Bijlage Algemene beleidskaders voor milieu
1.1
Ruimtelijke milieuvisie van gemeente Zaanstad
De ruimtelijke milieuvisie is op 24 september 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. De
gemeente Zaanstad heeft hoge ambities op het gebied van milieu. De raad heeft de wens
uitgesproken dat Zaanstad in 2020 klimaatneutraal is en dat het aantal milieubelaste
woningen van 60.000 in 2007 wordt teruggebracht naar 30.000 in 2020. Het klimaatbeleid
wordt verder uitgewerkt in het Integraal Klimaatprogramma Zaanstad 2010-2020.
Met de Ruimtelijke milieuvisie wil Zaanstad een gezonde, veilige en leefbare woon- en
werkomgeving voor haar inwoners creëren. Daarvoor is een gebiedsgericht milieubeleid
geformuleerd. Niet in elk gebiedstype is dezelfde milieukwaliteit noodzakelijk. In
woongebieden en natuurgebieden wordt de hoogste milieukwaliteit nagestreefd. In het
Zaans gemengd gebied en in het centrumgebied kan iets flexibeler worden omgegaan met
sommige milieuthema's, maar moet de milieukwaliteit in zijn geheel goed zijn. In
werkgebieden wordt een redelijke milieukwaliteit nagestreefd, terwijl de milieukwaliteit op
industrieterreinen nog wat lager mag zijn, maar in ieder geval moet voldoen aan het wettelijk
minimum. In de ruimtelijke milieuvisie zijn per gebiedstype en per milieuthema
grenswaarden geformuleerd.
Bestemmingsplannen kunnen op bepaalde punten bijdragen aan het realiseren van de
Zaanse duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de bestemming voor
duurzame energiebronnen, bestemmingen voor fietsroutes en openbaar vervoerroutes,
duurzaam waterbeheer, zongerichte of zuid-verkaveling van bebouwing ten behoeve van
passieve zonne-energie (gebouworiëntatie), bestemmingen voor compact bouwen / dubbel
ruimtegebruik, bestemmingen voor (gescheiden) afvalsystemen, beeldkwaliteit van woon- en
leefmilieu, de aanwijzing van bestemmingen voor een ecologische structuur, behoud van
natuurwaarden, en dergelijke.
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Wet- en regelgeving voor geluid

2.1
Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder reguleren de geluidshinder van
wegverkeer, spoorverkeer en gezoneerde industrieterreinen. Door de koppeling van de Wgh
aan de Wet ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen voldoen aan de wettelijke
geluidsnormen. Het wettelijke regime maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe
situaties. De normen zijn voor nieuwe situaties in beginsel strenger dan voor bestaande
situaties. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke onderwerpen uit de Wgh.
•
Geluidsgevoelige bestemmingen
In de Wet geluidhinder en de bijbehorende besluiten is aangegeven welke gebouwen of
terreinen bescherming genieten tegen geluid. Dit worden geluidsgevoelige bestemmingen
genoemd.
•
Geluidzones
Geluid en hinder zijn ruimtelijk bepaald: het geluidsniveau neemt af bij toenemende afstand
tussen de bron en de ontvanger. De wetgever heeft om die reden gekozen voor het
definiëren van ruimtelijke aandachtsgebieden, de zogeheten geluidzones. Er zijn zones
gedefinieerd voor drie geluidsbronnen: wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen met
grote lawaaimakers.
•
Geluidnormen
Voor geluidgevoelige bestemmingen geldt binnen een geluidzone in principe de
voorkeursgrenswaarde. Indien er niet aan de voorkeursgrenswaarde voldaan kan worden,
kan de gemeente een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde verlenen door een hogere
waarde voor een geluidgevoelig object vast te stellen. In de Wet geluidhinder zijn
ontheffingsgronden opgenomen op grond waarvan van de voorkeursgrenswaarde kan
worden afgeweken. Deze ontheffingsgronden zijn gebaseerd op stedenbouwkundige,
landschappelijke, verkeer/vervoerskundige en financiële aspecten. Alleen als blijkt dat
geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel in conflict zijn met

één of meerdere van de genoemde ontheffingsgronden, kan worden overgegaan tot het
verlenen van een hogere waarde.
2.2
Beleidsregel Hogere Waarden Gemeente Zaanstad
In de beleidsregel Hogere Waarden van de gemeente Zaanstad is nadere invulling gegeven
aan de beleidsvrijheid aangaande de vaststelling van hogere waarden.
Beleidslijn hogere waarden Zaanstad 2014.
De Wgh schrijft voor dat de gemeente de gevolgen van ruimtelijke plannen akoestisch moet
(laten) onderzoeken, indien de (nieuwe) geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van
een weg, een spoorweg of een gezoneerd industrieterrein liggen.
De Wgh legt nadrukkelijk een onderzoeksplicht op. Eerst moet de gemeente de
geluidniveaus zonder geluidreducerende maatregelen in beeld (laten) brengen. Indien de
voorkeurswaarde wordt overschreden moet de doeltreffendheid van de in aanmerking
komende maatregelen worden onderzocht om te komen tot de voorkeurswaarde.
Onderzoek moet plaatsvinden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In het
algemeen geldt: hoe hoger de geluidniveaus des te meer maatregelen er noodzakelijk zijn.
Bij het treffen van maatregelen geldt de in paragraaf 2.1 vermelde voorkeursvolgorde van
bron, overdracht en ontvanger.
In de Wet geluidhinder zijn ontheffingsgronden opgenomen op grond waarvan van de
voorkeursgrenswaarde kan worden afgeweken en er een hogere waarde kan worden
verleend. Deze ontheffingsgronden zijn gebaseerd op stedenbouwkundige,
landschappelijke, verkeer/vervoerskundige en financiële aspecten. Een nadere uitwerking en
interpretatie van deze ontheffingsgronden is opgenomen in Bijlage 2. Alleen als blijkt dat
geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel in conflict zijn met
één of meerdere van de genoemde ontheffingsgronden, kan worden overgegaan tot het
verlenen van een hogere waarde.
Pas na een ongunstig onderzoeksresultaat kan een procedure tot het verlenen van
ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden ingezet. Het slotstuk van deze procedure is
het verlenen van een hogere waarde om de realisatie van een (ruimtelijk) plan alsnog
mogelijk te maken. De hogere waarde procedure vereist een zorgvuldige afweging tussen
het toestaan van een bepaald geluidniveau en een voldoende bescherming van het
woonklimaat.
De volgende stappen moeten hiervoor worden gevolgd:
Toets het geluidsniveau.
Toets of er maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen dan wel of er
wettelijke ontheffingsgronden van toepassing zijn.
Boordeel of voldaan wordt aan de voorwaarde van een geluidluwe gevel.
Indien er sprake is van appartementenflats of transformatie van bedrijfsgebouwen dan geldt
een specifiek kader uit de beleidsregel hogere waarde.
Valt de ontwikkeling binnen een specifiek aangewezen gebied waarvoor de beleidsregel
niet van toepassing is (transformatiegebieden binnen door de Crisis en herstelwet
aangewezen gebieden), dan is de beleidsregel hogere waarde niet van toepassing.
Met het stellen van de voorwaarde van een geluidsluwe gevel wordt vooral gestuurd op de
stedenbouwkundige invulling van een bouwplan. Door de voorwaarde van een geluidsluwe
gevel is de initiatiefnemer genoodzaakt het geluidsaspect mee te nemen in het ontwerp.
Geluid wordt daarmee onderdeel van het (stedenbouwkundig) ontwerp. Met de geluidsluwe
gevel ontstaat uiteindelijk een duurzame verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.
Deze beleidsregel is een "beleidsregel" in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (artikel
4:81 Awb). Een "beleidsregel" is een algemene regel over de afweging van belangen, de
vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. De beleidsregel dient ter

invulling van de bevoegdheden voor het vaststellen van hogere waarden op grond artikel
110a, lid 1 en lid 2 van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007. De gemeente heeft
ingevolge de hiervoor genoemde artikelen uit de Wet geluidhinder de bevoegdheid hogere
waarden vast te stellen binnen de door haar vastgestelde kaders, voor zover deze kaders
niet in strijd zijn met de wettelijke regelgeving.
Toepassingsgebied
Deze beleidsregel heeft betrekking op geluid door weg- en railverkeer en gezoneerde
industrieterreinen. Luchtvaartlawaai wordt buiten beschouwing gelaten. De regels voor de
luchtvaartsector (luchthaven Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en
luchtvaartmaatschappijen) staan in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB). De regels met
beperkingen aan het ruimtegebruik zijn opgenomen in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB).
Ook in de Nota Ruimte zijn voor het gebied rond de luchthaven Schiphol ruimtelijke
beperkingen opgenomen. Voor ontwikkelingen binnen het beperkingengebied van Schiphol
is een "Verklaring van geen bezwaar" van de VROM inspectie noodzakelijk.
Deze beleidsregel is van toepassing op alle geluidsgevoelige bestemmingen zoals in de Wet
geluidhinder omschreven (zie Bijlage 1: definities). In paragraaf 6.1.2 worden specifieke
uitzonderingen aangegeven.
Toetsing van het geluidsniveau
Een hogere waarde is van toepassing wanneer de geluidsbelasting boven de
voorkeursgrenswaarde ligt. Deze zijn per geluidsbron vermeld in het overzicht met
grenswaarden (Bijlage 5: wettelijke normen Wet geluidhinder). Ontheffing kan worden
verleend tot de wettelijke maximale grenswaarde.
Cumulatie
Indien het onderzoeksgebied binnen meerdere geluidszones van de Wgh ligt, dient de
gemeente c.q. initiatiefnemer volgens artikel 110a lid 6 Wgh ook onderzoek te doen naar de
effecten van de samenloop (cumulatie) van de verschillende geluidsbronnen. Cumulatie van
geluidniveau’s moet plaatsvinden conform bijlage 1, hoofdstuk 2 van de Bijlage Reken en
meetvoorschrift geluidhinder 2012. De ingevolge artikel 110g van de Wgh bij
wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet toegepast. Deze
aftrek wordt toegepast op de gecumuleerde waarde bij terug rekening naar de
geluidbelasting.
Conform artikel 1.5 van het Besluit geluidhinder kan de gemeente alleen hogere waarden
vaststellen als cumulatie van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare
geluidsbelastingen. Het bevoegd gezag moet definiëren wanneer er sprake is van een
onaanvaardbare geluidbelasting. Zaanstad hanteert dat als de gecumuleerde waarde meer
dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarden; 3 dB
komt overeen met een verhoging van de geluidsbelasting die als significant hoger wordt
ervaren. In die gevallen kan of niet gebouwd worden of er worden oplossingen gezocht
worden met dove gevels.. Hierbij is de bronsoort met de maximale grenswaarde
maatgevend. 3 dB komt overeen met een verhoging van de geluidbelasting die als
significant hoger wordt ervaren.
Hogere waarde alleen onder voorwaarde
De gemeente zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een hoge
geluidbelasting.
De leefbaarheid wordt bewerkstelligd door een voorwaarde te verbinden aan het verlenen
van hogere waarden. De voorwaarde legt de initiatiefnemer van plannen een inspanning op
voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het bouwen in een lawaaiige
situatie.

