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BIJLAGEN 2 
Watertoets van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

d.d. 22 juni 2013 
 

  



datum 22-6-2013
dossiercode    20130622-12-7198

Project: Noorderweg 13
Gemeente: Beverwijk
Aanvrager: Rene Timmer
Organisatie: R.T. Architecten

 

Geachte heer/mevrouw Rene Timmer,

Voor het plan Noorderweg 13 heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op http://www.dewatertoets.nl. Met de
gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de 
korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden opgevangen met standaard maatregelen.
Deze maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U
hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1
of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen.
Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email
beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies
mogen alleen gebruikt worden tijdens de planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van
vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op 
http://www.hhnk.nl/digitale_balie/formulieren/formulieren/vergunningen.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

 

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (http://www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een
reactie te geven op het plan Noorderweg 13 in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te

""mailto:info@hhnk.nl""
""http://www.hhnk.nl""


houden. Op basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal
opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' bepalend voor het
waterbeleid binnen ons beheersgebied. Dit plan beschrijft het waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die het
waterschap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.

Waterkwaliteit en riolering

Dit komt overeen met de ambitie van het hoogheemraadschap om 100% van het hemelwater van nieuwe oppervlakken te
scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt
afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

 

De WaterToets 2012



 
 

 
 
 

BIJLAGEN 3 
Integraal milieuadvies van Milieudienst IJmond 

d.d. 5 juni 2013 
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notitie   
    
aan Gemeente Beverwijk van Reinier van Gent 

t.a.v. Mark Waardenburg telefoon 0251-263826 

cc    

datum 5 juni 2013   

onderwerp Milieuadvisering principeverzoek Paintbalhal Noorderweg 13a en 13b 
 
 
De gemeente Beverwijk heeft de Milieudienst IJmond gevraagd het principeverzoek voor het 
realiseren van een Paintbalhal te toetsen. In deze notitie doen wij verslag van onze 
bevindingen. 
 
Samenvattende conclusies: 
 
Luchtkwaliteit:   
Er worden geen knelpunten verwacht. 
 
Geluid:   
Het lasergamen en de horeca activiteiten zijn geen geluidgevoelige activiteiten. Toetsing aan 
de Wet geluidhinder is niet noodzakelijk.  
Wel moeten de activiteiten aan de voorschriften uit het activiteitenbesluit voldoen. Indien de 
woning niet als bedrijfswoning gaat dienen zal dit de nodige beperking (vooral voor de 
horeca functie) met zich mee brengen. 
Er bestaan op dit moment wettelijk geen bezwaren tegen de ontwikkeling. Wel moeten 
ondernemers zich van de beperkingen van een woning zo dicht op het bedrijf realiseren. 
 
Externe veiligheid:   
Er worden geen knelpunten verwacht. Het aantal personen in het invloedsgebied van de 
Noorderweg en de A9 neemt toe. Het betreft hier zelfredzame personen. Een verantwoording 
van het groepsrisico is nodig. Beide wegen hebben geen 10-6/jaar PR-contour. 
 
Ecologie:   
Er worden geen knelpunten verwacht.  
 
Bodem:  
Op het perceel 13b is, op basis van de bij Milieudienst IJmond bekende gegevens, in het 
verleden een benzinepompinstallatie gevestigd geweest. Voor zover bekend is de bodem ter 
plaatse niet eerder onderzocht. Gezien het voorgenomen gebruik van de locatie, wordt een 
verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 noodzakelijk geacht. 
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Bedrijven en milieuzonering:  
Indien de woning een bedrijfswoning wordt, worden er geen knelpunten verwacht. Als de 
woning een woning van derde betreft zal aan getoond moeten worden of er sprake is van 
goede ruimtelijke ordening. Gezien de horeca en barbecue activiteiten is de verwachting dat 
het plan alleen haalbaar is, indien de woning een bedrijfswoning is/wordt.  
 
 
In de volgende paragrafen hebben wij waar nodig onze conclusies onderbouwd: 
 
Externe veiligheid:   
De beoogde ruimtelijke ontwikkeling ligt in het invloedsgebied van de Noorderweg, onderdeel 
van de door het gemeentebestuur aangewezen route voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen en de Rijksweg A9. Beide wegen hebben geen 10-6/jaar PR-contour. 
Er dient in de motivering van het besluit in de ruimtelijke onderbouwing een verantwoording 
van het groepsrisico te worden opgesteld. 
 

