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I. Beschikking 

 

a. Onderwerp 

Op 5 december 2019 heeft Van Laar Scheepswerf BV een aanvraag omgevingsvergunning 

ingediend ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het 

milieuneutraal veranderen van de inrichting aan de Strandweg 7, Middenhavenstraat 48 en 

Trawlerkade 66-68 te IJmuiden. 

 

Verandering 

Scheepswerf Van Laar BV is voornemens om twee gebouwen te realiseren. In de huidige 

situatie zijn ter hoogte van het liergebouw voor de kleine helling containers geplaatst voor de 

opslag van diverse bodembedreigende stoffen zoals verf, thinner, anti-fouling etc. Deze 

containers zullen worden vervangen door één nieuwe opslagruimte waar al deze stoffen in 

worden opgeslagen. De nieuwe opslagruimte heeft een afmeting van circa 10 x 8 meter en 

zal volledige voldoen aan de eisen zoals gesteld in de PGS-15. Er zullen niet meer stoffen 

worden opgeslagen dan reeds vergund.  

 

De tweede loods zal gesitueerd worden tegen de grote bestaande loods in de noordwesthoek 

van de inrichting. De nieuwe loods heeft een afmeting van circa 20 x 24 meter. In deze loods 

worden kantoren, douches, toiletten, kantine en werkruimte voorzien. In de werkruimte 

zullen kleine reparatie- en of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd welke nu ook 

binnen de inrichting worden uitgevoerd.  

 

De inrichting 

De inrichting is gelegen aan Trawlerkade 66-68, Middenhavenstraat 48 en Strandweg 7 te 

IJmuiden. De locaties zijn kadastraal bekend onder IJmuiden sectie L nummers 1422, 2402, 

4668, 5393, 5580, 5688 en 5689 en 6587. Kernactiviteiten zijn het onderhouden van 

schepen die langer zijn dan 25 meter en hiermee aanverwante activiteiten alsmede een 

bedrijf dat scheepskettingen verkoopt.  

 

Vergunningsituatie 

Op 13 april 2015 is voor deze inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende,  

omgevingsvergunning Milieu verleend (hierna te noemen: de revisievergunning).  

 

b. Beoordeling van de aanvraag 

Aanvraag 

Bij de aanvraag 5 december 2019 met olo nummer 4497847 zijn de volgende bijlagen 

opgenomen: 

 motivering voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting  

opgesteld door Mees Ruimte & Milieu d.d. 11 november 2019 

 tekening van de inrichting genaamd  “uitbreiding bedrijfspand t.b.v. opslag i.o.v.  

Shipyard Van Laar, Strandweg 7, 1976 BS IJmuiden” opgesteld door M. Havik BV d.d. 

11 april 2019 
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 Tekening genaamd “Shipyard Van Laar, Strandweg 7, 1976 BS IJmuiden” opgesteld  

door M. Havik BV d.d. 4 september 2019 

 Een bodemonderzoeksrapportage opgesteld door BK Ingenieurs genaamd “Verkennend 

bodemonderzoek Strandweg 7 te IJmuiden” met kenmerk 193553 d.d. 14 november 

2019.  

 

De aanvraag is behandeld onder zaaknummer ODIJ-Z-19-066983.   

 

c. Vergunningplicht 

 

Inrichting 

De inrichting is een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.  

De activiteiten die in de inrichting plaats vinden zijn in bijlage 1, onderdeel C van het Besluit 

omgevingsrecht (hierna: het Bor) genoemd en is daarmee een inrichting waarop milieuregels 

van toepassing zijn, te weten de categorieën: 1, 2, 5, 12, 13 en 15.   

 

Omgevingsvergunning 

De inrichting is vergunningsplichtig op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de 

Wabo, omdat de activiteiten die in de inrichting plaats vinden in bijlage 1 onderdeel C van 

het Bor zijn aangewezen als vergunningsplichtig, te weten:  

 Categorie 13.4 onder c, het vervaardigen, onderhouden, repareren of het 

behandelen van de oppervlakte van schepen anders dan pleziervaartuigen. 

 

d. Procedure 

Op grond van artikel 3.7, tweede lid van de Wabo in samenhang met artikel 3.10, derde lid 

van de Wabo, is de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd.  

