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Overzicht van de ontvangen zienswijzen voorzien van
commentaar
Het ontwerpbestemmingsplan “IJmuiden Centrum” heeft van 10 mei tot en met 20 juni 2013 ter
inzage gelegen. Een ieder heeft tijdens de termijn van tervisieligging een zienswijze bij de raad
kunnen indienen. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen (bijlage 1). Hieronder volgt een samenvatting van
de ingediende (ontvankelijke) zienswijzen voorzien van commentaar.

1. Hoogheemraadschap van Rijnland
reactie:
Het plan geeft ons geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze
commentaar:
Geen

2. Veiligheidsregio Kennemerland
reactie:
in de huidige situatie zijn er in de nabijheid van het plangebied geen risicobronnen gesitueerd. Er zijn
dan ook geen maatregelen nodig om de risico’s te beperken en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid
en hulpverlening te vergroten.
commentaar:
Geen

3. St. belangengroep Van Houtenlaan en Zeeweg
reactie:
De inspraakreactie bestaat uit een 28-tal vragen met betrekking tot het bestemmingsplan. Cursief de
aanvullende vragen en opmerkingen vanwege de inspraakrapportage:
1. Wat is de door u genoemde aparte planologische procedure voor de implementatie van de
HOV verbinding. Naar onze mening is in de inspraakrapportage geen antwoord gegeven op
de vraag, immers bussen zijn al toegestaan.
2. Is op de bovengenoemde aparte planologische procedure inspraak mogelijk?
3. Waarom kan in het voorliggende bestemmingsplan geen duidelijkheid worden gegeven over
de gevolgen voor het HOV traject?
4. Is door ons goed begrepen dat de toelichting geen deel uitmaakt van het feitelijke
bestemmingsplan?
5. Maakt de verstrekte plankaart deel uit van het nieuwe bestemmingsplan en dient deze
derhalve eveneens niet in de stukken formeel benoemd te worden?
6. Binnen de hierboven genoemde plankaart staat naar mijn mening op dit moment een woning
welke door u als bestemming Verkeer wordt aangegeven. Naar mijn mening dient deze
wijziging tekstueel beschreven te worden.
7. Aan de andere zijnde van de woning in vraag 3 benoemd ligt een deel bebouwing waarvan
het lijkt alsof er een deel afgesloopt wordt. Is dat juist?
8. Toelichting § 2.3. Kan voor goedkeuring van het voorliggende plan er van worden uitgegaan
dat de hierbij genoemde ontsluitingen op de huidige wijze in stand blijven?
9. Toelichting §2.6.4. Is aan te geven wanneer eerste fase van investeringen openbare ruimte
plaatsvinden en welke werkzaamheden dit betreffen?
10. Toelichting §3.3.3. Hoe denkt dit bestemmingsplan de zo nodige groenvoorzieningen te
realiseren in het kader van het NMP4
11. Toelichting §3.4.1. Hoe draagt dit bestemmingsplan concreet bij aan de CO2 reductie?
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12. Voldoen de uitvoerende partijen aan niveau 3 op de CO2 ladder en is dit een voorgeschreven
keuze bij de gemeente Velsen?
13. Toelichting §3.5.1. Inmiddels is 15% van de tijd verstreken waarbij de alles omvattende
hamvraag is wat is uw evaluatie hierover?
14. Toelichting §3.5.7.1. Waarom niet als gemeente Amsterdam een streefwaarde voor de
gehele gemeente Velsen waaronder ook dit bestemmingsplan van 40 dB(A)? Waarom zijn er
voor dit plangebied geen waarden beschikbaar.
15. Waarom minachting naar uw burgers om het hogere grenswaardenbesluit met dit ontwerp
bestemmingsplan ter visie te leggen?
16. Wat is de invloed van de nieuwe zeesluis en het lichteren op het voorliggende
bestemmingsplan?
17. Welke subsidieregelingen om geluidsoverlast tegen te gaan of te verminderen heeft dit
bestemmingsplan bedacht?
18. Toelichting §3.5.7.3. Gezien de toename van vlieg- en scheepvaartverkeer, kan er voor dit
gebied een huidige nulmeting worden gemaakt waarop naar de toekomst toe op bewaakt kan
worden?
19. Toelichting §3.5.7.4. Wat is te verwachten over de mogelijk gemaakte ontwikkelingen zoals
door u aangegeven over de flora en fauna?
