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Leeswijzer
Het Hembrugterrein ligt in een gebied dat het grensvlak vormt tussen industrie en bestaand
stedelijk gebied. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf willen dit terrein transformeren naar
een gemengd woon-werkgebied. Vanwege de aanwezige geluidscontouren van de industrie op
Westpoort en Achtersluispolder is dit binnen de Wet geluidhinder niet zonder meer mogelijk.
Daarom is gekeken naar de toepassing van de Stad- en Milieubenadering. Deze wetgeving maakt
het mogelijk om voor sommige milieuthema’s af te wijken van de normen uit sectorale wetgeving,
mits er compenserende maatregelen worden getroffen. Dit afwijken van een milieuwet wordt een
Stap 3-besluit genoemd.
Voordat afwijking van een milieuwet, in dit geval de Wet geluidhinder, mogelijk is, moeten diverse
stappen doorlopen worden. Eerst moet geanalyseerd worden of er geen maatregelen aan de bron
mogelijk zijn (stap 1). Vervolgens dient in stap 2 naar alle mogelijkheden binnen bestaande weten regelgeving gekeken worden. Pas na het doorlopen van deze twee stappen mag een Stap 3besluit opgesteld worden. Uiteraard dienen hierbij dan ook de passende compenserende
maatregelen getroffen te worden.
In deze rapportage is het gehele proces van de Stad en Milieubenadering beschreven. Het rapport
begint met een inleiding over het project en wat de Stad en Milieubenadering inhoud. In hoofdstuk
twee staan de kernkwaliteiten en de leefomgevingskwaliteit van het terrein centraal. Stap 1 van
de Stad en Milieubenadering staat beschreven in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier gaat over Stap 2.
Stap 3, inclusief de beschrijving van de compenserende maatregelen staat in hoofdstuk vijf. Het
rapport sluit af met een beschrijving van de participatie en communicatie met de omgeving over
de Stad en Milieubenadering en in het bijzonder de te treffen compenserende maatregelen.

Blad 1 van 30

Stad en Milieubenadering Hembrugterrein
Motivering Stap 3-besluit
6 december 2016

1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Het Hembrugterrein is een locatie van 42,5 hectare gelegen in Zaandam aan het Noordzeekanaal
en de Zaan. Van 1895 tot 2003 is deze locatie in gebruik geweest voor de productie van wapens en
munitie. Het Hembrugterrein vormde het hart van de Stelling van Amsterdam. Door sloop en
nieuwbouw van gebouwen door de jaren heen staan er verschillende monumentale gebouwen op
het terrein. Ook het bosgebied als voormalige calamiteitenbuffer is op het terrein aanwezig.

figuur 1-1 Luchtfoto Hembrugterrein

Na beëindiging van de munitieproductie in 2003 raakte het terrein en de aanwezige gebouwen in
verval. Dit leidde tot de wens het Hembrugterrein als unieke locatie ter herontwikkelen tot een
gemengd bedrijvig terrein met een functiemening van wonen en (kleinschalige) bedrijvigheid.

1.1.1

Beleidscontext ontwikkeling Hembrugterrein
In 2012 tekenden het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (inmiddels Rijksvastgoedbedrijf), de
gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland het Afsprakenkader Nieuw Hembrug, een
overeenkomst om in gezamenlijkheid de ontwikkeling van het Hembrugterrein ter hand te nemen.
In de Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’ van de gemeente Zaanstad uit 2012 wordt het
Hembrugterrein als ‘kansrijk gebied’ benoemd. Uitgegaan wordt van een uitwerking in fasen,
waarbij voortdurend aansluiting gezocht wordt bij actuele ontwikkelingen en gewijzigde
marktomstandigheden. Na 2020 zullen tijdelijk gevestigde functies in het gebied steeds meer
omgezet worden of plaats maken voor definitief vestigingen, ofwel plaats maken voor andere
definitieve vestiging van functies, die passen bij het dan geldende ontwikkelingsconcept. Na het
herstel en ingebruikname van de monumenten verschuift het accent naar nieuwbouw op plekken,
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die niet tot de waardevolle cultuurhistorische elementen behoren maar wel goed passen in de
ruimtelijke structuur van het industriële landgoed. Ook woningbouw is voorzien: daarmee wordt
mede invulling gegeven aan de regionale verstedelijkingsopgave tot 2040.
In de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) uit 2012 wordt de (her)ontwikkeling van
de Zaan-IJ-oevers specifiek genoemd als ruimtelijke opgave voor de komende jaren. In regionaal
verband is deze opgave opgenomen in de Visie Noordzeekanaalgebied. Deze visie is in 2013
vastgesteld door de raden van de verschillende gemeenten in het Noordzeekanaalgebied,
waaronder die van Zaanstad. Om invulling te geven aan de behoefte aan woningen in
centrumstedelijke (plus) milieus en om Amsterdam-Noord en Zaanstad te laten aansluiten op het
bestaande centrumstedelijk-plus woonmilieu, wordt stap voor stap een ononderbroken
verstedelijking langs het IJ (noordoever) en aan weerszijden van de Zaan (Hembrug,
Achtersluispolder) gerealiseerd. Het Hembrugterrein maakt hiervan onderdeel uit.

1.1.2

Planuitwerking Hembrugterrein
Op 14 juli 2014 is door het college van Zaanstad het aanvalsplan HEMbrug vastgesteld als opmaat
naar de daadwerkelijke planuitwerking van het Hembrugterrein. Dit plan schetst de inhoudelijke
en procesmatige aanpak om te komen tot een publiekrechtelijk planologisch kader voor het
gebied. Gebruikmakend van de mogelijkheden van de 7e tranche van de Crisis- en herstelwet (en
daarmee vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet) wordt voor het Hembrugterrein een
omgevingsplan opgesteld. Met dit plan worden de ruimtelijke kaders voor de invulling van het
terrein vastgelegd voor de komende twintig jaar. Het omgevingsplan maakt een flexibele en
organische ontwikkeling van het Hembrugterrein mogelijk.

1.1.3

Geluidproblematiek
De transformatie van het Hembrugterrein kent woningbouw als één van de ambities. Bij de
realisatie van woningen in het gebied moet echter rekening gehouden worden met de
geluidsbelasting van de omliggende bedrijventerreinen Westpoort en Achtersluispolder, en de
provinciale wegen N203 en de N516. Uit de uitgevoerde milieuonderzoeken voor de
planuitwerking van het Hembrugterrein komt naar voren dat zich in het plangebied
milieuknelpunten voordoen die de voorgenomen herontwikkeling in de weg kunnen staan. De
betreffende knelpunten ontstaan door industrielawaai. De gemeente Zaanstad en het
Rijksvastgoedbedrijf hebben daarom besloten om bij de planuitwerking van het Hembrugterrein
in een omgevingsplan de Stad & Milieubenadering toe te passen.

