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1
1.1

Inleiding
Aanleiding en doel
Tussen Haarlem en IJmuiden wordt op initiatief van de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen
een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV-verbinding) aangelegd. De snelle busverbinding
die hiermee ontstaat, verbetert de bereikbaarheid van Velsen. Het project is opgedeeld in tien
deelprojecten, waarvan in 2015 het laatste deel klaar moet zijn. De snelbus rijdt voor het grootste deel
over al bestaande wegen. Om de bus voorrang te geven, worden wegen past. Ook worden nieuwe
wegen aangelegd waarop alleen de snelbus gaat rijden. In figuur 1.1 worden de verschillende
deelprojecten weergegeven.

Figuur 1.1: HOV-verbinding tussen Haarlem en IJmuiden.
Hoewel het gekozen tracé vaststaat, worden de verschillende deelprojecten los van elkaar uitgewerkt.
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing ziet toe op deeltracé 1. Een deel van de ontwikkelingen die ten
behoeve van dit tracé 1 plaatsvindt, past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Met
voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt het juridisch-planologisch kader geboden voor de aanleg
van deeltracé 1.

1.2

Ligging en begrenzing
Deeltracé 1 ligt tussen het kruispunt Hoofdstraat/afrit N208 en de Broekbergenlaan ter hoogte van het
benzinestation. Aan de oostkant wordt het plangebied begrensd door de N208, aan de westkant ligt de
grens op de bebouwing langs de Hoofdstraat. In figuur 1.2 (zie volgende blad) is een luchtfoto
weergegeven waarop de ligging van het plangebied indicatief (door middel van een rechthoek) is
aangeduid.
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Figuur 1.2: Luchtfoto met indicatieve begrenzing van het plangebied.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de planbeschrijving gegeven, waarbij ingegaan wordt op de bestaande en
toekomstige situatie en het vigerende bestemmingsplan. Hoofdstuk 3 beschrijft de beleidskaders voor
het plangebied. In Hoofdstuk 4 worden de omgevingsaspecten beschreven. In Hoofdstuk 5 wordt
ingegaan op de uitvoerbaarheid.
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2
2.1

Planbeschrijving
Bestaande situatie
In de bestaande situatie (zie figuur 1.2 op het vorige blad) splitst de Hoofdstraat zich na de rotonde in
noordoostelijke richting in de Broekbergenlaan, en doorsnijdt daarmee het zogenaamde 'Kermisveldje'
(het weiland ten noorden van de Slaperdijk). In noordwestelijke vervolgt de Hoofdstraat zich, langs een
pleintje met parkeerplaatsen, door het centrum (winkelstraat) van Santpoort-Noord. Langs de Slaperdijk
loopt een fietspad. Na de kruising met de Vlielantweg (in de huidige situatie ook een fietspad) loopt dit
fietspad door onder de N208. In de toekomstige situatie zal op een aantal onderdelen de
verkeersstructuur wijzigen. Op deze wijzigingen wordt in de volgende paragraaf ingegaan. Paragraaf 2.3
beschrijft vervolgens hoe deze wijzigingen zich verhouden tot het vigerende bestemmingsplan.

2.2

Toekomstige situatie
In de toekomstige situatie zal de verkeersstructuur op en aantal punten wijzigen. Deze wijzigingen staan
hieronder puntsgewijs weergegeven:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Inpassing busbaan HOV-verbinding Velsen: een gedeelte van de Vlielantweg, dat in de
huidige situatie als fietspad in gebruik is, wordt ingericht als vrijliggende busbaan. Het gaat
dan om het gedeelte tussen het kruispunt Hoofdstraat/afrit N208 en een punt even ten
zuiden van de Slaperdijk. Ten noorden hiervan wordt de Vlielantweg ingericht als
tweebaansweg (breedte 7,20 meter) waar de bus 'meerijdt' met het overige verkeer. Het
bestaande tweebaans fietspad langs de Vlielantweg blijft behouden.
Verleggen deel Broekbergenlaan: de Broekbergenlaan doorsnijdt in de huidige situatie het
zogenaamde 'kermisveldje' ten noorden van de Slaperdijk. Dit deel van de weg zal
verdwijnen. In plaats daarvan komt een nieuwe weg te liggen ten zuiden van de Slaperdijk.
Aanpassing Hoofdstraat tussen rotonde en winkelstraat: in de toekomstige situatie krijgt
het winkelgebied van de Hoofdstraat een directe ontsluiting op de rotonde. In het
verlengde van de winkelstraat komt een nieuwe weg die in vrijwel rechte lijn aansluit op de
rotonde. De huidige aansluiting verdwijnt daarmee. Langs het nieuwe weggedeelte komen
haakse parkeervakken. In het winkelgedeelte van de Hoofdstraat geldt éénrichtingsverkeer
(van noord naar zuid).
Het fietspad dat in de huidige situatie langs de Slaperdijk loopt, komt langs de nieuwe
aansluiting van de Broekbergenlaan op de Vlielantweg te liggen. Omdat de fietsers in de
toekomstige situatie een busbaan moeten oversteken wordt hier ten behoeve van een
veilige verkeersafwikkeling gekozen voor verkeerslichten. Daarnaast wordt langs het
zuidelijke gedeelte van de Hoofdstraat een nieuw tweebaans fietspad ingericht en komt er
ter hoogte van het tankstation aan de Broekbergenlaan een veilige fietsoversteek richting
het fietspad langs de Vlielantweg.
Ten behoeve van het nieuwe fietspad wordt een fietsbruggetje aangelegd, daar waar deze
de nieuw te graven watergang oversteekt.
Aan weerszijden van de nieuwe Vlielantweg (het noordelijke gedeelte, daar waar deze
weer aansluit op de Broekbergenlaan) wordt oppervlaktewater aangelegd, om de toename
in verhard oppervlak te compenseren.

In figuur 2.1 (zie volgende blad) is het ontwerp van de nieuwe situatie weergegeven naast een
kaartuitsnede van de huidige situatie. In Bijlage 1 zijn beide tekeningen, met legenda, opgenomen op
groot formaat.
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Figuur 2.1: Kaartuitsnede huidige situatie (links) en ontwerptekening (d.d. 26-06-2013) van de
toekomstige situatie (rechts). In Bijlage 1 zijn beide tekeningen, met legenda, opgenomen op groot
formaat.

2.3

Vigerende bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Vlugthoven, vastgesteld door de
gemeenteraad van Velsen op 25 juni 1998. In het bestemmingsplan zijn de bestaande verkeers-, groen-,
en waterstructuur in het plangebied vastgelegd. De voorgenomen ontwikkeling past daar ten dele in. Er
is echter een aantal punten waarop de voorgenomen ontwikkeling afwijkt van het bestemmingsplan. In
figuur 2.2 is een uitsnede van het vigerende bestemmingsplan weergegeven.