20. Toelichting §3.5.8. In dit bestemmingsplan heeft de zaag behoorlijk zijn werk gedaan. Wat is
concreet te verwachten naast stenen en beton?
21. Toelichting §3.5.9.2. Goed plan echter sprookjes bestaan niet.
22. Toelichting §4.3.1. De hier genoemde bijlage 2 is niet benoemd bij de index. Is deze
beschikbaar?
23. Toelichting §4.3.1. Durft dit bestemmingsplan de stap te zetten om het 24-uursgemiddelde
omtrent fijnstof los te laten? Immers ’s nachts slapen uw burgers.
24. Toelichting §4.4. Voor geluid zie vragen bij punt 14 e.v.?
25. Toelichting §4.4 . Welk gedeelte van de Lange Nieuwstraat wordt gereconstrueerd?
26. Toelichting §5.12. Is voor de Lange Nieuwstraat 3 evenementen niet te weinig.
27. Toelichting §6.1. Is er ruimte voor een parkeergarage Velserduinplein in dit
bestemmingsplan?
28. Toelichting §10.3. Is 10 evenementen niet te weinig willen we onze gemeente laten bruisen?
29. Waarom is de plancontour van het ontwerp bestemmingsplan aangepast, ten opzichte van
het voorontwerp, tussen de Troelstraweg en de Zeeweg? Vanwege deze aanpassing kloppen
de afbeedlingen 1 t/m 4 uit de toelichting niet.
30. Is het niet handig om de bladen te nummeren net als bij het voorontwerp?
31. Naar wij bergijpen wordt de Europese wetgeving omtrent CO2, fijnstof, geluidsoverlast verder
aangescherpt. Hoe ziet u als raad deze ontwikkelingen en wat is uw standpunt hierover wat
betreft dit bestemmingsplan?
32. Aan u als raad de vraag of punt 4 aanpassing van het bestemmingsplan lid 7 artikel 20 juist
niet moet worden aangepast?
commentaar:
Omdat de meeste punten een vervolg op de ingediende inspraakreactie betrof, hebben we de gehele
inspraakreactie inclusief het commentaar hierop uit de inspraakrapportage overgenomen in deze nota
van zienswijzen. Het commentaar wijkt alleen dan af van het commentaar dat het college heeft
gegeven in de inspraakrapportage als het verduidelijkt of iets toegevoegd.
1. De aparte planologische procedure die wordt bedoeld is de procedure die nodig is om de
hoogwaardig openbaar vervoerverbinding mogelijk te maken tussen Plein1945 in IJmuiden en
de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord. In de Lange Nieuwstraat is in het bestaande
bestemmingsplan al mogelijk bussen te laten rijden en hoeft er geen aparte procedure te
worden doorlopen. De raad heeft besloten de Lange Nieuwstraat op te knappen met
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bijbehorende herprofilering. Dit besluit is geïmplementeerd in het bestemmingsplan IJmuiden
Centrum. De aparte planologische procedure slaat op een gebied dat buiten het plangebied
IJmuiden Centrum ligt.
Voor het HOV-tracé wordt een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht waarop
inspraak mogelijk is (informele traject). Op basis van de inspraaknotitie wordt een ontwerp
bestemmingsplan in procedure gebracht waar een ieder een zienswijze aan de raad op kan
indienen. Hiervan wordt een nota van zienswijze gemaakt waarin wordt beschreven hoe met
de zienswijzen wordt omgegaan (overnemen of gemotiveerd niet overnemen). Deze wordt
samen met het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, door de raad vastgesteld. Tegen dit
raadsbesluit kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Met genoemde procedure uit 1
wordt inderdaad de procedure bedoelt die de stichting aanhaalt in de aanvullende vraag.
Voor dit bestemmingsplan hoeven geen aanpassingen te worden opgenomen voor de HOV
ten opzichten van het bestaande bestemmingsplan. Zowel het bestaande als het nieuwe
bestemmingsplan maken bussen door de Lange Nieuwstraat mogelijk. In de toelichting wordt
de éénmaal HOV genoemd, juist ter verduidelijking dat het geen gevolgen heeft voor het
bestemmingplan IJmuiden Centrum.
Correct. De planregels zijn de bindende kaders voor het afgeven van een
omgevingsvergunning. De toelichting is een onderbouwing van de keuzes die in het plan zijn
