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Inleiding
Tijdens de inloopbijeenkomst op 17 mei 2017 is er discussie ontstaan over de exacte ligging van de
Skaeve Huse locatie. Zowel de bestuurder als een omwonende hadden het idee dat de 6 beoogde
woningen in het verleden op een andere plek van het gemeenteterrein aan de Broekeroog waren
geprojecteerd. Navraag bij de stedenbouwkundige leerde dat in eerdere locatiestudies inderdaad een
meer noordelijke locatie is aangegeven. Omdat IJmond Groen weg gaat , er een aansluiting is op de
toekomstige bebouwing van de Hofgeest en de beoogde groene buffer hierdoor het best
gewaarborgd is , is vanuit ruimtelijke oogpunten voor de locatie gekozen waar tot voor kort een
dependance van IJmond Groen was gehuisvest (Blauwe plot).

Botsproeflocaties

In dit document wordt nu een “botsproef” gedaan met 2 locaties (Rood en Groen) om te kijken wat
de consequenties zijn als één van deze locaties al alternatief wordt gebruikt. De Blauwe locatie is tot
nu toe uitgewerkt in het Startdocument.
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Huidig bestemmingsplan
In het huidige bestemmingsplan zijn alle gronden bestemd als “Agrarisch-kwekerij” en zijn
bijbehorend opstallen mogelijk gemaakt. Dat betekent voor alle varianten dat geen woonfunctie
mogelijk is en eerst zal moeten worden onderzocht of een woonfunctie past en/of welke obstakels
moeten worden geslecht om wonen mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Hofgeest

Aardige bijkomstigheid is dat uit het bestemmingsplan (Hofgeest) blijkt dat het laatste deel van het
Hillegondswegje een groenbestemming had. De suggestie van de omwonenden om deze weg, die nu
doorloopt en aansluit op de Broekeroog, weer af te sluiten is planologisch al geregeld. Wat voor
afsluiting in ieder geval nog wel nodig is is een raadsbesluit om het betreffende deel uit de
openbaarheid te onttrekken.
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Locatie Groen, ruimtelijke inventarisatie
Geluid
Voor geluid wordt gekeken naar vliegverkeerlawaai, industrielawaai en wegverkeerlawaai. Voor al
deze verschillende geluidsbronnen wordt in de ruimtelijkeordening op een verschillende wijze
gekeken hoe hier mee moet worden omgegaan als een woonfunctie wordt toegevoegd.
Luchtverkeerlawaai
Voor vliegverkeerlawaai zijn contouren vastgesteld door het Rijk waarbinnen geen woonfuncties
mogen
worden
opgenomen,
de
zogenaamde 20 Ke contour.
Het gebied ligt buiten deze
20Ke contour die rondom
Schiphol
ligt.
Met
luchtverkeerlawaai hoef
derhalve geen rekening te
worden gehouden.

Industrielawaai
Ten noorden van

het

Luchtverkeerlawaai

Noordzeekanaal
liggen
2
Industrielawaai
industriegebieden. Deze gebieden zijn
zogenaamde geluidsgezoneerde gebieden. Dat wil zeggen dat om het industriegebied een vaste
contour ligt. Op deze contour mag de industrie niet meer dan 50 dB produceren. Daarnaast zijn op de
zuidoever van het Noorzeekanaal een aantal punten aangewezen waar een Maximaal Toegestane
Geluidsbelasting (MTG) mag optreden. Als een bedrijf op het Industriegebied een milieuvergunning
aanvraagt wordt getoetst of dit bedrijf samen met alle andere geluidsbronnen de norm op de zone én
de MTG’s niet overschrijd. De ontwikkellocatie ligt buitende 50 dB(a) contour van deze
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industriegebieden. Dat betekent dat er geen nader onderzoek gedaan hoef te worden of een hogere
grenswaardebesluit
nodig
is
vanwege
deze
gezoneerde
industriegebieden.