 



 
 

 
 
 

BIJLAGEN 4 
Integraal milieuadvies van Milieudienst IJmond, 2de adviesronde 

d.d. 30 juli 2013 
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notitie   
    
aan Gemeente Beverwijk van Reinier van Gent 

t.a.v. Mark Waardenburg telefoon 0251-263826 

cc    

datum 30 juli 2013   

onderwerp Milieuadvisering principeverzoek lasergame hal Noorderweg 13a en 13b – 2de ronde 
 
 
De gemeente Beverwijk heeft de Milieudienst IJmond gevraagd het concept-
bestemmingsplan voor het realiseren van een Paintbalhal te toetsen. In deze notitie doen 
wij verslag van onze bevindingen. 
 
Samenvattende conclusies: 
 
Luchtkwaliteit:   
Er worden geen knelpunten verwacht. 
 
Geluid:   
Het lasergamen en de horeca activiteiten zijn geen geluidgevoelige activiteiten. Toetsing aan 
de Wet geluidhinder is niet noodzakelijk.  
Wel moeten de activiteiten aan de voorschriften uit het activiteitenbesluit voldoen. Indien de 
woning niet als bedrijfswoning gaat dienen zal dit de nodige beperking (vooral voor de 
horeca functie) met zich mee brengen. 
Er bestaan op dit moment wettelijk geen bezwaren tegen de ontwikkeling. Wel moeten 
ondernemers zich van de beperkingen van een woning zo dicht op het bedrijf realiseren. 
 
Externe veiligheid:   
Zie opmerkingen in rood in concept-bestemmingsplan, par. 5.8, p. 22-26. 
 
Ecologie:   
Er worden geen knelpunten verwacht.  
 
Bodem:  
Op het perceel 13b is, op basis van de bij Milieudienst IJmond bekende gegevens, in het 
verleden een benzinepompinstallatie gevestigd geweest. Voor zover bekend is de bodem ter 
plaatse niet eerder onderzocht. Gezien het voorgenomen gebruik van de locatie, wordt een 
verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 noodzakelijk geacht. 
Volgens de tekst in het bestemmingsplan is er medio 2013 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie. Dit rapport ontbreekt echter in de bijlagen en kan derhalve niet 
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door ons worden getoetst. Het rapport dient ter beoordeling aan Milieudienst IJmond te 
worden overlegd. 
  
Bedrijven en milieuzonering:  
In de paragraaf wordt gemeten vanaf de rand van de bedrijfsloods. In de omschrijving van 
de toekomstige situatie wordt gesteld dat de lasergame activiteiten in en rond de loods 
plaats vinden. In principe moet er gemeten worden van af de terreingrens van de 
bedrijfsbestemming. Hiervan kan worden afgeweken door de horeca en de lasergame 
activiteiten apart te beoordelen (zoals nu gedaan is). Het meten vanaf de loods is niet 
afdoende, zoals hiervoor vermeld moet er gemeten worden vanaf de lasergame bestemming. 
Graag de paragraaf hierop aanpassen. 
 
Externe veiligheid:  
Zie opmerkingen in rood in concept-bestemmingsplan, par. 5.8, p. 22-26. 
 
Duurzaamheid  
Hoofdstuk 5.9 aanvullen:  
Wanneer blijkt dat op basis van het geïnstalleerd vermogen en het gebruik de normen van 
de jaarverbruikcijfers overschreden zullen worden (jaarverbruik van 50.000-200.000 kWh 
elektriciteit en/of 25.000-75.000 m³ gas) moeten de bedrijven op grond van artikel 2.15, 
eerste lid uit het Activiteitenbesluit aangeven op welke wijze zij gaan voldoen aan de Best 
Beschikbare Techniek. Voorwaarde hierbij is dat er een terugverdientijd van minder dan vijf 
jaar is. Bij renovatie en nieuwbouw van bedrijfspanden moeten duurzame technieken, onder 
andere op het gebied van energiezuinige verlichting en verwarming in overweging genomen 
worden. Hierbij moet worden aangesloten bij de branchegerichte check- en maatregellijsten 
op de website: www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing 
 