De definities en nadere uitwerking van wettelijke bepalingen zijn van toepassing op alle
geluidsgevoelige functies. De onderstaande voorwaarde niet. Doelstelling van de
voorwaarde is een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving door veel geluid te
compenseren met een geluidsluwe zijde en om nadelige gezondheidseffecten door
slaapstoornis te voorkomen. De twee factoren die hierbij van belang zijn, zijn verblijfsduur en
of er wordt geslapen. De voorwaarde is daarom enkel van toepassing op de volgende
geluidsgevoelige functies:
 Een woning
 Een verpleeghuis.
 Een verzorgingstehuis.
 Een psychiatrische inrichting.
 Een kinderdagverblijf.
Geluidluwe gevel
Bij het verlenen van een hogere waarde is de aanwezigheid van een geluidsluwe buitengevel
een noodzakelijke voorwaarde. De woning heeft ten minste één buitengevel met een lager
(luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de
voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidsbronnen. Als dit niet
mogelijk is geldt de hogere waarde minus 10 dB.
Specifiek kader voor appartementenflats en te transformeren bedrijfsgebouwen
Bij appartementenflats en te transformeren bedrijfsgebouwen mag worden afgeweken van
de voorwaarde van een geluidluwe buitengevel. Daar wordt de voorwaarde gesteld dat ter
plaatse van tenminste één buitengevel de te openen delen (ramen en/of deuren maar geen
suskasten) geluidsluw moeten worden uitgevoerd.
Afwijking van het hogere waardenbeleid bij gebieden welke op grond van de Crisis- en
herstelwet zijn aangewezen.
Binnen Zaanstad zijn twee gebieden aangewezen op grond van de Crisis- en herstelwet:
Zaanstad Midden: Zaanstad Midden is een gebied dat zich van oudsher kenmerkt door de
menging van wonen en (zware) industrie. Binnen Zaanstad Midden ligt het voormalig
bedrijventerrein De Hemmes. Zaanstad wil dit terrein transformeren en hier woningbouw
realiseren. De Hemmes ligt ingesloten tussen diverse gezoneerde industrieterreinen met
zware bedrijvigheid. Het gevolg is dat het terrein van alle kanten een hoge milieubelasting
heeft. Dat maakt ontwikkeling van deze locatie complex.
Aandachtspunten
De beleidsregel hogere waarde is van toepassing bij het voorbereiden van de vaststelling
van een bestemmingsplan, het nemen van een projectbesluit (Wro) of de aanleg of
reconstructie van een weg. De hieronder genoemde aandachtspunten zijn vooral van
toepassing voor bestemmings- en projectplannen. Bijlage 3 geeft schematisch de
samenloop weer tussen de procedure voor een ruimtelijk plan (bestemmingsplan en
projectplan) en die voor het vaststellen van een hogere waarde. De voor deze plannen te
volgen procedure is in bijlage 4 weergegeven.
Startoverleg
Bij de eerste voorbereiding van ruimtelijke plannen zorgt een overleg met de
geluids(/milieu)deskundige ervoor dat in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijkheden
voor een optimale inpassing kunnen worden onderzocht. Indien op voorhand duidelijk is dat
de te ontwikkelen woon- en leefomgeving vanwege de geluidssituatie onder druk staat, zal
vanaf het begin van het ontwerpproces de inbreng van een geluidsdeskundige van de
gemeente (vakgroep Ruimtelijk Milieu) nodig zijn.
Weg met maximumsnelheid van 30 km/h
Een weg met een maximumsnelheid van 30 km per uur heeft conform de Wgh geen zone.
Uit jurisprudentie van de Raad van State blijkt dat voor een goede ruimtelijke ordening van
een ontwikkeling (bouwplan), een dergelijke weg in de beoordeling meegenomen moet

worden indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg geluidsniveaus
veroorzaakt die
hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Dit kan al het geval zijn bij een weg met een intensiteit
van 1500 (asfalt) of 600 (klinkers) motorvoertuigen per etmaal. Indien uit akoestisch
onderzoek blijkt dat de wettelijke voorkeurswaarde wordt overschreden dan stelt de
gemeente conform deze beleidsregel dezelfde voorwaarden als die voor een weg mét een
zone.
Wegen van derden
Indien de gemeente voornemens is om hogere waarden vast te stellen voor geluid afkomstig
van een infrastructuur waarvan de gemeente geen wegbeheerder is, zoals een provinciale
weg, rijksweg, spoorweg, een weg van een andere gemeente of een industrieterrein, dan
informeert de gemeente deze wegbeheerder of zone beheerder als belanghebbende
hierover.
Dove gevels
De aanwezigheid van zogenaamde ‘dove gevels’ dient zoveel mogelijk te worden
voorkomen. Daar waar het niet anders kan moet het aantal ‘dove gevels’ per woning tot
maximaal één worden beperkt. De voorwaarden verbonden aan de hogere waarde zijn ook
van toepassing bij dove gevels.
Binnenwaarde
Voor in aanbouw zijnde of aanwezige woningen volgt het vereiste binnenniveau uit de Wet
geluidhinder. Voor de binnenwaarde van nieuwe woningen worden eisen gesteld in het
Bouwbesluit (art. 3.1 – 3.4).
Bij nieuwe woningen is voor de vereisten binnenwaarde een directe koppeling gemaakt met
het verlenen van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder. Het vereiste
binnenniveau volgt dan uit het Bouwbesluit. Dat betekent dat voor situaties waarin een
hogere waarde is vereist, dan ook eisen worden gesteld aan het binnenniveau.
Achterliggende gedachte hierbij is dat in de gevallen dat de geluidbelasting lager is dan de
voorkeursgrenswaarde (en geen hogere waarde nodig is) een standaardgevel voldoende
geluidwering geeft. Uitzondering hierop is transformatie van bestaande gebouwen (art.3.5).
Indien het zo’n te transformeren gebouw niet gewijzigd wordt kan volstaan worden met het
“van rechtens verkregen niveau”. Wordt het bestaande bouwwerk geheel vernieuwd dan zijn
de nieuwbouwvoorschriften van toepassing. Voor tijdelijke bouwwerken zijn ook afwijkende
eisen voor het binnenniveau van toepassing.
Zoals hierboven aangegeven wordt voor transformatie van een niet geluidsgevoelig object
naar een geluidsgevoelig object beschouwd als een nieuwe functie en wordt bij vaststelling
van een hogere waarde de binnenwaarde bepaald door de eisen uit het Bouwbesluit.
Registratieplicht
Nadat het besluit definitief is, moet conform het gestelde in artikel 110i Wgh, de
vastgestelde hogere waarden worden opgenomen in het Kadaster, als informatie behorende
bij de betreffende woning. Bij de vaststelling van hogere waarden dient de gemeente ook
rekening te houden met de in het verleden door de provincie en het rijk vastgestelde hogere
waarden. De gemeente stuurt een afschrift van de verleende hogere waarden naar het
Kadaster, zodat deze kan worden verwerkt.
Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2012
In dit voorschrift is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden optredende
geluidsniveaus in het kader van de Wgh worden vastgesteld, hoe akoestische onderzoeken
worden uitgevoerd, e.d. Dit voorschrift geldt voor industrielawaai, wegverkeerslawaai en
railverkeerslawaai.

Handleiding meten en rekenen industrielawaai
In lid 1 van artikel 2.3 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 staat
aangegeven: Bepaling van het equivalente geluidsniveau vanwege een industrieterrein vindt
plaats volgens een van de methoden van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
1999, onder de in genoemde handleiding bepaalde voorwaarden. Aan de hand van de
meet- en rekenmethoden van de handleiding worden geluidsniveaus bepaald. De
hoeveelheid geluid bepaalt mede de vergunningverlening in het kader van de Wet
milieubeheer.
Actieplan geluid
De gemeente wil de geluidbelasting in Zaanstad terugbrengen naar een aanvaardbaar
niveau (minder dan 65 dB). Daarvoor is in 2008 het actieplan Omgevingslawaai ontwikkeld.
Hierin staat welke maatregelen de gemeente de komende jaren neemt om het lawaai van
autoverkeer, treinen, vliegtuigen en industrieën in te perken. Geluidbeperkende
maatregelen kunnen bestaan uit het beperken van de snelheid, intensiteit, vrachtverkeer,
doorgaand verkeer in woonwijken, afscherming met geluidsschermen en wallen en stillere
wegdekken. In Zaanstad wordt vooral ingezet op stillere wegdekken.
Geluidzones
Rond industrieterreinen, waar zich bedrijven bevinden die in belangrijke mate geluidhinder
kunnen veroorzaken, zijn door de gemeente dan wel de provincie volgens artikel 41 van de
Wet geluidhinder geluidzones vastgesteld. Buiten de zone mag de geluidsbelasting, als
gevolg van dat industrieterrein niet hoger dan 50 dB(A) zijn.
Het Besluit Geluidhinder normeert het geluid van doorgaande treinen. Voor elke spoorlijn
geldt een geluidzone. De breedte van de geluidzone kan per traject verschillen, onder meer
afhankelijk van de intensiteit, het type treinen en de bovenbouw. Deze zonebreedtes zijn per
traject aangegeven op een zonekaart.
De zones voor wegverkeer zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder. De breedte van de zone
is afhankelijk van stedelijk of buitenstedelijk gebied en het aantal rijstroken. Zonevrijstelling
geldt voor wegen in een binnenstedelijk gebied, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km
per uur geldt. Zonevrijstelling geldt ook voor de wegen die behoren tot een woonerf.
Sanering
Op 1 maart 1986 is het onderdeel bestaande situaties verkeerslawaai van de Wet
geluidhinder in werking getreden. De waarde van 50 dB(A) komt globaal overeen met de
geluidzones, genoemd in artikel 74 van de Wet geluidhinder, als de verkeersintensiteit op de
weg vrijwel overeenkomt met de maximale capaciteit van de weg. Deze zones hebben een
dusdanig ruimtebeslag dat in de praktijk in het stedelijk gebied veel kleinere afstanden
tussen weg en woningen aanwezig zijn en ook in nieuwe situaties worden aangehouden.
Langs veel bestaande wegen is dan ook sprake van een hogere geluidsbelasting op de
gevels van de woningen dan de voorkeursgrenswaarde. Woningen met een geluidsbelasting
van meer dan 55 dB(A) op 1 maart 1986 komen in aanmerking voor een geluidssanering.
Indien maatregelen ter beperking van de geluidsbelasting op de gevel van de woningen niet
mogelijk zijn, dan is gevelisolatie de te kiezen saneringsvorm. Deze woningen zijn afhankelijk
van de geluidsbelasting, op de A-lijst of B-lijst geplaatst.
•
De A-lijst betreft bestaande woningen, die een geluidsbelasting ondervinden
vanwege een aanwezige weg van tenminste 65 dB(A), dan wel tenminste 60 dB(A), indien zij
deel uitmaken van een complex waarvan tenminste één woning een geluidsbelasting op de
peildatum van 1 maart 1986 ondervindt van tenminste 65 dB(A). Deze lijst is door de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vastgesteld.
•
De B-lijst betreft bestaande woningen, die op de peildatum van 1 maart 1986 een
geluidsbelasting ondervinden vanwege een aanwezige weg van tenminste 60 dB(A), en niet
meer dan 64 dB(A), dan wel tenminste 56 dB(A), indien zij deel uitmaken van een complex
waarvan tenminste één woning op dat tijdstip een geluidsbelasting ondervindt van
tenminste 60 dB(A). Deze lijst is nog niet door de Minister van VROM vastgesteld.