gemaakt.
Een bestemmingplan bestaat uit regels en een verbeelding en een daarbij behorende
toelichting ter onderbouwing. In het besluit en andere formele stukken worden de planregels
en verbeelding aangeduid met een unieke zogenaamde IMRO-code. Overigens wordt bij wet
het digitale plan vastgesteld en gepubliceerd. De raad stelt de nota van zienswijze vast met
de daarin voorgestelde wijzigingen, al dan niet geamendeerd. Deze wijzigingen worden
verwerkt in het bestemmingsplan welk met de status ”vastgesteld” wordt gepubliceerd.
In het ontwerp van het bestemmingsplan zal dit deel niet meer meegnomen in het plan en
zal, zoals eerder beschreven, in het bestemmingsplan van de HOV worden meegenomen. De
aanvullende vragen zijn niet relevant voor het voorliggende bestemmingsplan.
Zie beantwoording onder 6.
In het voorliggende bestemmingplan worden p dit punt geen wijzigingen voorzien ten opzichte
van de huidige feitelijke situatie
Het bestemmingsplan geeft aan wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden zijn.
Het bestemmingsplan gaat niet over hoe dit wordt ingericht en hoe en wanneer één en ander
wordt uitgevoerd. Het bestemmingplan schrijft ook geen bouwplicht of uitvoeringsplicht voor
maar slecht een recht en kaders. De aanvullende vraag heeft geen betrekking op het
bestemmingsplan.
Er zijn geen Rijksopgaven uit het Nationale milieubeleidsplan 4 die betrekking hebben op het
voorliggende plangebied. Wat betreft de aanvullende vraag verwijzen we u naar de toelichting
§3.5.8 en §5.7
In het bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt ten opzichte van het
huidige vigerende bestemmingsplan en de huidige feitelijke situatie. Er treden in
planologische zin geen wijziging op die wijziging in CO2 uitstoot veronderstellen. Dit
bestemmingsplan staat los van de uitvoering van de ambities met betrekking tot CO2
reductie.
Er zijn geen uitvoerende partijen. De aanbesteding van uitvoeringen is niet ruimtelijk relevant.
Dank voor uw suggestie
In de directe omgeving ligt het geluidgezoneerd Industriegebied “IJmond”. Dit komt overeen
met het door u genoemde principe. Alle geluidbronnen in dit gebied die vallen onder de Wet
geluidhinder mogen bij elkaar opgeteld niet meer lawaai maken dan vastgesteld op een
aantal punten aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal. Daarnaast mogen deze bronnen niet
meer lawaai maken dan rond een vastgestelde contour om het industriegebied. De provincie
is zonebeheerder van dit geluidsgezoneerde industriegebied. De aanvullende vraag valt
buiten het domein van dit bestemmingsplan.
Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen in dit plan worden voorzien hoeft er geen hogere
waarden besluit te worden genomen. De gevolgen van iedere ontwikkeling zullen worden
meegewogen in de besluitvorming daarover.
De gevolgen op een gebied vanwege nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht in het
bestemmingsplan waar die ontwikkelingen plaatsvinden. Dus de gevolgen vanwege het
lichteren worden onderzocht in een milieueffectrapportage bij het bestemmingsplan
Averijhaven en de gevolgen voor de nieuwe zeesluis worden onderzocht in de
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milieueffectenrapportage bij het provinciaal inpassingsplan Zeetoegang IJmond. In het
bestemmingsplan IJmuiden Centrum zijn geen ontwikkelingen voorzien die nader onderzoek
behoeven.
Voor dit bestemmingsplan niet relevant.
Dit bestemmingsplan heeft geen invloed op toe- of afname van vlieg- en scheepvaartverkeer.
Daarnaast worden er geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die wijziging voor significante
blootstelling tot gevolg heeft. Het meten van fijnstof in relatie tot dit bestemmingsplan is in die
zin niet relevant. Overigens is het goed op te merken dat niet metingen maar berekeningen
leidend zijn voor het toestaan van functies.
Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor de aanvullende vraag