 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing


 
 

 
 
 

BIJLAGEN 5 
Advies Brandweer Kennemerland 

d.d. 24 oktober 2013 
 

  

























 
 

 
 
 

BIJLAGEN 6 
Overzicht vooroverlegreacties 

d.d. 25 oktober 2013 
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Nr. Naam, adres, registratienummer 
 

Samenvatting reactie Reactie van gemeente Consequentie 

1. Gemeente Zaanstad 
Postbus 2000 
1500 GA Zaandam 
 
Via elektronische kennisgeving  
 

1. Geen inhoudelijke reactie ontvangen. 1. --- 1. ---  

2. Hoogheemraadschap  
Hollands Noorderkwartier 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
 
Via elektronische kennisgeving 
 

2. Geen inhoudelijke reactie ontvangen. 
  

2. --- 
 
 
 
 

2.--- 
 
 

3. Ministerie Economische Zaken, 
Landbouw, Innovatie / Energie 
 
Via elektronische kennisgeving 
 

3. Geen reactie ontvangen.  3. --- 3. ---  

4. Ministerie Infrastructuur en Milieu 
/ Rijkswaterstaat Noord-Holland 
Postbus 3119 
2001 DC Haarlem 
 
Via elektronische kennisgeving 
 
(reactie registratienummer INT-13-06840) 
 

4. Geconcludeerd wordt dat het plan geen 
gevolgen heeft voor de beheerbelangen van 
Rijkswaterstaat. 

4. Voor kennisgeving aangenomen. 4. Geen 

5. Ministerie van Defensie 
Dienst Vastgoed, Directie West 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 
 
Via elektronische kennisgeving 
 

5. Geen reactie ontvangen. 5. --- 5. ---  
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6. Gemeente Velsen 

Postbus 465 
1970 AL IJmuiden 
 
Via elektronische kennisgeving 
 

6. Geen reactie ontvangen. 6. --- 6. ---  

7. Gemeente Heemskerk 
Postbus 1 
1960 AA Heemskerk 
 
Via elektronische kennisgeving 
 

7. Geen reactie ontvangen. 7. --- 7. ---  

8. VRK / Veiligheidsbureau  
(Brandweer Kennemerland) 
Postbus 5514 
2000 GM Haarlem 
 
Via elektronische kennisgeving 
 
(reactie registratienummer IN-13-07774) 
 

8. Bij het vaststellen van het plan zijn twee 
soorten risicobronnen betrokken, te weten: 
- de aardgastransportleidingen A-550, A551, 
A553, A564, (A-803 toekomstig). 
- het transport van gevaarlijke stoffen over de 
A9 en de N246. 
 
Geen van de risicobronnen leidt tot een 
plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6). 
 
Het groepsrisico is in alle gevallen kleiner dan 
een factor 10 onder de oriënterende waarde. 
 
Ten aanzien van de risicobronnen worden de 
volgende scenario’s beschouwd:  
1. Plasbrandscenario wegtransport 
gevaarlijke stoffen over de A9 en de N246. 
2. BLEVE1-scenario bij wegtransport 
gevaarlijke stoffen over de A9 en de N246. 
3. Toxisch scenario bij wegtransport 
gevaarlijke stoffen over de A9. 
4. Fakkelbrandscenario bij buisleidingen 
A550, A551, A553, A564, (A-803 toekomstig). 
 
Advies: Het is van belang om risicobronnen 

8. Bevestigd wordt dat verantwoording 
van eventuele overschrijdingen van 
zowel het plaatsgebonden risico als het 
groepsrisico niet aan de orde is.  
 
De inhoud van het advies noopt niet tot 
inhoudelijke aanpassingen van het 
bestemmingsplan. Het advies en de 
informatie omtrent de scenario’s ten 
aanzien van de relevante risicobronnen 
bevat tevens informatie voor 
initiatiefnemers en vergunningverleners 
en wordt derhalve als bijlage van de 
Toelichting opgenomen. 
 