Geluidproductieplafonds
Op 1 juli 2012 zijn de geluidproductieplafonds van kracht geworden voor alle rijkswegen en
hoofdspoorwegen in Nederland. De wettelijke basis hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 11
van de Wet milieubeheer. De geluidproductieplafonds vormen de begrenzing voor de
maximale hoeveelheid geluid die afkomstig mag zijn van iedere rijksweg of hoofdspoorweg
in Nederland. De geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende gegevens
(de zgn. brongegevens) zijn vastgelegd in een openbaar register.
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Beperkingengebied van Schiphol

In het besluit van 26 november 2002 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat in
overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, toepassing gegeven aan artikel 8.4 van de Wet Luchtvaart in samenhang met
artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten aanzien van het luchtvaartterrein
Schiphol. In het besluit ‘’Luchthavenindelingbesluit Schiphol’’ worden op grond van artikel
8.5 van de Wet Luchtvaart het luchthavengebied en het beperkingengebied van de
luchthaven Schiphol vastgesteld. In het besluit van 23 augustus 2004 is het
‘’Luchthavenindelingbesluit Schiphol’’ door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in
verband met het herstellen van de invoerfout en wijziging van de uitvliegroutes in westelijke
richting vanaf de Polderbaan, gewijzigd.
Het beperkingengebied is een gebied waar in verband met de nabijheid van de luchthaven
met het oog op de veiligheid en de geluidsbelasting beperkingen noodzakelijk zijn ten
aanzien van de bestemming en het gebruik van de grond (op grond van artikel 8.5 lid Wet
Luchtvaart). Deze beperkingengebieden worden met behulp van kaarten aangegeven,
waarop de ligging van de gebieden is aangegeven. De regels voor het beperkingengebied
kennen verschillende regimes, die gelden voor de gronden die op de desbetreffende
kaarten zijn aangegeven.
Een deel van het grondgebied van de gemeente Zaanstad bevindt zich binnen het
beperkingengebied de Luchthaven Schiphol. Het gaat hier specifiek om de gronden waar
om redenen van de hoge geluidsbelasting geen nieuwe woningen, woonwagens,
woonboten, scholen en gezondheidszorggebouwen zijn toegestaan. Nieuwe
bedrijfsgebouwen zijn binnen dit beperkingengebied wel toegestaan. Met een verklaring
van geen bezwaar is nieuwbouw van deze geluidgevoelige bebouwing wel mogelijk. In
Zaanstad komen deze gronden hoofdzakelijk in Assendelft voor.
In artikel 2.2.2 van het Luchthavenindelingbesluit en de bij dit besluit behorende
overzichtskaart hoogtebeperkingen, worden gronden aangewezen die bewerkstelligen dat in
beginsel geen objecten worden opgericht of geplaatst die hoger zijn dan de op kaart
aangegeven maximale waarden. In Zaanstad betreft dit een uitsluitend gebieden met een
maximale hoogte van 150 meter.
4

Wet- en regelgeving voor externe veiligheid

4.1
Algemene beleid voor externe veiligheid
Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die
ontstaan voor de omgeving bij de productie, het gebruik, de opslag en transport van
gevaarlijke stoffen en het gebruik van de luchthaven Schiphol. De risico’s van de productie,
het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen legt beperkingen op aan de
directe omgeving. Zo zijn bijvoorbeeld tussen een opslag voor gevaarlijke stoffen en
woningen veiligheidsafstanden nodig. De beslissingsbevoegde overheidsorganen moeten
bij het nemen van de besluiten op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening (hierna:
Wro) en de Wet milieubeheer (hierna: Wm) rekening houden met externe veiligheid.
4.2
Beleid verantwoording groepsrisico gemeente Zaanstad
Bij de beoordeling van de externe veiligheid moet veelal ook een verantwoording van het
zogenaamde groepsrisico plaatsvinden. Het college van Zaanstad heeft op 04 juni 2008 het

beleidskader verantwoording groepsrisico gemeente Zaanstad vastgesteld. In het
beleidskader is de bestuurlijke visie, hoe binnen de gemeente Zaanstad de verantwoording
van het GR wordt uitgevoerd, opgenomen. Het beleidskader bevat naast een drietal
trajecten voor de verantwoording van het groepsrisico bij het planvormingsproces tevens
een viertal richtsnoeren bij ruimtelijke besluiten over (her)inrichting van een gebied.
4.3

Risicodragende activiteiten bij bedrijven

4.3.1 Besluit externe veiligheid inrichtingen
De regelgeving voor de opslag of de handelingen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven is
opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen wet milieubeheer (hierna Bevi). Het
besluit is op 28 oktober 2004 in werking getreden. Het doel van het besluit is de risico’s,
waaraan individuele- en groepen burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld, tot een
aanvaardbaar niveau te beperken. Het Besluit is van toepassing op de bedrijven, die
overlijdensrisico’s voor personen buiten het bedrijfsterrein, als gevolg van gevaarlijke
stoffen, veroorzaken. In artikel 2 van het Bevi is aangegeven welke bedrijven onder het
besluit vallen.
Het besluit is erop gericht, dat de normen voor het plaatsgebonden risico en de regels voor
de verantwoording van het groepsrisico worden nageleefd. Toepassing van deze regels
vindt plaats bij de beslissingen over de risicobronnen, zoals verlening van een
milieuvergunning en bij de beslissingen over de ruimtelijke ordening in de omgeving van die
risicobronnen, zoals bij vaststelling van een structuurplan, bestemmingsplan of vrijstelling
van het bestemmingsplan. Hiermee worden de aan te houden afstanden tussen bedrijven
met gevaarlijke stoffen en (beperkte) kwetsbare bestemmingen gewaarborgd.
4.3.2 Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)
De regels voor de uitvoering van het Bevi zijn in de Regeling externe veiligheid inrichtingen
(hierna Revi) opgenomen. De Revi bevat de regels voor de aan te houden risico afstanden en
de wijze waarop risico berekeningen moeten worden uitgevoerd.
4.3.3 Vuurwerkbesluit
Het vuurwerkbesluit (maart 2002) geeft een definitie van consumenten- en professioneel
vuurwerk, bepaalt de veiligheidsafstanden die tussen vuurwerkbedrijven en de bebouwde
omgeving moeten worden aangehouden en beschrijft de eisen die gesteld worden aan de
opslag van vuurwerk. Met de Regeling nadere eisen aan vuurwerk uit 2004 is het
Vuurwerkbesluit nader ingevuld. De Regeling is in oktober 2006 gewijzigd om het
Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken.
4.4

Vervoer van gevaarlijke stoffen

4.4.1 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
De externe veiligheid aspecten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het
water en het spoor zijn momenteel geregeld in de circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen (cRnvgs) en het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Om het Basisnet
wettelijk te verankeren wordt momenteel bestaande wetgeving aangepast en nieuwe
wetgeving ontwikkeld. Daarom wordt De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) momenteel
herzien. De regelgeving met betrekking tot het Basisnet (vanuit de vervoerskant) wordt hierin
opgenomen. Voor het wettelijk vastleggen van de regels voor de ruimtelijke ordening is het
Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in ontwikkeling. De inwerkingtreding van de
gewijzigde Wvgs en het Btev is nog onduidelijk. Tot die tijd is de circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS) van kracht.
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen bestaat uit drie onderdelen: Basisnet Weg, Basisnet
Water en Basisnet spoor. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar
2040) duidelijkheid te bieden over de maximale risico’s die het vervoer van gevaarlijke
stoffen mag veroorzaken en voorkomen dat er nieuwe veiligheidsknelpunten langs de
transportroutes ontstaan. In de basisnetten wordt voor alle rijkswegen, hoofdvaarwegen en