 

e. Milieuhygiënisch toetsingskader 

De Wabo bepaalt in artikel 2.14 lid 5 dat een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal 

veranderen kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10 lid 3 

van de Wabo. Hieruit volgt dat de aangevraagde vergunning kan worden verleend indien de 

realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of de werkwijze 

binnen de inrichting: 

 niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens 

de geldende omgevingsvergunning is toegestaan 

 niet zal leiden tot de verplichting voor het opstellen van een milieueffectrapportage 

als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer 

 niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een 

omgevingsvergunning is verleend. 

 

Geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu 

Wij hebben de gevraagde verandering getoetst op de milieucomponenten waar naar 

verwachting de grootste bijdrage is te verwachten. 

 



 

 
Omgevingsvergunning Wabo | ODIJ-Z-19-066983, Strandweg 7  te IJmuiden Pagina 5 van 8 
 

Bodem 

Het opslaan van bodembedreigende stoffen en het uitvoeren van reparatie en 

onderhoudswerkzaamheden kan leiden tot bodemverontreiniging. In de revisievergunning 

zijn voorschriften opgenomen voor het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Het 

bedrijf kan aan deze voorschriften voldoen. 

 

Vastleggen nulsituatie bodem 

Los van het feit of er een verwaarloosbaar bodemrisico is gerealiseerd worden er in een 

omgevingsvergunning milieuvoorschriften opgenomen om te kunnen bepalen of de 

activiteiten van het bedrijf hebben geleid tot bodemverontreiniging. Het betreft voorschriften 

voor het vastleggen van de nulsituatie van de bodem. In de revisievergunning zijn 

voorschriften opgenomen die bij verplaatsing van activiteiten die niet zijn geregeld in het 

Activiteitenbesluit een nieuw bodemonderzoek verplicht stellen. Het bedrijf kan aan deze 

voorschriften voldoen. 

 

Externe veiligheid  

Voor een aantal installaties, activiteiten of processen die invloed kunnen uitoefenen op de 

veiligheid, heeft de Programmaraad van de PGS beheerorganisatie, een Publicatiereeks 

Gevaarlijke Stoffen opgesteld. In deze publicatiereeks worden eisen en voorwaarden gesteld 

voor onder andere het milieuhygiënisch opslaan van gevaarlijke stoffen of gasflessen. Er 

worden regels gesteld waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu 

is gerealiseerd, waarbij is uitgegaan van de stand der techniek. Het opslaan van gevaarlijke 

stoffen kan gevolgen hebben voor de omgeving, daarom is de PGS15 richtlijn opgesteld en 

aangewezen als Best Bestaande Techniek. In de revisievergunning is in de voorschriften 

opgenomen dat het opslaan van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan deze richtlijn. Het 

bedrijf kan aan deze voorschriften voldoen.  

 

Energie 

Het realiseren van een nieuwe gebouwen kan leiden tot een ander energieverbruik. In 

omgevingsvergunningen worden voorschriften opgenomen die er op toezien dat er wordt 

voldaan aan de stand der techniek zodat er efficiënt met energie wordt omgegaan. In de 

revisievergunning is de verplichting opgenomen dat met inachtneming van het BBT-principe, 

alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of 

minder moeten worden getroffen, zoals het toepassen van ledverlichting. Het bedrijf kan aan 

dit voorschrift voldoen.  

 

Afvalwater 

Ten gevolge van het uitvoeren van onderhouds-en reparatiewerkzaamheden kan mogelijk 

verontreinigd afvalwater op de gemeentelijke riolering worden geloosd. In de 

revisievergunning zijn lozingseisen opgenomen voor het lozen van dit afvalwater. Het bedrijf 

kan aan deze voorschriften voldoen.  
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Geluid 

Scheepswerf Van Laar is gelegen op het gezoneerde industrieterrein IJmond.  

Bij het verlenen van de revisievergunning is uitgegaan van het akoestisch onderzoek dat is 

opgesteld door Lichtveld Buis &Partners BV met kenmerk R052671aaA0.md van  

3 januari 2006. Dit onderzoek was, behoudens het roestbikken op het buitenterrein, nog 

steeds representatief voor de geluiduitstraling van het bedrijf. Het roestbikken gebeurd niet 

meer en bij het verlenen van de revisievergunning zijn de voorschriften met goedkeuring van 

de zonebeheerder opnieuw aangepast vastgesteld. Bepalend voor deze voorschriften zijn de 

activiteiten die op het buitenterrein plaatsvinden op de helling zoals hameren en slijpen en 

het rondrijden van vorkheftrucks. De veranderingen binnen het bedrijf zoals het opslaan van 

gevaarlijke stoffen of het realiseren van een gebouw waarbij inpandig werkzaamheden 

plaatsvinden zijn geen relevante akoestische activiteiten. Voor het beperken van de 

geluiduitstraling en het beheersen van de geluidszone zijn aan de revisievergunning 

voorschriften verbonden. Het bedrijf kan aan deze voorschriften voldoen.  

