. 25A 036

complextype Nederzetting, onbepaald
datering van
datering tot

provincie Noord-Holland
Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten

Driehuis
Velsen
MIDDELOO
104711 495796
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IJzertijd: 800 - 12 vC

projectnr.

Archeologisch Rapporten Oranjewoud

monumentnr. 14909
waarde Terrein van archeologische waarde
kaartblad + volgnr. 25A A37

complextype Borg/stins/versterkt huis
datering van
datering tot

provincie Noord-Holland
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
plaats Velsen-Zuid
gemeente Velsen
toponiem
coordinaten 104193 495067

monumentnr. 14910
waarde Terrein van archeologische waarde
kaartblad + volgnr. 25A A38

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complextype Grafveld, onbepaald
datering van
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC

datering tot
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC

complextype Haven
datering van
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC

datering tot
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC

complextype Kasteel
datering van
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

datering tot
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complextype Landbouw
datering van
Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC
Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

datering tot
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
IJzertijd: 800 - 12 vC

complextype Legerplaats
datering van
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC

datering tot
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC

complextype Nederzetting, onbepaald
datering van
Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC
Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

datering tot
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

complextype Percelering/verkaveling
datering van
IJzertijd: 800 - 12 vC

datering tot
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complextype Landbouw
datering van

datering tot

provincie Noord-Holland
Bronstijd: 2000 - 800 vC
plaats Velsen-Noord
gemeente Velsen
toponiem
coordinaten 104183 498605

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complextype Nederzetting, onbepaald
datering van
datering tot
Bronstijd: 2000 - 800 vC
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
complextype Percelering/verkaveling
datering van
Bronstijd: 2000 - 800 vC
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datering tot
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Bijlage 3b :

ARCHIS:archeologische waarnemingen

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

15175
ARCHIS
Velsen-Noord
Velsen
PERS TERREIN
103740 498560
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
17-05-1982

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

15176
ARCHIS
Velsen-Noord
Velsen
PERS TERREIN
103560 498500
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
1982

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

15178
ARCHIS
Driehuis
Velsen
DRIEHUIZERKERKWEG
104090 496140
Niet-archeologisch: onbepaald
-1
1979

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

15179
ARCHIS
Velsen-Zuid
Velsen
NOORDZEEKANAAL
104100 497500
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
26-05-1980

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

17788
ARCHIS
Onbekend
Velsen
IJMUIDEN
103410 496780
Indirect: literatuur
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

17789
ARCHIS
IJmuiden
Velsen
SCHOONENBERG
103710 496560
Indirect: literatuur
-1
9999

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Bronstijd: 2000 - 800 vC
Nieuwe tijd: 1500 - heden

type vindplaats Onbekend
datering van
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

tot
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Bronstijd laat: 1100 - 800 vC
Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC
Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC
IJzertijd: 800 - 12 vC
IJzertijd: 800 - 12 vC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pagina 1 van 10 Bijlage 3b. ARCHIS: Archeologische waarnemingen

projectnr. 218789 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/101

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

17790
ARCHIS
Onbekend
Velsen
LIEVENDAAL
104380 496820
Indirect: literatuur
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

17798
ARCHIS
Onbekend
Velsen
NOORDZEEKANAAL
104300 497500
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
1982

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

22624
ARCHIS
Beverwijk
Beverwijk
HOOGOVENTERREIN
103910 499700
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
06-1980

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

22625
ARCHIS
Beverwijk
Beverwijk
HOOGOVENTEREIN
103800 499850
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
1980

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

30324
ARCHIS
Velsen
Velsen
SPUIKANAAL
101950 498400
Archeologisch: opgraving
-1
03-1976

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

30979
ARCHIS
Velsen-Noord
Velsen
ROOSWIJK
103660 498980
Archeologisch: opgraving
-1
04-1961

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC
Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

type vindplaats Onbekend
datering van
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

tot
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

type vindplaats Huisplaats, onverhoogd
datering van
tot
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

type vindplaats Akker/tuin
datering van
tot
IJzertijd laat: 250 - 12 vC
IJzertijd laat: 250 - 12 vC
type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
IJzertijd laat: 250 - 12 vC
IJzertijd laat: 250 - 12 vC

type vindplaats Landbouw
datering van
tot
Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
IJzertijd: 800 - 12 vC
Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
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waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

30980
ARCHIS
Onbekend
Beverwijk
HOOGOVENS
103400 499400
Archeologisch: opgraving
-1
1962

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

30982
ARCHIS
Santpoort
Velsen
HAGELINGERWEG; HUIS TE VELSEN
103920 494950
Archeologisch: opgraving
-1
30-05-1949

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

30983
ARCHIS
Velsen
Velsen
N.H.KERK
104690 497300
Archeologisch: opgraving
-1
17-01-1955

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

30984
ARCHIS
Velsen
Velsen
ENGELMUNDUSKERK
104690 497300
Archeologisch: opgraving
-1
1966

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31675
ARCHIS
Velsen
Beverwijk
HOOGOVENS
103330 499400
Onbekend
-1
9999

type vindplaats Celtic field/raatakker
datering van
tot
IJzertijd midden: 500 - 250 vC
IJzertijd laat: 250 - 12 vC
type vindplaats Inhumatiegraf
datering van
tot
IJzertijd: 800 - 12 vC
IJzertijd: 800 - 12 vC
type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC
IJzertijd laat: 250 - 12 vC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
Middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC Middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC

type vindplaats Borg/stins/versterkt huis
datering van
tot
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Onbekend
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
type vindplaats Onbekend
datering van
tot
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

type vindplaats Kerk
datering van
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

type vindplaats Kerk
datering van
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
type vindplaats Kerkhof
datering van
Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC
type vindplaats Onbekend
datering van
Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC

tot
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

tot
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Nieuwe tijd: 1500 - heden
tot
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
tot
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
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waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31676
ARCHIS
Velsen
Velsen
ROOSWIJK
103750 498900
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31677
ARCHIS
Beverwijk
Beverwijk
WIJKEROOG
104270 499420
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31678
ARCHIS
Beverwijk
Velsen
WESTERWIJK
103650 499080
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31679
ARCHIS
Beverwijk
Beverwijk
WESTERHOUT
103940 499650
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31694
ARCHIS
Onbekend
Velsen
NOORDZEEKANAAL
104400 497500
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31695
ARCHIS
IJmuiden
Velsen
HARINGHAVEN
100700 496800
Onbekend
-1
9999