het spoor een risicoplafond (hoe hoog het risico maximaal mag zijn), vastgesteld voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt beschreven welke ruimtelijke
ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan in het gebied tot 200 meter vanaf de weg, water
of spoor. Bij de vaststelling van het Basisnet is rekening gehouden met de ruimtelijke
plannen van gemeenten (ongeacht de ontwikkelingsfase van de plannen). Op deze manier
houdt het Basisnet rekening met de komende ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van
de transportroutes. In de basisnetten staan kortom, welke gevaarlijke stoffen over welke
wegen, vaarwegen en het spoor mogen worden vervoerd en hoe de ruimte ernaast gebruikt
kan worden. Tot de wettelijke verankering van de Basisnetten is geregeld, zijn de
basisnetten weg en water opgenomen in de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen (cRNVGS).
4.4.2 Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs)
De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgesteld in de Circulaire
Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRnvgs). Met de circulaire Rnvgs wordt het
beleid rond risiconormering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in uitvoering gebracht.
In de circulaire is qua beleid zoveel mogelijk aangesloten bij het Bevi. Hierin staan analoog
aan het Bevi grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De
gemeente moet op basis van de circulaire bij het vaststellen van een bestemmingsplan
rekening houden met de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wanneer de
wettelijke verankering van de risiconormering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is
gerealiseerd, zal de circulaire worden ingetrokken. De wettelijke verankering zal met de
wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en met de inwerking treden van het
Besluit transportroutes externe veiligheid (Betv) worden geregeld. De Wet en het besluit zijn
nog niet in werking getreden.
4.4.3 Beleidsnota Routering vervoer gevaarlijke stoffen
Het bestuur van de gemeente Zaanstad heeft op 12 juni 2008, registratienummer 39264, de
beleidsnota route voor het transport van gevaarlijke stoffen over de wegen in Zaanstad
vastgesteld.
Het doel van beleid is het bepreken van de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen in
Zaanstad. Hiervoor is een verplichtte route voor het vervoer van routeplichtige gevaarlijke
stoffen vastgesteld. De vastgestelde route geeft vanuit veiligheidsoogpunt zo weinig
mogelijk risico voor inwoners. De route loopt voornamelijk door gebieden, waar weinig
mensen het risico lopen om aan de gevaarlijke stoffen te worden blootgesteld, als er een
ongeval tijdens het vervoer plaatsvindt. Het afwijken van deze route is alleen toegestaan met
een ontheffing.
4.5
Structuurvisie buisleidingen 2011-2035
Volgens de structuurvisies buisleidingen zijn geen toekomstige buisleidingenstraten binnen
het plangebied gepland. Het plangebied ligt ook niet binnen het invloedsgebied van een
buisleidingenstraat dat buiten het plangebied zich bevindt. Daarom wordt hier niet nader
ingegaan op de structuurvisie buisleidingen.
4.5.1 Besluit externe veiligheid buisleidingen
De externe veiligheidsaspecten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is
geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het besluit is op 1 januari
2011 in werking getreden. Het Besluit is van toepassing op de aardgastransportleidingen
met een werkdruk vanaf 16 bar of meer en op de buisleidingen met aardolieproducten.
De regels in het besluit buisleidingen zijn gericht op de exploitant van een buisleiding en het
bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening. Het Besluit bevat regels voor de
risiconormering en -zonering langs buisleidingen, het opnemen van voorschriften in
bestemmingsplannen, technische eisen, het aanwijzen van een toezichthouder, melding van
incidenten en beschikbaarheid van noodplannen. Het Besluit sluit qua systematiek geheel
aan bij het Bevi en de circulaire voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit houdt in dat ook
voor buisleidingen het basis veiligheidsniveau van 10-6 per jaar voor het plaatsgebonden
risico (PR) voor zowel bestaande situaties als bij nieuwe ruimtelijke plannen geldt. Verder

wordt verantwoording van het groepsrisico verplicht gesteld wanneer een nieuw besluit
wordt genomen. Bijvoorbeeld het bevoegd gezag dat een besluit neemt over de aanleg van
een nieuwe leiding of van een nieuw ruimtelijk plan is ook verantwoordelijk voor de
verantwoording van het groepsrisico.
4.6
Normstelling voor externe veiligheid
De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor
activiteiten met gevaarlijke stoffen of transport van gevaarlijke stoffen in relatie tot de
omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (hierna PR) en het
groepsrisico (hierna GR). De begrippen zijn vastgelegd in het Bevi en de circulaire Rvgs en is
opgenomen in het concept Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) en het Besluit
externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
4.6.1 Het plaatsgebonden risico (PR)
Het plaatsgebonden risico (hierna PR) is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu
en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een bedrijf of een
transportroute bevindt, overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen
binnen een bedrijf of op een transportroute. Bij het PR is de omvang van het risico een
functie van de afstand. Hierbij geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner het risico. De
definitie van het PR voor de bedrijven met gevaarlijke stoffen is in het artikel 1, lid 1
onderdeel o van het Bevi en voor de transportroutes is in het paragraaf 2.3.1 van de cRnvgs
en voor buisleidingen in het (Bevb) opgenomen.
Voor het PR is gekozen voor een basisveiligheidsniveau. Dit basisniveau bepaalt dat het
risico om te overlijden aan een ongeluk met een gevaarlijke stof voor omwonenden niet
hoger mag zijn dan één op één miljoen per jaar (1.10-6 per jaar). Voor de beoordeling van
het PR zijn in artikel 8 lid 1 en 2 van het Bevi grens - en richtwaarden opgenomen. De
grenswaarden zijn harde normen waarvan niet mag worden afgeweken en de richtwaarden
moeten zoveel als mogelijk worden nageleefd. Van de richtwaarde kan door zwaar wegende
redenen (gemotiveerd) worden afgeweken.
Bij de beoordeling van het PR wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare- en beperkt
kwetsbare bestemmingen. In artikel 1, eerste lid, onderdelen a en m, van het Bevi is bepaald
wat een kwetsbare bestemming respectievelijk een beperkt kwetsbare bestemming is en in
de bijlage 2 van de cRnvgs een lijst met kwetsbare- en beperkt kwetsbare bestemmingen
opgenomen.
Kwetsbare bestemmingen zijn objecten waar personen doorgaans langere tijd verblijven
en/of grote groepen mensen bijeenkomen en/ of waar mensen met een slechte mobiliteit
aanwezig zijn. Voorbeelden van kwetsbare bestemmingen zijn woningen, scholen,
bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Beperkt kwetsbare bestemmingen zijn overige objecten
waar personen geen langere tijd verblijven, zoals, bedrijven, (kleinere) kantoren, winkels en
sportterreinen.
Voor kwetsbare bestemmingen geldt de PR-norm van 10-6 per jaar als grenswaarde. Voor
beperkt kwetsbare bestemmingen is deze norm een richtwaarde. Het PR kan worden
weergegeven als een contour op een kaart die punten met een gelijk risico met elkaar
verbindt. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de plaatsgebonden risiconorm van 10-6 per jaar
als een afstandcontour rondom een risico bedrijf of transportroute wordt weergegeven.
Binnen deze contour is aanwezigheid van een kwetsbare bestemming niet toegestaan.
Binnen deze contour is aanwezigheid van een beperkt kwetsbare bestemming in principe
ook niet toegestaan.
4.6.2 Het groepsrisico (GR)
Het groepsrisico (hierna GR) is de kans per jaar dat ten minste 10, 100, 1000 personen
overlijdt als direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een bedrijf of een
transportroute en een ongeval met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf of op een
transportroute. Dit is opgenomen in het artikel 1, lid 1, onderdeel j van het Bevi en in het

paragraaf 2.3.2 van de cRnvgs. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp
en het aantal mogelijke slachtoffers binnen het invloedsgebied van een risicobron.
Daardoor is het GR een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp of te wel een
zwaar ongeval.
Het GR kan niet in contouren worden uitgedrukt, maar kan wel worden vertaald in een
dichtheid van personen per hectare. Hoe meer personen per hectare in het invloedsgebied
van een risicobron aanwezig is, hoe groot het aantal (mogelijke) slachtoffer is. Het
invloedsgebied van een risicobron begint bij de risicobron en eindigt bij 1% letaliteitsgrens
van de effectenafstand • tenzij wettelijk anders is bepaald.
Het GR wordt weergegeven in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke
slachtoffers (N) en op de verticale as de cumulatieve kansen (f) per jaar op het aantal
dodelijke slachtoffers. Het verloop van deze curve geeft een beeld van het groepsrisico.
Deze curve wordt ook de fN-curve genoemd.
Voor de beoordeling van het groepsrisico bestaat géén harde norm wel een buitenwettelijke
oriëntatiewaarde. Dit is een soort ijkpunt voor de omvang van het groepsrisico. De omvang
van het brekende groepsrisico wordt vergelijken met de oriëntatiewaarde.
4.6.3 Verantwoording van het groepsrisico
In het artikel 13 van het Bevi en in het artikel 4 van de cRvgs is voor beslissingbevoegde
overheden de taak opgenomen bij ruimtelijke besluiten zoals een bestemmingsplan elke
verandering van het groepsrisico boven of onder de oriëntatiewaarde verantwoorden. De
aanvaardbaarheid van de verandering van het groepsrisico moet worden gemotiveerd. Per
situatie moet de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgewogen tegen het risico van een
zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen. Het beslissingbevoegde bestuurorgaan moet expliciet
aangeven hoe de diverse factoren zijn beoordeeld en eventueel in aanmerking komende
maatregelen om risico’s te verminderen zijn afgewogen.
Kortom bij de verantwoording van het GR gaat om de afweging tussen het accepteren van
een bepaald risico op een zwaar ongeval die een groep mensen kan treffen en het
maatschappelijke en economische belang van bijvoorbeeld een ruimtelijke ontwikkeling.

5

Wet- en regelgeving voor geur

Bedrijfsactiviteiten kunnen geurhinder veroorzaken bij omwonenden.
5.1
Landelijk geurbeleid
Het landelijke geurbeleid ligt vast in de Ministeriele brief van 30 juni 1995. Hierin is het
volgende opgenomen:
•
Als er geen hinder is zijn geen maatregelen nodig
•
Nieuwe hinder moet worden voorkomen
•
Bij hinder moeten maatregelen worden getroffen op basis van BBT . De mate van
hinder kan worden bepaald via TLO’s , klachtenregistratie, hinderenquête etc.
•
De mate van hinder die acceptabel is wordt vastgesteld door het bevoegde
bestuursorgaan
•
Decentrale overheden kunnen dus zelf gemotiveerd geurbeleid vaststellen en
hiernaar handelen.
Op 30 juni 1995 gold de doelstelling van NMP2 (uit 1989):
•
(landelijk beoordeeld) maximaal 12% geurgehinderden t.g.v. industrie in 2000
•
Geen ernstig gehinderden in 2010
Aangezien de decentrale overheden zelf gemotiveerd geurbeleid kunnen vaststellen heeft
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad op 7 april 2009 de
beleidslijn geur vastgesteld.