1.2

Hembrugterrein en Stad en milieubenadering

1.2.1

Werkwijze Stad & Milieu
In 2006 is de Interimwet stad-en-milieubenadering (hierna: Interimwet) in werking getreden. Deze
wet voorziet op het moment dat milieunormen de beoogde kwaliteitsverbetering in een gebied in
de weg staan in een mogelijkheid om, volgens een strenge en uitgebreide procedure en onder
strenge voorwaarden, van deze normen af te kunnen wijken. De wet beoogd daarmee een zuinig
en doelmatig ruimtegebruik en een optimale leefomgevingskwaliteit te bevorderen.
Centraal in de Stad en milieubenadering staan drie stappen. De eerste stap van de Stad en
milieubenadering bestaat uit het onderzoeken in hoeverre bronmaatregelen bij de ‘veroorzaker’
van de milieubelasting (bij het Hembrugterrein is dat industrielawaai) mogelijk zijn. De tweede stap
betreft het onderzoeken van alle mogelijkheden die bestaande wet- en regelgeving biedt. Pas als
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alle mogelijkheden vanuit de eerste twee stappen onderzocht zijn, mag gebruik worden gemaakt
van stap 3: het afwijken van een milieunorm. Bij het afwijken van een milieunorm dienen
vervolgens wel compenserende maatregelen getroffen te worden, teneinde een optimale
leefomgevingskwaliteit te waarborgen. In de figuur zijn de drie stappen van de Stad en
milieubenadering weergegeven.

figuur 1-2 Drie stappen van de Stad en milieubenadering

1.2.2

Procedure Stad en milieubenadering
In onderstaande figuur is het proces van de Stad en milieubenadering in samenhang met het proces
van het Omgevingsplan weergegeven.

figuur 1-3 Processchema Stad en milieubenadering in relatie tot het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.

De eerste stap voor de Stad en milieubenadering is om te bepalen voor welk thema mogelijk een
Stap 3-besluit nodig kan zijn. Voor het Hembrugterrein is dit in beeld gebracht met een ‘Quickscan
milieu’. Hieruit bleek dat voor industrielawaai mogelijk niet aan de normering uit de Wet
geluidh8inder kan worden voldaan. Vervolgens is een Visie leefomgevingskwaliteit opgesteld.
Hierin is aangegeven aan welke kwaliteit van de leefomgeving de uiteindelijke herontwikkeling van
het Hembrugterrein aan moet voldoen. Deze visie geeft dan ook kaders aan de compenserende
maatregelen, die in het kader van een Stap 3-besluit moeten worden getroffen. De visie is op 24
september 2015 vastgesteld door de Zaanse gemeenteraad.
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Aan het doorlopen van de drie stappen van de Stad en milieubenadering zitten geen formele
procedurestappen. Wel is een melding van het voornemen om een Stap 3-besluit te nemen aan
Gedeputeerde Staten verplicht. Deze melding ex. artikel 11, lid 1 Interinwet bij de provincie NoordHolland is op xxxx gedaan. Ook heeft de gemeente deze melding, conform de vereisten van artikel
11, lid 3 en 4, bekend gemaakt en gepubliceerd.
De voorbereiding, het nemen en de terinzagelegging door de gemeente van een stap 3-besluit
vinden tegelijkertijd plaats met de omgevingsplanprocedure voor het projectgebied. De gemeente
neemt vervolgens het stap 3-besluit in acht bij de besluitvorming ten aanzien van het
projectgebied, zoals bij aanvragen voor een omgevingsvergunning bouwen.

1.2.3

Koppeling omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. en Stap 3-besluit
De ontwikkeling van het Hembrugterrein is via de 7e tranche aangewezen als pilotproject onder de
Crisis- en herstelwet. De gemeente Zaanstad voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein daarom
een omgevingsplan volgens het kader van de Omgevingswet. De drie stappen van de Stad &
milieubenadering zijn ingepast in deze planologische procedure. Voor de geprojecteerde
woonfuncties in het plangebied met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde, maar
beneden de grenswaarde, wordt een hogere waardenprocedure gevolgd, met een besluit hogere
waarden dat is gekoppeld aan het omgevingsplan. Voor de geprojecteerde woonfuncties met een
akoestische belasting hoger dan de grenswaarde, wordt het Stap 3-besluit Stad & Milieu genomen.
Ook dit besluit is zodoende gekoppeld aan het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.. Deze
rapportage dient conform de vereisten uit de Interimwet stad-en-milieubenadering als
onderbouwing van het Stap 3-besluit door de gemeente Zaanstad.
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2

Het Hembrugterrein: nu en in de toekomst

2.1

Het Hemburgterrein nader beschouwd

2.1.1

Het Hembrugterrein in historisch perspectief
Het Hembrugterrein is een voormalig militair terrein en was onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. Tot na de Tweede Wereldoorlog was dit gebied het hart van de Nederlandse militaire
industrie en een van de grootste en modernste militaire complexen van het land. De Artillerie
Inrichtingen speelden een belangrijke rol voor de Nederlandse krijgsmacht bij de ontwikkeling en
productie van wapens en munitie (o.a. Hembrugkarabijn); maar ook in de civiele industrie (o.a. de
beroemde Hembrugdraaibank).
Het Hembrugterrein vormde een afgesloten, onbekende wereld in Zaandam - die als werkplek van
duizenden mensen van grote sociale betekenis in de regio was. Het verleden van het terrein is af
te lezen aan de monumentale gebouwen op het terrein, maar is ook voelbaar tussen de gebouwen,
in de ruimtelijke opzet en de inrichting.

2.1.2

Ligging en begrenzing
Het Hembrugterrein ligt aan het Noordzeekanaal en het Zijkanaal G. Via twee kanten wordt het
dus begrensd door water, zie figuur 2-1. Aan de overzijde van deze wateren is industrie gelegen:
Westpoort en Achtersluispolder. Ook aan de westzijde ligt een bedrijventerrein: Zuiderhout. Aan
de noordkant wordt het terrein begrensd door de dr. J.M. den Uylweg.

figuur 2-1 Ligging plangebied Hembrugterrein
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2.1.3

Karakteristieken van het gebied
Het plangebied dat opgenomen wordt in het Omgevingsplan heeft een oppervlakte van circa 62
hectare. Een belangrijk onderdeel van dit gebied betreft het Hembrugterrein. Dit beslaat circa 42,5
hectare, inclusief 15 hectare bosgebied. Op dit moment staat op het terrein ca. 95.000 m² bruto
vloeroppervlak (bvo) aan bestaande bebouwing verdeeld over 112 gebouwen waarvan 50 een
monumentale status bezitten. De overige circa 20 hectare van het plangebied omvat de bestaande
woonbebouwing aan de Havenstraat en de Hemkade oost. Dit gedeelte wordt conserverend
opgenomen: dus geen nieuwe woningbouw op deze plaatsen.

figuur 2-2 Impressies Hembrugterrein nu

2.1.4

Kernkwaliteiten van het Hembrugterrein
Het Hembrugterrein wordt gekarakteriseerd door drie kernkwaliteiten. Het zijn deze kernkwaliteiten die het gebied uniek maken en als dragers voor de ontwikkeling van het gebied gelden.

