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Geachte college van Gedeputeerde Staten

De gemeente Zaanstad bereidt een omgevingsplan onder de Crisis en Herstelwet (Chw)voor de
herontwikkeling van het Hembrugterrein te Zaandam voor. Deze herontwikkeling maakt een gemengd
woon-werkgebied mogelijk. Ter voorbereiding van de ruimtelijke planvorming voor het Hembrugterrein
is onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende milieuaspecten op het plangebied. Uit deze
onderzoeken is naar voren gekomen dat de geluidbelasting binnen het plangebied door de industrie
op Westpoort en Achtersluispolder hoger ligt dan de voor deze locatie maximaal toelaatbare waarde
van 60 dB (incl. toepassing Zeehavennorm als bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh)).
In de Interimwet Stad en Milieubenadering (IS&M) is opgenomen dat afwijkingen van
milieukwaliteitsnormen voor (onder meer) geluid zijn toegestaan voor het vestigen van milieugevoelige
bestemmingen. Om te kunnen afwijken van de milieukwaliteitsnormen moeten drie stappen worden
doorlopen waarbij gebleken is dat de eerste en tweede stap geen oplossing bieden voor het toestaan
voor woningbouw op het Hembrugterrein. Om deze reden bereid de gemeente een Stap 3-besluit op
grond van de IS&M voor. Op grond van artikel 2, lid a van deze wet, kan de gemeenteraad afwijken
van de maximaal toelaatbare waarde van de geluidbelasting zoals deze in de Wet geluidhinder is
vastgelegd. Het voornemen voor het nemen van een Stap 3-besluit moet door burgemeester en
wethouders worden gemeld bij Gedeputeerde Staten. Met dit schrijven geven wij invulling aan deze
formele verplichting op grond van artikel 11 van de IS&M. In de volgende passages wordt ingegaan
op de inhoudelijke eisen, die aan deze melding worden gesteld:
Omschrijving van het plangebied
Het omgevingsplangebied is 62 hectare groot waarvan verreweg het grootste deel wordt ingenomen
door het Hembrugterrein (ca. 42,5 hectare). Het Hemburgterrein ligt aan het Noordzeekanaal en het
Zijkanaal G. 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. In figuur 1 is het plangebied en omgeving weergegeven. De
kadastrale informatie staat in figuur 2.
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Figuur 1 Ligging van het Hembrugterrein

Figuur 2 Kadastrale kaart Hembrugterrein
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Het gewenste ruimtegebruik
2
De herontwikkeling van het Hembrugterrein omvat 180.000 m bruto vloeroppervlak, waarvan
2
maximaal 120.000 m voor wonen. De herontwikkeling van het gebied 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.
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
 Monumentaal bos
Feiten en omstandigheden die tot het voorgenomen besluit leiden
Ter voorbereiding op het nieuwe omgevingsplan voor het Hembrugterrein is onderzoek gedaan naar
alle relevante milieuthema’s. Hieruit kwam naar voren dat het industrielawaai vanaf Westpoort en
Achtersluispolder tot een hoge geluidbelasting op het Hembrugterrein leidt. In het kader van de Stad
en milieubenadering is allereerst gekeken naar het treffen van bronmaatregelen. Deze
bronmaatregelen worden reeds getroffen aan diverse bedrijven, zoals is afgesproken in de Visie
Noordzeekanaalgebied. Deze maatregelen zijn echter pas geëffectueerd in 2030 of later. Hierop kan
in de planvorming niet geanticipeerd worden, ook niet door de aanwijzing als pilotproject in het kader
van de Crisis- en Herstelwet. Daarna is gekeken naar alle mogelijkheden die de wet biedt en of
afschermende maatregelen soelaas bieden. Hieruit bleek wel dat de Zeehavennorm op grond van de
Wgh van toepassing is, maar andere maatregelen of wettelijke mogelijkheden geen oplossing bieden.
Ondanks het toepassen van de Zeehavennorm kan er niet voldaan kan worden aan de geldende
norm voor geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) op het Hembrugterrein. Deze
overschrijding is weergegeven in figuur 3. Om op het Hembrugterrein woningbouw mogelijk te maken,
is hiervoor een ‘Stap 3-besluit’ op grond van de IS&M benodigd.
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Figuur 3 Gebied waar de toegestane geluidsbelasting overschreden wordt

Norm waarvan wordt afgeweken
Op basis van het hiervoor beschrevene, wordt met het voorgenomen besluit afgeweken van de
maximaal toelaatbare waarde van de van de geluidbelasting, zoals bedoeld in artikel 60 van de Wet
geluidhinder. De waarden in het zuidelijk deel van het Hembrugterrein zijn maximaal 61,5 dB. Er is
dus sprake van een afwijking van maximaal 1,5 dB van de wettelijke waarde. De werkelijke waarden
liggen na herontwikkeling van het terrein bij veel woningen lager, omdat sprake is van afschermende
werking van gebouwen die er nu nog niet staan.
Verwachte gevolgen voor het milieu en volksgezondheid
Ter voorbereiding op het besluit op grond van de IS&M , is een onderzoek gedaan naar het effect van
verschillende milieucomponenten (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid) op de gezondheid van de
toekomstige bewoners binnen het deelplangebied. Uit de gezondheidseffectscreening blijkt dat voor
industrielawaai sprake is van een score van 5. Dit komt overeen met matige gezondheidsbeoordeling.
De GES-klassen lopen tot 8 (waarbij 6 als onvoldoende en 7 en 8 als zwaar onvoldoende gelden).
Door het treffen van diverse maatregelen, zoals een beter akoestisch binnenklimaat en compensatie
op andere terreinen, wordt daarnaast compensatie geboden aan de toekomstige bewoners.
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Op grond van de hiervoor beschreven overwegingen zijn wij als gezegd voornemens om in het najaar
van 2017 een besluit als bedoeld in artikel 2, lid a van de Interimwet Stad en Milieubenadering te
nemen dat strekt tot het afwijken van de maximaal toelaatbare waarde zoals bedoeld in artikel 60 van
de Wet geluidhinder.
Wij vertrouwen erop hiermee naar behoren aan onze wettelijke verplichtingen te hebben voldaan.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester

ir. J.C. van Ginkel MCM, gemeentesecretaris