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
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waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31696
ARCHIS
IJmuiden
Velsen
HEERENDUINEN
102500 495500
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31697
ARCHIS
IJmuiden
Velsen
DENNEN/CEDER/BERKENSTRAAT
103440 496720
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31698
ARCHIS
Velsen-Zuid
Velsen
SCHOONENBERG
103730 496300
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31699
ARCHIS
Velsen-Zuid
Velsen
HOOGERGEEST
104470 496470
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31700
ARCHIS
Velsen-Zuid
Velsen
BEECKESTIJN
104510 496250
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31701
ARCHIS
Driehuis
Velsen
WATERLOOLAAN
104050 495970
Onbekend
-1
9999

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
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waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31704
ARCHIS
Driehuis
Velsen
DRIEHUIZERKERKWEG
104110 496160
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31706
ARCHIS
Driehuis
Velsen
'T HELLETJE
104290 495850
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31707
ARCHIS
type vindplaats Nederzetting, onbepaald
Driehuis
datering van
tot
Velsen
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
DRIEHUIZERKERKWEG/NIC.BEESTLAAN
103720 495470
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31709
ARCHIS
Driehuis
Velsen
LIEVENDAAL
104360 496820
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31710
ARCHIS
Santpoort
Velsen
AUSPICIUS ET TELIS
104600 495300
Onbekend
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

31712
ARCHIS
Santpoort
Velsen
SPEKKENWEG
104530 494950
Onbekend
-1
9999

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
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waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

34917
ARCHIS
Velsen
Velsen
ENGELMUNDUSKERK;
104690 497315
Archeologisch: opgraving
-1
1967

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

37251
ARCHIS
Driehuis
Velsen
SCHOONENBERG
103760 496320
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
01-1957

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

37253
ARCHIS
Onbekend
Velsen
PEN NOORDERWEG
103650 498520
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
07-1963

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

37255
ARCHIS
Velsen-Noord
Velsen
ROOSWIJK
103150 499320
Onbekend
-1
06-1962

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

37257
ARCHIS
Driehuis
Velsen
VAN LENNEPLAAN
104250 496180
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
08-1959

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

37817
ARCHIS
Onbekend
Velsen
WESTERVELD
103600 495000
Onbekend
-1
9999

type vindplaats Kapel
datering van
tot
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
IJzertijd: 800 - 12 vC
IJzertijd: 800 - 12 vC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Bronstijd laat: 1100 - 800 vC
IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

type vindplaats Onbekend
datering van
IJzertijd: 800 - 12 vC

tot
IJzertijd: 800 - 12 vC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
IJzertijd midden: 500 - 250 vC
IJzertijd midden: 500 - 250 vC

type vindplaats Onbekend
datering van
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
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waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

38071
ARCHIS
type vindplaats Nederzetting, onbepaald
Velsen-Zuid
datering van
tot
Velsen
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
KERKHEUVEL; (DRIEHUIZERKERKWEG) Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
104620 497330
type vindplaats Onbekend
Onbekend
datering van
tot
-1
Onbekend
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
08-1959

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

40056
ARCHIS
Onbekend
Velsen
THORBECKELAAN
103830 497030
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

40311
ARCHIS
IJmuiden
Velsen
VISSERSHAVEN
100500 497400
Niet-archeologisch: onbepaald
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

40312
ARCHIS
Onbekend
Beverwijk
HOOGOVENTERREIN
103450 499420
Archeologisch: opgraving
-1
21-08-1965

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

40315
ARCHIS
Onbekend
Beverwijk
HOOGOVENTERREIN
103370 499450
Archeologisch: opgraving
-1
08-1964

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

40319
ARCHIS
IJmuiden
Velsen
HARINGHAVEN
100000 497000
Niet-archeologisch: onbepaald
-1
1962

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC

type vindplaats Onbekend
datering van
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC

tot
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
Romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC

type vindplaats Onbekend
datering van
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
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waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

40321
ARCHIS
Velsen-Noord
Beverwijk

type vindplaats Onbekend
datering van
Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC

tot
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC

104250 499350
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
03-1964

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

40338
ARCHIS
IJmuiden
Velsen
104370 498820
Indirect: literatuur
-1
9999

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

42922
ARCHIS
Velsen
Velsen
HOOGERGEEST
104350 496420
Archeologisch: opgraving
-1
1993

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

42931
ARCHIS
Velsen
Velsen
HEEREDUINEN
102760 496470
Archeologisch: booronderzoek
-1
1993

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

42943
ARCHIS
Velsen-Zuid
Velsen
MINISTER VAN HOUTENLAAN
103800 496500
Archeologisch: opgraving
-1
1994

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

43068
ARCHIS
IJmuiden
Velsen

type vindplaats Cultusplaats/heiligdom/tempel
datering van
tot
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

type vindplaats Havezathe/ridderhofstad
datering van
tot
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

type vindplaats Havezathe/ridderhofstad
datering van
tot
Nieuwe tijd: 1500 - heden
Nieuwe tijd: 1500 - heden
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Nieuwe tijd C: 1850 - heden

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

type vindplaats Onbekend
datering van
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

102000 495000
Onbekend
-1
9999
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waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

43071
ARCHIS
Driehuis
Velsen
BEECKESTIJN
104350 496220
Archeologisch: onbepaald
-1
1992

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

45163
ARCHIS
Beverwijk
Beverwijk
HUIS WESTERHOUT
103850 499780
Archeologisch: booronderzoek
-1
1997

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

55368
ARCHIS
Beverwijk
Beverwijk
Buitenplaats Westerhout
103850 499800
Niet-archeologisch: graafwerk
-1
01-01-1963

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

228062
ARCHIS
Driehuis
Velsen
MIDDELOO
104650 495700
Archeologisch: booronderzoek
-1
24-06-1996

waarnemingsnr.
bron
plaats
gemeente
toponiem
coordinaten
vondstomstandigheden
OM-nr.
vondstdatum

403066
ARCHIS
Beverwijk
Beverwijk
Park Vondelkwartier
104340 499600
Archeologisch: booronderzoek
-1
03-10-2005

type vindplaats Havezathe/ridderhofstad
datering van
tot
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

type vindplaats Huisplaats, onverhoogd
datering van
tot
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Onbekend

type vindplaats Onbekend
datering van
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Nieuwe tijd C: 1850 - heden

tot
Nieuwe tijd: 1500 - heden
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Nieuwe tijd: 1500 - heden
Nieuwe tijd C: 1850 - heden
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Nieuwe tijd C: 1850 - heden

type vindplaats Onbekend
datering van
Bronstijd: 2000 - 800 vC

tot
IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

type vindplaats Nederzetting, onbepaald
datering van
tot
Paleolithicum: tot 8800 vC
Nieuwe tijd C: 1850 - heden
Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
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Bijlage 4: Profielbeschrijvingen met waarnemingen
Boring:

01

Boring:
0

0

-10

Tegel
Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs, cunetzand

25
-50

50
75

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sporen veen,
resten schelpen, lichtbruin, xx
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, lichtbruin, xx
170aw 200bkstn

100
125

02
0

0
25

-10

Tegel

-30

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs, cunetzand
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, zwak
grindhoudend, lichtbruin, xx

50
75
100
-120

125

150

150

175

175

200

200

225

225

-130

-170
-180
-200

-240

Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten schelpen, lichtbruin

250

-250

250

03

Boring:
0
-10

50

Tegel
Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs, cunetzand

25
-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, zwak
grindhoudend, matig
puinhoudend, lichtbruin, xx

75
100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraalbruin,
rec

Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten schelpen, lichtbruin, n

-300

Boring:
0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, lichtbruin, xx
170aw 200bkstn

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, lichtbruin

275
300

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, resten puin,
donkerbruin, rec

0

04
0
-10

50

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, zwak
grindhoudend, zwak
puinhoudend, lichtbruin, xx

75
100

125

125

150

150

Tegel
Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs, cunetzand

25

-130

Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten schelpen, lichtbruin, n

-170

175
200

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten schelpen, lichtbruin, n

175
200

-200
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Boring:

05

Boring:
0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sterk
puinhoudend, lichtbruin, xx

25
-50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, zwak
grindhoudend, zwak
puinhoudend, lichtbruin, xx

75
100

06
0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sterk
puinhoudend, lichtbruin, xx

25
-50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, zwak
grindhoudend, zwak
puinhoudend, lichtbruin, xx

75
100

125

125

150

150

175

175

-170

Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten schelpen, lichtbruin, n
eerste 10 cm roest

-195

200

Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten schelpen, lichtbruin, n
eerste 10 cm roest

225
-250

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, duinzand

275

Boring:

Boring:
0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sterk
puinhoudend, lichtbruin, xx
-50

75
100

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, zwak
grindhoudend, zwak
puinhoudend, lichtbruin, xx
Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten schelpen, lichtbruin, n
eerste 10 cm roest

125

0

50

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten veen,
resten schelpen, zwak
grindhoudend, zwak
puinhoudend, lichtbruin, xx

125

175

250

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sterk
puinhoudend, lichtbruin, xx

100

175

-155

Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten schelpen, lichtbruin, n
eerste 10 cm roest

200

-205

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, duinzand
-250

0

75

150

225

08

25

150

200

-250

250

07

25
50

225

-300

300

0

200

225
250

-250
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1. INLEIDING
Plangebied
Het voorontwerpbestemmingsplan “Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis” heeft betrekking op de
bouwlocatie ter plaatse van de, inmiddels gesloopte, gebouwen van garagebedrijf Het
Motorhuis. Het plangebied wordt aan de westzijde grofweg begrensd door de
Warmenhovenstraat, aan de oostzijde door de Houtmanstraat, die overgaat in de Van
Linschotenstraat aan de noordkant van de Wijk aan Zeeërweg. Aan de noordzijde wordt het
plangebied begrensd door het bedrijfspand aan de Van Linschotenstraat nr. 12. Ten zuiden
door de bestaande eengezinswoningen langs de Warmenhovenstraat.
Procedure
Voordat de formele bestemmingsplanprocedure zal starten, die in de Wet ruimtelijke ordening
staat beschreven, heeft het college de ingezetenen, natuurlijke en rechtspersonen in de
gelegenheid gesteld om hun mening omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar te
maken.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder met ingang van 19 november 2010
gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden er
schriftelijke reacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
Inspraak
In de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen is er één
schriftelijke reactie van omwonenden binnengekomen. Deze reactie is in bijlage 1
opgenomen. Tevens zijn er vijf reacties van instanties ontvangen in het kader van het art.
3.1.1. Bro overleg.
De inspraakrapportage wordt na vaststelling door B&W toegezonden aan een ieder die
schriftelijk of mondeling heeft gereageerd. Daarnaast zal de inspraakrapportage na
vaststelling door B&W ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden.

2. RESULTATEN INSPRAAK
Het voorontwerpbestemmingsplan “Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis” heeft vanaf 19
november 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid om
schriftelijke reacties in te dienen.
Op het voorontwerpbestemmingsplan is één schriftelijke reactie binnengekomen.
Inspraak Wijk aan Zeeërweg 117
De inspraak van de bewoners van Wijk aan Zeeërweg 117 omvat achtereenvolgens vier
onderwerpen. Deze zijn:
1. achteruitgang in de bezonningssituatie door schaduwwerking van het nieuwe gebouw;
2. verlies van uitzicht op de watertoren;
3. aantasting van privacy door inkijk op de achtertuin vanuit de nieuw te bouwen
appartementen;
4. toename van verkeer ten hoogte van de inrit van de parkeergarage.
Men is van mening dat de waarde van de woning door bovengenoemde punten negatief
wordt beïnvloed.
Reactie gemeente
Ad 1. Inspreker is bewoner van een tussenwoning. Tussen deze woning aan de Wijk aan
Zeeërweg 117 en de nieuwbouwlocatie is nog een hoekwoning gesitueerd. De nieuwbouw
bevindt zich ten zuidoosten van de woning op een afstand van circa 18 meter tot circa 30
meter. In de woning is door de positie van de nieuwbouw en door de tussenliggende woning
nagenoeg geen vermindering van zoninval te verwachten in vergelijking tot de vorige situatie.
Ook in de tuin zal dit zeer beperkt zijn. Mogelijk is er in de ochtend enig effect te verwachten,
hoewel dit ook beperkt zal zijn.
Ad 2. Vanuit de voorzijde van de woning is geen uitzicht op de Watertoren mogelijk. Vanuit
de tuin is door de afschermende bebouwing van de hoekwoning (met de bebouwing in de
tuin van uitbouw, garage en erfafscheiding), de woningen aan de Warmenhovenstraat en het
W.F. Visserhuis (4 bouwlagen) geen uitzicht op het Watertorenpark. Het uitzicht wordt door
de nieuwbouw niet elementair aangetast.
Ad 3. De geplande nieuwbouw komt uiterlijk tot de achtergevelrooilijn van het hoekpand
Wijk aan Zeeërweg 115. Gezien deze positie en vanwege het feit dat tussen de woning van
inspreker en de nieuwbouw nog een woning aanwezig is, zal van aantasting van de privacy in
de tuin slechts in zeer beperkte mate sprake zijn.
Ad 4. Ten opzichte van de vorige situatie (toen het Motorhuis nog bestond) zal, als gevolg
van de bestemmingswijziging naar wonen, het aantal dagelijkse verkeersbewegingen naar
verwachting verminderen. Verder is de toegang van de garage niet relevant voor de woning
van inspreker. De toegang van deze garage grenst immers aan de Warmenhovenstraat
terwijl de woning is gelegen aan de Wijk aan Zeeërweg.
Conclusie:
Een en ander geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

