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COLLEGENOTA 

Datum : 20 december 2005 

Volgnummer: 220 bpjoos _ Afdeling : Milieudienst 

Auteur: Portefeuillehouder: e 

Onderwerp : Ophoging Maximaal Toegestane Geluidbelasting (MTG) in 

… kader van aanvraag milieuvergunning Corus Milieudienst IJmond 

z INGEKOMEN L Rog-nr oo (g 

Kern van de zaak : Corus heeft een aahvraag-vooresnnieuwe-Wet-milieubehber 

vergunning ingediend. Om op deze aanvraag te|kunnen beschikken is het noodzakelijk dat 

de procedure voor het ophogen van de MTG is Tlourîopen 9 - FEB 2006 

% % Voor: pGQ Kopie: 

AA  Geadviseerde beslissing: Archiek: MG 329 

1. Kennis te nemen van: Dossier: Ccx U aek. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

  
    

a. het aanvullende saneringsprogramma industrieterrein IJmond; 

b. de procedure die momenteel wordt gevoerd om de MTG te verhogen voor 278 woningen 

en te verlagen voor 78 wgr3_iggen in Wijk aan Zeej Per saldo wardt de MTG dus voor 200 

woningen in Wijk aan Zeë®erhoogd; 'ì_… g 

2. Geen zienswijze in te dienen tegen het Aanvullende saneringsprogramma industrieterrein 

IJmond in overeenstemming met de afspraken, zoals gemaakt in het Waterlandoverleg. 

  

    

  

  

  

      
  

  

  

  

    
  

besluit conförm | bespreken | Gemaakt in overleg met afdeling(en): 

advies 

Gezien f Ondernemingsraad: [Ja/NeeRK] 
portefeuille- 

houder Kopie verzonden aan: 

Burg Wijze van inspraak: 

Weth. 1 

BKJa/Nee[] 

Weth. 2 ú Geheimhouding: [LJaNeeR] 

Reden geheimhouding: 

Weth. 3 

\ Geheimhouding tot: 

Secr. \ / I of raadsvergadering van: 

Financiële consequenties: 

Datum besluit: [Dvoordeel/nadeel[] € 

Begrotingswijzigingsnummer: 

e & Dekking: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   
  

Behandeling in raad []Ja/Nee[J datum: 

     

  
  

Ter kennisname raad: BJa/Nee[] 

Behandeling in cie(’s): 

[advies []bespreking datum: / / 

       Belanghebbende(n) uitnodigen: _ C]Ja/Neel] 
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af afd.hfd / datum: 2!| \\ \wx paraaf’controller / datum: 

INEORMATIE reden geheimhouding 
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(geanonimiseerd)

  





Advies bestemd voor burgemeester en wethouders 

  

Inleiding 

Corus heeft een aanvraag voor een nieuwe Wet Milieubeheer vergunning ingediend. Om op 

deze aanvraag te kunnen beschikken is het noodzakelijk dat de procedure voor het 

ophogen van de Maximaal Toegestane Geluidbelasting (MTG) is doorlopen. 

Van 1 december 2005 tot 14 januari 2006 liggen de aanmeldingsnotitie, het 

beoordelingsbesluit MER en het Aanvullende saneringsprogramma Wet geluidhinder ter 

inzage (zie bijlage 1). 

Tot 14 januari 2008 is het mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de provincie 

Noord-Holland over het Aanvullende Saneringsprogramma Wet geluidhinder. 

Tegen het MER-beoordelingsbesluit kan in deze fase geen zienswijze worden ingediend. 

Aanleiding: 

Zonering 

In 1993 is, op basis van de Wet geluidhinder, de geluidzone rond het Industrieterrein 

IJmond vastgesteld. Op de zonekaart zijn een 50 dB(A) zonegrens en een 55 dB(A) contour 

weergegeven. De 50 dB(A) zonegrens markeert het gebied waarbinnen bij 

woningbouwplannen onderzocht moet worden aan welke geluidbelasting de woningen 

komen bloot te staan. Bedraagt de geluidbelasting tussen de 50 en 55 dB(A) dan kan er 

alleen gebouwd worden wanneer de provincie daarvoor ontheffing verleent (toekennen 

hogere waarde). Wanneer de bouwlocatie blootstaat aan een geluidbelasting van meer dan 

55 dB(A), wordt er voor nieuwbouw geen ontheffing verleend en kan er dus niet gebouwd 

worden. In het geval van een vervangende nieuwbouw is ontheffing mogelijk tot 65 dB(A). 

Sanering 

Aan de geluidzonering is ook een geluidssaneringsprogramma gekoppeld. De doelstelling 

van het saneringsprogramma i het terugdringen van het aantal geluidgehinderden. Een 

maat voor het aantal gehinderden is het aantal woningen binnen de zonegrens dat 

blootstaat aan een geluidbelasting van meer dan 55 dB(A). Het saneringsprogramma is 

gebaseerd op welke maatregelen aan en rond de betrokken bedrijven of woningen kunnen 

worden getroffen om de vereiste geluidsreductie tot 55 dB(A) te bereiken. Die vermindering 

dient primair plaats te vinden door het nemen van bronmaatregelen. 