5.2
Gemeentelijk geurbeleid
Zaanstad heeft in 2003 het initiatief genomen lokaal geurbeleid op te stellen, waarbij het
aspect hinderbeleving een belangrijke rol speelt. Er is daartoe een instrument ontwikkeld om
de geursituatie in beeld te brengen, de Geurmaatlat. Vervolgens is het gebruik van de
Geurmaatlat in de praktijk toegepast in een drietal proefgebieden. Knelpunt bij het
ontwikkelen van het beleid bleek de onbetrouwbaarheid van veldmetingen voor geur. Dit
knelpunt lijkt voorlopig niet op te lossen. Zaanstad heeft echter toch behoefte aan enerzijds
het terugdringen van de geurhinder in Zaanstad en anderzijds mogelijkheden voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Op 7 april 2009 is door het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Zaanstad de beleidslijn geur vastgesteld. Het vastgestelde
geurbeleid beoogt een pragmatische oplossing voor de korte termijn. Met deze tussenstap
wordt beoogd de doelstelling van de ruimtelijke milieuvisie om de leefbaarheid te
verbeteren serieus invulling te geven.
De cacaobonen verwerkende bedrijven zijn uitgezonderd van de beleidslijn geur, omdat
daarvoor de Bijzondere Regeling (BR) van de NeR geldt (zie verderop in deze tekst).
5.2.1 Drie sporenaanpak voor geur
In het vastgestelde geurbeleid wordt uitgegaan van een drie sporenaanpak, namelijk:
•
Pragmatische oplossing uitrollen over Zaanstad voor de korte termijn:
Bij de revisie van de vergunning Wet milieubeheer wordt aandacht besteed aan alle
milieuaspecten van de inrichting. Enkele geuremitterende bedrijven hebben in 2007 een
revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd. Aangezien er in 2007
nog geen lokaal geurbeleid was, dat zou kunnen worden vertaald naar de milieuvergunning,
is voor deze bedrijven een pragmatische oplossing gezocht. Er is in de milieuvergunning van
deze bedrijven een acceptabel hinderniveau per bedrijf afgesproken op basis van een
geuronderzoek. De te vergunnen situatie wordt in procesbeschrijvingen en geurreducerende
maatregelen (die meer dan BBT kunnen zijn) vastgelegd. Deze werkwijze sluit aan bij het
landelijke beleid en waarborgt dat de geurhinder in de komende jaren zal afnemen.
De bovengenoemde werkwijze zal worden toegepast bij de revisie van de
milieuvergunningen van alle geuremitterende bedrijven in Zaanstad. Daarmee zou de
geurbelasting in 10 jaar tijd behoorlijk kunnen worden teruggebracht. Hoeveel dat is, is pas
te berekenen als alle vergunningen zijn gereviseerd. De werkzaamheden die hiervoor
moeten worden verricht zijn:
•
Bij de revisievergunning een acceptabel geurhinder niveau met alle geuremitterende
bedrijven in Zaanstad vaststellen. Dit gebeurt bij voorkeur op basis van een hedonische
waarde bij 98 percentiel (maximale geurconcentratie norm die niet meer dan 2% van de tijd
mag worden overschreden). Als dat niet mogelijk blijkt zal dit gebeuren door het uitvoeren
van een geuronderzoek in ouE (odour units) in combinatie met een TLO.
•
De te vergunnen situatie in procesbeschrijvingen, absoluut emissieplafond en
geurreducerende maatregelen vastleggen.
Indien het niet mogelijk blijkt het aantal ernstig geur gehinderden te reduceren tot 0 in
gesprek gaan met het bedrijf over de mogelijke vervolgstappen die de Wet milieubeheer
biedt, waarbij uiteindelijk intrekking van de vergunning het uiterste middel kan zijn.
Het jaar 2014 is de eindtermijn voor de wettelijke actualisatieplicht van vergunningen.
Hierdoor moet eind 2014 de voorgestelde beleidslijn zijn gerealiseerd. De aanpak via de
revisievergunning is voor de gemeente een minimale inzet om de geurhinder aan te pakken.
Als er eerder aanleidingen zijn, bijvoorbeeld wijzigingen in de bedrijfsvoering, wensen voor
bedrijfsuitbreiding, gebiedsontwikkeling of mediation met de buurt, kan dit kansen bieden
om de geurproblematiek sneller aan te pakken. Om te monitoren of de doelstelling wordt
gehaald wordt gebruik gemaakt van de Zaanpeiling.
Bedrijven kunnen alleen maatregelen in de vergunning opgelegd krijgen als die tegen
aanvaardbare kosten zijn te realiseren. Hoe hoog de kosten per bedrijf zullen zijn is pas in

beeld te brengen als de maatregelenpakketten, om het overeen te komen acceptabele
geurhinderniveau te bereiken, bekend zijn. Als de kosten zodanig hoog zijn, dat het
voortbestaan van het bedrijf in het geding dreigt te komen, zijn de maatregelen niet af te
dwingen. Dit wordt kosteneffectiviteit genoemd. Een bijdrage van een overheid of een
ontwikkelende partij kan dan nog een optie zijn.
Op termijn wordt geurbeleid op basis van de Geurmaatlat mogelijk.
Als de Europese norm voor veldmetingen is vastgesteld en de omzetting naar een nationale
norm heeft plaatsgevonden kan de geursignaleringskaart worden ontwikkeld en zal op
termijn (mogelijk 2013) een lokaal geurbeleid op basis van de Geurmaatlat wel mogelijk zijn.
5.2.2 Aanpak en uitvoering
De belangrijkste punten uit het vastgestelde gemeentelijke geurbeleid zijn:
 Afspraken maken met alle geuremitterende bedrijven bij het traject van de
revisievergunning over een acceptabel hinderniveau op basis van een
geuronderzoek in combinatie met een geurbelevingsonderzoek.
 Het acceptabele hinderniveau uitdrukken in een hedonische waarde bij 98
percentiel. Indien dat niet mogelijk blijkt het emissieplafond uitdrukken in odour
units (ouE)
 De te vergunnen situatie in procesbeschrijvingen, absoluut emissieplafond en
geurreducerende maatregelen vastleggen in de omgevingsvergunning (voorheen
WM-vergunning).
 Indien bij een inrichting het niet mogelijk blijkt het aantal ernstig geurgehinderden
te reduceren tot 0 in gesprek gaan met het bedrijf over de mogelijke vervolgstappen
die de Wet milieubeheer biedt, waarbij uiteindelijk intrekking van de vergunning het
uiterste middel kan zijn.
De vastgestelde beleidslijn geur is weliswaar geen afwegingkader voor geur bij ruimtelijke
ontwikkeling, maar waarborgt wel dat de geurhinder in de komende jaren zal afnemen,
waardoor de ruimtelijke ontwikkeling weer mogelijkheden krijgt. Er kan op basis van het
vastgestelde geurbeleid voor nieuwe ontwikkelingen geen toetsing van de milieukwaliteit
voor geur plaatsvinden.
De enige mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen momenteel te toetsen is door gebruik te
maken van de VNG brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. Hierin zijn voor het aspect geur
richtafstanden opgenomen voor allerlei bedrijfsmatige activiteiten. Afhankelijk van de
gebiedtypering kan terugschaling plaatsvinden van de richtafstand. Dit zal per geval apart
moeten worden bekeken.
Daarnaast zijn er bedrijven die vallen onder een BR (=Bijzondere Regeling) in het kader van
de Nederlandse emissierichtlijnen (NeR). Een BR is een afwijking ten opzichte van de
algemene, brongerichte eisen voor een bepaald productieproces, proceshandeling of
branche. Indien sprake is van een bedrijf uit een bedrijfstak waarvoor een BR in de NeR is
opgenomen, wordt de Bijzondere Regeling voor de desbetreffende bedrijfstak gevolgd. In
een Bijzondere Regeling worden uitspraken gedaan over het hinderniveau en het
bijbehorende standaard maatregelenpakket. In dit standaard maatregelenpakket van de BR
zijn de technische, financiële en sociaaleconomische aspecten al verwerkt. Uitgangspunt is
dat toepassing van de BR leidt tot een acceptabel hinderniveau. De BR cacao omvat naast
een pakket branchebrede maatregelen ook een klein deel maatwerk per bedrijf.
5.3
Wet geurhinder en veehouderij
De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.
De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij
mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning).
5.3.1

Regeling geurhinder en veehouderij

In de Regeling geurhinder en veehouderij zijn geur emissiefactoren vastgesteld, evenals de
minimumafstanden voor pelsdieren en de wijze van omrekening naar geurbelasting en
afstandsbepaling wordt hierin beschreven.
5.3.2 Verspreidingsmodellen
De geurbelasting wordt berekend en getoetst met de verspreidingsmodellen V-Stacks
vergunning en V-Stacks gebied.
5.3.3 Vergunningverlening
De Wet geurhinder en veehouderij geeft twee methoden voor de beoordeling van de geur
van een veehouderij. Als de geuremissie van een dier bekend is, wordt met het
verspreidingsmodel V-Stacks de geurbelasting op een geurgevoelig object berekend. Als de
geuremissie van een dier niet bekend is, stelt de wet minimumafstanden tussen de
veehouderij en een geurgevoelig object.
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Wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit

6.1
Wet luchtkwaliteit
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet
milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit de genoemde
wet is veranderd. Omdat titel 2 handelt over de luchtkwaliteitseisen staat deze bekend als de
'Wet luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden
en vervangt het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’.
De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:
•
negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van
luchtverontreiniging aan te pakken;
•
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen
van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit
De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en
milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze
‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen
zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project
draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt
overschreden. De 3% grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de
jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen
met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ geen belemmering voor
ruimtelijke ontwikkeling als:
•
er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een
grenswaarde;
•
een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit
leidt;
•
een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
•
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het
NSL;
6.2
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften voor het meten en
berekenen van de concentratie - en depositie - van luchtverontreinigende stoffen. In de
Regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethoden opgenomen om concentraties van diverse
luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde
rekenmethoden geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de Regeling zijn ook voorschriften
opgenomen voor metingen met betrekking tot meetplaatsen en analyse.
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is op 15 november 2007 samen met de nieuwe
regelgeving voor luchtkwaliteit in werking getreden. De regeling is sindsdien aan aantal