3. REACTIES VAN DE OVERLEGPARTNERS (ART 3.1.1 BRO)
Er zijn vijf reacties binnengekomen van instanties (VROM-Inspectie, Provincie Noord-Holland,
Hoogheemraadschap van Rijnland, Brandweer Kennemerland, N.V. Nederlandse Gasunie).
Bij twéé van deze reacties wordt inhoudelijk ingegaan op het plan. De andere drie reacties
hadden geen commentaar op het plan. Er wordt hierna nader ingegaan op de inhoudelijke
reacties en ons commentaar daarop.
1. VROM-inspectie
Het plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal
Ruimtelijk Beleid.
Reactie gemeente
Wij hebben hiervan kennis genomen.
2. Provincie Noord-Holland
In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is het gebied aangeduid als ‘metropolitaan
stedelijk gebied’. In de verordening is het gebeid aangewezen als ‘bestaand bebouwd
gebied’. Het voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.
Reactie gemeente
Wij hebben hiervan kennis genomen.
3. Hoogheemraadschap van Rijnland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland geeft een positief wateradvies. Wel wordt
opgemerkt dat een uitleg van het beleid van het hoogheemraadschap ontbreekt. Men
verzoekt een beknopte samenvatting van het beleid op te nemen in het plan.
Reactie gemeente
Een beknopte samenvatting van het beleid van het hoogheemraadschap zal in het
plan worden opgenomen.
4. Brandweer Kennemerland
De brandweer geeft aan dat er twee risicofactoren wat betreft externe veiligheid op
het plangebied van toepassing zijn. Dit betreft het wegtransport van gevaarlijke
stoffen langs de Kanaaldijk en de nabije aanwezigheid van Tata Steel. Er worden
twee suggesties gegeven op welke wijze omgegaan dient te worden met de risico’s
(situering van (nood-)uitgangen en goede informatievoorziening aan de in het
plangebied aanwezige personen).
Reactie gemeente
De door de brandweer voorgestelde maatregelen teneinde de risico’s te beperken en
de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en hulpverlening te vergroten zijn geen zaken

die in een bestemmingsplan geregeld kunnen worden. Het voorontwerp zal derhalve
op dit punt niet worden aangepast. Wel zullen voornoemde maatregelen aan de orde
komen bij de vergunningverlening voor de nieuwbouw.
5. N.V. Nederlandse Gasunie
Het plan is getoetst aan het op 1 januari 2011 in werking getreden externe
veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM. Op grond van deze toetsing komt
Gasunie tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitsgrens van de
dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft
op de verdere planontwikkeling.
Reactie gemeente
Wij hebben hiervan kennis genomen.

4. CONCLUSIE
Vanwege reactie van het waterschap zal het bestemmingsplan worden aangevuld met een
beknopte samenvatting van het beleid van het waterschap. De overige inspraak- en
overlegreacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

5. AMBTELIJKE WIJZIGINGEN
1. Paragraaf 4.4 (geluid) van het voorontwerpbestemmingsplan wordt als volgt gewijzigd:
Inleiding
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen, spoorlijnen en gezoneerde
industrieterreinen. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur
hebben geen zone. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige
bestemmingen, zoals woningen, onderzoek worden gedaan naar de optredende
geluidbelasting. Als de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van een geluidbron
overschrijdt, kan een hogere waarde procedure worden gevoerd. Een hogere waarde kan
worden vastgesteld tot de maximale ontheffingswaarde voor de betreffende geluidbron.
Wegverkeerslawaai
Alle wegen die om het plangebied liggen hebben een maximumsnelheid van 30 km/uur en zijn
daarom gedezoneerd. Het plangebied ligt door omliggende bebouwing afgeschermd van verder
weg gelegen, wel gezoneerde wegen, waardoor de voorkeursgrenswaarde niet wordt
overschreden. Er hoeft daarom geen hogere waarden procedure te worden gevoerd.
De Wijk aan Zeeërweg en de Houtmanstraat veroorzaken wel een relevante geluidsbelasting,
van rond de 60 dB (exlusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder), op de gevels van de
nieuwe appartementengebouwen. De nieuwe woningen moeten daarom worden uitgevoerd met
een zodanige geluidwering van de gevels, dat het in het Bouwbesluit voorgeschreven maximale
geluidniveau van 33 dB, in de woningen niet word overschreden.
(Voor het aanvragen van de bouwvergunning zijn de exacte geluidsbelastingen per gevel op te
vragen bij Milieudienst IJmond.)
Railverkeerslawaai
Het plangebied ligt niet binnen de zone vanwege een spoorlijn.
Industrielawaai
Het plangebied ligt binnen de zone van het in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde
industrieterrein IJmond. Voor het realiseren van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming
moet de geluidsbelasting worden bepaald vanwege het industrieterrein. De
voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai is 50 dB(A). Het plangebied ligt temidden van
bestaande bebouwing en de toekomstige appartementengebouwen worden vrijwel niet hoger
dan de omliggende bebouwing. Door de afstand tot het industrieterrein en de afschermende
omliggende bebouwing, wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege industrielawaai niet
overschreden.
Luchtvaartlawaai
Het plangebied ligt niet binnen het beperkingengebied van het Luchthaven indelingsbesluit voor
de luchthaven Schiphol. Ook ligt het plangebied niet binnen de 20 KE contour vanwege
Schiphol uit de Nota Ruimte. Binnen de 20 KE contour zijn geen nieuwe uitleglocaties voor
woningbouw mogelijk.

2. Aan de noordwest kant van het plangebied, grenzend aan de Dirk Hartoghstraat 30,
maakt het voorontwerpbestemmingsplan bebouwing ten behoeve van de bestemming
wonen mogelijk met een maximale bouwhoogte van 7 meter, tot aan de erfgrens met
voornoemd perceel. Als gevolg van een wijziging in het ontwerp van het gebouw zal het
ontwerpbestemmingsplan enigszins worden aangepast en zal een afstand tot de erfgrens
worden aangehouden van 1,5 meter.

