
 

 

AMENDEMENT 

Milieucategorie perceel HIM Chemie 

Via griffier@velsen.nl 

 

Aan de voorzitter van de raad 

Geachte voorzitter, 

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 40 Reglement van Orde een  

amendement, met als onderwerp “Milieucategorie perceel HIM Chemie”, indienen met 
betrekking tot het raadsvoorstel nummer Rs15.00534, behorende bij agendapunt 8 van de 

raadsvergadering van 26 november 2015.  

De amendement luidt als volgt:  

De raad van de gemeente Velsen besluit het voorgestelde besluit xxx als volgt te wijzigen: 

 

- beslispunt 1, Nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Velsen-Noord 

vast te stellen met dien verstande dat op pagina 3 van de nota wordt verwijderd de 

laatste alinea van het commentaar op de zienswijze van G.L. Holding B.V. (HIM 

Chemie). De te verwijderen tekst luidt: “De afstand van het bedrijf tot de 

dichtstbijzijnde woningen is circa 100m. Voor HIM Chemie is de richtafstand 300 

meter(overeenkomend met categorie 4.2). Daardoor kan een dergelijke zware  

bedrijfscategorie in het bestemmingsplan niet mogelijk worden gemaakt. Categorie 

3.2 activiteiten kunnen, vanwege de bijbehorende richtafstand van 100 meter, wel 

mogelijk worden gemaakt. Daarom kan tegemoet gekomen worden aan de zienswijze 

voor wat betreft het mogelijk maken van minimaal categorie 3. De oostelijk van de 

Vletterliedenstraat gelegen percelen van het bedrijventerrein kunnen worden 

aangepast. Westelijk van de Vletterliedenstraat zal categorie 2 gehandhaafd worden 

vanwege de afstanden tot gevoelige bestemmingen. Het bestemmingsplan wordt 

aangepast.” 
- beslispunt 2, het bestemmingsplan “Velsen-Noord” met identificatienummer (idn) 

NL.IMRO.0453 BP0400VELSENNOORD1-R001 gewijzigd vast te stellen, conform de 

nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Velsen-Noord”” vast te stellen met dien 

verstande dat de nota behandeling zienswijze ontwerpbestemmingsplan Velsen-

Noord is gewijzigd zoals hierboven bij beslispunt 1 beschreven. 

 

Toelichting: 

- In het kader van bescherming van het woon- en leefmilieu moet op de grens van 

wonen en werken uiterst zorgvuldig worden omgegaan met de toekenning van een 

milieucategorie voor bedrijven. 

- In het fingerende bestemmingsplan is voor het perceel HIM Chemie milieucategorie 2 

van toepassing. 

- Het perceel bevindt zich op minder dan 100 meter van woningen en de nieuwe brede 

school. 
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- In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, artikel 3.1.a wordt een duidelijke verwijzing 

gegeven naar de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding (plankaart) 

genoemd De verbeelding is duidelijk b<=2. 

- Met het consequent toepassen van de regels neemt het vertrouwen van de burger in 

de overheid toe.   

 

 

Datum: 26/11/2015 

 

Peter Stam   Velsen Lokaal 

 