Figuur 2.2: Uitsnede bestemmingsplan Vlugthoven
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Belangrijkste afwijking is de nieuwe doorsteek vanaf de rotonde, waarmee de oude doorsteek door het
'Kermisveldje' verdwijnt. Daarnaast worden bestaande watergangen, zoals opgenomen in het vigerende
plan, verlegd vanwege de aanleg van de busbaan. Onderstaand zijn de afwijkingen van het vigerende
bestemmingsplan puntsgewijs opgenoemd:









Nieuwe verbinding tussen rotonde Hoofdstraat / Broekbergenlaan, past niet binnen vigerende
bestemming Agrarische doeleinden;
De bestaande verbinding, ten noorden van de Slaperdijk, is bestemd als Verkeer en wordt
ingericht als grasland;
Ten noorden van deze nieuwe verbinding wordt een nieuw fietspad aangelegd binnen de
bestemming Agrarische doeleinden;
Aanleg busbaan, deels binnen vigerende bestemming Verkeersdoeleinden, deels binnen
bestemming Water. De bestaande watergang wordt verlegd in westelijke richting, binnen de
bestemming Agrarische doeleinden. Binnen de bestemming Water wordt daarnaast een
nieuwe fietsbruggetje gerealiseerd , waarvoor conform de vigerende regeling vrijstelling moet
worden verleend door burgemeester en wethouders.
Aanleggen parkeerplaatsen Hoofdstraat, deels binnen vigerende bestemming Agrarische
doeleinden;
Aanleggen nieuw oppervlaktewater binnen vigerende bestemming Verkeer is niet toegestaan
(noordzijde plangebied);
Afkalven Slaperdijk en aanbrengen grondwerende constructie binnen de bestemming Verkeer
en dubbelbestemming Primaire waterkering is niet toegestaan.
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3
3.1
3.1.1

Beleidskader
Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en
mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke
consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit,
de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke
doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de
agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar,
leefbaar en veilig. Het ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten
overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale
belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft
het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd:




de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te
versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;
de bereikbaarheid verbeteren;
zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden.

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid meer
bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene
ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio
en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een
gebied moet gebeuren. Het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing past in die lijn.

3.1.2

Barro
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) regelt de doorwerking van nationale belangen
op ruimtelijk gebied in gemeentelijke bestemmingsplannen door het stellen van de juridische kaders.
Het Barro is ook wel bekend als de AMvB Ruimte. Het besluit is per 17 december 2011 in werking
getreden. In het Barro zijn opgenomen:














het Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
militaire terreinen en -objecten;
de Wadden;
de kust (inclusief primaire kering);
de grote rivieren;
de Werelderfgoederen.
reserveringen uitbreidingen weg en spoor;
veiligheid vaarwegen;
het netwerk voor elektriciteitsvoorziening;
de buitendijkse uitbreidingsruimte in het IJsselmeer;
bescherming van de (overige) primaire waterkeringen;
reservering voor rivierverruiming Maas;
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Het Barro verplicht provincies nadere regels te stellen ten aanzien van (ontwikkelingen binnen) de EHS.
Ook ten aanzien van Ecologische verbindingszones stelt het provinciaal beleid beperkingen. Daarop
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wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. De overige nationale belangen vanuit het Barro spelen
geen rol bij de voorgenomen ontwikkeling.

3.2
3.2.1

Provinciaal beleid
Provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040
Op 21 juni 2010 is de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld door Provinciale Staten van NoordHolland. Op 3 november 2010 is de Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (Prvs) in werking getreden.
De regels van de Prvs vloeien voort uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Voor beiden is een
partiële herziening vastgesteld, meest recentelijk op 22 januari 2013.
In de Structuurvisie is het uitgangspunt voor 2040 'kwaliteit door veelzijdigheid'. Noord-Holland moet
aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal concurrerende regio, in contact met het
water en uitgaande van de kracht van het landschap. Gelet op voorgaande doelstelling heeft de
provincie een aantal provinciale belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de
ruimtelijke hoofddoelstelling van de Provincie. In figuur 3.1 zijn de belangen die door de provincie
onderscheiden worden schematisch weergegeven.

Figuur 3.1: Hoofddoelstellingen uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040
De aanleg van de HOV-verbinding past binnen de doelstellingen uit de provinciale Structuurvisie. Het
behouden en ontwikkelen van verkeers- en vervoersnetwerken wordt daarbij als één van de
deelbelangen genoemd. In de Structuurvisie wordt het realiseren van nieuwe infrastructuur voor
hoogwaardig openbaar vervoer in de Metropoolregio Amsterdam expliciet genoemd. De HOVverbinding tussen IJmuiden en Haarlem maakt daarbij onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma
zoals opgenomen bij de Structuurvisie. Op den duur moet hiermee in de Metropoolregio een
samenhangend netwerk van OV-verbindingen ontstaan: het MRA-net.
De structuurvisie is bindend voor de provincie zelf en niet voor gemeenten en burgers. Om de
provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn gedefinieerd, door te laten werken, heeft de provincie
de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie opgesteld. Hierin wordt een aantal algemene
regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over onderwerpen
in zowel het landelijk als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang
mee gemoeid is.
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3.2.2

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
Om de provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn gedefinieerd, door te laten werken, heeft de
provincie de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) opgesteld. De PRVS is eveneens
op 21 juni 2010 door Provinciale Staten vastgesteld en herzien in 2013. De kaart met betrekking tot EHS
is laatstelijk gewijzigd op 19 maart 2013.. In de verordening zijn verschillende regels opgenomen. Er zijn
regels voor het gehele provinciale gebied, regels voor uitsluitend het bestaand bebouwd gebied en
regels voor uitsluitend het landelijk gebied. Afhankelijk van de ligging van het plangebied zijn de regels
uit de verordening al dan niet van toepassing voor een bestemmingsplan.
In de PRVS is onder andere het bestaand bebouwd gebied (BBG) vastgelegd. Het plangebied is niet
aangewezen als BBG, derhalve is verdere verstedelijking niet zonder meer mogelijk. Verstedelijking
wordt gedefinieerd als "alle functies die verband houden met wonen, bedrijvigheid, glastuinbouw,
voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, stedelijk water en stedelijk groen, voor
zover deze het oprichten van bebouwing mede mogelijk maken. Met de voorgenomen ontwikkeling is
sprake van de bundeling van infrastructuur. Met de aanleg van deze infrastructuur wordt echter geen
nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt, waarmee van verstedelijking derhalve geen sprake is. Daarnaast
zal de afname in groen areaal per saldo gering zijn, gezien ook bestaande infrastructuur (gedeelte
Broekbergenlaan) opgeheven wordt.
Voor voorgenomen ontwikkeling zijn ook de kaartlagen 'Ecologie' en 'Blauwe ruimte' van belang. In
figuur 3.2 en figuur 3.3 zijn uitsneden van beide kaartlagen weergegeven.

Figuur 3.2: Uitsnede kaartlaag 'Ecologie'
Uit bovenstaande figuur blijkt dat (een deel van) de voorgenomen ontwikkeling plaatsvindt binnen een
gebied dat in de PRVS is aangewezen als ecologische verbindingszone. In de PRVS worden restricties
gesteld ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in deze zones. Het is niet toegestaan met een
omgevingsvergunning een ontwikkeling mogelijk te maken die de wezenlijke kenmerken en waarden
van het gebied aantast.
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In het Natuurbeheerplan van de provincie staat welke waarde de ecologische verbindingszone heeft.
Daar is zichtbaar dat het gaat om een verbindingszone met een landschappelijke waarde. Door de
provincie is gemotiveerd dat als gevolg van de reconstructie van de weg en de aanleg van de HOVverbinding geen sprake is van een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied.
Met de reconstructie wordt de landschappelijke kwaliteit zelfs verbeterd, omdat de Slaperdijk weer
beter zichtbaar wordt gemaakt in het landschap. Er bestaat vanuit de PRVS, artikel 19 dan ook geen
bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling.
Uit figuur 3.3 (zie volgende blad) blijkt verder dat (een deel van) de voorgenomen ontwikkeling
plaatsvindt binnen een zone die is aangewezen als 'primaire waterkering'. Werkzaamheden worden
uitgevoerd in de beschermingszone en de buitenbeschermingszone van de kering. Met de
waterbeheerder (Hoogheemraadschap Rijnland) zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren
werkzaamheden en de omgang met de primaire waterkering. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf
4.7. Op grond hiervan is dat de voorgenomen ontwikkeling inpasbaar is binnen de primaire waterkering.