6. VERVOLGPROCEDURE
1.
Na verwerking van de inspraakresultaten en de resultaten van het art. 3.1.1 Bro
overleg wordt het ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gelegd. In die
periode kunnen zienswijzen tegen het plan bij het college van burgemeester en wethouders
worden ingediend.
2.
Op basis van de ingediende zienswijzen wordt een Nota van Zienswijzen gemaakt
waarin de ingediende zienswijzen worden besproken.
3.

Het plan wordt door de gemeenteraad (al dan niet gewijzigd) vastgesteld.

4.
Na vaststelling door de gemeenteraad volgt een tweede ter visie legging van zes
weken met de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

BIJLAGEN

inspraakreactie
en
reacties van de overlegpartners (art 3.1.1 Bro)

Bijlage 1

N.B. vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bovenstaande zienswijze geanonimiseerd

Bijlage 2

Kenmerk 38778

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Kopie aan provincie Noord-Holland, e-mail: ro-info@noord-holland.nl

Op 21 november 2010. heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerp bestemmingsplan “WIJK
AAN ZEEËRWEG - MOTORHUIS".
In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke
nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008,
31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de
afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over
voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies.
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

Hoogachtend,
de directeur-inspecteur van het
Inspectoraat Generaal VROM,
ir. H.P. de Vries,
i.o
E. Bartels

Coördinator
........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
VROM-Inspectie
IPC 510
Postbus 16191| 2500 BD | Den Haag

........................................................................
T 023- 5150744
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1

plan

het bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis van de gemeente Velsen;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0453.BP0704WIJKAANZEEE1-O001 met de bijbehorende regels. In het
bestemmingsplan heeft de raad vastgelegd wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van
gronden zijn;
1.3

aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in
directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.4

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels, regels worden opgesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden;
1.5

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.6

aan huis gebonden bedrijf

de bedrijfsmatige activiteiten, die in een woning door de eigenaar/ bewoner van de woning
zelf, worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en
herkenbaar blijft en waarvoor een vergunningplicht ingevolge de Wet milieubeheer geldt
(zoals revisie van motoren, metaalverwerking, offsetdrukkerij);
1.7

aan huis gebonden beroep

de beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteiten, die in een woning door de eigenaar/ bewoner
van de woning zelf, worden uitgeoefend maar niet vallen onder de vrije beroepen en geen
onevenredige hinder veroorzaken naar de omgeving (zoals ambachtelijke boekbinderij,
ambachtelijke speelgoedmakerij, grafisch ontwerpers, kappers, kledingreparatie, kantoor of
zakelijke dienstverlening, schoonheidsspecialisten etc.);
1.8

antennemast

bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van het zenden en ontvangen van
electromagnetische golven;
1.9

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.10

begane grond

een bouwlaag waarvan het vloerpeil ten hoogste 1,3 m boven het peil ligt;
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1.11

beroepsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-gebonden
beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslagen administratieruimten en dergelijke;
1.12

BEVI

Besluit externe veiligheid inrichtingen
1.13

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.14

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15

bijbehorend bouwwerk

een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar
al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak.
1.16

bijgebouw

een (vrijstaand of aangebouwd) gebouw, niet voor bewoning bestemd, behorende bij een op
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, zoals garages, hobbyruimten, bergingen en
huisdierenverblijven;
1.17

bijzondere woonvoorzieningen

woonvoorziening anders dan ten behoeve van een huishouden;
1.18

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen
van een standplaats;
1.19

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met
uitsluiting van onderbouw en zolder;
1.20

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.21

bouwperceel

een aangesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar horende
bebouwing is toegelaten;
1.22

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
1.23

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

Status: vastgesteld
223

bestemmingsplan "Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis"

1.24

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond;
1.25

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.26

dakkapel

voor de woning Wijk aan Zeeerweg 162:
een uitstekend dakvenster in een hellend vlak van het hoofdgebouw, waarbij de afstand van
de onderzijde van de dakkapel tot de vloer van de daar ondergelegen bouwlaag minimaal 0,8
m bedraagt en de afstand van de onderzijde van de dakkapel tot de goothoogte van de
dakkapel maximaal 1,7 m bedraagt. De afstand die aanwezig dient te zijn tussen goothoogte,
dakkapel en bouwhoogte van de woning bedraagt minimaal 1 rij dakpannen.
De breedte van de dakkapel mag aan de voorzijde van het gebouw maximaal 2,8 m
bedragen, waarbij de afstand tussen de dakkapel en het hart van de bouwmuur minimaal 1
m moet bedragen. Indien een woning breder is dan 5,6 m mag de breedte van de dakkapel
maximaal 50% van de gevelbreedte bedragen, waarbij de afstand tussen de dakkapel en het
hart van de bouwmuur minimaal 1,0 m moet bedragen.
Voor een dakkapel aan de zijkant van een gebouw gelden dezelfde regels als voor een
dakkapel aan de voorzijde.
Aan de achterzijde bedraagt de afstand van dakkapel tot hart bouwmuur minimaal 0,5 m,
voor de achterzijde geldt geen maximale breedte;
voor de overige woningen/appartementen (nieuwbouw):
een uitstekend dakvenster in een hellend vlak van het hoofdgebouw, waarbij de onderzijde
van de dakkapel tot en met het plafond van de daar ondergelegen bouwlaag mag lopen. De
afstand die aanwezig dient te zijn tussen goothoogte, dakkapel en bouwhoogte van de
woning bedraagt minimaal 30 cm.
De breedte van de dakkapel mag aan de voorzijde van het gebouw maximaal 50% van de
gevelbreedte van de woning/appartement bedragen.
Voor een dakkapel aan de zijkant van een gebouw gelden dezelfde regels als voor een
dakkapel aan de voorzijde.
Aan de achterzijde bedraagt de afstand van dakkapel tot hart bouwmuur minimaal 0,5 m,
voor de achterzijde geldt geen maximale breedte;

1.27

dakopbouw

een ondergeschikte derde bouwlaag van het hoofdgebouw;
1.28

dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
1.29

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
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1.30

erker

een uitgebouwd venster, geplaatst op het onbebouwbaar erf (tuin), die ondergeschikt is aan
het hoofdgebouw en hier een functioneel onderdeel van uit maakt, met een maximale diepte
van 1,5 m en niet hoger dan de eerste volledige bouwlaag;
1.31

erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub
en een seksautomatenhal;
1.32

evenement

een georganiseerde activiteit die gedurende een korte periode relatief veel bezoekers trekt;
1.33