Een rijk verleden

Het waterfront
KERNKWALITEITEN

figuur 2-3 Kernkwaliteiten Hembrugterrein
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Een rijk verleden
Het rijke verleden van het Hembrugterrein komt duidelijk terug in de aanwezige bebouwing. Liefst
50 van deze panden hebben een monumentale status. De cultuurhistorische waarde hiervan is
groot, vanwege de bijzondere kwaliteiten van alle afzonderlijke monumenten. Ook de
uitzonderlijke concentratie van monumenten is uniek.
Het waterfront
De ligging van het terrein aan het Noordzeekanaal en aan de Zaan vormen bijzondere kwaliteiten
van het Hembrugterrein. Het Hembrugterrein is een belangrijke ruimtelijke schakel in het ZaanIJ
programma en in de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. ZaanIJ staat voor het aaneengesloten
stedelijk gebied langs de Zaan- en IJoevers van Zaanstad en Amsterdam. Dit gebied verandert de
laatste jaren van een voornamelijk industrieel en extensief gebruikt havengebied in een steeds
gemengder stedelijker gebied. Haven en stad vloeien er als het ware samen. Het ZaanIJ-gebied
maakt onderdeel uit van het Noordzeekanaalgebied.
Monumentaal bos
Het bos bestaat uit het monumentale, vooroorlogse bos en het naoorlogse bos. Het vooroorlogse
bos is monumentaal en een van de belangrijke dragers van de identiteit en kwaliteit van het
Landgoed Nieuw Hembrug. Ten noorden van de productiegebieden werd rond 1920 het plofbos
aangelegd, om eventuele explosies te kunnen opvangen.
Het bos wordt doorsneden door sloten, om oppervlaktebranden te stoppen. Het naoorlogse
noordelijk gelegen bosgebied ontleent haar cultuurhistorische waarde aan een paar bijzondere
landschappelijke structuren (bomenlanen, spoortracé) en elementen (wallen, schietbaan). Het bos
is van recenter datum (laatste dertig jaar).
In de Visie leefomgevingskwaliteit worden deze kernkwaliteiten nader toegelicht, zie bijlage I.

2.1.5

De huidige milieusituatie
Het Hembrugterrein ligt nabij diverse haven- en industrieterreinen. Deze hebben invloed op de
aanwezige milieusituatie. Zo is de geluidbelasting vanuit de industrie hoog: in de huidige situatie is
de geluidsbelasting op het Hembrugterrein minimaal 55 dB(A), met een uitzondering van enkele
gebieden die achter de gebouwen liggen. Op de kade bedraagt de geluidsbelasting maximaal 61
dB(A). Verder geldt ten aanzien van stof en geur dat hier op sommige momenten hinder van
ondervonden wordt.
Aan de noordzijde ligt de dr. J.M. den Uylweg waardoor in het noordelijk deel ook de
geluidbelasting vanuit die weg duidelijk aanwezig is. In mindere mate geldt dit voor de
Provincialeweg. Door de aanwezige industrie en drukke wegen worden wettelijke waarden van
deze thema’s overschreden in het plangebied.
Ook op het terrein zelf zijn diverse bijzondere elementen aanwezig. Dit geldt bijvoorbeeld voor
beschermde soorten in het bos, mogelijk aanwezige archeologische waarden en
bodemverontreiniging.

2.2

De ontwikkeling van het Hemburgterrein
De ontwikkeling van het Hembrugterrein vindt niet op een traditionele wijze plaats. In plaats van
een vastomlijnd programma met een toewijzing van de functies aan specifieke locaties, wordt het
terrein ‘organisch’ ontwikkeld. Dit betekent dat er kaders, randvoorwaarden en (spel)regels zijn,
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maar dat de invulling voor een groot deel aan de markt wordt overgelaten. De kaders,
randvoorwaarden en (spel)regels liggen vast in het Omgevingsplan en deels in dit Stap 3-besluit.
Eén van de bepalende kaders betreft het maximaal programma. Dit betreft 180.000 m2 bruto
vloeroppervlak, waarvan maximaal 120.000 m2 voor wonen. Een ander belangrijk kader betreft de
gebiedspaspoorten, die een visie, globale invulling en spelregels geven voor de diverse
deelgebieden.
De herontwikkeling van het Hembrugterrein vindt plaats door hergebruik van bestaande panden
en door te verdichten met een nieuwe generatie nieuwbouw. De mix van wonen en werken (van
oudsher een belangrijk kenmerk voor de gehele Zaanstreek) wordt een belangrijke toegevoegde
waarde voor het terrein. Door het bieden van verschillende planologische mogelijkheden zijn er
diverse ruimtelijke invulmogelijkheden. Het toevoegen van nieuwe functies wordt expliciet als
kwaliteit gezien. Deze dragen immers bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het gebied.

figuur 2-4 Verbeelding van het Omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.

2.3

De beoogde leefomgevingskwaliteit
In de planvorming voor het omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. is het streven naar een optimale
leefomgevingskwaliteit een van de centrale doelstellingen. Daarom wordt veel aandacht
geschonken aan de factoren die de leefomgevingskwaliteit beïnvloeden. De visie
leefomgevingskwaliteit, die onderdeel is van de Stad en milieubenadering is door de
gemeenteraad op 24 september 2015 vastgesteld.
Deze visie vormt de kapstok voor de gebiedsontwikkeling en het treffen van compenserende
maatregelen in het kader van Stad en Milieu op het Hembrugterrein. De visie geeft de
kernkwaliteiten van het gebied weer (zie paragraaf 2.1.4) en welke bijdrage de ontwikkeling van
het gebied hieraan hebben.
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De Visie leefomgevingskwaliteit kunt u in bijlage I lezen. In de volgende paragrafen zijn de
belangrijkste conclusies samengevat. Eerst gaat dit over de bijdrage van de ontwikkeling van het
Hembrugterrein aan de drie kernkwaliteiten en daarna over de beoogde milieusituatie.

2.3.1

Bijdrage van de ontwikkeling van het Hembrugterrein aan de drie kernkwaliteiten
In figuur 2-5 is de bijdrage van de ontwikkeling van het Hembrugterrein aan de drie
kernkwaliteiten samengevat weergegeven.