Figuur 3.3: Uitsnede kaartlaag 'Blauwe ruimte'.

3.3
3.3.1

Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Velsen 2015
In de Structuurvisie Velsen 2015 (vastgesteld in 2005) wordt een beeld gegeven van toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen binnen de totale gemeente. Kernopgave daarbij is het afwegen en op elkaar
afstemmen van sectorale aanspraken op de (beschikbare) ruimte. De Structuurvisie vormt daarmee het
integratiekader voor ruimtelijke ontwikkeling.
Ten aanzien van openbaar vervoer wordt in de visie gesteld dat wordt gestreefd naar een snel en
verbindend netwerk, gericht op verbinding tussen de kernen binnen de gemeente Velsen en tussen de
kernen en externe bestemmingen. Het netwerk bestaat uit een combinatie van trein en bus. Voor 2015
wordt ingezet op het faciliteren van een netwerk door het opwaarderen en verbeteren van stamlijnen
van IJmuiden richting Haarlem en Amsterdam, Beverwijk-Velserbroek-Haarlem en het station Driehuis.
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Daarbij moet de doorstroming van het openbaar vervoer (Regionet) verbeterd worden en moeten
goede overstapfaciliteiten gecreëerd worden bij stations en knooppunten.
De aanleg van de HOV-verbinding betekent een opwaardering van het bestaande netwerk. Daarmee
sluit deze aan op de gemeentelijke doelen zoals verwoord in de Structuurvisie Velsen 2015.

3.3.2

Lokaal Verkeers- en Vervoerplan 2004
Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan 2004 (LVVP 2004) is vastgesteld in mei 2004. In het LVVP 2004 zijn
de hoofdlijnen van het verkeers- en vervoerbeleid van de gemeente Velsen voor een periode van 10 tot
15 jaar vastgelegd. Het beschrijft de toekomstige verkeersstructuur, de maatregelen die moeten worden
uitgevoerd en de te ondernemen acties.
Eén van de problemen die in het LVVP 2004 zijn gesignaleerd is dat de bussen in Velsen gebruik maken
van het 'gewone' wegennet, en daarmee hinder ondervinden van congestie en een slechte
doorstroming op bepaalde wegen. Omdat op bepaalde delen de maximum snelheid 30 km/u bedraagt
zijn reistijden soms onnodig langer. Hoewel een volledig busverbinding op eigen baan volgens het LVVP
niet haalbaar is gebleken, zijn er wel degelijk handvatten om de komen tot een Hoogwaardige Openbaar
Vervoer-verbinding. Een voorwaarde daarbij is een tracé dat zo 'direct mogelijk is' en centraal door de
verschillende kernen gaat. Het verbeteren van de doorstroming op de route Haarlem - IJmuiden wordt
daarbij expliciet genoemd. Het faciliteren en opwaarderen van de bestaande buslijnen is daarom net als
in de Structuurvisie één van de voorziene maatregelen.
De aanleg van de HOV-verbinding past daarmee binnen de maatregelen zoals verwoord in het LVVP
2004.
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4
4.1

Omgevingsaspecten
Akoestiek
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkelingen aan deeltracé 1 is in 2013 akoestisch onderzoek
uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen als Bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing.

4.1.1

Kader
Met voorgenomen ontwikkeling wordt de verkeersstructuur gewijzigd: naast de aanleg van de nieuwe
busbaan verandert ook de ligging van de Broekbergenlaan. Omdat binnen het wettelijke
aandachtsgebied voor geluid van deze wegen (de zogenaamde geluidzone) bestaande geluidgevoelige
bestemmingen zijn gelegen (o.a. woningen), dienen ingevolge de Wet geluidhinder de ten hoogste
toelaatbare geluidbelastingen in acht genomen te worden. Dit ter voorkoming dan wel beperking van
geluidhinder als gevolg van de nieuwe verkeerssituatie.
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De
breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan
het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). Het volledig wettelijk
kader is opgenomen in het in 2013 uitgevoerde akoestisch onderzoek ten behoeve van de voorgenomen
ontwikkeling. Hieronder staan de uitgangspunten voor het plangebied weergegeven.
Aanleg busbaan
Binnen de geluidzone van de nieuw aan te leggen busbaan zijn bestaande woningen en andere
(geluidgevoelige) bestemmingen gelegen. De busbaan (2 rijstroken) betreft in de zin van de Wet
geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. Voor de busbaan geldt
een maximum snelheid van 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB.
De woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen binnen de zone van de nieuw aan te leggen
busbaan zijn gelegen in binnenstedelijk gebied. De van toepassing zijnde grenswaarden zijn in de
volgende tabel weergegeven.
Tabel 4.1: Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh
Weg
Woningen in de zone van de
HOV-verbinding Velsen

Voorkeursgrenswaarde
[dB]
48

Maximale ontheffing
[dB]
63

Wijziging op of aan Broekbergenlaan en Hoofdstraat
Binnen de geluidzone van het te wijzigen deel van de Broekbergenlaan en de Hoofdstraat zijn bestaande
woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen gelegen. De Broekbergenlaan en de Hoofdstraat
bestaan uit 2 rijstroken en betreffen in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met
een zonebreedte van 200 meter. Voor deze wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. De
aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB.
De woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen binnen de zone van het te wijzigen deel van de
Broekbergenlaan en de Hoofdstraat zijn gelegen in binnenstedelijk gebied. De van toepassing zijnde
grenswaarden zijn in de volgende tabel weergegeven.
Tabel 4.2: Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh
Weg
Woningen in de zone van de
Broekbergenlaan en de
Hoofdstraat

Grenswaarde
[dB]
Huidig
(minimum 48)

Maximale ontheffing
[dB]
Huidig + 5
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Binnen het plangebied zijn geen saneringssituaties aanwezig en zijn niet eerder hogere waardes
verleend.
De wijziging van de Broekbergenlaan vindt plaatst tussen de rotonde Wüstelaan en de Rijksweg. De
wijzigingen aan de Hoofdstraat vinden plaats bij de aansluiting van de nieuwe busbaan op de
Hoofdstraat, ter hoogte van de aansluiting van de N208 op de Hoofdstraat.
Wijziging op of aan 30 km/uur-wegen
Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving van of in het plangebied geldt een maximum
snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en
zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen
vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht.
Derhalve wordt de wijziging aan het winkelgedeelte van de Hoofdstraat (ten noorden van de rotonde
Wüstelaan) en de wijziging van de Rijksweg (aansluiting op de Broekbergenlaan) wel bij dit onderzoek
betrokken. In het kader van cumulatie is ook de geluidbelasting ten gevolge van de Wüstelaan bij het
onderzoek betrokken.
Uitstraling van de reconstructie
Het resterende deel van de genoemde wegen wordt beschouwd bij het beoordelen van het
'uitstralingeffect van de reconstructie'. In het plangebied wordt in de toekomstige situatie vanwege het
project een afname van de verkeersintensiteit verwacht op de doorgaande route Broekbergenlaan Hoofdstraat in Santpoort-Noord. Na realisatie van het project wordt geen autonome groei verwacht. Er
is daarom geen sprake van een uitstralingseffect buiten het onderzoeksgebied.