malen gewijzigd en aangevuld. In de hierna volgende weergave worden die wijzigingen
meegenomen.
•
Samenvatting Regeling beoordeling
De belangrijkste regels uit de Regeling beoordeling zijn hieronder samengevat:
o I&M verstrekt elk jaar generieke gegevens (bijv. achtergrondconcentraties,
emissiefactoren voor weg en dier, dubbeltellingcorrectiegegevens en
meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij het uitvoeren van berekeningen;
o Het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen gebeurt volgens twee standaard
rekenmethoden (hierna SRM). Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in wegen
binnen een stedelijke omgeving (SRM1) en wegen in het open veld (SRM2). Het
CAR-model voldoet aan methode 1, het VLW-model voldoet aan methode 2. ISL2 is
een implementatie van SRM2;
o Bij het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen worden de concentraties van
stikstofdioxide en PM10 bepaald op maximaal tien meter van de wegrand (zie art
70);
o Het berekenen van de luchtkwaliteit bij een (punt)bron (inrichting) gebeurt met
SRM3, gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). ISL3a is een implementatie
van SRM3. Bij inrichtingen wordt gerekend vanaf de grens van de inrichting, bij elk
relevant toetspunt (met inachtneming van toepasbaarheidsbeginsel en
blootstellingscriterium);
o Andere generieke gegevens of rekenmethoden mogen ook gebruikt worden.
Daarvoor is wel toestemming van I&M vereist;
o Bij toetsing van een berekende waarde aan een grenswaarde, wordt uitgegaan van
een afgeronde waarde. Een halve eenheid (0,5) wordt afgerond naar het
dichtstbijzijnde even getal. 39,5 wordt dus 40. 38,5 wordt 38;
o De manier waarop luchtkwaliteitsonderzoek gerapporteerd wordt, moet aan een
aantal vereisten voldoen. Zo moet in ieder geval worden verantwoord waarom een
bepaalde rekenmethode wordt toegepast en worden onderbouwd, waarom
bepaalde invoergegevens zijn gebruikt.
o Het aandeel zeezout dat gecorrigeerd dient te worden op de jaargemiddelde
concentratie van zwevende deeltjes. Deze bedraagt voor de gemeente Zaanstad 6
µg/m³.
o Het aantal dagen dat gecorrigeerd dient te worden op het aantal
overschrijdingsdagen voor de 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m³. Voor
heel Nederland mag 6 overschrijdingsdagen worden afgetrokken.
Tevens is het ‘toepasbaarheidbeginsel’ geïntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke
plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden.
De belangrijkste gevolgen van de gewijzigde RBL zijn:
 geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang
heeft en waar geen bewoning is;
 geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van
industriële inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Dit omvat mede de (eigen)
bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wél
beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingscriterium een rol). Toetsing
vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein;
 geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de
middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de
middenberm.
6.3
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de decentrale overheden
in de gebieden waar de normen worden overschreden. Voor deze gebieden zijn Regionale
Samenwerkingsprogramma's Luchtkwaliteit (RSL's) opgesteld die samen met het nationale
plan de basis vormen voor het NSL.
In de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 5) is de wettelijke basis voor het NSL opgenomen. Het
NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke
ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het betreft ruimtelijke, verkeers- en

infrastructurele besluiten en vergunningen voor industriële installaties waarover de
overheden de komende vijf jaar een besluit willen nemen.
De positieve effecten (maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren) overtreffen de
negatieve effecten (ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren). Door uitvoering
van het NSL wordt overal in Nederland uiterlijk in juni 2011 de grenswaarde voor fijn stof en
in januari 2015 de grenswaarde voor stikstofdioxide gehaald.
Het Rijk coördineert de totstandkoming en uitvoering van het NSL. Het Rijk maakt met
provincies en gemeenten afspraken over toetsbare resultaten; in de NSL-gebieden moeten
de normen voor luchtkwaliteit worden gehaald. De overheden kunnen op de uitvoering van
de NSL-maatregelen worden afgerekend.
Voor de gemeente Zaanstad zijn de volgende projecten aangemeld:
•
Hembrugterrein, bedrijventerrein 48 ha;
•
Achtersluispolder, bedrijventerrein 94 ha;
•
Hoogtij, bedrijventerrein 140 ha;
•
Inverdan, gemengd gebied, 77.500 m2 kantoren + 53.000 m2 overige voorzieningen
+ 100 ha bedrijfsterrein + 2.700 woningen;
•
Zaandam Zuid Oost, woningbouwplan 3364 woningen.
Voor deze projecten zijn geen maatregelen opgenomen in het NSL en hoeft er geen
onderzoek naar de luchtkwaliteit te worden uitgevoerd.
Het ministerie van I&M (voorheen VROM) wil en moet de vinger aan de pols houden tijdens
de looptijd van het NSL. Hiervoor zal de luchtkwaliteit jaarlijks moeten worden gemonitoord.
Ten behoeve van de monitoring is in opdracht van het ministerie van VROM de
Monitoringstool ontwikkeld. Dit is een afgeleide van de huidige Saneringstool. Gemeenten,
provincies en het rijk rapporteren jaarlijks over de genomen maatregelen, uitgevoerde
projecten, de verkeersintensiteiten en andere relevante gegevens. Met deze gegevens
wordt de Monitoringstool gevuld en kunnen de overheden de luchtkwaliteit over het
afgelopen jaar berekenen.
6.4
AMvB ‘Niet In Betekenende Mate’ (NIBM)
In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM)
en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die
betrekking hebben op het begrip NIBM. Per 1 augustus 2009 geldt als NIBM 3% van de
grenswaarde. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen,
kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan
de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor
het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere
wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project
NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven.
Om versnippering van ‘in betekenende mate’ ( IBM) projecten in meerdere NIBM-projecten
te voorkomen is een anti- cumulatieartikel opgenomen. In de Handreiking NIBM is de
toepassing van het Besluit NIBM en de Regeling NIBM toegelicht en uitgewerkt. De bijdrage
van NIBM-projecten aan de luchtverontreiniging wordt binnen het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ( NSL) gecompenseerd met algemene
maatregelen.
Projecten die wel ‘in betekenende mate’ bijdragen, zijn voor het merendeel opgenomen in
het NSL. Het NSL is erop gericht om overal de Europese grenswaarden te bewerkstelligen.
Daartoe is een pakket aan maatregelen opgenomen in het NSL: zowel (generieke)
rijksmaatregelen als locatiespecifieke maatregelen van gemeenten en provincies. Dit pakket
maatregelen zorgt ervoor dat alle negatieve effecten van de geplande ruimtelijke
ontwikkelingen ruim worden gecompenseerd. Bovendien worden alle huidige
overschrijdingen tijdig opgelost, d.w.z. binnen de gestelde termijn na verlening van
derogatie door de EU.
6.5
Besluit gevoelige bestemmingen
Op 15 januari 2009 is het Besluit ‘gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’ in
Staatsblad nr. 14 gepubliceerd, waarna het besluit op 16 januari 2009 in werking getreden is.

Met dit Besluit wordt de bouw van zogenaamde ‘gevoelige bestemmingen’, zoals een mfa,
kinderopvang en een verzorgingstehuis, een verpleegtehuis of een bejaardentehuis, in de
nabijheid van snelwegen en provinciale wegen beperkt, indien op de locatie een
overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit plaatsvindt. Dit geldt voor
‘gevoelige bestemmingen’ die worden gerealiseerd binnen 300 meter vanaf de rand van een
rijksweg of 50 meter vanaf de rand van een provinciale weg.
6.6
Projectsaldering luchtkwaliteit 2007
De Regeling ‘Projectsaldering luchtkwaliteit 2007’ is op 15 november 2007 in werking
getreden. De regeling werkt de regels voor projectsaldering uit de ‘Wet luchtkwaliteit’ uit.
Projectsaldering geeft de mogelijkheid om ruimtelijke plannen uit te voeren die:
•
in betekenende mate ( IBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging en
•
zorgen voor overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide en
•
niet in NSL zijn opgenomen.
Zonder projectsaldering zouden de plannen niet uitgevoerd kunnen worden.
Projectsaldering moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie
heeft met het plangebied. Het gaat daarbij ook om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke
iets kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren.
Overheden moeten de maatregelen die de luchtkwaliteit in het grotere gebied per saldo
verbeteren, zo veel mogelijk tegelijkertijd met dit project realiseren. De regeling stelt eisen
aan overheden om ruimtelijk besluiten goed te onderbouwen en te motiveren. Ook moeten
zij rekening houden met andere aspecten zoals blootstelling en goede ruimtelijk ordening.
6.7
Luchtkwaliteitsplan
Als voor een stof (bijvoorbeeld stikstofdioxide) een overschrijding is geconstateerd van een
'plandrempel' moet de gemeente een plan maken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit
plan moet binnen een jaar na het constateren van de overschrijding van de plandrempel
opgesteld zijn.
Dus: gemeenten die in 2008 voor de eerste keer te maken hadden met een plandrempeloverschrijding, constateerden dat bij de rapportage van de luchtkwaliteit over 2008 in 2009
en moeten in 2010 een luchtkwaliteitsplan gereed hebben. Gemeenten die bij de
rapportage over 2008 op dezelfde locaties als voorgaande jaren een
plandrempeloverschrijding aantroffen, hoeven hiervoor niet opnieuw een plan in te dienen
(dit is alleen voor nieuwe locaties noodzakelijk).
In de gemeente Zaanstad zijn volgens de rapportages van de luchtkwaliteit de afgelopen
jaren geen plandrempeloverschrijdingen geconstateerd. Desondanks is er voor de
gemeente Zaanstad een Luchtkwaliteitplan 2010 opgesteld. Het plan geeft de maatregelen
weer die Zaanstad de komende jaren wil nemen om de luchtkwaliteit in de gemeente te
verbeteren. Het betreffen maatregelen die niet direct betrekking hebben op de inrichting
voor de ruimtelijke ordening.
6.8
Grenswaarden voor de luchtkwaliteit
In de onderstaande tabel is een overzicht van de plandrempels en de grenswaarden
weergegeven, zoals die in het Wet milieubeheer, bijlage 2, zijn opgenomen. Een
plandrempel geeft het kwaliteitsniveau aan van de buitenlucht dat bij overschrijding
aanleiding geeft tot het opstellen van een plan waarin wordt aangegeven op welke wijze
voldaan wordt aan de grenswaarden.
Tabel. Overzicht van de plandrempels en grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit
Stof
Type norm
Grenswaarde in μg/m3
Grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar
SO2
mag worden overschreden in μg/m3 *)
125 μg/m³
300 μg/m³ (tot 1 januari 2015)
Grenswaarde (humaan; uurgemiddelde dat 18 keer per jaar
mag worden overschreden in μg/m3 *)
200 μg/m³ (vanaf 1 januari 2015)
NO2
60 μg/m³
(tot 1 januari 2015)
Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in μg/m3 *)
40 μg/m³
(vanaf 1 januari 2015)
PM10
Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in μg/m3 *)
40 μg/m³

CO
Benzeen
BaP
μg/m³ =
ng/m³ =
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Grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar
mag worden overschreden in μg/m3 *)
Grenswaarde (humaan; 98 percentiel van 8 uurgemiddelde in
μ/m3 *)
Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in μg/m3 *)
Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in ng/m3 **)
microgram per kubieke meter
nanogram per kubieke meter