Kernkwaliteit 1 - Een rijk verleden
•Verdichten binnen het cultuurhistorisch kader
•Herstel van het monumentale front
•Toevoegen van een nieuwe tijdslaag
•Monumenten zoveel mogelijk handhaven
•Voortborduren op bestaande architectuur
•Ontwikkelen vanuit duurzaamheid

Kernkwaliteit 2 - Het waterfront
•Versterken van het contact met het water
•Vergezichten op het Amsterdamse havengebied
•Openbare oevers

Kernkwaliteit 3 - Een monumentaal bos
•Scherpere begrenzing van het landgoed
•Versterken van de tweedeling in het landgoed
figuur 2-5 Bijdrage van het Hembrugterrein aan de drie kernkwaliteiten

2.3.2

De milieusituatie na ontwikkeling van het Hembrugterrein: Stad en Milieu noodzakelijk
Uit de milieuonderzoeken blijkt dat, behoudens het thema industrielawaai, er geen knelpunten op
het gebied van milieu zijn als gevolg van de ontwikkeling van het Hembrugterrein. Wel dienen
bijvoorbeeld ontheffingen of beschermingsmaatregelen in het omgevingsplan opgenomen te
worden. Dit zijn echter aandachtspunten die bij reguliere projecten veelvuldig voorkomen. Dit
geldt niet voor het thema industrielawaai, waarvoor wel knelpunten aanwezig zijn, die niet via de
reguliere weg opgelost kunnen worden.
De geluidcontouren van de diverse haven- en industrieterreinen liggen voor een deel over het
Hembrugterrein heen. Kijkend naar de cumulatieve belasting van deze industrielawaaicontouren
van Westpoort en Achtersluispolder dan varieert deze op verschillende hoogtes: 5 meter, 15 meter
en 30 meter. Bij alle drie de hoogtes is sprake van een ligging van een 55 dB contour over vrijwel
geheel het gebied. Ook de 60 dB contour reikt bij alle drie de hoogtes tot in het plangebied. Op 30
meter hoogte is sprake van het grootste oppervlakte 60 dB in het plangebied, zie volgende figuren.
Vanwege deze dB-waarden is het via reguliere wetgeving niet mogelijk om op het Hembrugterrein
zondermeer woningbouw te realiseren. Hiervoor is de Stad en milieubenadering toegepast. In de
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volgende hoofdstukken is de toetsing aan de drie stappen (zie hoofdstuk één) van de Stad en
milieubenadering vormgegeven.

figuur 2-6 Gecumuleerde industrielawaaibelasting op 5 meter hoogte

figuur 2-7 Gecumuleerde industrielawaaibelasting op 15 meter hoogte
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figuur 2-8 Gecumuleerde industrielawaaibelasting op 30 meter hoogte
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3

Stap 1 – Mogelijkheden voor bronmaatregelen

3.1

De relevante bronnen voor industrielawaai
De gemeente heeft in het kader van het omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. randvoorwaarden en
belangen vanuit milieu en leefomgevingskwaliteit vanaf het begin van de planvorming direct
meegenomen. Zo is vroegtijdig onderzoek verricht naar de akoestische situatie op en rond het
Hembrugterrein. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het Hembrugterrein een geluidbelaste
locatie is. Het gebied wordt onder meer blootgesteld aan industrielawaai, afkomstig van de
omliggende bedrijventerreinen Zuiderhout/Westerspoor, Achtersluispolder en Westpoort, zie
figuur 3-1.

figuur 3-1 Industriegebieden rondom het Hemburgterrein

Op de genoemde bedrijventerreinen bevinden zich diverse bedrijven die als dominante bron de
meeste akoestische belasting op het Hembrugterrein veroorzaken. Een compleet overzicht per
windrichting is opgenomen in bijlage V van het akoestisch onderzoek (DGMR, 2016). Hieruit blijkt
dat behoudens de windrichting noordoost en oost de geluidbelasting op het Hembrugterrein in
hoge mate beïnvloed wordt door bedrijven op Westpoort.

3.2

Mogelijkheden voor maatregelen aan deze bronnen

3.2.1

Visie Noordzeekanaalgebied 2040
De geluidzones en bijbehorende belasting rondom het Noordzeekanaalgebied hebben impact op
de mogelijkheden van transformatie van locaties aan de oevers tot gemengde woonwerkgebieden. Dit is een vergelijkbaar proces met de IJ-Oevers meer naar het oosten. Om de
geluidproductie op te reduceren vindt overleg plaats tussen de gemeenten (waaronder Zaanstad),
de provincie Noord-Holland, het Rijk, het Havenbedrijf en diverse bedrijven. Dit heeft geresulteerd
in de Visie Noordzeekanaalgebied 2040.
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In deze visie wordt de verdere ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied beschouwd, zodanig
dat wonen, werken en recreëren op een goede manier samen (blijven) gaan en dat het de
internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam versterkt. Dat betekent dat
er keuzes voor de toekomst moeten worden gemaakt, met een goede afweging van alle belangen.
Betrokkenen uit de omgeving zijn dan ook intensief betrokken bij het visietraject.
De bestuurlijke bekrachtiging van de Visie Noordzeekanaalgebied is getroffen door instemming
van de gemeenteraden van alle betrokken gemeenten. Hieruit volgt specifiek voor het
Hembrugterrein: “De inzet van de gemeenten Zaanstad en Amsterdam is dat, net als ingezet voor
Westpoort, door bronmaatregelen uiterlijk in 2030 de 57 dB(A) contour op de noordoever wordt
gelegd. Hierdoor kan in het grootste deel van het Hembrugterrein en de Achtersluispolder een
woonwerkmilieu worden gerealiseerd”.
In figuur 3-2 is de uitwerking van deze bestuurlijk afspraak weergegeven op 5 meter en 30 meter
hoogte. De 60 dB contour (op 5 meter) ligt buiten het Hembrugterrein. Dit komt overeen met een
reductie van circa 3 dB ten opzichte van de huidige situatie. Op 15 en 30 meter hoogte liggen deze
contouren iets verder het gebied in.

figuur 3-2 Geluidbelastingen na effectuering Visie Noordzeekanaalgebied 2030

Deze maatregelen bij de diverse bedrijven en dus in de vergunningen dienen voor 2030
gerealiseerd te zijn. Dit is over maximaal 13 jaar. Aangezien het Omgevingsplan direct woningbouw
mogelijk maakt, kan van deze nieuwe geluidsituatie nog geen gebruik worden gemaakt. Ook een
tijdelijke afwijking van de geluidsituatie, omdat het Hemburgterrein is aangewezen als
Ontwikkelingsgebied, biedt geen soelaas (zie paragraaf 4.4.2).
Overigens dient ook na 2030 langs de kades van het Hembrugterrein nog gebruik gemaakt van de
Stad en Milieubenadering. In figuur 3-3 is de overschrijding van de Zeehavennorm 1 conform de
Visie Noordzeekanaalgebied 2040, dus waar de Stad en Milieubenadering nog nodig is voor
realisatie woningbouw, weergegeven.

1

Zie voor de uitleg van de toepasbaarheid van de Zeehavennorm hoofdstuk vier
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figuur 3-3 Gebieden waar de Zeehavennorm op 15 en 30 meter in 2030 (na realisatie maatregelen uit de
Visie Noordzeekanaalgebied 2040) nog wordt overschreden

3.2.2

Best beschikbare technieken (BBT) bij relevante bedrijven
Er is geen specifiek bedrijf dat zorgt voor de meeste geluidbelasting op het Hembrugterrein. Uit
onderzoek van DGMR (2016) blijkt dat veel bedrijven, afhankelijk van de specifieke windrichting,
invloed hebben. Het gaat dus om een cumulatieve geluidbelasting van bedrijven op met name
Westpoort en Achtersluispolder. Alle bedrijven hebben een actuele milieuvergunning waarin van
BBT is uitgegaan. Verdere optimalisatie van BBT bij de bedrijven wordt in het kader van de
afspraken rondom de Visie Noordzeekanaalgebied vormgegeven. Het is niet realistisch dit specifiek
voor het Hembrugterrein nu op te pakken.

