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Onderwerp verslag van het gesprek met de 

gedeputeeldeüovel 

de geluidscontour rondom het 

Corusterrein 
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Aanleiding: 

In tegenstelling tot wat tot dusver werd aangenomen geven metingen aan, dat de uitvoering van 

het geluidssaneringsprogramma van het Industriegebeid Umond niet leidt tot het 

geprognosticeerde resultaat. Op de meetpunten in Wijk aan Zee ©m op het Sluiseiland worden 

hogere waarden gemeten (1 resp. 2 dB(A). 

Op initiatief van Corus en d provincie is een werlgroep gefomeerd die mnderzoekt wat de 

oorzaak is van de discrepantie tussen het saneringsprogramma en de u opgetreden hogere 

geluidsbelasting. Zowel deMilieudienst alsambtenaren R.O, van de gemeenten Beverwik, 

Heemskerk en Velsenzijn uitgenodigd om in deze welkgroep zitting tenemen. 

In december zijn de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen door de Milieudienst 

geïnformeerd over bovenstaande problematiek. Daarnaast hebben de gemeenten Heemskerk en 

Velsen ambtenaren R.O. aangewezen om zitting tenemen in de werkgroep. De gemeente 

Beverwijk heeft een voorbehoud gemaakt en wil eers een gesprek met de gedeputeerde voor 

milieuzaken deheer Moens. Heemskerk en Velsen hebben zich p verzoek van Beverwijk hierbij 

aangesloten. 

Bespreekpunten: 

- _ Alle ruimtelijke plannen van de gemeenten zijn gebaseerd op de geluidsniveaus na 

sanering. Wanneer deze niveaus niet worden bereikt komen plannen voor woningbouw 

mogelijk in gevaar. 

- _ Onduidelijkheid of de niveaus na sanering voor Corus als een resultaat of een 

inspanningsverplichting moet worden aangemerkt. (In de huidige vergunning van 

Corus is 47 dB(A) opgenomen) terwijl de Umond gemeenten in hun planvorming 

uitgaan van 45 dB(A) (na anering). 

- Toekomstige ontwikkelingen binnen Corus (wens voor uitbreiding van 6,5 miljoen ton 

staal op jaarbasis naar 8 miljoen ton) en de gevolgen voor de geluidsbelasting. 

(geanonimiseerd)



Verslag: 

Bovengenoemde bespreekpunten zijn ingebracht: 

ĳeeft aan dat hij n november 2003 overleg heeft gevoerd met — 
van Corus. Corus wil de capciteit uitbreiden van 6,5 miljoen naar 8 miljoen ton staal op 

jaarbasis. Hiervoor wilhet bedrijf een milieuvegunning aanvragen. 

Weefl gesteld dat hij eert de huidige problemen met de overscrijding van de 
niveaus In Wijkaan Zee en n Umuiden opgelost wilhebben alvorens verderte willen pren over 

een nieuwe milieuvergunning voor 8 miljoenton. 
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Hiertoe is eenambtelijke werkgroep inhet leven geroepen bestaande uit Corus, Provincie, 

Milieudienst en gemeenten. 

e mee cat op dit moment de grootste veroorzaker voor het overschrijden van 

de waardenop de meetpunten isgevonden. Het blijkt dat het bedrijf Heckette zijndie in de 

nachtperiode werkzaamheden uitvoert. 

In overleg met Corus gaat Hecket deze werkzaamheden staken. 

Dit leidt tot een reductie op de meetpunten. 

(geanonimiseerd)

Op devraag ofhier sprake is van eeniinspanning of rewltaatsverplichting deelf — 
mee dat de grovincie Noord Holland voornemens was om de waarden na sanering te formaliseren 

in een dt jaar teverlenen revisievergunning. Omdat Corus zijn capaciteit met bijna een derdewil 

verhogen zal in een nieuw te verlenen revisievergunning de geluidsniveaus van 45 dB(A) op de 

meetpunten wederom onder druk komen te staan. Wanneer hogere waarden worden toegestaan 

zal voor dewoningbouwplannen in Wijk aan Zee en Qud IJmuiden een nieuwe bestuurlijke 

afweging moeten worden gemaakt. 

(geanonimiseerd)

e eef: begrip voor het probleem van de IJmond gemeenten”is va 
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mening dat een zekere zone rondom het Industrieterrein van belang is en dat we geen forbo 

toestanden moeten gaan creëren, Eeneindmaken aan de groei van Corus is geen realistisch 

scenario en iszeker inhet kader economische ortwikkelingen uitgesloten. 

eef aan dat hijtegen het bedrijf zal blijven zeggen 45 dB(A) maar zegt tegen 

de gemeenten 55 dB(A) met andere woorden gemeenten bezin je qp woningbouwplannen nabij 

het Corusterrein. 

(geanonimiseerd)

  

Op dit moment wordt door Corus in overleg met de provincie Noord Holland, Milieudienst Umond 

en gemeenten onderzoek uitgevoerd naar de discrepantie tussen het saneringsprogramma en de 

opgetreden hogere waarden. De werkgroep zal hierover in april rapporteren. Daarna zal worden 

bekeken wat de gevolgen zijn van de geweniste capaciteitsuitbreiding . Hierover zal op 1 julí 

2004 meer duidelijkheid zijn. 
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