In 1997 is tussen de provincie, gemeenten en de bedrijven op het industrieterrein IJmond 

(0.a. Corus, DSM, UNA) overeenstemming bereikt over te nemen saneringsmaatregelen. 

De maatregelen genoemd in het saneringsprogramma zijn na goedkeuring van de provincie 

door het bedrijfsleven getroffen. 

Ook ná sanering blijft er nog een aantal woningen over dat blootstaat aan een geluidsniveau 

van meer dan 55 dB(A). Voor deze woningen is een zogenaamde MTG (Maximaal 

Toelaatbare Grenswaarde) vastgesteld. Deze MTG's vormen, zowel voor bedrijven 

(geluidproductie) als gemeenten (woningbouw), het huidige toetsingskader. De bedrijven 

mogen niet meer geluid produceren dan de MTG's aangeven en vanuit de MTG's wordt 

geèxtrapoleerd of nieuwbouw-locaties blootstaan aan meer dan 55 dB(A). 

Het ministerie van VROM kan op grond van artikel 67 van de Wet geluidhinder (Wgh) 

besluiten de waarde van de MTG's met ten hoogste 5 dB(A) te verhogen tot maximaal 60 

dB(A). 
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Evaluatie saneringsprogramma 1997 

In 2003 werd duidelijk uit geluidmetingen in Wijk aan Zee en Oud-IJmuiden dat de 

geluidniveaus hoger waren dan mocht worden verwacht op basis van het 

saneringsprogramma. Besloten is toen dat een werkgroep, waarin de Provincie, 

Milieudienst, gemeenten en Corus zitting name, ging uitzoeken wat de oorzaak was (nota 

december 2003 zie bijlage 2). De werkgroep kreeg de onderstaande opdracht: 

  

* Het in kaart brengen van de geluidproblematiek en mogelijke oplossingen bij Corus 

* Nate gaan of er mogelijkheden zijn om saneringen bij Corus te combineren met 

geluidtechnische voorzieningen die in het kader van de geplande ruimtelijke 

ontwikkelingen (als wegenaanleg of woningbouw) worden getroffen. 

+ Het formuleren van bestuurlijke beslispunten indien de aangedragen oplossingen 

niet tot het gewenste resultaat leiden. 

In mei 2005 verscheen de afrondende notitie van de werkgroep. Een belangrijke conclusie 

was dat er geen kosteneffectieve maatregelen genomen konden worden door Corus om de 

geluidniveaus in Wijk aan Zee en Oud-IJmuiden te verlagen. Het resultaat van de 

geluidsanering was dat voor circa 1400 woningen rond het industrieterrein de 

geluidbelastingen zijn afgenomen. De geluidsanering heeft niet geleid tot een afname van 

de geluidniveaus in Wijk aan Zee en Oud-IJmuiden. 

Projectgroep Aanvullend saneringsprogramma 

De provincie verzocht vervolgens om deel te nemen aan de projectgroep die een 

aanvullend saneringsprogramma zou gaan schrijven om de MTG waarden van woningen in 

Wijk aan Zee en Oud-IJmuiden te verhogen. In een collegenota van mei 2005 bent u 

geïnformeerd over de resultaten van de werkgroep (ie bijlage 3). U heeft besloten dat kon 

worden deelgenomen aan de werkgroep. Deelname betekende echter niet dat ook werd 

ingestemd met het verhogen van de MTG waarden in Wijk aan Zee. In een brief aan 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft uw college aangegeven, dat Beverwijk 

woningbouwplannen heeft in Wijk aan Zee en Westelijk Beverwijk. Door het niet realiseren 

van de geluidssanering en een verhoging van de geluids-waarden (MTG), komen deze 

plannen onder druk te staan. Alvorens in te stemmen met verhoogde geluidniveaus heeft 

uw college aangegeven dat moet worden onderzocht in hoeverre bouwplannen kunnen 

worden gerealiseerd en welke compenserende maatregelen door Corus kunnen worden 

getroffen. 

  

Aanvullend saneringsprogramma Wet geluidhinder 

Het Aanvullende saneringsprogramma geeft aan voor welke woningen in Wijk aan Zee een 

hogere MTG waarde wordt aangevraagd. In bijlage 3 van het Aanvullende 

saneringsprogramma staat vermeld welke woningen het betreft en hoeveel dB(A) het niveau 

wordt opgehoogd. Samengevat betreft: 

  

Voor Wijk aan Zee 

e Aantal woningen huidig 55 dB(A) en verhoogd 80 

e Aantal woningen huidig > 55 en verhoogd 198 

Totaal 278 

e Aantal woningen waar MTG wordt verlaagd 78 

Totaal wordt de MTG waarde voor 278 woningen in Wijk aan Zee verhoogd en voor 78 

woningen verlaagd. Per saldo wordt dus voor 200 woningen de MTG waarde verhoogd. 