4.1.2

Beoordeling
De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn overgenomen uit het verkeersmodel van de gemeente
Velsen. Gemeente Velsen geeft aan dat de centrale route door Santpoort-Noord in de huidige situatie
behalve door bestemmingsverkeer, ook zwaar belast wordt door doorgaand verkeer op de
verkeersrelatie Haarlem-IJmuiden. Dit is ongewenst, omdat deze route door het dorp loopt en langs
deze route veel woningen relatief dicht op de weg staan. Door de wijziging in de infrastructuur wordt
het doorgaand verkeer ontmoedigd en is op basis van het verkeersmodel een afname van verkeer te
verwachten op de route Hoofdstraat-Broekbergenlaan-Hagelingerweg, de centrale route door het dorp
Santpoort-Noord. Het doorgaand verkeer tussen Haarlem en IJmuiden dient via de route N208/A208 te
stromen, een stroomweg die juist als doel heeft om doorgaand verkeer te verwerken. Procentueel
gezien is hier een kleine toename van verkeer te verwachten met gelijkblijvende samenstelling. Daarbij
is geen sprake van een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Dit is pas het geval bij een
toename van ca. 40% of meer (1,5 dB). Daarvan is hier geen sprake.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de nieuw aan te leggen HOVverbinding de geluidbelasting ter plaatse van alle woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen
ten hoogste 39 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB
wordt niet overschreden.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging
van de Broekbergenweg en de Hoofdstraat zal afnemen ter plaatse van alle woningen of andere
(geluidgevoelige) bestemmingen. Door de afname is er geen sprake van een reconstructie in de zin van
de Wet geluidhinder.
Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen
terug te brengen is niet nodig, omdat daar voldaan wordt aan de grenswaarden. Tevens hoeven er door
het college van burgemeester en wethouders van gemeente Velsen geen hogere waarden verleend te
worden.
Ten aanzien van de 30km/uur wegen geldt dat door de wijziging van het winkelgedeelte van de
Hoofdstraat bij 8 woningen (Hoofdstraat 226, 232, 234, 236a, 238, 240 en 242) de geluidbelasting ten
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gevolge van de Hoofdstraat toeneemt met ten hoogste 12 dB. Bij deze woningen neemt de
geluidbelasting ten gevolge van de Broekbergenlaan echter af met ten hoogste 12 dB.
De gecumuleerde geluidbelasting neemt bij 3 van deze woningen toe met 1 - 4 dB. Bij 1 woning is de
toename minder dan 1 dB en daardoor niet relevant. Bij de andere 4 woningen neemt de gecumuleerde
geluidbelasting met 2 - 6 dB af. De gecumuleerde geluidbelasting is in de toekomstige situatie nergens
hoger dan 62 dB.
De initiatiefnemer of de gemeente Velsen kan overwegen voor woningen waar sprake is van een
toename van de gecumuleerde geluidbelasting, maatregelen te treffen. Hiervoor geldt in dit geval geen
wettelijke verplichting. Daarnaast betreft het hier een beperkte gecumuleerde toename. Een
geluidtoename van 2dB wordt doorgaans net wel/niet waargenomen met het menselijk gehoor. Het
bestaande geluidbeeld en de ervaren geluidhinder zal naar verwachting niet of nauwelijks wijzigen door
dit plan. Gezien het voorgaande is er geen noodzaak woningen te gaan isoleren. Het aanbrengen van
extra gevelisolerende maatregelen voor de 3 woningen bedraagt ca. €60.000,00 exclusief BTW en
kosten voor onderzoek en begeleiding daarvan. Dit zijn erg hoge kosten voor een maatregel waartoe
geen wettelijke noodzaak bestaat.

4.1.3

Conclusie
Het aspect akoestiek vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.2

Archeologie en cultuurhistorie
Ten behoeve van de ontwikkelingen aan het gehele deeltracé 1 is door de adviseur archeologische
monumentenzorg van de gemeente Velsen een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Naar
aanleiding van wijzigingen in het concept ontwerp, is het nieuwe ontwerp vervolgens getoetst aan het
bestaande bureauonderzoek. In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek
besproken. Het volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 3.

4.2.1

Kader
Het verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Nederland
heeft dit verdrag in 1992 ondertekend en in 1998 geratificeerd. Het verdrag van Malta (of Valetta) is
geïmplementeerd in de Monumentenwet. De Wet op de archeologische monumentenzorg is in april
2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van dat jaar door de Eerste Kamer
bekrachtigd. Op 1 september 2007 is de wet als onderdeel van de Monumentenwet in werking
getreden. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische materiaal in de bodem (in
situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor goede conservering. Het is verplicht om
bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij specifieke bodemverstorende activiteiten rekening te houden met
de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden.
Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht
kenbaar gemaakt te worden om het documenteren van 'toevalsvondsten te garanderen'. Van
archeologische vondsten dient aangifte gedaan te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
te Amersfoort.

4.2.2

Beoordeling
Archeologie
In het bureauonderzoek wordt aangegeven dat betreffende het trajectdeel ter hoogte van de
Vlielantweg, waarop voorliggende ruimtelijke onderbouwing betrekking heeft, bodemingrepen worden
voorzien die consequenties kunnen hebben voor het bodemarchief.
Het plangebied kent geen status als wettelijk beschermd archeologisch monument. Voor het gedeelte
ten oosten van de spoorbaan, waar deeltracé 1 gelegen is, wordt aangegeven dat de grond hier
grotendeels en wellicht zelfs geheel is omgezet tot op meerdere meters diepte. Hier worden dan ook
geen archeologische waarden verwacht. De precieze omvang en diepte zijn echter niet bekend en
moeten middels een veldcontrole inzichtelijk worden gemaakt. Op grond van bovenstaande wordt
geconcludeerd dat een zelfstandige opgraving achterwege kan blijven. Aangeraden wordt om tijdens de
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werkzaamheden zorg te dragen voor een documentatie van het bodemarchief (op schaal tekenen,
fotograferen en mogelijk enige monstername). Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden
zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt.
Cultuurhistorie
Ten aanzien van het aspect cultuurhistorie wordt gesteld dat met het ten dele doorbreken van de
Slaperdijk, een voor de omgeving belangrijk cultuurhistorisch element wordt aangetast. Bij het ontwerp
van de busbaan wordt hiermee rekening gehouden. Uitgangspunt is het groene karakter van het
plangebied zoveel mogelijk te behouden. De landschappelijke inpassing van de busbaan ten opzichte
van de Slaperdijk vormt daarom een belangrijk uitgangspunt.
Het gebied rondom deeltracé is daarnaast in verband met de ligging aan de entree van Santpoort-Noord
als eerste aanblik van belang als nadrukkelijke getuige van het historisch-agrarische karakter van
Santpoort. Ter bescherming van deze aanblik hebben de graslanden een agrarische bestemming. Met
het verleggen van de Broekbergenlaan worden de weilanden ten noorden van de Slaperdijk (het
'Kermisveldje') weer één geheel en ontstaat een heldere structuur. Het oude dorpshart krijgt daarmee
weer een sterkere relatie met de weilanden en Slaperdijk, zoals ook in het verleden het geval was (zie
figuur 4.1).