3.3

Conclusie: bronmaatregelen worden getroffen, maar zijn niet afdoende
Uit Stap 1 van de Stad en Milieubenadering blijkt dat bronmaatregelen worden getroffen in het
kader van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Dit betreft echter pas een reductie in 2030.
Hiervan kan in het huidige planologische kader geen gebruik worden gemaakt. Geconcludeerd
wordt dat bronmaatregelen niet mogelijk zijn. In het volgende hoofdstuk staan de mogelijkheden
binnen Stap 2 beschreven.
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4

Stap 2 – Ruimte binnen wetgeving benutten
In stap 2 van de Stad en milieubenadering staat het zoeken naar ruimte binnen de geldende weten regelgeving centraal. Omdat het gaat om industrielawaai is de Wet geluidhinder hiervoor het
wetgevende kader. Hieronder valt ook het onderzoek naar overdrachtsmaatregelen en
maatregelen, die als eerste worden beschouwd. Tot slot zijn ook de mogelijkheden van de Crisisen Herstelwet onderzocht. In figuur 4-1 staan de onderwerpen waar in deze Stap 2 van de Stad en
milieubenadering op ingaat.

figuur 4-1 Onderdelen Stap 2 Stad en milieubenadering

4.1

Mogelijkheden van overdrachtsmaatregelen
Overdrachtsmaatregelen kunnen voor specifieke situaties zeer kansrijk zijn in het reduceren van
de geluidbelasting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geluidscherm langs een drukke weg. Echter,
bij industrielawaai zijn overdrachtsmaatregelen veelal lastig effectief te realiseren.
Zo is het plaatsen van een scherm bij de twee industrieterreinen niet kansrijk. Het gaat immers om
een brongebied met een oppervlakte van 27 km2. Verder zijn schermen die het aanmeren van
schepen of het laden en lossen van schepen ernstig hindert niet reëel te noemen. Ook bij het
Hembrugterrein zijn schermen niet realistisch. Dit komt enerzijds door de hoogte van de
dominante bronnen (> 15 meter), de voorgenomen bouwhoogtes én juist de kwaliteit van het
waterfront (zie visie Leefomgevingskwaliteit in hoofdstuk twee) die dan teniet wordt gedaan. Tot
slot kan ook niets aan het reflecterende wateroppervlakte van het Noordzeekanaal gedaan
worden.
Geconcludeerd wordt dat overdrachtsmaatregelen niet kansrijk zijn.

4.2

Mogelijkheden van het treffen van maatregelen bij de ontvanger
In de Wet geluidhinder is geregeld dat een belasting op de gevel niet meegenomen hoeft te worden
als sprake is van een dove gevel. Dit is een gevel met ramen, maar zonder te openen delen (de
ramen kunnen dus niet open). Soms wordt ook een glasgevel of een andere geluiddichte gevel die
vóór de eigenlijke gevel als geluidsscherm is geplaatst een dove gevel genoemd.
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Het realiseren van dove gevels is echter niet realistisch. Het geluidbeleid van de gemeente is dat
maximaal één dove gevel per woning gerealiseerd mag worden. De contouren van het
industrielawaai bevinden zich over een groot gebied, waardoor één dove gevel niet afdoende is.
Daarnaast geldt de beleidslijn hogere waarden van Zaanstad niet op het Hembrugterrein.
Wel effectief is dat door een gunstige positionering van nieuwe gebouwen er ‘geluidsluwe’ gevels
en buitenruimtes gerealiseerd kunnen worden. Dit hangt wel sterk af van de architectonische
vormgeving van de betreffende gebouwen. Echter, in het Omgevingsplan wordt de
stedenbouwkundige structuur niet vastgelegd. Hierdoor is op voorhand nog niet duidelijk hoe de
exacte vormgeving van de gebouwen (en specifieke locatie en hoogte) eruit komt te zien.
Bovendien krijgt door een dergelijke situering het overgrote deel van het plangebied niet een
wezenlijk lagere geluidbelasting.
Geconcludeerd wordt dat maatregelen bij de ontvanger weliswaar kansrijk zijn, maar niet in die
mate dat voldaan kan worden aan de wettelijke vereisten en daarnaast ook niet passen bij de
organische gebiedsontwikkeling die in het Omgevingsplan wordt geregeld.

4.3

Mogelijkheden binnen de Wet geluidhinder
Voor industrielawaai zijn in de Wet geluidhinder normen opgenomen die maximaal gelden voor
nieuw te bouwen woningen. Het aantal dB op de gevel van een nieuw te bouwen of geprojecteerde
woning mag maximaal 50 dB zijn. Gezien de heersende belasting van meer dan 60 dB op de
verschillende hoogtes (zie paragraaf 2.3.2) is dit niet haalbaar.
Binnen de Wet geluidhinder zijn enkele mogelijkheden om een belasting hoger dan 50 dB toe te
staan. Dit betreft het vaststellen van hogere waarden en/of het van toepassing verklaren van de
zeehavennorm voor het Hemburgterrein.

4.3.1

Hogere waarden vaststellen
Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (50 dB) biedt de gemeente Zaanstad een
beleidsregel om hogere waarden toe te staan. Hoewel deze voorwaarde niet geldt voor het
Hembrugterrein is wel gekeken – indien de beleidslijn wel van toepassing zou zijn – of hieraan
voldaan kan worden. Indien aan de aanvullende voorwaarden uit deze beleidsnorm voldaan wordt,
kan een grenswaarde van 55 dB(A) gehanteerd worden. Deze aanvullende voorwaarden zijn:
 Minimaal 1 geluidsluwe gevel
 Maximaal 1 dove gevel
 Verblijfsruimte aan de geluidsluwe gevel
Uit het onderzoek naar industrielawaai blijkt dat de geluidbelastingen op het Hembrugterrein voor
het grootste gedeelte hoger zijn dan 55 dB. Het toepassen van hogere waarden is dan ook alleen
van relevant voor kleine gedeelten van het plangebied, zie de gele gebieden in figuur 4-2. Het gaat
hierbij om een maximale hoogte van 5 meter. Als de woningen daar op een hoogte van meer dan
5 meter gerealiseerd worden, is een hogere waarde niet meer afdoende.
Echter, uit het onderzoek blijkt ook dat de geluidbelastingen dusdanig zijn, dat niet aan de
voorwaarden van de gemeente voor het toepassen van hogere waarden kan worden voldaan.
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figuur 4-2 Gecumuleerde industrielawaaibelasting op 5 meter hoogte

Het toepassen van hogere waarden tot aan de grenswaarde van 55 dB voor industrielawaai is dan
ook niet mogelijk voor het Hembrugterrein.