8. Het advies van 
24 oktober 2013 
van de Brandweer 
Kennemerland als 
bijlage van de 
Toelichting 
opnemen. 
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en risico-ontvangers afdoende van elkaar 
gescheiden te houden. In de huidige situatie 
is de afstand tussen de beschouwde 
risicobronnen en het plangebied beperkt.  
Ik adviseer u om de volgende maatregelen te 
realiseren teneinde de risico’s te beperken en 
de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en 
hulpverlening te vergroten: 
 
1. Mechanische Ventilatie: De mechanische 
ventilatie van de lasergamehal moet centraal 
bediend kunnen worden, en ramen, deuren 
en andere ventilatie mogelijkheden moeten 
handmatig gesloten kunnen worden. 
2. Situering en (nood)uitgangen: De 
nooduitgangen dienen zodanig gesitueerd te 
worden dat aanwezigen bij een (dreigende) 
brand gelegenheid hebben te vluchten. Hierbij 
dient minimaal één (nood)uitgang van de bron 
af gericht te zijn. Alle (nood)uitgangen dienen 
aan te sluiten op de infrastructuur binnen en 
buiten het plangebied. 
3. Noodplannen: Voor de lasergamehal moet 
een noodplan worden opgesteld, deze moet 
mede op basis van de genoemde externe 
veiligheidsrisico’s worden opgesteld.  
De sector Proactie & Preventie van de 
Brandweer Kennemerland kan ondersteuning 
leveren. 
4. Risicobewustzijn: Draag zorg voor een 
goede informatievoorziening aan de 
aanwezige personen, opdat men weet hoe te 
handelen tijdens een calamiteit.  
5. Bluswater: De benodigde bluswater-
voorzieningen dienen, in overleg met de 
sector Proactie & Preventie van de 
Brandweer Kennemerland, te worden 
gerealiseerd. 
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9. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
 
Via elektronische kennisgeving 
 

9. Geen reactie ontvangen. 9. --- 9. --- 

10. Cultuurcompagnie Noord-Holland 
Postbus 3043 
1801 GA Alkmaar 
 
Via elektronische kennisgeving 
 
(reactie registratienummer INT-13-06747) 
 

10. In het plan staat aangegeven (hoofdstuk 
5.2) dat het plangebied buiten een 
archeologisch relevante zonering valt.  
Dit is niet correct. In plaats van naar de 
beleidskaart is verwezen naar de 
cultuurhistorische waardenkaart.  
Op de beleidskaart staat aangegeven dat het 
gebied valt binnen een zone waarbij rekening 
moet worden gehouden met archeologie bij 
plannen groter dan 2500m2 en dieper dan 
35cm. Wij raden u de tekst in het plan aan te 
passen aan de beleidskaart, en indien het 
plangebied groter is dan 2500 m2 ook regels 
op te nemen voor de omgang met 
archeologische waarden in het geval dat de 
bodem verstoord wordt. 
 

10. Terecht wordt gewezen op het 
ontbreken van een relevante 
archeologische waardering. Bij nader 
inzien blijkt het plangebied ook 
ingevolge de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (2007) te vallen onder 
‘overige archeologische relevante 
terreinen echter zonder hoge 
verwachtingswaarde (BEV49A).’  
Gelet op de Beleidsnota cultuurhistorie 
Beverwijk, bijlage G (Archeologische 
gebiedsbeschrijving) gelden de 
volgende archeologiecriteria: In geval 
van grondroerende werkzaamheden 
dieper dan 40cm binnen een 
planomvang van meer dan 2500m2 
dient met de aanwezigheid van 
archeologische waarden rekening te 
worden gehouden, tenzij er omtrent 
deze werkzaamheden iets anders is 
geregeld. De vondstmeldingsplicht is 
hier belangrijk. 
 

10. Aanpassen 
Toelichting tekst 
5.2. Tevens 
opnemen van 
dubbelbestemming 
‘Waarde -
archeologie’ 
(conform 
SVBP2012) op de 
Verbeelding en in 
de bijbehorende 
Regels met de hier 
genoemde 
archeologiecriteria. 