Figuur 4.1: Kaart van Santpoort uit 1952, waarop de relatie van het 'Kermisveldje' met het oude
dorpshart nog zichtbaar is.

4.2.3

Conclusie
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de HOV-verbinding zal het naar verwachting
aangetaste bodemarchief nader gedocumenteerd worden. De bescherming van mogelijke
archeologische waarden wordt daarmee afdoende geacht. Ten aanzien van het aspect cultuurhistorie
kan met de herstellen van het 'Kermisveldje' een verbetering van de huidige situatie bereikt worden. Bij
de inpassing van de busbaan is rekening gehouden met de Slaperdijk, die een belangrijk
cultuurhistorisch element vormt. Ook ten aanzien van het aspect cultuurhistorie wordt voorgenomen
ontwikkeling daarmee uitvoerbaar geacht.
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4.3
4.3.1

Bodemkwaliteit
Kader
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, waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. De
gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit.

4.3.2

Beoordeling
In 2013 is verkennend bodemonderzoek (waterbodem, bodem en verharding) uitgevoerd ter plaatse van
de Hoofdstraat en de Vlielantweg, daar waar de bestaande wegenstructuur gewijzigd zal worden. Het
volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 4 bij deze ruimtelijke onderbouwing. Op basis van
beschikbare informatie uit het vooronderzoek, is ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek een
onderzoekshypothese en onderzoeksopzet opgesteld. Voor een deel van het plangebied geldt daarbij de
hypothese verdacht, voor een ander deel de hypothese onverdacht. Uit het uitgevoerde veldwerk zijn de
volgende resultaten ten aanzien van de bodemkwaliteit naar voren gekomen:






de boven- en ondergrond is over het algemeen licht verontreinigd met zware metalen,
minerale olie en PAK (>AW-waarden);
de bovengrond ter plaatse van de weilanden is licht verontreinigd met zware metalen en lokaal
met PAK, PCB en diverse gechloreerde bestrijdingsmiddelen (>AW-waarden);
de bovengrond langs de Vlielantweg is matig verontreinigd met PAK (>T-waarde) en licht
verontreinigd met zware metalen en minerale olie;
de zintuiglijk onverdachte zand- en veenondergrond is niet verontreinigd (<AW-waarden);
de lokaal aanwezige puin-, hout- en kolengruis houdende ondergrond beneden de
slakkenfundatie van de Hoofdstraat is sterk (>l-waarde) verontreinigd met koper en licht
(>AW-waarde) verontreinigd met overige zware metalen, PAK en minerale olie.

Het matig verhoogde gehalte aan PAK in de bovengrond langs de Vlielantweg is gemeten in een
mengmonster. Omdat geen uitsplitsing van dit monster heeft plaatsgevonden (onderzoek individuele
deelmonsters) is niet uit te sluiten dat hier sprake is van sterke verontreiniging (gehalte >I-waarde) met
PAK. Ook is de omvang van de sterke verontreiniging met koper in de ondergrond ter plaatse van de
Hoofdstraat niet nader in beeld gebracht.
Om vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (> 25 m3 sterk
verontreinigde grond) dient voorafgaande aan de werkzaamheden nader onderzoek uitgevoerd te
worden. Wanneer sprake is van een ernstig geval moet voor de werkzaamheden een melding in het
kader van het Besluit Uniforme Saneringen worden gedaan. Omdat de aanwezigheid van puinbijmenging
op een groot deel van de locatie als asbestverdacht wordt aangemerkt, is een asbest in grond onderzoek
conform de NEN 5707 uitgevoerd. Dit onderzoek is als Bijlage 9 bijgevoegd. Hieruit blijkt:
 dat bij inspectie van het maaiveld geen asbestverdachte materialen zijn waargenomen;
 in de puinhoudende grond en puinlaag langs de Vlielantwegasbest boven de bepalingsgrens is
aangetoond, maar in een concentratie lager dan de interventiewaarde/restconcentratienorm
(niet verontreinigd);
 in de puinhoudende grond ter plaatse van de dammen en het weiland geen asbest boven de
bepalingsgrens is aangetoond (niet verontreinigd)
Voor de aangetroffen licht verhoogde concentraties minerale olie wordt gesteld dat deze worden
veroorzaakt door van nature aanwezige humuszuurverbindingen en daarmee niet duiden op
verontreiniging. De aangetoonde lichte verontreinigingen met zware metalen, PAK en PCB hangen
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vermoedelijk samen met de regionaal verhoogde achtergrondwaarden. Hoewel nog nader onderzoek
moet worden uitgevoerd en er mogelijk een sanering conform het Besluit Uniforme Saneringen moet
worden uitgevoerd wordt op basis van de beschikbare informatie gesteld dat er geen belemmering is
voor de voorgenomen reconstructie van wegen en de ondergrondse infrastructuur.

4.3.3

Conclusie
Buiten het feit dat mogelijke een sanering conform het Besluit Uniforme Saneringen plaats moet vinden
vormt ten aanzien van de voorgenomen reconstructie het aspect bodemkwaliteit geen belemmering.

4.4

Luchtkwaliteit

4.4.1

Wettelijk kader
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen
van de Wet milieubeheer (Wm). In samenhang met Titel 5.2 zijn de grenswaarden voor luchtkwaliteit in
Bijlage 2 van de Wm opgenomen. In Titel 5.2 Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat
gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer:
 wordt voldaan aan de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarden;
 een besluit (per saldo) niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
 aannemelijk is gemaakt dat een besluit 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de concentratie van
een stof;
 het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (NIBM) is vastgelegd wanneer
een project/plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Een
plan/project draagt niet in betekenende mate bij als de toename van de concentraties in de buitenlucht
van zowel NO2 als PM10 niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor die
stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met een maximale toename van de concentraties met 1,2
3
µg/m . Projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit
hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Wel moet worden
aangetoond dat als gevolg van het project de jaargemiddelde concentraties PM10 en NO2 niet met meer
3
dan 1,2 µg/m toenemen.
Wanneer een plan voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, vormt het aspect luchtkwaliteit
geen belemmering voor de besluitvorming.

4.4.2

Beoordeling
In 2013 is ten behoeve van de deeltrajecten 4, 5 en 6 van de HOV-verbinding een actueel
luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd, waarbij op verschillende punten van het traject onderzocht is op
welke wijze de emissie van bussen op de nieuw te realiseren busbaan bijdraagt aan de jaargemiddelde
concentratiewaarden stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). Het volledige onderzoeksrapport (van
Royal Haskoning DHV) is opgenomen in Bijlage 5 bij deze ruimtelijke onderbouwing.
Uit het betreffende onderzoek blijkt dat de busbaan niet leidt tot een "in betekenende mate"-bijdrage
aan de luchtkwaliteit en dat er bovendien sprake is van berekende concentraties die ruim beneden de
huidige en ook voor het jaar 2015 geldende grenswaarden liggen.
Ten behoeve van deeltracé 1 zijn aanvullend op bovenvermeld onderzoek berekeningen uitgevoerd voor
een locatie langs dit deeltracé. Met behulp van het rekenprogramma CARII (versie 12.0) zijn voor een
worst case-situatie en een reële situatie berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2014 en 2020.
Voor de worst case-situatie is gerekend met een zeer smalle weg met aan één zijde hoge
aaneengesloten bebouwing (talud) en volledige overspanning door bomen. In deze situatie is ervan
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uitgegaan dat er nog geen "schone" bussen rijden op het traject. In werkelijkheid zal een dergelijke, voor
de luchtkwaliteit zeer ongunstige, situatie niet voorkomen op het deeltracé.
Voor de reële situatie is uitgegaan van de inzet van aardgasbussen naast de gewone bussen. Op buslijn
75/575 wordt de MAN Lion’s City stadsbus op CNG (aardgas) ingezet. Deze bussen staan bekend om hun
lage emissies van stikstofoxiden. Het effect is gemodelleerd met behulp van schalingsfactoren die
afkomstig zijn van de “bussenknop” van Infomil. De uitgangspunten voor de aardgasbussen zijn
overgenomen uit het genoemde rapport van Royal Haskoning DHV. Voor de modellering van de reële
situatie is aansluiting gezocht bij de rekenregels zoals opgenomen in de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007. In tabel 1 zijn de gehanteerde uitgangspunten uitgewerkt.
Tabel 1: Gehanteerde weg- en omgevingskenmerken
Parameter
Coordinaat
Intensiteit 2014 en 2020
Fractie middelzwaar
Fractie zwaar
Fractie bussen
Wegtype
Schalingsfactor NOx
2014/2020
Schalingsfactor NO2
2014/2020
Schalingsfactor PM10 2014/2020
Snelheidstype
Bomenfactor
Afstand toetspunt tot wegas