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.34

geluidbelasting vanwege een industrieterrein

de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats,
veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen aanwezig op een
industrieterrein, daaronder niet begrepen het geluid van motorvoertuigen op de openbare
weg;
1.35

geluidbelasting vanwege het wegverkeer

de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een bepaalde plaats,
veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een
combinatie van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
1.36

geluidgevoelige functies

bewoning of andere geluidgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het
Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden
binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;
1.37

geluidgevoelige gebouwen

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidgevoelige functie
als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit grenswaarden binnen zones rond
industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit
geluidhinder spoorwegen;
1.38

geluidzoneringsplichtige inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in
een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;
1.39

hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en
die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en het
Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden
binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;
1.40

hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen
danwel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
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1.41

kampeermiddel

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan,
voorzover geen bouwwerk zijnde,
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of
ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor
recreatief nachtverblijf;
1.42

kelder

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant
minder dan 1,3 m boven het peil ligt;
1.43

kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde
voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht
genomen moet worden;
1.44

maatschappelijke voorzieningen

educatieve, (sociaal-)medische, (sociaal-)culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen,
voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve
van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van
deze voorzieningen;
1.45

milieudeskundige

een rechtspersoon die/dat vanwege, de beschikbaarheid aan kennis opgedaan uit opleiding
en ervaring, kan worden aangemerkt als deskundig op het gebied van milieuvraagstukken;
1.46

nutsvoorzieningen

transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar de aard
daarmee gelijk te stellen gebouwen;
1.47

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak dat strekt tot vergroting
van het woongenot;
1.48

peil

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst:de hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
c. voor een bouwwerk in of op het water:het Nieuw Amsterdams Peil;
1.49 prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen vergoeding;
1.50

recreatieve bewoning

bewoning van een gebouw voor weekend- en/of verblijfsrecreatie waarvan de gebruikers hun
hoofdverblijf elders hebben;
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1.51

REVI

de regeling externe veiligheid inrichtingen, houdende regels met betrekking tot afstanden de
wijze van berekening van het plaatsgebonden risico ter uitvoering van het besluit externe
veiligheid inrichtingen
1.52

risicovolle inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden
bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten
1.53

scheidingslijn

een lijn die de scheiding vormt tussen de gedeelten van een bestemmingsvlak waarop
verschillende hoogte/ bebouwingspercentages mogelijk zijn toegelaten;
1.54

seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een
erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een
parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.55

uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw,
welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.56

verdieping

een boven de begane grond gelegen bouwlaag;
1.57

voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid
uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen,
het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder
spoorwegen;
1.58

vrije beroepen

met name professionele dienstverleningen, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, die van
oudsher wordt uitgeoefend in een woonhuis zoals arts, tandarts, fysiotherapie;
1.59

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden;
1.60

woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan
worden;
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1.61

woonhuis

een gebouw, dat één woning, danwel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk
boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een
eenheid beschouwd kan worden;
1.62

zorgwoning

Een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting
van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke
verzorging behoeven. Verzorging kan voortdurend of nagenoeg voortdurend plaatsvinden en
in het gebouw kan een afzonderlijke ruimte ten behoeve van de verzorging aanwezig zijn;

Status: vastgesteld
228

bestemmingsplan "Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis"

Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

Afstanden

afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot
erfafscheidingen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.2

Bebouwingspercentage

een deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;
2.3

De breedte en lengte of diepte van een gebouw

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de
scheidsmuren.
2.4

De bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen zoals schoorstenen, antennes,
liftschachten en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwdelen.
2.5

De dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.6

De goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee
gelijk te stellen constructiedeel;
2.7

De hoogte van bouwlagen

Van de bovenkant van een vloer tot de bovenkant van de vloer van de erboven liggende
bouwlaag.
2.8

De inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.9

De inwendige nokhoogte

van de bovenkant van de zoldervloer tot het hoogste punt van de binnenkant van de nok.
2.10

De oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.
2.11

De verdiepingshoogte

van de bovenkant van een vloer tot de bovenkant van de verdieping.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, liftschachten, trappenhuizen en gevel- en kroonlijsten buiten beschouwing
gelaten, mits de overschrijding van bouw- danwel bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,0 m
bedraagt.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijf
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Bedrijfsactiviteiten in milieucategorieen A en B, welke zijn opgenomen in de bij de regels
behorende Staat van bedrijfsactiviteiten dit met uitzondering van inrichtingen als bedoeld
in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en
Bevi-inrichtingen;
ter plaatse van de aanduiding 'erf':
b. is het erf behorende bij het perceel gelegen;
Met de bij deze doeleinden behorende:
c. verkeersvoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen
f. parkeervoorzieningen;
g. bijbehorende bouwwerken;
h. overige bouwwerken.

3.2

Bouwregels

Voor het bouwen ten behoeve van de bestemming gelden de volgende regels:

3.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de aangegeven
bouwhoogte niet worden overschreden;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de aangegeven
goot- en bouwhoogte niet worden overschreden.

3.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de aangegeven
bouwhoogte niet worden overschreden;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de aangegeven
goot- en bouwhoogte niet worden overschreden.

3.2.3 Overige bouwwerken
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,6 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6,0
m bedragen.
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3.3

Afwijking van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen van het
bepaalde in artikel 3.1 onder a:
a. om bedrijven toe te laten in één milieucategorie hoger dan in artikel 3.1 opgenomen, voor
zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke
werkwijze) geacht kan worden te behoren tot de in artikel 3.1 genoemde
milieucategorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor
zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te
behoren in de in artikel 3.1 genoemde milieucategorieën van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten;
met inachtneming van het volgende:
c. geluidshinderlijke inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

3.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden als volgt te
wijzigen:

3.4.1 Wijzigen Staat van Bedrijfsactiviteiten
Burgemeester wethouders zijn bevoegd de tot het plan behorende "Staat van
Bedrijfsactiviteiten" te wijzigen, voor wat betreft:
a. het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten in een andere milieucategorie, indien op grond
van technologische ontwikkelingen de in de "Staat van Bedrijfsactiviteiten" vermelde
milieucategorie niet meer de juiste is;
b. het toevoegen van bedrijfsactiviteiten, geen seksinrichtingen zijnde, aan een bepaalde
categorie van de "Staat van Bedrijfsactiviteiten" mits deze activiteit naar haar aard en
invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de in de betreffende categorie
opgenomen bedrijfsactiviteiten.