11. Provincie Noord-Holland 
Directie Subsidies, Vergunningen en 
Toezicht 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
 
Via elektronische kennisgeving 
 

11. De hoeveelheid bebouwing (kassa, 
keuken en toiletten) meet in het vierkant 
9x9m. Dat is meer dan de toegestane 10%. 
Men gebruikt echter wel minder. 
De overkapping en zeker het terras worden 
niet beschouwd als BBG. Met overkapping 
wordt de 10% zeker overschreden. Dus dan 
zijn de afwijkingsregels van toepassing. 

11. De toegestane 10% regeling betreft 
aan/bijgebouwen van het hoofdgebouw. 
Als gebouwen hebben te gelden: de 
kassa unit van 3x3, de 
keuken/opslagunit van 3x6 en de 
toiletten van 3x6. Tezamen betreft dit 
45m2 hetgeen minder is dan 10% van 
het hoofdgebouw. De overkapping en 

11. Geen 
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(reactie registratienummer INT-13-06867) 
 

Afgevraagd wordt of dit project voor meerdere 
jaren levensvatbaar is. Dit is weliswaar een 
ondernemersrisico, maar misschien is een 
nadere onderbouwing van nut en noodzaak 
wenselijk, omdat je ook rond Haarlem 
kunt lasergamen. 
 

het terras betreffen geen gebouwen en 
dienen hier buiten beschouwing te 
worden gelaten.  
Er worden geen redenen gezien om nut 
en noodzaak verder te moeten 
onderbouwen van de wijziging van het 
gebruik van een bestaande 
(bedrijfsmatige)loods, welke loods 
reeds bestaand bebouwd gebied 
betreft. Er is met deze functiewijziging 
geen sprake van nieuwe stedelijke 
ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6 
lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) mede gelet op de definitie van 
artikel 1.1.1 lid 1 onder h en i van het 
Bro. 
 

12. NV Nederlandse Gasunie 
Postbus 444 
2740 AK Waddinxveen 
 
Via elektronische kennisgeving 
 
(reactie registratienummer INT-13-07474) 
 

12. Het voornoemde plan is door ons getoetst 
aan het huidige externe veiligheidsbeleid van 
het Ministerie van I&M voor onze 
aardgastransportleidingen, zoals 
bepaald in het per 1 januari 2011 in werking 
getreden Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb).  
Op grond van deze toetsing komen wij tot de 
conclusie dat het plangebied buiten de 1% 
letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen 
leiding valt. Daarmee staat vast dat deze 
leiding geen invloed heeft op de verdere 
planontwikkeling. 
 

12. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
 

12. Geen 
 
 

13. Milieudienst IJmond 
Postbus 325 
1940 AH Beverwijk 
 
Via elektronische kennisgeving 
 
 

13. De Milieudienst IJmond komt in een 4e 
adviesronde tot de volgende samenvattende 
conclusies:  
 
1. Geluid: akkoord; 

2. Externe veiligheid: Onduidelijk is op grond 

13. De conclusie ten aanzien van het 
groepsrisico wordt bevestigd door de 
Brandweer Kennemerland (en door de 
Gasunie voorzover het de buisleidingen 
betreft) waarbij wordt aangegeven dat 
het groepsrisico in alle gevallen kleiner 
is dan een factor 10 onder de 

13. Geen 
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(reactie registratienummer INT-13-06865) waarvan de conclusie wordt getrokken dat een 

toename van de dichtheid met meer dan 10% niet 

leidt tot een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde. 

3. Bodem: akkoord; 

4. Bedrijven en milieuzonering: akkoord; 
5. Duurzaam bouwen: akkoord. 
 
Nb. in eerdere adviezen waren overige de 
onderdelen als Luchtkwaliteit en Ecologie 
reeds akkoord bevonden. 
 

oriënterende waarde. Zie reactie # 8. 
Daarenboven wordt de juistheid van de 
conclusie ook niet betwist door de ter 
zake deskundige dienst Milieudienst 
IJmond. 
 
Het advies van de Brandweer wordt als 
bijlage van de Toelichting onderdeel 
van het bestemmingsplan, waarmee 
met de inhoud van de Toelichting zelf is 
voorzien in een afdoende 
onderbouwing. 

14. NV PWN Waterleidingbedrijf NH 
Postbus 2113 
1990 AC Velserbroek 
 
Via elektronische kennisgeving 
 

14. Geen reactie ontvangen. 14. --- 14. ---  

     
 