Worst case
104536 / 493640
206
0,00
0,00
1
4
1/1
1/1
1/1
Stadsverkeer met minder congestie
1,50
7

Reële situatie
104536 / 493640
206
0,00
0,00
1
2
0,4/0,77
0,19/0,42
0,54/0,69
Stadsverkeer met minder congestie
1,25
10

De resultaten van de uitgevoerde berekeningen zijn in tabel 2 opgenomen.
Tabel 2: Rekenresultaten CARII
Parameter
Worst case-situatie
Reële situatie
Maatgevende grenswaarde

Jaargemiddelde NO2 (µg/m3)
2014
2020
24,8 (23,6)
20,1(19,5)
23,8 (23,6)
19,6 (19,5)
40 (vanaf 2015)
40

Jaargemiddelde PM10 (µg/m3)
2014
2020
22,6 (22,5)
21,3 (21,2)
22,5 ( 22,5)
21,2 (21,2)
40
40

N.B. Tussen haakjes de achtergrondconcentraties

Uit de rekenresultaten blijkt dat de maximale bijdrage van de bussen op de busbaan aan de
3
3
jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 respectievelijk 1,2 g/m en 0,1 g/m is.
Hieruit volgt dat zelfs bij voor luchtkwaliteit zeer ongunstige omstandigheden geen sprake is van een "in
betekenende mate" bijdrage aan de luchtkwaliteit. Gelet hierop en op de zeer ruime marge tussen de
berekende waarden en de grenswaarden in het gebied, is aannemelijk dat langs het gehele deeltracé
wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen.

4.4.3

Conclusie
De emissies van de bussen op de nieuw te realiseren busbaan ter hoogte van het oude spoor in Velsen
dragen niet in betekenende mate bij aan de jaargemiddelde concentratiewaarden NO2 en PM10. De
busbaan voldoet hiermee op grond van art 5.16, lid 1 sub c aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet
milieubeheer. Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit is de voorgenomen ontwikkeling daarmee
uitvoerbaar.

4.5
4.5.1

Externe veiligheid
Kader
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke
stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën
is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid voor transportmodaliteiten staat
beschreven in de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRvgs), dat op termijn
vervangen zal worden door het 'Besluit transportroutes externe veiligheid'. Binnen het beleidskader
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voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen.
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van
een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd
op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten
risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar contour (welke als
wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor
beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde.
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een
bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een
calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit
invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop
nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met
gevaarlijke stoffen.

4.5.2

Beoordeling
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de aanleg van een HOV-verbinding. Deze ontwikkeling vormt
geen relevante risicobron: over het tracé vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.
De voorgenomen ontwikkeling is tevens niet relevant voor eventuele risicobronnen in de omgeving van
het plangebied. Met de aanleg van de HOV-verbinding worden immers geen kwetsbare objecten
gerealiseerd.

4.5.3

Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.6
4.6.1

Natuur
Kader
Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. De
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet vormen het belangrijkste juridische kader voor
natuurbescherming in Nederland. De verplichtingen voor de bescherming van natuurgebieden zijn
opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bescherming van plant- en diersoorten is
vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wetten kunnen worden gezien als een vertaling van de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Er kan een tweedeling worden gemaakt in soort- en
gebiedsbescherming.
Gebiedsbescherming
Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling is een gemeente verplicht om te onderzoeken of het plangebied in of
bij een speciale beschermingszone (sbz) als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998 ligt. Hierbij
wordt uitvoering gegeven aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van soorten mogen niet worden aangetast.
Soortbescherming
De "Flora- en faunawet" heeft tot doel om beschermde flora- en faunasoorten te beschermen.
Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat beschermde soorten in het geding komen.
Indien dergelijke soorten aanwezig zijn en door de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling bedreigd
worden, moet een ontheffing aangevraagd worden.
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4.6.2

Beoordeling
In 2009 is een quickscan Natuurtoets uitgevoerd voor het gehele traject van de HOV-verbinding
IJmuiden - Haarlem. In aanvulling op deze Natuurtoets is in 2011 aanvullend onderzoek naar flora en
fauna uitgevoerd naar enkele soortgroepen voor de deeltrajecten 1, 5, 6, 7, 12 en 16. Tevens is in 2013
een verslechterings- en verstoringstoets uitgevoerd in het kader van de stikstofdepositie op het
nabijgelegen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. De betreffende onderzoeken zijn opgenomen in
bijlagen 6 t/m 8. In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten uit de diverse onderzoeken
weergegeven.
Gebiedsbescherming
In de in 2009 uitgevoerde quickscan Natuurtoets is aangegeven dat, hoewel geen sprake is van
versnippering en vernietiging van natuurareaal, er wel effecten kunnen optreden op het nabijgelegen
Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. In dit gebied zijn gevoelige habitattypen voor stikstofdepositie
aanwezig. In de effectbeoordeling is daarom ingegaan op de mogelijke stikstofdepositie in het
natuurgebied als gevolg van de HOV-verbinding. Omdat hiertoe ten tijde van het uitvoeren van de
quickscan niet alle benodigde informatie aanwezig was, zijn bepaalde aannames gedaan. Uit de
effectbeoordeling is geconcludeerd dat negatieve effecten voor de instandhoudingsdoelstelling van het
Natura-2000 gebied niet uitgesloten konden worden. Daarbij is aangegeven dat aanvullend onderzoek
nodig is om meer inzicht te krijgen in de effecten van de HOV-lijn op de stikstofdepositie. In 2013 is
daartoe een verslechterings- en verstoringstoets uitgevoerd. Overigens blijkt uit onderstaande figuur
dat ter plaatse van deeltracé de afstand tot het Natura-2000 gebied relatief groot is.