3.4.2 Procedure wijzigingsbevoegdheid
Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 3.4.1 nemen
Burgemeester en wethouders de procedureregels in acht, zoals omschreven in artikel 13.
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Artikel 4 Tuin
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de
aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

4.2

Bouwregels

4.2.1 Bouwen van gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2 Bouwen van vergunningsvrije bouwwerken
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend vergunningsvrije
bouwwerken, als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht, worden gebouwd.

Status: vastgesteld
232

bestemmingsplan "Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis"

Artikel 5 Verkeer
5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
met de daarbij behorende:
d. speelvoorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2

Bouwregels

Voor het bouwen op de gronden ten behoeve van de bestemming gelden de volgende regels:

5.2.1 Bouwen van vergunningvrije bouwwerken
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming vergunningsvrije bouwwerken, als
bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, worden
gebouwd.

5.2.2 Bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter
bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 meter
bedragen.
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Artikel 6 Wonen
6.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
ter plaatse van de aanduiding:
b. 'erf' is het bebouwbaar erf behorende bij het perceel gelegen;
c. 'zorgwoning' zijn uitsluitend zorgwoningen toegestaan;
met de bij deze doeleinden behorende:
d. ondergrondse parkeergarage(s);
e. groenvoorzieningen;
f. bijbehorende bouwwerken;
g. overige bouwwerken.

6.2

Bouwregels

Voor het bouwen op de gronden ten behoeve van de bestemming gelden de volgende regels:

6.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de aangegeven
bouwhoogte niet worden overschreden;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de aangegeven
goot- en bouwhoogte niet worden overschreden.

6.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op de gronden met de aanduiding 'erf'
worden gebouwd, met dien verstande dat maximaal 55 m² aan bijbehorende
bouwwerken is toegestaan;
b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 50% van het
oppervlak van gronden met de aanduiding 'erf' bedragen;
c. de bouwhoogte van een bijgebouw mag maximaal 4,0 m bedragen;
d. de bouwhoogte bedraagt, voor aan het hoofdgebouw vastgebouwde bijbehorende
bouwwerken, maximaal de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw
plus 0,25 m en mag niet meer dan 4,0 m bedragen.

6.2.3 Overige bouwwerken
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,0 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4,0
m bedragen.
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6.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de situering en
de goothoogte van bijbehorende bouwwerken, indien de afstand tot de perceelsgrens over
een lengte van meer dan 2,5 m minder dan 1,0 m bedraagt, ten einde te waarborgen dat de
op te richten bebouwing geen onnodig nadelige veranderingen teweeg brengt in de
bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen, met dien verstande dat:
a. daardoor de gebruikswaarde van het te bebouwen erf niet onevenredig wordt geschaad;
b. de goothoogte van (delen van) gebouwen minimaal 2m dient te bedragen;

6.4

Afwijking van de gebruiksregels

6.4.1 Aan huis gebonden beroepen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het in
het eerste lid bepaalde, teneinde een deel van de woning te gebruiken voor een aan
huisgebonden beroep, met dien verstande dat:
a. maximaal 40% van het gezamenlijk vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de
erfbebouwing, tot een maximum van 50m², mag worden gebruikt ten behoeve van
uitoefening van een aan huis gebonden beroep;
b. het uitoefenen van een beroep dient een ruimtelijke uitstraling te hebben die in
overeenstemming is met de woonfunctie. Het uitoefenen van een beroepsmatige
activiteit mag derhalve geen onevenredige aantasting opleveren van het woon- en
leefmilieu, het karakter van de buurt en van de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
c. de beroepsmatige activiteit niet vergunningsplichtig mag zijn ingevolge de Wet
Milieubeheer. In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders afwijken van
deze eis indien de beroepsactiviteit niet van invloed is op de woonomgeving;
d. vestiging van een beroepsmatige activiteit mag niet leiden tot een onaanvaardbare
aantrekking van verkeer en leiden tot parkeer overlast;
e. de beroepsmatige activiteit binnen de woonbestemming dient alleen verricht te worden
door de gebruiker(s) van de eigenlijke woning;
f. geen detailhandel is toegestaan tenzij zij gezien kan worden als een ondergeschikte
nevenactiviteit van het aan huis gebonden beroep;
g. indien de beroepsmatige activiteit plaatsvindt in een garage dient er voor vervangende
parkeergelegenheid op eigen erf gezorgd te worden.

Status: vastgesteld
235

bestemmingsplan "Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis"

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 7 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8 Algemene bouwregels
8.1

Overschrijding bouwgrenzen

8.1.1 Toegestaan
De bouwgrenzen mogen in afwijking van de verbeelding, de bestemmingsregels en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2 uitsluitend worden overschreden door:
a. Onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk realiseren
opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van niet
ingrijpende aard waarvoor ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
geen bouwvergunning vereist is;
b. Ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen en overbouwingen ter verbinding
van twee bouwwerken;
c. Ondergrondse bouwwerken zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de
bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan de hoogte van het terrein ter plaatse bij de
voltooïng van de bouw;
d. Tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, terrassen, bordessen, bordestreden,
trappen(huizen), buitentrappen, liftschachten, uitspringende schoorsteenwanden,
hijsinrichtingen, stortbuizen, galerijen, hellingbanen, laadperrons, balkons, erkers,
entreeportalen, luifels, afdaken en dakoversteken, mits de overschrijding niet meer dan
1,5 m bedraagt.

8.1.2 Bouwen boven een weg
Indien boven een weg wordt gebouwd, mag niet lager worden gebouwd dan:
a. 4,5 m boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,5 m breedte aan
weerszijden van de rijweg;
b. 2,5 m boven de hoogte van een ander deel van de weg, mits de veiligheid van de
gebruikers van de weg niet in gevaar komt.
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Artikel 9 Algemene gebruiksregels
9.1

Verboden

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig
met de aan de grond gegeven bestemming, de bestemmingsomschrijving en de overige
regels in dit bestemmingsplan.

9.2

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan

a. opslagplaats voor bagger en grondspecie;
b. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en
machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw-)materialen, afval, puin, grind of
brandstoffen;
c. uitstalling-, opslag,- stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;
d. seksinrichting;
e. aan huis gebonden bedrijf.

9.3

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan

a.

vormen van gebruik als bedoeld in artikel 9.2, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor
de grond ingevolge de bestemming, bestemmingsomschrijving en/of de overige regels
mag worden gebruikt;
b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan
wel ter verwezenlijking van de bestemming;
c. de stalling ten hoogste één toercaravan en/of boot op de bij een woning behorende
grond.