 

Lucht 

Het aspect lucht is volledig geregeld in het Activiteitenbesluit. Aan de revisievergunning zijn 

om die reden geen voorschriften verbonden. Het Activiteitenbesluit is zelfstandig direct 

werkend voor wat betreft de emissies van lucht. Het bedrijf kan aan deze voorschriften uit 

het Activiteitenbesluit voldoen.  

 

Afvalstoffen 

Uit de aangevraagde milieuneutrale verandering blijkt dat de capaciteit niet zal veranderen. 

Er zal naar verwachting geen significante toename zijn van de hoeveelheid en soort 

afvalstoffen. In de revisievergunning zijn dienaangaande voorschriften opgenomen die er op 

toezien dat afvalstoffen naar soort en aard gescheiden van elkaar worden gehouden. In de 

Wet milieubeheer is opgenomen dat de afvoer naar erkende verwerkers moet plaatsvinden. 

Het bedrijf kan aan deze voorschriften uit de revisievergunning en de direct werkende 

bepalingen uit de Wet Milieubeheer voldoen. 

 

Conclusie  

Op grond van bovenstaande overwegingen concluderen wij dat de aanvraag niet leidt tot 

andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende 

omgevingsvergunning is toegestaan. De voorschriften uit de revisievergunning voorzien in 

deze veranderingen.  

 

Geen Mer 

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer) zijn drempelwaarden opgenomen 

om te bepalen of er sprake is van een mer (beoordelings)plicht. Als blijkt dat de omvang 

lager is dan de drempelwaarde dient een motivering te worden gegeven of een zogenoemde 

vormvrije mer moet worden opgesteld. Gebleken is echter dat voor dit bedrijf geen Mer-

beoordelingsverplichting noodzakelijk is omdat de activiteiten van de inrichting niet worden 

genoemd in het Besluit mer. Het Besluit mer is derhalve niet van toepassing.  
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Geen andere inrichting 

De aard van de inrichting van de inrichting verandert niet. Kernactiviteiten blijven het 

onderhouden van schepen die langer zijn dan 25 meter en hiermee aanverwante activiteiten 

alsmede een bedrijf dat scheepskettingen verkoopt.  

 

Conclusie  

Op grond van bovenstaande overwegingen concluderen wij dat aan de vereisten van artikel 

3.10 lid 3 van de Wabo is voldaan en dat de aangevraagde omgevingsvergunning kan 

worden verleend. 

 

f. Delegatie 

Het college van gemeente Velsen heeft de bevoegdheid tot het verlenen van deze 

vergunning gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Het 

algemeen bestuur oefent deze verantwoordelijkheid daarmee onder eigen 

verantwoordelijkheid uit. 

 

g. Beschikking 

Op grond van de aanvraag om vergunning is het bevoegde gezag van mening dat het 

milieuneutraal veranderen niet leidt tot: 

 andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan op grond van de vigerende 

omgevingsvergunning is toegestaan 

 de verplichting voor het opstellen van een milieueffectrapportage zoals bedoeld in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer 

 een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. 

 

Gelet op het bovenstaande besluiten wij op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e en 

artikel 3.10, derde lid van de Wabo: 

 

 aan Scheepswerf Van Laar de aangevraagde milieuneutrale verandering te verlenen 

 dat de situatietekening genaamd “Shipyard Van Laar, Strandweg 7, 1976 BS  

IJmuiden” opgesteld door M. Havik BV d.d. 4 september 2019 in de plaats treedt van 

de tekening met de indeling en de grens van de inrichting voor de locatie Trawlerkade 

66-68 zoals deze is opgesteld door Bouw-en Handelsonderneming Havik uit Middelie 

van 3 oktober 2014. 

 

Beverwijk, 6 februari 2020 

 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, 

 

L.A. Pannekeet, 

directeur 
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Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: 

Omgevingsdienst IJmond, t.a.v. de heer R. Boom (rboom@odijmond.nl) 

 
Dit besluit is geautomatiseerd verwerkt 