Figuur 4.2: Ligging HOV-verbinding Haarlem - IJmuiden ten opzichte van het Natura-2000 gebied
Kennemerland-Zuid (DHV, 2011).
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat als gevolg van de realisatie van de HOV-verbinding de
stikstofdepositie in het Natura-2000 gebied maximaal met 4,5 mol N/ha/jr toenemen. Deze toename
vindt plaats aan de noordwestzijde van het Natura-2000 gebied en is het gevolg van het verleggen van
de eindhalte. Aan de noordoostzijde van het Natura-2000 gebied vindt, door de verplaatsing van de
busroute een afname van de stikstofdepositie plaats van maximaal 0,7 mol N/ha/jr.
De maximale toename als percentage van de kritische depositiewaarde is 0,42%. Deze toename treedt
op aan de noordwestrand van het Natura2000-gebied. Er zijn geen cumulatieve effecten. Het
percentage ligt onder de toegestane toename van maximaal 0,5 % van de kritische depositiewaarde per
habitattype en is dus niet significant. Verder kan gesteld worden dat in de omgeving van het tracé
binnen het Natura2000-gebied geen beschermde soorten ingevolge de Habitatrichtlijn voorkomen die
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een significant verstorend effect als gevolg van licht en geluid ondervinden bij de aanleg en
ingebruikname van de HOV lijn.
Binnen het Natura 2000-gebied liggen twee beschermde natuurmonumenten: Duinen van Velsen en
Slingerduin. Als gevolg van de HOV-verbinding zijn geen negatieve effecten te verwachten op de
wezenlijke kenmerken van Duinen van Velsen of Slingerduin. Gezien bovenstaande is een nadere
ecologische onderbouwing niet nodig.
Ecologische Hoofdstructuur
Het plangebied is niet gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Wel vindt de voorgenomen
ontwikkeling deels plaats binnen een gebied dat is aangewezen als ecologische verbindingszone,
waarvoor vanuit het provinciale beleid eenzelfde bescherming geldt als voor gebieden die zijn
aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. Door de provincie is aangegeven dat als gevolg van de
reconstructie van de weg en de aanleg van de HOV-verbinding geen sprake is van een aantasting van de
wezenlijke kenmerken en waarden van de verbindingszone.
Soortbescherming
Uit de in 2009 uitgevoerde quickscan is naar voren gekomen dat mogelijk diverse zwaar beschermde
soorten voorkomen binnen het tracé voor de HOV-verbinding Haarlem-IJmuiden, Op basis van de
bevindingen in 2009 is in 2011 nader onderzoek uitgevoerd naar de deeltrajecten 1, 5, 6, 7, 12 en 16
naar de volgende soortgroepen: vaatplanten, zoogdieren (vleermuizen en grondgebonden zoogdieren),
amfibieën, reptielen en vissen.
Ter plaatse van deeltracé 1 zijn van de bovengenoemde soortgroepen geen vaatplanten,
grondgebonden zoogdieren, amfibieën, reptielen of vissen aangetroffen waarvoor een ontheffing in het
kader van de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Wel zijn ter plaatse van deeltracé
vleermuizen waargenomen. Op de aanwezigheid van vleermuizen in het plangebied wordt hieronder
nader ingegaan.
Vleermuizen
Binnen het plangebied voor deeltracé 1 zijn de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis
aangetroffen. Deze vleermuizen zijn beschermd onder tabel 3 Flora- en faunawet. In figuur 4.3 zijn de
waargenomen vleermuizen ter plaatse van deeltracé 1 weergegeven. Ter plaatse van deeltracé 1 zijn
geen zomer- en kraamverblijven, paarverblijven en zwemplaatsen of winterverblijven waargenomen.

Figuur 4.3: Waarnemingen vleermuizen deeltracé 1 (Grontmij, 2011).
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De gewone dwergvleermuis komt vrij algemeen voor binnen het plangebied en wordt dan ook vrijwel
langs het gehele traject foeragerend waargenomen. De soort volgt hierbij de bestaande bomen en
overige vegetatie. Gezien het algemeen voorkomen van de gewone dwergvleermuis, stelt de soort ook
weinig eisen aan zijn/ haar jachtbiotoop. Ten behoeve van de HOV-verbinding zullen plaatselijk enkele
bomen worden gekapt en overige vegetatie worden verwijderd. Doordat de gewone dwergvleermuis vrij
algemeen voorkomt binnen het plangebied, heeft dit geen vernietiging van leefgebied tot gevolg. De
directe omgeving biedt daarnaast voldoende alternatieven en uitwijkmogelijkheden.
Ter plaatse van Vlielantweg (fietspad) is een dichte begroeiing aanwezig, waarbij de boomkronen van de
bomen aan beide zijden van het fietspad grotendeels op elkaar aansluiten. Deze bomenrijen maken
onderdeel uit van een vliegroute. Waar de vegetatie/ beplanting ‘dunner’ wordt, steekt de vliegroute de
A208 over. De vegetatie is hierbij van belang voor de oriëntatie van de vleermuizen tijdens het vliegen.
Daarnaast biedt de vegetatie luwte en trekt insecten aan, waarop de vleermuizen jagen. De vliegroute
kruist de provinciale weg A208, een dergelijke kruising vormt vaak een barrière waarbij verlichting en
geluid een negatief effect hebben. De bestaande vegetatie is zeer belangrijk voor een zogenaamde ‘hopover’ (zie figuur 10). Behoud van bomen en vegetatie is om deze reden van belang voor de overbrugging
van de A208. Indien hier bomen worden gekapt en vegetatie wordt verwijderd, wordt de
barrièrewerking van de A208 versterkt wat zelfs tot versnippering van de vliegroute kan leiden. Het is
dus van belang dat vegetatie hier behouden blijft. Met name de vegetatie welke een hop-over vormt
over de A208. Doordat de vliegroute hier het wegennet kruist, vormen de bestaande bomen en
vegetatie een belangrijke schakel in de vliegroute. Indien de bestaande bomen worden gekapt, dient
een nieuwe hop-over (zie figuur 4.4) te worden gerealiseerd welke aansluit op bestaande lijnstructuren.

Figuur 4.4: Impressie van een hop-over voor vleermuizen (Grontmij, 2011).
Binnen deeltracé 1 is ook een vliegroute waargenomen langs Wüstelaan, Hoofdstraat en
Broekbergenlaan. Deze vliegroute bevindt zich grotendeels buiten het plangebied, slechts de aansluiting
van de Broekbergenlaan op de Vlielantweg bevindt zich binnen plangebied. De vliegroute volgt hier in
feite de doorgaande, reeds verlichte, weg. Langs de weg zijn plaatselijk bomen aanwezig, doch vormt dit
geen duidelijk lijnelement en is de vegetatie beperkt. Op de vliegroute Wustelaan, Hoofdstraat en
Broekbergenlaan vinden geen werkzaamheden plaats en blijven de bestaande bomen en vegetatie
behouden. De voorgenomen ontwikkeling heeft dan ook geen negatieve effecten op deze vliegroute.
Omdat voorgenomen ontwikkeling geen directe vernietiging van leefgebied tot gevolg heeft, is geen
sprake van compensatie van het leefgebied. Bovengenoemde mitigerende maatregel (het creëren van
een nieuwe hop-over als de bestaande hop-over verdwijnt) is wel noodzakelijk om verstoring en
versnippering te minimaliseren. Er hoeft dan geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet te
worden aangevraagd.
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4.6.3

Conclusie
Ten aanzien van de gebiedsbescherming wordt op basis van de uitgevoerde verslechterings- en
verstoringstoets gesteld dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op het Natura-2000
gebied Kennemerland-Zuid. De wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologische verbindingszone
waarbinnen de ontwikkeling deels plaatsvindt worden niet aangetast.
In het kader van de Flora- en faunwet is onderzoek gedaan naar in het plangebied aanwezige
beschermde soorten, waarbij vleermuizen aangetroffen zijn. Wanneer de bestaande hop-over over de
A208 aangetast wordt (door het verwijderen van vegetatie), dient ter mitigatie een nieuwe hop-over te
worden gecreëerd. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet nodig.
Geconcludeerd wordt dat er ten aanzien van het aspect natuur geen belemmeringen zijn voor de
voorgenomen ontwikkeling.