9.4

Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
artikel 9.1, indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest
doelmatige gebruik die niet door dringende redenen worden gerechtvaardigd.
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Artikel 10
10.1
10.1.1

Algemene aanduidingsregels

Gebiedsaanduidingen
Geluidszone - Industrielawaai

Binnen de op de kaart voor geluidszone-industrielawaai aangeduide gronden is het bouwen
van nieuwe gebouwen met een geluidsgevoelige bestemming, in overeenstemming met het
bepaalde in hoofdstuk 2 in dit plan, uitsluitend toegestaan, indien is gebleken dat de
geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van de gebouwen met deze
geluidsgevoelige bestemmingen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.
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Artikel 11

Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, met een
omgevingsvergunning afwijken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10%
van die maten, afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels en toestaan dat het verloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen, met ten hoogste 3,0 m worden
overschreden en geen vergroting van bestemmings- of bouwvlakken inhouden anders
dan bedoeld onder a, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft(laatste is
facultatief);
Bij de beoordeling van een verzoek om af te wijken wordt rekening gehouden met eerder
verleende omgevingsvergunningen op basis van dit artikel, om te beoordelen of maximale
mogelijkheden al dan niet worden overschreden.
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Artikel 12

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 Wet
ruimtelijke ordening het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op het in geringe
mate wijzigen van het aangeduide bebouwingsvlak en/of de bestemming, mits:
a. de structurele opzet van het plan niet aanmerkelijk zal worden aangetast;
b. het karakter van de bebouwing niet aanmerkelijk zal worden aangetast;
c. de bebouwingscapaciteit van het bebouwingsvlak niet meer dan 15% zal worden
gewijzigd.
Bij de beoordeling van een verzoek om toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt
rekening gehouden met eerder gepleegde wijzigingen op basis van dit artikel om te
beoordelen of maximale maten en/of oppervlakten al dan niet worden overschreden.

Status: vastgesteld
241

bestemmingsplan "Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis"

Artikel 13

Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit omtrent wijziging, uitwerking, afwijking, of nadere eis is
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
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Artikel 14
14.1

Strafbepaling

Verbod strijdig gebruik

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan, een beheersverordening, een voorbereidingsbesluit voor zover hierbij
toepassing is gegeven aan het derde of vierde lid, een provinciale verordening of een
algemene maatregel van bestuur, voor zover hierbij toepassing is gegeven aan artikel 4.1,
derde of vijfde lid, onderscheidenlijk 4.3, derde of vierde lid, of een aanwijzing voor zover
hierbij toepassing is gegeven aan artikel 4.2, derde lid, onderscheidenlijk 4.4, derde lid van de
Wet ruimtelijke ordening.

14.2

Gedragingen in strijd met regels

Een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens de Wet
ruimtelijke ordening verleende omgevingsvergunning is verboden.

14.3

Strafbaar feit

Overtreding van een verbod als bedoeld in het eerste of tweede lid is een strafbaar feit.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 15
15.1

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

15.1.1

Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van het
eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid
met maximaal 10%.

15.1.2

Uitzondering

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

15.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan.

15.3

Persoonsgebonden overgangsrecht

Indien toepassing van het overeenkomstig artikel 15.2 gebruik zou kunnen lijden tot een
onbillijkheid van overwegende aard voor één of meer natuurlijke personen die op het tijdstip
van inwerking treding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruikten in strijd met
het voordien geldende bestemmingsplan, kan de gemeenteraad met het ook op beëindiging
op termijn van die met het bestemmingsplan strijdige situatie, in het plan persoonsgebonden
overgangsrecht opnemen.
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Artikel 16

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: "Regels van het bestemmingsplan Wijk aan
Zeeërweg-Motorhuis".
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ...........................................................
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Bijlagen
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Bijlage 1 staat van bedrijfsactiviteiten
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0
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4
0
6
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1
0
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6

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
- algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²
KI-stations
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²
Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 7.500 kg meel/week
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
- Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

-

-

1
-

A
B

0
2
0
1
0
2

B
B
B

B
B
B
B
B
B

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

B
B

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

B
C

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

B
B

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media

A
B
A
B
B
B
A

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
Farmaceutische produktenfabrieken:
- verbandmiddelenfabrieken

C

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen p.o. < 2.000 m²
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

B
B
B
B

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.
- MACH./TRANSPORTMIDD.)
1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2

B

284
2852
287
30
30
30
33
33
33
36
36
361
362
363
3663.1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
45
45
45
50
50
5020.4
5020.5
51
51
511
5134
5135
5136
5137
514
5153
5153
5153
5153.4
5153.4
5154
5154
5154
5156
518
519
52
60
60
6022
6024

255, 331
2562, 3311
259, 331
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 32, 33
26, 32, 33
26, 32, 33
31
31
9524
321
322
32991
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
45, 47
45, 47
45204
45205
46
46
461
4634
4635
4636
4637
464, 46733
4673
5153
4673
5153.4
46735
4674
5154
4674
4676
466
466, 469
47
49
49
493
494

B1
2
B
A
A
2

C0
C1
D0
D3
D4
E0
E2
B0
B1
3
B
-

0
1
2
4
6
0
1
2
2
1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2

B
B
B

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

B

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie

B

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening

A
B
B
B

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- blokverwarming

B
A
B
B

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
- < 1 MW

B

BOUWNIJVERHEID
Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m2

B

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Autobeklederijen
Autowasserijen

A
B

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige consumentenartikelen
Grth in hout en bouwmaterialen:
- algemeen
- indien b.o. =< 2000 m2
zand en grind:
- indien b.o. =< 200 m²
Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
- algemeen
- indien b.o. =<2.000 m²
Grth in overige intermediaire goederen
Grth in machines en apparaten, exclusief machines voor de bouwnijverheid
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.

VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. =< 1.000 m²

A
C
C
C
C
C
C
B
B
C
B
C
C
C

B
C

603
61, 62
61, 62
61, 62
63
63
6321
64
64
641
642
642
642
71

495
50, 51
50, 51
50, 51
52
52
5221
53
53
531, 532
61
61
61
71

71
711
712
713
714
72
72
72
72
73
73
732
90
9001
93
93
9301.3

77
7711
7712, 7739
773
772
62
62
62
58, 63
72
72
722
37, 38, 39
3700
96
96
96013

A
1
-

Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

B

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

A

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Autoparkeerterreinen, parkeergarages

C

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
A Telecommunicatiebedrijven
B0 zendinstallaties:
B2 - FM en TV
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
- GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
- COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
B Datacentra
- SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek
- MILIEUDIENSTVERLENING
B rioolgemalen
- OVERIGE DIENSTVERLENING
A Wasverzendinrichtingen

C
A
B

B
C
C
C

A
B

A
B

B