4.3.2

Zeehavennorm
De Wet geluidhinder bevat een aparte regeling voor zeehavengebonden activiteiten. Dergelijke
activiteiten spelen zich voor een deel noodgedwongen in de buitenlucht af waardoor een
effectieve bronbestrijding vaak niet goed mogelijk is (zie ook hoofdstuk drie). Ook ligt verplaatsing
niet voor de hand vanwege de industriële ontwikkeling van een grootschalig havengebied. Voor de
zones rond dergelijke industrieterreinen is het daarom mogelijk om nieuwe woningen te bouwen
met een maximale gevelbelasting van 60 dB.
Om de zeehavennorm te mogen gebruiken, dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan.
Deze zijn in artikel 60 van de Wet geluidhinder opgenomen:
Bij toepassing van artikel 59 met betrekking tot nieuw te bouwen woningen in een gebied gelegen binnen een
bestaande zone van een industrieterrein met activiteiten die zeehavengebonden zijn en die
noodzakelijkerwijs in de open lucht plaatsvinden, kan voor woningen waarvan de geluidsbelasting in
hoofdzaak wordt bepaald door die activiteiten, een waarde worden vastgesteld van ten hoogste 60 dB(A),
indien deze woningen worden gebouwd in het kader van een herstructurering, of planmatige verdichting van
een bestaand woongebied, of wanneer de woningen worden gebouwd aansluitend aan het bestaande
woongebied en slechts sprake is van een beperkte uitbreiding van het bestaande woongebied.

Samengevat betekent dit dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
1. Het plangebied dient binnen de geluidzone van een industrieterrein te liggen, waarbij het
maatgevende geluid afkomstig is van havengeboden activiteiten in de buitenlucht.
2. Op de tweede plaats dient sprake te zijn van:
a. een herstructurering, of
b. planmatige verdichting van een bestaand woongebied, of
c. realisatie aansluitend aan het bestaande woongebied en slechts sprake is van
een beperkte uitbreiding van een bestaand woongebied.
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Gaat het om een geluidzone die wordt veroorzaakt door zeehavengebonden activiteiten?
In het onderzoek industrielawaai is voor de twee relevante industrieterreinen: Westpoort en
Achtersluispolder geanalyseerd in hoeverre hier zeehavengebonden activiteiten plaatsvinden.
Westpoort betreft het gebied dat het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland en
de vierde haven van Europa herbergt. Achtersluispolder is 94 hectare groot en omvat circa 290
bedrijven. De beide terreinen zijn in figuur 4-3 weergegeven. Hieruit blijkt ook duidelijk de
verbondenheid met het water. Ook is de haven aangewezen als zeehaven in het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer en als zodanig ook benoemd in de wetswijziging van de Wet
geluidhinder in 1991.
In het onderzoek naar industrielawaai is bepaald in hoeverre op deze bedrijventerreinen
zeehavengebonden activiteiten de geluidbelasting domineren. Dit gebied is ook in het
Structuurschema Verkeer en Vervoer destijds aangewezen als zeehavengebied. Hieruit blijkt
onlosmakelijk dat de geluidniveaus in hoofdzaak worden bepaald door zeehavengebonden
activiteiten die noodzakelijkerwijs in de open lucht plaatsvinden (DGMR, 2016, bijlage V). Aan deze
voorwaarde voor het toepassen van de zeehavennorm wordt dus voldaan.
Achtersluispolder

Westpoort

figuur 4-3 Ligging Hembrugterrein ten opzichte van de industriegebieden Achtersluispolder en Westpoort

Is sprake van herstructurering, planmatige verdichting of toevoegen van woningen aan het
bestaande woongebied?
In de volgende passages is beschreven of het Hembrugterrein aan één van de criteria naast de
zeehavengebonden activiteiten voldoet. Als aan één criteria voldaan wordt, is dit reeds afdoende
om de zeehavennorm toe te mogen passen.
Herstructurering
Op het Hembrugterrein sprake is van een herstructurering van een oud militair-industrieel
complex. Dit complex is echter al enige tijd niet meer in gebruik en wordt nu voor tal van andere
functies (waaronder opvang vluchtelingen, kantoorlocatie en vergaderlocatie) gebruikt. De
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wetgever bedoelt echter de herstructurering van bestaand woongebied (bijvoorbeeld door sloopnieuwbouw) en niet van andere functies naar bedrijvigheid. Het gaat dus niet om herstructurering
in de zin die op het Hembrugterrein van toepassing is.
Planmatige verdichting van bestaand woongebied
Bij de herontwikkeling van het Hembrugterrein kan niet echt gesproken worden van een
planmatige verdichting van bestaand woongebied. Uit de memorie van toelichting van de Wet
geluidhinder blijkt dat dit gelezen moet worden als verdichting binnen de geluidzone. Ook wordt
in deze memorie van toelichting gesproken van over het verdichten van een bestaande woonwijk.
In figuur 4-4 zijn de geluidzones van Westpoort en Achtersluispolder met daarin de bestaande
woongebied weergegeven. De herontwikkeling van het Hembrugterrein zorgt voor aanpassing van
bestaande functies in een woonfunctie. Er liggen twee kleine buurten op het Hembrugterrein. Het
is lastig te bepalen of hier sprake is van een planmatige verdichting. Gevoelsmatig geldt dat hier
sprake is van een nieuwe uitbreiding in plaats van planmatige verdichting. Daarom is deze
mogelijkheid om van de Zeehavennorm waarschijnlijk niet te hanteren voor het Hembrugterrein.

figuur 4-4 Ligging bestaande woongebieden binnen de geluidzone van Westpoort en Achtersluispolder

Realisatie aansluiteind aan het bestaande woongebied en sprake van beperkte uitbreiding van
het bestaande woongebied
Het Hemburgterrein maakt onderdeel uit van het bestaand stedelijk gebied van Zaanstad. Het
wordt ook expliciet als woonlocatie genoemd in de Zaanse structuurvisie. Dit is ook in de
Verordening Ruimte van de provincie Noord-Holland vastgelegd, zie figuur 4-5. Hier wordt
bestaand stedelijk gebied (net als in het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1.1, eerste lid, onder
h) gedefinieerd als: ‘Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van
wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’
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Bestaand
stedelijk gebied

Hembrugterrein
figuur 4-5 Uitsnede uit de Verordening Ruimte met de contour voor bestaand stedelijk gebied

Uit de ligging van de huidige woongebieden ten opzichte van de ligging van het Hembrugterrein
wordt dit nog duidelijker zichtbaar, zie figuur 4-6.