4.7

Water
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een
ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met
duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van
Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen
van dit bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De
opmerkingen van de waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.

4.7.1

Kader
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief).
Hieronder volgt een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het
hoogheemraadschap nader wordt behandeld.
Europees beleid:
 Kaderrichtlijn Water (KRW)
Rijksbeleid
 Nationaal Waterplan (NW)
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21)
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
 Waterwet
Provinciaal beleid:
 Provinciaal Waterplan
 Nota Regels voor Ruimte
 Provinciale Structuurvisie
Waterschapsbeleid
Waterbeheerplan 2010-2015
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing zijn. In dit
plan geeft 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
drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft
veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening
wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het
erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij
wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekeninghoudend met
klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en
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heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor
op deze ontwikkelingen.
Keur en Beleidsregels 2009
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsregels die per 27
mei 2011 geactualiseerd zijn. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Waterwet
en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze
Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de
bodem. De 'Keur en Beleidsregels' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar
taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de
waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor:
- waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);
- watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken);
- andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde
waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te
mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Watervergunning op
grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en
handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de Keur horen,
is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt.

4.7.2

Beoordeling
Algemeen
De voorgenomen ontwikkeling vindt grotendeels plaats ter plaatse van de Vlielantweg. Daarnaast wordt
tussen de Vlielantweg en Hoofdstraat een nieuwe verbinding gecreëerd, en verdwijnt de huidige
verbinding (Broekbergenlaan). Een gedeelte van de Hoofdstraat wordt opnieuw ingericht waarbij
nieuwe haakse parkeerplaatsen worden gecreëerd.
Waterkwantiteit
Met de voorgenomen ontwikkeling zal het verhard oppervlak in het plangebied toenemen, zij het
beperkt. Bij een toename van verhard oppervlak, dient ter compensatie nieuw oppervlaktewater gelijk
aan 15% van de toename van het verhard aangelegd te worden. Daarnaast worden watergangen
gedempt, die voor 100% gecompenseerd dienen te worden. In de onderstaande figuur is het verhard
oppervlak in de bestaande en nieuwe situatie weergegeven, alsmede het oppervlaktewater in de
bestaande en nieuwe situatie. Uit de figuur blijkt dat in de nieuwe situatie ruim wordt voldaan aan de
compensatie-eis van het hoogheemraadschap, omdat het oppervlaktewater fors wordt uitgebreid.

Figuur 4.5: Overzicht verhard oppervlak en oppervlaktewater in bestaande en toekomstige situatie.
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Veiligheid en waterkeringen
De Slaperdijk is in het vigerende bestemmingsplan Vlugthoven aangewezen als primaire waterkering.
Ook in de PRVS is een (deel van) de Slaperdijk aangewezen als primaire waterkering. Datzelfde geldt
voor het tracé van de N208. Binnen de zone langs de N208 die is aangewezen als primaire kering, wordt
een grondkerende constructie aangebracht om ruimte te maken voor het hier aan te leggen fietspad.
Met de waterbeheerder (Hoogeheemraadschap Rijnland) zijn daarom afspraken gemaakt over de uit te
voeren werkzaamheden binnen dit gebied. Uitgangspunt is dat de stabiliteit en hoogte van de kering
gewaarborgd wordt. Voor de uit te voeren werken is een Waterwetvergunning benodigd. Voorafgaand
aan de realisatie van de werken worden de benodigde vergunning aangevraagd en stabiliteit en hoogte
van de kering inzichtelijk worden gemaakt, waarmee kan worden voldaan aan de eisen van de
waterbeheerder.

4.7.3

Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling is afgestemd met het Hoogheemraadschap Rijnland. Aan de eisen en
uitgangspunten van het hoogheemraadschap zal worden voldaan. Het aspect water vormt daarmee
geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.8

M.e.r. (beoordelings)plicht
Het doel van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is om vooraf de mogelijke milieueffecten van plannen
en besluiten in beeld te brengen en deze een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming van
plannen en besluiten. Het maken van een milieueffectrapport (MER) of m.e.r.-beoordeling is verplicht
bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van
publieke en private partijen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.
Conform de gewijzigde Besluit m.e.r. dient, voor activiteiten die wel in de D-lijst zijn opgenomen, maar
niet aan de drempelwaarden voldoen, een toets aan 'Bijlage III Europese richtlijn milieubeoordeling
projecten' te worden uitgevoerd.
De aanleg van een busbaan is niet opgenomen in het Besluit m.e.r. (deze activiteit is per 1 april 2011 uit
het Besluit m.e.r. gehaald). Bij de voorgenomen ontwikkeling geldt derhalve geen
m.e.r.(beoordelings)plicht.
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5
5.1

Uitvoerbaarheid
Economische uitvoerbaarheid
De voorgenomen ontwikkeling maakt onderdeel uit van het aanleggen van de HOV-verbinding tussen
IJmuiden en Haarlem en is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Velsen en de provincie NoordHolland. Op 5 oktober 2010 hebben provincie en gemeente een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend, waarin afspraken voor uitvoering en financiering van het project. De economische
uitvoerbaarheid is daarmee voldoende gewaarborgd.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Aan de totstandkoming van het ontwerp voor het deeltracé is een uitvoerig participatietraject vooraf
gegaan. In december 2011 is een concept ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Op dit concept ontwerp
zijn vanuit de omgeving 50 reacties ontvangen. Vervolgens zijn verschillende schetsontwerpen in
gezamenlijk overleg tussen belangenorganisaties, de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland
besproken en is één schetsontwerp nader uitgewerkt (het schetsontwerp wijkplatform).
Op 5 juli 2012 heeft de gemeenteraad besloten te kiezen voor deze uitwerking. Het schetsontwerp
wijkplatform is vervolgens uitgewerkt tot een concept ontwerp en teruggekoppeld aan de eerder
betrokken partijen en omwonenden. Naar aanleiding van deze bespreking is nog een aantal kleine
aanpassing in het concept doorgevoerd. Het concept ontwerp wordt nu opnieuw vrijgegeven voor
inspraak middels een Inspraakdocument.
Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat voldoende maatschappelijk draagvlak
bestaat voor de voorgenomen ontwikkeling. Naast bovengenoemde partijen is met het
hoogheemraadschap overleg gevoerd over het ontwerp en de daarbij relevante aspecten met
betrekking tot de waterkwantiteit en -kwaliteit. De maatschappelijke uitvoerbaarheid is daarmee
voldoende gewaarborgd.
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Bijlage 1 - Ontwerptekening en bestaande situatie
Bijlage 2 - Akoestisch onderzoek vs2
Bijlage 3 - Archeologisch bureauonderzoek
Bijlage 4 - Verkennend bodemonderzoek
Bijlage 5 - Onderzoek luchtkwaliteit vs2
Bijlage 6 - Quickscan Natuurtoets (2009)
Bijlage 7 - Aanvulling Natuurtoets (2011)
Bijlage 8 - Verslechterings- en verstoringstoets vs2
Bijlage 9 - Asbest in grond-puin onderzoek
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