verwijzen wij u naar het antwoord op de aanvullende vraag gegeven onder 10.
In het door u aangehaalde stuk uit de toelichting is een onderbouwing gegeven waarom het
niet zinvol is de groenclassificatiekaarten 1 op 1 over te nemen in het bestemmingsplan. Het
gehele openbare gebied heeft de bestemming Verkeer gekregen, maar deze bestemming
maakt niet alleen verkeersfuncties mogelijk maar ook andere functies zoals groen en water.
Zoals we in ons commentaar onder 9 al hebben aangeven bepaald het bestemmingsplan niet
hoe het feitelijk wordt ingericht maar wel wat er mogelijk wordt gemaakt.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
De genoemde bijlage 2 betreft een verwijzing naar een bijlage bij de Wet milieubeheer. De
relevante gegevens uit deze bijlage zijn integraal opgenomen in de toelichting.
Dit wordt niet bepaald door het bestemmingsplan maar door de wet milieubeheer. Zoals
eerder gezegd worden in het onderliggende bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk
gemaakt die consequenties heeft voor significante blootstelling met betrekking tot fijnstof.
De conclusie van paragraaf 4.4 is relevant namelijk: “eventuele nieuwe ontwikkelingen die
mogelijk worden gemaakt in het bestemmingsplan dienen te worden getoetst aan de wet
geluidshinder door middel van een akoestisch onderzoek.” Aangezien er geen ontwikkelingen
mogelijk worden gemaakt kunnen de akoestische onderzoeken achterwege blijven. De
ontwikkelingen die in andere gebieden mogelijk worden gemaakt met als gevolg toename in
vlieg- of scheepvaartverkeer dienen in de bestemmingsplannen van deze gebieden te worden
verantwoord
In de toelichting wordt gesproken over het “mogelijk” reconstrueren van de Lange
Nieuwstraat. Ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan wijzigen de gronden met
de bestemming Verkeer nauwelijks. Zoals in ons commentaar onder punt 6 aangegeven is
maakt het bestemmingsplan functies mogelijk zonder gedetailleerd aan te geven hoe de
inrichting wordt uitgevoerd. Binnen de bestemming Verkeer kan de inrichting worden
gewijzigd zolang er geen andere functies worden toegestaan dan die zijn beschreven in de
bestemming “Verkeer”.
Allereerst is het goed te weten dat er een verschil bestaat tussen het verlenen van ontheffing
voor een bestemmingsplan voor het houden van evenementen en een
evenementenvergunning. Tussen de winkels en de palissaden is de bestemming Centrum
opgenomen waardoor geen ontheffing voor het bestemmingsplan nodig is om bijvoorbeeld
een braderie te houden, maar daar is wel een evenementenvergunning voor nodig. In het
bestemmingsplan zijn 2 zones aangewezen waar in planologische zin meer evenementen
gehouden kunnen worden zonder af te hoeven wijken van het bestemmingplan. Dat zijn Plein
1945 en het Velserduinplein.
In dit bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt dus ook geen
parkeergarage op het Velserduinplein.
Zie ons commentaar onder punt 26.
Het gebied tussen Troelstraweg en Zeeweg is uit het ontwerp gehaald omdat hier ten
behoeve van het Hoogwaardige Openbaar Vervoer een planologische wijziging nodig is.
Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gevolgd zoals is aangegeven in het
commentaar onder 1. Afbeelding 1 en 3 uit de toelichting zullen overeenkomstig worden
aangepast. Afbeelding 2 betreffen de plangrenzen van de huidige bestemmingsplannen en
wordt niet aangepast. Afbeelding 4 heeft als doel om te laten zien waar ontwikkellocaties
zitten.
Dank voor de suggestie.
De wijziging van deze wetgeving is niet van invloed op dit bestemmingsplan. Verder verwijzen
wij u naar ons commentaar gegeven onder punt 11.
In deze nota van zienswijzen stelt de raad vast wat de wijzigingen zijn ten opzichten van het
ontwerp bestemmingplan. De aanleiding hiervoor kan ambtelijk advies zijn of een ingediende
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zienswijze. Wijzigingen in de toelichting hebben alleen betrekking op de onderbouwing van