Bestaande
woongebieden

Hembrugterrein

figuur 4-6 Ligging Hembrugterrein aansluiteind op bestaande woongebieden
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Het Hembrugterrein sluit straks aan op de bebouwing van de Bomenbuurt, Havenbuurt en de
woningen aan de overzijde van de Doctor J.M. den Uylweg. Deze ontwikkeling is overeenkomstig
met andere stedenbouwkundige patronen langs het Noordzeekanaal/IJ, waarbij woningbouw tot
aan het water reikt in Amsterdam, Zaanstad, Westzaan, IJmuiden en Velsen. Ook dient opgemerkt
te worden dat niet het gehele Hembrugterrein bebouwd wordt. Een aanzienlijk deel van het gebied
blijft bijvoorbeeld bos.
In een recent onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving: ‘Transformatiepotentie:
woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad’ is de conclusie dat het Hembrugterrein aansluit
op bestaand stedelijk gebied bevestigd. Hierin is een grens van 300 meter aangehouden voor
kansrijke herstructuring dat aansluiting vindt bij bestaand woongebied: “Een plek ligt nabij
woongebied, zo vooronderstelen we, als deze ’300 meter of minder ervan af’ ligt. Ter vergelijking:
dit staat gelijk aan de gemiddelde afstand van woningen ten opzichte van bushaltes” ((Pbl, 2016:
p. 28). De afstand tot woonbebouwing is in figuur 4-7 weergegeven.

figuur 4-7 Afstand bestaand woongebied tot de toekomstige woonbebouwing Hembrugterrein

Met voorgenoemde analyses is aangegeven dat sprake is van uitbreiding van de bestaande
woongebieden. Deze uitbreiding is beperkt in het licht van de Zaanse woningvoorraad en is ook in
overeenstemming met relevante woonwijken. De woonbebouwing op het Hembrugterrein na
herontwikkeling beslaat circa 1,5 % van de bestaande woningvoorraad (circa 67.000) van Zaanstad.
Ten opzichte van omliggende woonbebouwing is dit circa 12,7%. Tot slot geldt dat deze uitbreiding
van woningbouw vergelijkbaar is qua omvang en dichtheid met omliggende wijken en andere
nieuwbouwprojecten.
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Conclusie: Zeehavennorm kan toegepast worden
Geconcludeerd wordt dat de zeehavennorm toegepast mag worden voor het Hemburgterrein. Er
zijn drie mogelijke ‘aanvliegroutes’ die van toepassing kunnen zijn. Voor het Hembrugterrein is in
deze paragraaf het criterium: ‘realisatie aansluiteind aan het bestaande woongebied en sprake van
beperkte uitbreiding van het bestaande woongebied’ hierop van toepassing. De andere
aanvliegroutes lijken minder van toepassing op de ontwikkeling.
Hierbij wordt opgemerkt dat het toepassen van de zeehavennorm de bestaande bedrijvigheid
vanuit de geluidgezoneerde industrieterreinen op geen enkele wijze belemmert.
Door toepassen van de Zeehavennorm zijn industrielawaaibelastingen tot 60 dB toegestaan. In
figuur 4-8 is weergegeven welk gebied dan nog resteert met belastingen hoger dan deze 60 dB.

figuur 4-8 Gebieden met een overschrijding van de Zeehavennorm op diverse hoogtes
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4.4

Mogelijkheden binnen de Crisis- en herstelwet
De herontwikkeling van het Hembrugterrein is opgenomen in de Crisis- en Herstelwet. Voor het
Hembrugterrein is het mogelijk om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (een
omgevingsplan) op te stellen én het gebied is aangewezen als ontwikkelingsgebied. Deze twee
planinstrumenten bieden mogelijkheden om bijvoorbeeld onderzoek te faseren of gedurende 10
jaar van bepaalde milieuregels te mogen afwijken. In de volgende paragrafen zijn deze
mogelijkheden nader beschouwd.

4.4.1

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
De herontwikkeling van het Hembrugterrein wordt vastgelegd in een bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte. Een dergelijke bestemmingsplan mag gebruik maken van enkele instrumenten
(benoemd in artikel 7c van de Chw) uit de Omgevingswet (die circa 2019 van kracht wordt). Deze
mogelijkheden zijn weergegeven in tabel 4-1. Hierbij is alleen voor de relevante artikelen, die
mogelijk gebruikt kunnen worden voor de omgang met industrielawaai een toelichting
opgenomen. In de volgende passages zijn de twee kansrijke instrumenten nader geanalyseerd.
tabel 4-1 Mogelijkheden (indien relevant) van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

“Instrument”
Verbrede reikwijdte
Looptijd
Voorlopige bestemming
Verordeningen
Meldingsplicht
Beleidsregels
Planschade
RO-standaarden
Uitvoerbaarheid
Exploitatieplan
Maatwerkregels

Omschrijving, indien relevant

Minder uitvoerig onderzoek (scheiding ‘of’ en ‘hoe’ vraag)
Mogelijkheid tot opname van gebiedsgerichte geluidswaarden (hogere
of lagere waarden dan het Activiteitenbesluit voorschrijft)

Delegatie

Uitvoerbaarheid
Met dit instrument gaat het erom dat een plan ‘niet evident onuitvoerbaar is’ bij vaststelling. De
nadere invulling mag op een later tijdstip plaatsvinden. Het gaat bij het bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte dan met name om de ‘of een ontwikkeling mogelijk is’ in plaats van de ‘hoe is
de ontwikkeling precies mogelijk’. Voor industrielawaai is bekend dat tot 2030 er - ook met
toepassing van de Zeehavennorm – in bepaalde delen van het plangebied geen woningbouw
mogelijk is. Uitstel van de onderzoekplicht voor industrielawaai is weliswaar mogelijk, maar stuit
op juridische bezwaren, omdat verre van duidelijk is of in een later stadium wel voldaan kan
worden aan de wettelijke normen. Dit instrument is derhalve niet toepasbaar voor de omgang met
industrielawaai.
Maatwerkregels
Dit instrument maakt het mogelijk om hogere of juist lagere geluidsnormen van toepassing te
verklaren. Dit geldt echter alleen voor bedrijven uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De
bedrijven op de industrieterreinen Westpoort en Achtersluispolder vallen echter in overgrote mate
niet onder dit Activiteitenbesluit. Hierdoor is toepassing van dit instrument niet geschikt voor de
omgang met industrielawaai op het Hembrugterrein.
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Het toepassen van diverse instrumenten voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft
voor de omgang met industrielawaai op het Hembrugterrein geen effect.

4.4.2

Ontwikkelingsgebied
Het Hembrugterrein is niet aangewezen als Ontwikkelingsgebied. Als een dergelijke aanwijzing
soelaas biedt voor de omgang met industrielawaai kan hier alsnog voor gekozen worden. In een
Ontwikkelingsgebied mag tijdelijk van wet- en regelgeving afgeweken worden. Deze tijdelijke
termijn is 10 jaar. Uiterlijk tien jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, moet
alsnog worden voldaan aan de wettelijk geldende milieukwaliteitsnormen (in dit geval
industrielawaai). Dit betekent dat rond 2027 voldaan moet worden aan de Wet geluidhinder. Dit
is echter niet de verwachting, aangezien de afspraken in de Visie Noordzeekanaalgebied uitgaan
van circa 2030.
Het aanvragen en toepassing van de mogelijkheden van een Ontwikkelingsgebied heeft voor de
omgang met industrielawaai op het Hembrugterrein geen effect.