50 μg/m³
10.000 μg/m³
5 μg/m³
1 μg/m³

Wet- en regelgeving voor Bodem

7.1
Wet bodembescherming (Wbb)
De Wet bodembescherming (Wbb) bevat algemene regels om bodemverontreiniging te
voorkomen. De wet bestaat (in hoofdlijnen) uit een drietal regelingen, te weten, een regeling
voor:
•
de bescherming van de bodem, met daarin opgenomen de plicht voor veroorzakers
alles wat zij toegevoegd hebben aan verontreiniging te verwijderen;
•
de aanpak van overige bodemverontreiniging op land;
•
de aanpak van overige bodemverontreiniging in de waterbodem.
7.2
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft als
uitgangspunt een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren door een combinatie van
maatregelen en voorzieningen.
7.3
Besluit Bodemkwaliteit - kwalibo
Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is de naam waaronder
regelgeving bekend staat die de uitvoering van de kwaliteit in het bodembeheer moet
verbeteren. Kwalibo is met ingang van 1 januari 2008 opgenomen in het Besluit
bodemkwaliteit. Het Besluit stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de
uitvoerende organisaties. Bedrijven en overheidsinstanties, de zogenoemde
bodemintermediairs, die aangewezen werkzaamheden willen uitvoeren, moeten in het bezit
zijn van een certificaat en een erkenning. Opdrachtgevers mogen alleen gebruik maken van
erkende bodemintermediairs. Een overzicht van erkende bodemintermediairs is opgenomen
op de website van Agentschap NL.
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Duurzaamheid

8.1.1 Wet en regelgeving
Het Nederlandse energiebeleid wordt sterk beïnvloed door internationale ontwikkelingen en
het Europese energiebeleid. Deze doelen zijn na het verschijnen van het Kyoto protocol nog
steeds opgenomen in het energiebeleid. Ook de EU heeft doelen gesteld en afspraken
gemaakt voor elke lidstaat met betrekking tot duurzame energie. Zo moet Nederland 6 %
van het totaal aan opgewekte elektriciteit, duurzaam opwekken (PCCC, 2005).
Het Ministerie van Economische Zaken heeft echter als doelstelling dat in 2010 9% van de
opgewekte elektriciteit duurzaam moet zijn. Verder moet 17% van de elektriciteit duurzaam
worden opgewekt in 2020 en moet de totale energie (dus ook warmte) voor 10% uit
duurzaam opgewekte energie bestaan (de Lange, 2001). Voor de invulling van deze doelen
is in het Nederlandse energiebeleid naar voren gekomen dat ca. 42-45% van de duurzame
energie afkomstig zal zijn van het gebruik van biomassa. Voor de productie van elektriciteit
verwacht men dat ongeveer ¾ van de gestelde 9% duurzaam afkomstig zal zijn van
biomassa. Er zijn verschillende energieproductietechnologieën die als brandstof biomassa
gebruiken voorhanden, namelijk verbranding, vergisting en vergassing.
8.1.2

Gemeentelijk duurzaamheidbeleid

De gemeenteraad van Zaanstad heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, die
zijn neergelegd in de ruimtelijke milieuvisie. De raad heeft de wens uitgesproken dat
Zaanstad in 2020 klimaatneutraal is en behoort tot de top 10 van milieuvriendelijkste
gemeenten in Nederland.
Bestemmingsplannen kunnen op bepaalde punten bijdragen aan het realiseren van de
Zaanse duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de bestemming voor
duurzame energiebronnen, bestemmingen voor fietsroutes en openbaar vervoerroutes,
duurzaam waterbeheer, zongerichte of zuid-verkaveling van bebouwing ten behoeve van
passieve zonne-energie (gebouworiëntatie), bestemmingen voor compact bouwen / dubbel
ruimtegebruik, bestemmingen voor (gescheiden) afvalsystemen, beeldkwaliteit van woon- en
leefmilieu, de aanwijzing van bestemmingen voor een ecologische structuur, behoud van
natuurwaarden, en dergelijke. Duurzaamheidsaspecten kunnen echter slechts in een
bestemmingsplan worden opgenomen voor zover deze ruimtelijk relevant zijn. Deze
aspecten hebben namelijk invloed op de inrichting van de ruimte.
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Wet- en regelgeving voor Natuurwaarden

9.1

Europese wetgeving

9.1.1 EG Vogelrichtlijn (VR):
De in 1979 door de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgestelde Vogelrichtlijn
(79/409/EEG) heeft tot doel: de bescherming van het beheer van alle op het grondgebied
van de Europese unie in het wild levende vogels en hun habitats. Op grond van de VR zijn
gebieden aangewezen als Speciale Beschermingszone. De minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (voorheen LNV) heeft geen delen van Zaanstad
aangewezen/aangemeld als Speciale Beschermingszone in de zin van artikel 4 van de VR.
9.1.2 EG Habitatrichtlijn (HR)
De in 1992 vastgestelde HR (92/43/EEG) is het voornaamste stuk wetgeving van de
Europese Gemeenschap ter bevordering en behoud van de biologische verscheidenheid. De
richtlijn heeft betrekking op zowel de bescherming van soorten als op bescherming van
gebieden. Iedere lidstaat moet op zijn grondgebied de gebieden, die voor het behoud van
de onder de richtlijn vallende habitats en soorten het belangrijkst zijn, identificeren en
vervolgens aanwijzen als Speciale Beschermingszone. Binnen deze Speciale
Beschermingszones geldt ook de verplichting om passende maatregelen te nemen om de
kwaliteit van de leefgebieden van beschermde soorten niet te laten verslechteren. Verder
mogen er geen storende factoren in de gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben
voor het voortbestaan van de soorten die door de HR beschermd worden.
9.2

Landelijke wetgeving

9.2.1 Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)
Nederland heeft sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet regelde de bescherming
van bepaalde aangewezen natuurgebieden, waarbij onderscheidt werd gemaakt tussen
Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten. Ook werd met behulp van voorgenoemde wet
een aantal soorten planten en dieren beschermd die niet werden beschermd door wetten
die eerder tot stand waren gekomen, zoals de Vogelwet. In 1998 is de
Natuurbeschermingswet gewijzigd om de wet aan te passen aan de Europese regelgeving.
De Europese verplichtingen voor soortbescherming zijn in 2002 overgenomen door de
Flora- en faunawet. Op 1 oktober 2005 zijn, met de inwerkingtreding van de gewijzigde
Natuurbeschermingswet 1998, de verplichtingen die voortvloeien uit de VR en HR omgezet
in nationale wetgeving. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden zijn in de Nb-wet
opgenomen als Natura 2000 gebieden.
De bescherming van Natura 2000 gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) volgens de
gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 gebeurt met behulp van een vergunningenstelsel.

Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen LNV). Daarnaast stelt Nederland de
komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen beheersplannen op, die
duidelijk maken welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en om die gebieden. Ingeval
een plan of project significante gevolgen voor een SBZ kan hebben, moet worden voorzien
in een ‘passende beoordeling’. Wanneer een plan of project naar verwachting leidt tot
mogelijke significante gevolgen, dient een vergunning als gevolg van de
Natuurbeschermingswet te worden verkregen. De eventuele noodzakelijke passende
beoordeling dient in het kader van de vergunningsprocedure te worden verricht.
In Zaanstad zijn enkele gebieden, in het kader van de HR, aangewezen als Speciale
Beschermingszone (SBZ). Het betreft de volgende gebieden:
•
Polder Westzaan: bijna de gehele Polder Westzaan ten westen van de
bebouwingsgrens van Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk en Wormerveer tot aan de
Nauernasche Vaart en het Noorderveen ten westen van de Nauernaschevaart.;
•
Kalverpolder: de gehele Kalverpolder ten noorden van de Leeghwaterweg,
behoudens de gedeelten direct grenzend aan de Zaanse Schans
Buiten de gemeentegrenzen is het gedeelte van de Oostzanerveld ten oosten van de A8 en
de A7 aangewezen als SBZ. Dit gebied kan van belang zijn in verband met externe werking.
De bescherming van bestaande Beschermde Natuurmonumenten is ook geregeld in de
Natuurbeschermingswet 1998. Binnen het grondgebied van Zaanstad ligt één Beschermd
Natuurmonument “Ham en Cromenije”. Dit Beschermde Natuurmonument maakt geen deel
uit van een Natura 2000 gebied. Handelingen, in of rondom dit beschermde
natuurmonument, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de
natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren en planten in dat gebied, of die het
Beschermde Natuurmonument ontsieren, zijn verboden, tenzij de minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen LNV) of de provincie een vergunning heeft
verleend. Vergunningen worden in beginsel alleen verleend in geval van een zwaarwegend
openbaar belang van de ruimtelijke ingreep.
9.2.2 Flora- en faunawet (Ffwet)
De Flora- en faunawet is in werking getreden op 1 april 2002 en regelt de bescherming van
planten- en diersoorten. In de Flora- en Faunawet zijn onder andere EU-richtlijnen voor de
bescherming van soorten opgenomen (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn). De Flora- en Faunawet
heeft tot doel de in het wild levende planten- en dierensoorten te beschermen.
Het uitgangspunt van de wet is “Nee, tenzij”. Dit betekent dat activiteiten met een
schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op
schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden ‘tenzij’ worden afgeweken.
Daarnaast heeft iedereen de plicht om voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild
levende planten en dieren en hun directe leefomgeving.
De verbodsbepalingen houden onder andere in dat (beschermde) planten niet geplukt
mogen worden. Handelingen waarmee beschermde dieren worden verontrust, verjaagd,
gevangen of gedood zijn verboden. Ook het verontrusten en beschadigen van rust- en
voortplantingsplaatsen van beschermde dieren is verboden. De beschermde soorten worden
genoemd in diverse besluiten en regelingen.
Bij ruimtelijke ingrepen en projecten, zoals wegenaanleg of woningbouw, waarbij als
neveneffect beschermde soorten negatief (kunnen) worden beïnvloed, is de minister van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen LNV) het bevoegde gezag. In de
Flora- en Faunawet wordt niet aangegeven welke concrete activiteiten wel en niet zijn
toegestaan. Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen zijn
twee soorten vrijstellingen mogelijk:
•
een algemene vrijstelling (voor algemene soorten);