Wegverkeerslawaai
De ontwikkellocatie ligt in het geluidsinvloedsgebied van de N208. Uit de provinciale geluidskaarten
blikt dat de etmaalgemiddelde waarde tussen
de 55 en 60 dB ligt en de nachtwaarde tussen
de 45 en 50 dB. Vanwege deze waarden
zullen
mogelijk
geluidsreducerende
maatregelen moeten worden genomen en/of
een zogenaamde hogere waardebesluit moet
worden genomen. Deze locatie is voor zowel
etmaalgemiddelde als de nachtwaarde
gemiddeld 5 dB negatiever dan de blauwe
locatie.
Etmaalgemiddeldewaarde N208

Nachtwaarde N208

De A9 lijkt voor wegverkeerslawaai niet van
invloed op de beoogde ontwikkelingen. Het gebied ligt buiten de begrenzing van de 50 dB contour.
De geluidsinvloeden op de locatie van de N208 zijn
groot. Op het abstractieniveau van de provinciale
kaarten is de invloed van de A9 op de ontwikkellocatie
niet uit te sluiten. Daarom is er een van beide wegen en
van een cumulatie met de Broekeroog een
modelberekening gemaakt (zie bijlagen). Hieruit blijkt
dat de helf van het Groene gebied is te ontwikkelen met
een hogere grenswaarde, en voor de andere helf
moeten fysieke geluidsreducerende maatregelen worden
genomen omdat de maximale grenswaarden worden
overschreden. Een hogere grenswaarde is dan niet meer
mogelijk.
Fijnstof
Omdat in de omgeving van de locatie een provinciale weg ligt is ook gekeken of het Besluit gevoelige
bestemmingen een barrière voor de ontwikkelingen zou kunnen zijn met betrekking tot fijnstof. Voor
provinciale wegen geldt een contour van 50 meter om zogenaamde gevoelige bestemmingen. De

Etmaalgemiddelde waarde A9
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beoogde ontwikkelingen liggen meer dan 50 meter van de weg af en een woonfunctie is geen
gevoelige bestemming volgens dit besluit. Wet en regelgeving met betrekking tot fijnstof

Externe veiligheid
Aan de zuidkant van het plangebied, in het verlengde van het Hillegondswegje lopen 3
gastransportleidingen. Uit een eerste beoordeling op basis van de landelijke “Risicokaart” blijkt dat
om geen van de 3 leidingen een plaatsgebonden risicocontour ligt. Dat betekent dat er geen directe
veiligheidsbeperking is voor de ontwikkeling van gevoelige bestemmingen (woningen) in de directe
omgeving van de leidingen. Voor deze locatie moet bij
het bestemmingsplan wel worden onderzocht wat het
groepsrisico is voor het bouwen van woningen in de
omgeving van deze leidingen. Gezien het feit dat deze
locatie verder van de leidingen af ligt dan de
oorspronkelijke locatie zal het groepsrisico positiever
uitvallen.
Buisleidingen
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Locatie Rood, ruimtelijke inventarisatie
Geluid
Luchtverkeerlawaai
Op deze locatie kunnen verschillende geluidsbronnen een rol spelen die moeten worden onderzocht
voor het bestemmingsplan.
Het gebied ligt buiten de
zogenaamde 20Ke contour
die rondom Schiphol ligt.
Met
luchtverkeerlawaai
hoef
derhalve
geen
rekening
te
worden
gehouden.

Luchtverkeerlawaai

Industrielawaai
In de omgeving liggen 2 geluidsgezoneerde industriegebieden te weten industriegebied IJmond en De
Pijp. De ontwikkellocatie
ligt buitende 50 dB(a)
contour
van
deze
industriegebieden.
Dat
betekent dat er geen
nader onderzoek gedaan
hoef te worden of een
hogere
grenswaardebesluit nodig
is
vanwege
deze
gezoneerde
industriegebieden.

Industrielawaai
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Wegverkeerslawaai
De ontwikkellocatie ligt in het geluidsinvloedsgebied van de N208. Uit de provinciale geluidskaarten
blikt dat de etmaalgemiddelde waarde tussen
de 55 en 60 dB ligt en de nachtwaarde tussen
de 45 en 50 dB. Vanwege deze waarden
zullen
mogelijk
geluidsreducerende
maatregelen moeten worden genomen en/of
een zogenaamde hogere waardebesluit moet
worden genomen. Deze locatie is voor zowel
etmaalgemiddelde als de nachtwaarde
gemiddeld 5 dB negatiever dan de blauwe
locatie.
Etmaalgemiddeldewaarde N208

Nachtwaarde N208

De A9 lijkt voor wegverkeerslawaai niet van invloed op de beoogde ontwikkelingen. Het gebied ligt
buiten de begrenzing van de 50 dB contour.
De geluidsinvloeden op de locatie van de N208 zijn
groot. Op het abstractieniveau van de provinciale
kaarten is de invloed van de A9 op de ontwikkellocatie
niet uit te sluiten. Daarom is er een van beide wegen en
van een cumulatie met de Broekeroog een
modelberekening gemaakt. Hieruit blijkt dat het gehele
Rode gebied niet is te ontwikkelen zonder fysieke
geluidsreducerende maatregelen omdat de maximale
grenswaarden worden overschreden. Een hogere
grenswaarde is dan niet meer mogelijk