4.5

Conclusie: Stap 3-besluit Stad en milieu is noodzakelijk
In hoofdstuk drie en dit hoofdstuk is ingegaan op de diverse mogelijkheden bij de bron, ontvanger,
overdrachtsmaatregelen en diverse wet- en regelgeving. Hieruit is naar voren gekomen dat de
Zeehavennorm van toepassing is. Hierdoor is het gebied waarvoor een Stap 3-besluit nodig is danig
verkleind. Echter, nog steeds is voor een deel van het Hembrugterrein een dergelijk Stap 3-besluit
noodzakelijk. In het volgende hoofdstuk is dit besluit beschreven.
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Stap 3 – Afwijken en compensatie

5.1

Afwijken en compenseren: een korte uitleg
De Stad en Milieubenadering is unieke wetgeving. Voor enkele milieuthema’s (geluid en geur) is
het mogelijk om af te wijken van hetgeen in de wetgeving voor dit thema als maximale waarden is
opgenomen. Dit mag, als sprake is van compenserende maatregelen waardoor de totale
leefomgevingskwaliteit een impuls krijgt. Deze wetgeving is juist voor gebieden als het
Hembrugterrein bedoeld: gebieden met unieke kenmerken waar wonen goed in past. De
compenserende maatregelen zorgen voor een extra “plus” die de afwijking van de norm voor één
milieuthema (in dit geval industrielawaai) teniet doet.

5.2

De percelen waarop het Stap 3-besluit betrekking heeft

5.2.1

Gebieden waar het Stap 3-besluit over gaat
In figuur 5-1 staat het gebied waar het Stap 3-besluit van toepassing op is.

figuur 5-1 Gebieden waar het Stap 3-besluit van toepassing op is

5.2.2

Tijdsduur van de afwijking
PM. De tijdsduur van de afwijking wordt afgestemd met de concrete plannen van de bedrijven in
de omgeving. (basis: Visie Noordzeekanaalgebied)
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5.3

Compenserende maatregelen die getroffen worden

5.3.1

Spelregels voor het bepalen van de compenserende maatregelen
Een cruciaal onderdeel van Stad & Milieu zijn de compenserende maatregelen. Deze maatregelen
moeten ervoor zorgen dat de totale leefomgevingskwaliteit van het gebied een positieve impuls
krijgt. Alleen dan is afwijken van de milieunorm mogelijk. Om de compenserende maatregelen te
bepalen, gelden enkele spelregels. De onderstaande drie ‘treden’ om de compenserende
maatregelen te inventariseren, moeten hierbij niet gelezen als classificatie (maatregelen in trede
1 zijn beter dan die in trede 2). Het is meer een logische volgorde waarbinnen compenserende
maatregelen worden beschouwd.

Compenserende maatregelen
1.
2.
3.

4.

5.

5.3.2

Trede 1
Compensatie in hetzelfde
milieucompartiment: geluid

hebben direct verband met de
benadeelden van de normafwijking.
worden (indien mogelijk) met de
benadeelden bepaald.
worden toegepast binnen/in
nabijheid van het plangebied.
zijn een extra inspanning en dus geen
gebruikelijke maatregelen of reeds
onderdeel van het plan.
Zijn integraal onderdeel van het
Stap 3-besluit en worden hiermee
juridisch vastgelegd.

Trede 2
Compensatie in een ander
milieucompartiment

Trede 3
Compsantie in andere termen
van leefomgevingskwaliteit

Het bepalen van kansrijke compenserende maatregelen
Het komen tot een lijst van mogelijke compenserende maatregelen voor het Hembrugterrein heeft
op drie manieren plaatsgevonden:
 Aangedragen maatregelen vanuit de Adviesgroep en de omgeving
 Aangedragen maatregelen vanuit de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf
 Bekende maatregelen vanuit andere Stad- en Milieuprojecten
Op basis van deze inventarisatie van mogelijke maatregelen is een totaallijst opgesteld. Deze is
vervolgens beoordeeld op kansrijkheid (betaalbaar en haalbaar) en bijdrage aan de
leefomgevingskwaliteit. Deze totaallijst is vervolgens besproken met de Adviesgroep en waar nodig
aangescherpt. In de bijlage is deze totaallijst opgenomen (PM), hierbij is ook de reden waarom de
maatregel niet kansrijk is beschreven.
Vervolgens zijn uit de totaallijst de meest kansrijke compenserende maatregelen geselecteerd.
Deze zijn in onderstaande tabel per trede weergegeven. Hierbij is ook het effect op de
leefomgevingskwaliteit beoordeeld.
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Maatregel

Effect op leefomgevingskwaliteit

Trede 1 – Compensatie in hetzelfde milieucompartiment: geluid
Binnenwaarde van 31 dB
+++
Extra isolatiewaarde woningscheidende constructies: Als
+++
isolatiewaarde wordt hierbij een llu van +5 dB en een lco van +10
dB aangehouden
Trede 2 – Compensatie in andere milieucompartimenten
Luchtfilter bij nieuwe woningen toepassen om grof stof te weren
++

Voor de maatregelen in trede 3 wordt middels een consultatieronde bepaald welke vanuit de
omgeving als de 2 á 3 meest kansrijke en wenselijke maatregelen benoemd kunnen worden. Deze
worden vervolgens opgenomen in het stap 3-besluit tezamen met de hierboven genoemde drie
maatregelen. Uiteraard kunnen uit de consultatie nog diverse andere kansrijke maatregelen in
deze derde trede naar voren komen. De maatregelen die aangedragen worden in de consultatie
zijn:
Mogelijke maatregelen waaruit in de consultatie uit gekozen kan worden:
Trede 3 – Compensatie in andere termen van leefomgevingskwaliteit
Omgeving wordt vaker schoongemaakt
++
Sfeerlicht voor aankleding monumenten
+
Ontmoetingplek creëren in één van de monumenten
+
Themaspeelplaats met geschiedenis Hembrug
++
Natuurlijke trimbaan
++
Natuurlijke tegengeluiden in het plangebied plaatsen,
++
bijvoorbeeld een fontein

5.4

Effecten van het Stap 3-besluit

5.4.1

Meerwaarde Stap 3-besluit in relatie doelmatig ruimtegebruik en leefomgevingskwaliteit
PM. Op basis van de consultatie wordt deze paragraaf nader ingevuld. Tevens aangevuld met
onderzoeken op het gebied van leefbaarheid en gezondheid (zie ook de toelichting van het
Omgevingsplan)

5.4.2

Effecten van het afwijken op de leefomgeving en gezondheid
PM. Op basis van de consultatie wordt deze paragraaf nader ingevuld. Tevens aangevuld met
onderzoeken op het gebied van leefbaarheid en gezondheid (zie ook de toelichting van het
Omgevingsplan)
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Participatie en communicatie met de omgeving
PM
o.a. participatiemomenten, resultaten vooroverleg bestuursorganen en omgang met ingebrachte
zienswijzen en reactie/verwerking
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Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.
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