•
een vrijstelling op voorwaarde, dat wordt gehandeld conform een goedgekeurde
gedragscode (voor zeldzamer soorten).
Bij de vrijstellingsregeling zijn twee criteria belangrijk: de zeldzaamheid van de aangetroffen
soort en de ingrijpendheid van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer de soort en hoe
ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling.
Als schade aan beschermde soorten onvermijdelijk is en er geen gebruik gemaakt kan
worden van een vrijstelling, dient een ontheffing te worden aangevraagd op grond van
artikel 75 van de wet bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(voorheen LNV).
9.2.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te
ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, waar de natuur voorrang heeft. Het
vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het is de basis van een beleidsplan dat
tot doel heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren. Het netwerk helpt voorkomen
dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde
verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.
De begrenzing van de EHS is in hoofdlijnen vastgelegd in de Nota Ruimte en verder
uitgewerkt in het streekplan Noord Holland Zuid en de structuurvisie.
De EHS bestaat uit:
•
bestaande natuurgebieden (waaronder Natura 2000 gebieden);
•
weidevogelgebieden;
•
ecologische verbindingszones.
Ruimtelijke ontwikkelingen met een significant negatief effect zijn niet mogelijk tenzij er:
•
Geen alternatieven mogelijk zijn
•
Er redenen van groot openbaar belang zijn
Als voldaan wordt aan deze voorwaarden moeten negatieve effecten zoveel mogelijk
vermeden worden door het treffen van mitigerende maatregelen. Als mitigatie niet mogelijk
is dan moet de initiatiefnemer compenseren. Dat wil zeggen dat de initiatiefnemer de
verloren gegane natuur op een andere plek moet vervangen door nieuwe natuur. De
Provincie Noord Holland beoordeelt het compensatieplan. Het compensatie plan moet
voldoen aan de Beleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord Holland.
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Wet- en regelgeving voor bedrijven en milieuzonering

10.1
Algemeen
De functies wonen en bedrijven kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. Enerzijds kunnen de
bestaande bedrijven een belemmering vormen voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de bouw
van nieuwe woningen in de nabijheid van bedrijven, anderzijds kan oprukkende woningbouw
voor een bedrijf een bedreiging vormen voor de bedrijfsactiviteiten. Het kan hierbij ook
gaan om maatschappelijke functies, zoals scholen, kerkgebouwen, kinderdagverblijven,
bejaardentehuizen en artsenpraktijken. Door het hanteren van bepaalde richtafstanden
tussen bedrijven en woningen of andere hindergevoelige bestemmingen, ontstaat de
zogenaamde milieuzonering, waarin een goede afstemming plaats vindt tussen
milieubelastende activiteiten en milieugevoelige objecten. Om in deze zonering wat eenheid
te verkrijgen heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten een brochure uitgebracht ´
Bedrijven en milieuzonering´ dat als richtlijn voor de gemeenten geldt. De hierin
gehanteerde methodiek wordt ook door de gemeente Zaanstad toegepast en wordt
hieronder beschreven.
10.2
Methodiek milieuzonering
De toelaatbaarheid van bedrijven en bedrijfsactiviteiten is gekoppeld aan een “staat van
bedrijfsactiviteiten bedrijventerreinen” en een “staat van bedrijfsactiviteiten
functiemenging” die gebaseerd is op de Brochure “Bedrijven en milieuzonering” van de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), uitgave 2009. Hierin zijn de meest
voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten gerangschikt naar opklimmende
milieubelasting. De gemeente Zaanstad hanteert voor de beoordeling van de planologische
toelaatbaarheid van horecabedrijven de staat van horecabedrijven.
Binnen het plangebied is de “Staat van bedrijfsactiviteiten: Functiemenging” en de ”Staat
voor horeca bedrijven” van toepassing behalve op de bedrijventerreinen want daar is de
”Staat van bedrijfsactiviteiten: Bedrijventerreinen” van toepassing.
Op basis van de verwachte belasting voor het milieu zijn de bedrijven opgedeeld in een
aantal categorieën. Ten behoeve van de milieuzonering in het kader van
bestemmingsplannen kan met behulp van bovengenoemde publicatie voor ieder type
bedrijf de indicatieve afstand ten opzichte van woningen en andere hindergevoelige
objecten worden bepaald. Het type bedrijf of bedrijfsactiviteit wordt aangegeven met de
zogenaamde SBI-code (SBI = Standaard Bedrijfsindeling). Met behulp van een indeling in
categorieën wordt aangegeven of de milieubelasting van een bedrijf of bedrijfsactiviteit
toelaatbaar kan worden geacht. Hoe hoger de categorie, hoe ernstiger de potentiële
milieubelasting en hoe groter de richtafstand ten opzichte van een rustige woonwijk of
gemend gebied is. De milieubelasting wordt bepaald door verschillende milieuaspecten,
zoals gevaar, stof, geur, geluid, verkeer en visueel. Voor elk milieuaspect geldt een aparte
richtafstand. Het aspect met de grootste richtafstand is maatgevend voor de zonering.
De milieuzonering wordt echter niet alleen gebruikt om in te schatten welk type bedrijf zich
op welke locatie in het plangebied mag vestigen. Bestaande bedrijven kennen namelijk
eveneens een milieuzone. Binnen deze milieuzone is het, voor een goede ruimtelijke
ordening, niet toegestaan om woningen of andere hindergevoelige objecten te bouwen. Bij
de realisatie van woningbouw zal dan ook rekening moeten worden gehouden met de
milieuzonering van de bestaande bedrijven.
De methode wordt ook gebruikt om inwaartse milieuzonering binnen een bedrijven terrein
toe te passen door op een bedrijventerrein aan te geven welke milieucategorie ten opzichte
van een rustige woonwijk mogelijk is. Dit is toegepast op het bedrijventerrein.
10.2.1 Richtafstanden
De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. De richtafstanden zoals die
zijn aangegeven in bovenstaande VNG-systematiek lopen uiteen van 0 meter (categorie 1)
tot 1.500 meter of meer(categorie 6). Categorie 1 heeft betrekking op bedrijven die geen
hinder van belang veroorzaken en categorie 6 heeft betrekking op zeer zware en hinderlijke
activiteiten. In de VNG brochure zijn de volgende richtafstanden per milieucategorie
opgenomen:
Tabel. Richtafstanden per milieucategorie
Richtafstand
Milieucategorie
10 m
1
30 m
2
50 m
3.1
100 m
3.2
200 m
4,1
300 m
4.2
500 m
5.1
700 m
5.2
1000 m
5.3
1500 m
6
NB. De richtafstandenlijsten gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is
welke activiteiten concreet worden beoogd, dan kan gemotiveerd worden uitgegaan van de
daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden).

10.2.2 Omgevingstypen
Functiescheiding
De richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd ten
opzichte van een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype.
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere
functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke
bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua
aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief
verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.
Functiemenging
Gemengd gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van functiemenging of ligging
nabij drukke wegen of een industrieterrein en is daardoor enigszins “verstoord”.
Lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid
wordt bijvoorbeeld als gemengd gebied gezien.
De richtafstanden ten opzichte van de omgevingstypen rustige woonwijk, rustig
buitengebied en gemengd gebied gaan uit van functiescheiding. Binnen gemengde
gebieden heeft men te maken met milieubelastende en milieugevoelige functies die op
korte afstand van elkaar zijn gelegen. Deze gebieden worden gebieden met functiemenging
genoemd. De richtafstanden, zoals weergegeven in de bovenstaande tabel “ Richtafstanden
per milieucategorie”, zijn dan niet toepasbaar.
In een gebied met functiemenging wordt de vestiging van bedrijfsactiviteiten niet ten
opzichte van woonbebouwing beschouwd. In gebieden met functiemenging wordt de
verenigbaarheid van bedrijfsactiviteiten en “wonen” getoetst aan de staat van
bedrijfsactiviteiten voor gebieden met functiemening. De activiteiten in de Staat van
Bedrijfsactiviteiten voor gebieden met functiemenging bestaat uit de categorieën A, B1, B2
of C. Binnen categorie A en B1 vallen activiteiten die zo weinig milieubelastend zijn voor hun
omgeving dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden toegestaan. Categorie B2
activiteiten zijn activiteiten die met een zodanige milieubelasting dat zij bouwkundig
afgescheiden moeten plaatsvinden van woningen en andere gevoelige functies. Categorie C
activiteiten zijn vergelijkbaar met categorie B activiteiten maar moeten vanwege de grote
verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur hebben.
Omgevingstype bepalend voor de te hanteren richtafstanden
De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. De richtafstanden ten
opzichte van een rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en
leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd indien sprake is van omgevingstype
gemengd gebied (dus van 50 naar 30 meter voor milieucategorie 3.1).
Tabel. Richtafstanden en omgevingstype

Milieucategorie

rustige woonwijk

gemengd gebied

1
10 m
0m
2
30 m
10 m
3.1
50 m
30 m
3.2
100 m
50 m
4.1
200 m
100 m
4.2
300 m
200 m
5.1
500 m
300 m
5.2
700 m
500 m
5.3
1000 m
700 m
6
1500 m
1000 m
Reductie van de richtafstand en het aspect gevaar
De reductie met één afstandstap leidt niet tot een lager beschermingsniveau voor het

milieuaspect “gevaar” omdat voor activiteiten, waarbij gevaar maatgevend is voor de
richtafstanden, vrijwel altijd specifieke regelgeving (zoals het Bevi en het Vuurwerkbesluit)
geldt.
Bij een klein aantal activiteiten is gevaar bij de bepaling van richtafstanden hét maatgevende
milieuaspect zonder dat dit samenhangt met het (mogelijk) van toepassing zijn van het Bevi.
Het gaat dan om activiteiten zoals kerncentrales en schietinrichtingen die niet op doorsnee
bedrijventerreinen en bedrijvenlocaties voorkomen. Nabij gemengd gebied is daarom een
reductie van de richtafstanden met één afstandsstap niet zonder meer mogelijk.
10.2.4 Vrijstelling van categorie
De uitoefening van activiteiten die vallen onder een hogere categorie dan volgens de Staat
van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan, is echter niet in alle gevallen ontoelaatbaar. De situatie
van een specifiek bedrijf kan namelijk afwijken van de bovenstaande indeling in categorieën.
Zo kan een bedrijf door de geringe omvang van (deel)activiteiten of door een
milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen, minder hinder veroorzaken dan in
de Staat van Bedrijfsactiviteiten is verondersteld. In de planvoorschriften is daarom bepaald
dat burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf via een vrijstelling in een lagere
categorie kunnen indelen. Om een vrijstelling te kunnen verlenen moet aan de hand van een
onafhankelijk onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de
omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.
Bedrijven, waarvan in de Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt aangegeven dat ze passen op
een bepaalde locatie, kunnen zich daar echter niet zonder meer vestigen. Hierover zal het
milieuvergunningenspoor uitsluitsel moeten geven. Het bestemmingsplan biedt namelijk
slechts een globaal kader voor de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten, terwijl in het
milieuvergunningenspoor de concrete situatie wordt getoetst.