Etmaalgemiddelde waarde A9
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Fijnstof
Omdat in de omgeving van de locatie een provinciale weg ligt is ook gekeken of het Besluit gevoelige
bestemmingen een barrière voor de ontwikkelingen zou kunnen zijn met betrekking tot fijnstof. Voor
provinciale wegen geldt een contour van 50 meter om zogenaamde gevoelige bestemmingen. De
beoogde ontwikkelingen liggen meer dan 50 meter van de weg af en een woonfunctie is geen
gevoelige bestemming volgens dit besluit.

Externe veiligheid
Aan de zuidkant van het plangebied, in het verlengde van het Hillegondswegje lopen 3
gastransportleidingen. Uit een eerste beoordeling op basis van de landelijke “Risicokaart” blijkt dat
om geen van de 3 leidingen een plaatsgebonden risicocontour ligt. Dat betekent dat er geen directe
veiligheidsbeperking is voor de ontwikkeling van gevoelige bestemmingen (woningen) in de directe
omgeving van de leidingen. Voor deze locatie moet bij
het bestemmingsplan wel worden onderzocht wat het
groepsrisico is voor het bouwen van woningen in de
omgeving van deze leidingen. Gezien het feit dat deze
locatie verder van de leidingen af ligt dan de
oorspronkelijke locatie zal het groepsrisico positiever
uitvallen.
Buisleidingen
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Financiële consequenties
Voor het verplaatsen van het geheel richting de gemeentewerf moeten extra werkzaamheden
worden uitgevoerd ten behoeve van het bouwrijp maken. De kosten voor deze werkzaamheden
komen op € 56.000,-- ex BTW en VAT en bestaan uit:


2800 m2 extra bouwrijp maken in de vorm van bosschages/bomen rooien en uitvlakken
terrein. Wegen verlengen naar de units (296 m2 extra straatwerk) en riolering naar de unit
verlengen (ca. 74 m1 extra riool).

Hierin zijn geen extra kosten van de nutsbedrijven meegenomen. We weten niet of zij deze in
rekening gaan brengen voor het verlengen van het hoofdnet. Er staan natuurlijk wel aansluitingen en
afnemers tegenover dus er is een kans dat dit geen kosten met zich meebrengt maar dat is nu niet
met zekerheid zeggen.
Als je de ingang van het geheel ook verplaatst dan krijg je te maken met het Hoogheemraadschap. Je
moet dan de sloot kruisen en hiervoor een duiker aanleggen. Dit kan alleen met toestemming van het
Hoogheemraadschap. Buiten deze toestemming krijg je te maken met de volgende extra kosten:




Aanleggen duiker (ᴓ 1000): 6 m1 x € 400,-- = € 2.400,-Kosten voor bouwrijp maken terrein (2800 m2 rooien bosschages/bomen en uitvlakken): €
31.000,-Kosten voor het aanleggen van een nieuwe hoofdnet incl. kruising van een sloot: € 6.700,-(dit is een inschatting op basis van getallen uit het verleden)

Kosten voor woonrijp maken zoals eerder opgegeven.
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Conclusie
Luchtverkeerslawaai
Industrielawaai
Wegverkeerslawaai
Fijnstof
Externe veiligheid
Landschappelijke inpassing
Financiën

Blauw
Geen beperking
Geen beperking
O
Geen beperking
Geen beperking
++
O

Groen
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
--

Rood
Geen beperking
Geen beperking
-Geen beperking
Geen beperking
O
-

De conclusie is dat Ruimtelijk en Financieel de oorspronkelijke locatie het beste uit de bus komt. Met
betrekking tot wegverkeerslawaai kan de Rode locatie uitsluitend worden ontwikkeld met een
woonfunctie als hier fysieke geluidsreducerende maatregelen worden genomen. Hiervoor is ook geen
afwijking mogelijk dus de Rode locatie heef de botsproef niet doorstaan en valt af. De Groene locatie
blijf over als alternatief, maar er zullen ten opzichte van de oorspronkelijke locatie extra maatregelen
vanwege wegverkeerslawaai en extra financiële middelen beschikbaar moeten komen vanwege de
extra kosten voor het bouwrijp maken.

10-07-17

Bijlagen
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Geluid N208
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Geluid Broekeroog + N208
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Geluid A9
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