het bestemmingplan, maar geen gevolg voor het planologisch regime. Het besluit de
toelichting te wijzigen valt dan ook niet onder wijzigingen zoals bedoeld in artikel 3.7 lid 4 van
de Wet ruimtelijke ordening.
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Ambtshalve wijzigingen
In de Toelichting worden de volgende teksten gewijzigd of aangevuld:
Hoofdstuk 3.5.3 Woonvisie 2015 wordt vervangen door de volgende tekst:
Hoofdstuk 3.5.3 Woonvisie 2025
Het beleid op het gebied van wonen is vastgelegd in de ‘Woonvisie Velsen 2025’ uit 2013. Hierin zijn
verschillende nota’s die op rijks- en provinciaal niveau op het vlak van wonen zijn verschenen
verwerkt. Maar ook het eigen beleid is geïmplementeerd zoals de ‘Visie op Velsen 2025’. Daarnaast
is in de visie rekening gehouden met ontwikkelingen van buitenaf die de sterk van invloed zijn op het
wonen zoals bijvoorbeeld de kredietcrisis die vanaf 2007woedt.
De focus voor IJmuiden ligt op een veranderopgave tot interessante stad om genoeg jonge mensen
te trekken en te binden. Met een kwaliteitsimpuls wordt gezorgt voor een kwalitatief en hoogwaardig
woonmilieu op een speciale plek. Ijmuiden als interessante stad staat voor kwaliteit, hoogwaardig en
metropolitaan wonen in een stadse omgeving waarbij natuur en rust om de hoek ligt.
Het woonmilieu in het centrum van IJmuiden kan momenteel grofweg worden getypeerd als
centrumstedelijk en groenstedelijk. Er is een variatie in woondichtheid dichtbij voorzieningen.
De woningvoorraad in het centrum van IJmuiden dateert grotendeels uit de
wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog (1949-1965) en wordt gekenmerkt door
een groot aandeel woningen dat huisvesting biedt aan de primaire doelgroep van de
woningbouwcorporaties.
Het centrum van het plangebied kan worden getypeerd als centrumstedelijk met een mix van
huur en koopwoningen; appartementen boven de winkels en langs de Lange Nieuwstraat en
grondgebonden eengezinswoningen in het gebied achter de Lange Nieuwstraat.
Er zijn een aantal relatief kleine bouwlocaties in het plangebied. Voor deze locaties wordt
een actueel woningbouwprogramma voorgesteld.
Hoofdstuk 3.5.1 Visie op Velsen 2025:
Het document ‘Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen’ is op 31 maart 2011 door de
gemeenteraad vastgesteld.
Wijzigen in:
Het document ‘Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen’ is op 14 april 2011 door de
gemeenteraad vastgesteld.
Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg voorzien van de volgende tekst:
Van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2012 heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
gelegen heeft het wettelijk vooroverleg (3.1.1 Bro) plaatsgevonden. Er hebben totaal 2 partijen
gereageerd waarvan één formele inspraakreactie. Van de reacties is een inspraakrapportage
gemaakt dat op 7 mei 2013 door het college is vastgesteld.
Van 10 mei 2013 tot en met 20 juni 2013 heeft het bestemmingsplan in ontwerp ter visie gelegen. Er
zijn 3 reacties ontvangen. Hiervan is een Nota van Zienswijze opgesteld dat samen met het
bestemmingsplan op 26 september 2013 door de raad is vastgesteld.
Er zijn geen ambtshalve wijzigingen dat een gewijzigde vaststelling zoals bedoeld in artikel 3.7 lid 4
van de Wro tot gevolg heeft.
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Sessie raad 12-09-2013
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Conclusies
De toelichting wordt op de volgende punten aangepast:
Afbeelding 1 Plangebied

Wordt

Afbeelding 3 Luchtfoto Plangebied

Wordt

Afbeelding 4 Potentiële ontwikkelingen

Wordt

Er is geen aanleiding het bestemmingplan gewijzigd vast te stellen als bedoeld in Wro artikel 3.7 lid 4.
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Bijlage: Ingediende zienswijzen
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