Voor Oud-IJmuiden: 

e Aantal woningen huidig 55 dB(A) en verhoogd 96 

e Aantalwoningen huidig > 55 en verhoogd _ 148 

Totaal 244 
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Totaal wordt de MTG waarde voor 244 woningen in Oud-IJmuiden verhoogd of alsnog 

vastgesteld. 

Naast voorgaande is ook gekeken naar de effecten op woningbouwplannen. 

Task Force Westelijk Beverwijk, Wijk aan Zee en Oud-IJmuiden 

In de afgelopen maanden is er binnen de Task Force westelijk Beverwijk, Wijk aan Zee en 

Oud- IJmuiden hard gewerkt om te bezien of geplande woningbouwplannen kunnen worden 

gerealiseerd. Gebleken is dat geluid in alle gevallen niet de beperkende factor is omdat bij 

een aantal bouwplannen een ontheffing kan worden verleend en dat in een aantal gevallen 

isolerende maatregelen bij nieuwbouw een oplossing bieden. 

  

Ziens\ 

Ten aanzien van het ophogen van MTG '’s en het aanwijzen van nieuwe woningen met een 

MTG in Wijk aan Zee vanwege het niet realiseren van afgesproken saneringsdoelstellingen, 

loopt op dit moment een aanvraag bij het ministerie van VROM. Deze aanvraag is 

voorbereid door een ambtelijke werkgroep waarin ambtenaren van de Milieudienst IJmond 

en gemeenten zitting hadden. Zij hebben geconstateerd dat de aanvraag voor de ophoging 

van MTG ‘s zorgvuldig is voorbereid. Het ministerie van VROM dient nu te bekijken of het 

inderdaad niet redelijk / kostenefficiënt is om nog meer maatregelen van Corus te verlangen 

om geluidsemissies terug te dringen op die punten waar de sanering niet is gerealiseerd. In 

het kader van het Waterlandoverleg zijn ook de effecten op woningbouwplannen in kaart 

gebracht. Door combinaties van ontheffingen en toepassing van vlies-of dove gevels 

kunnen de in het Waterlandoverleg besproken plannen worden gerealiseerd (zie de locatie 

matrix Waterlandoverleg). 

De Milieudienst adviseert uw college, wanneer VROM besluit de MTG ’s te verhogen 

hiertegen geen bezwaar e maken onder de voorwaarde dat het binnenniveau van de 

betreffende woningen voldoet aan de daarvoor wettelijk vastgestelde norm van 40 dB(A) en 

dat dit door metingen wordt vastgesteld. Bij woningen waar dit niveau niet wordt 

gerealiseerd, dienen isolerende maatregelen te worden genomen. De Provincie heeft 

toegezegd hiervoor zorg te dragen. 

Voor de volledigheid willen wij u er op wijzen dat het nu niet indienen van zienswijzen, 

betekent dat de inspraakmogelijkheden later, bij de bezwaar- en beroepsprocedure op de 

0.a. de ontwerp-beschikking van VROM, vervallen. 

Voorgesteld besluit: 

1. Kennis te nemen van het aanvullende saneringsprogramma industrieterrein IJmond 

2. Kennis te nemen van de procedure die momenteel wordt gevoerd om de maximaal 

toegestane geluidbelasting (MTG) te verhogen voor 278 woningen in Wijk aan Zee 

3. Geen zienswijze in te dienen tegen het Aanvullende saneringsprogramma 

industrieterrein IJmond in overeenstemming met de afspraken zoals gemaakt in het 

Waterlandoverleg. 

  

‘Bostandsnaam: collegevoorstel procedure hogere mig waarden Pagina 4 



Advies bestemd voor burgemeester en wethouders 

  

Competentie van college van burgemeester en wethouders of raad 

Conform artikel 8.7 van de Wet milieubeheer zijn Burgemeester en wethouders 

aangewezen als (wettelijk) adviseur inzake milieuvergunningaanvragen waarvoor zij zelf 

geen bevoegd gezag zijn 

Relatie met college- en / of raadsprogramma 

Geen 

Relatie met gemeentebegroting / budgetregels 

Geen 

Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid 

- Collegenota Geluidszonering Industrieterrein IJmond, volgnummer 20035007, datum 

besluit 16 december 2003 

- Collegenota Brief gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het voorstel tot verhoging 

van de maximaal toelaatbare gevelbelasting (MTG) in het kader van de 

milieuvergunningaanvraag, volgnummer 200525007, datum besluit 21 juni 2005 

Motivering voorgesteld besluit 

Zie inleiding 

Consequenties voorgesteld besluit 

Zie inleiding 
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