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Document

Email berichten 23 juli 20L8 en 18 juli 2018

Onderwerp

M ode lverfijn i ng; beoo rdeling woninge n en actie pu nten

Geadresseerden (exclusief c.c.)

ODNZKG/ODIJ/Tennet





Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

t@odnzkg.nl>
maandag 23 juli 201813:45

Onderwerp: Re:Actielijst

Dat zou mooi zijn.
Kan dit door een RO-jurist worden bevestigd?
Er hangt nogal veel van af.
En het lukt niet met een modelverfijning tot de 65 dB(A) te komen

Specialist geluid
Afdeling Advies en Expertise

Op 23 jul. 2018 om L1:57 heeft @Len net.eu> het volgende geschreven

Dag

Net contact gehad met Í ..- -... van de gemeente Beverwijk.

;eeft aan dat de woningen Zeestraat 3358 en 341 nu niet bestemd zijn in het geldende
bestemmingsplan /ndust riete rrein Toto Stee L

Daarvoor gold het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak ten noorden van het Noordzeekanool (vastgesteld
in 1963) waarin de beide woningen ook niet bestemd waren.
De conclusie van - ' ' , is dat daarmee het overgangsrecht nu niet meer geldt voor beide
woningen.
Daarmee is het probleem voor beide woningen in het model niet meer aan de orde.
Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen GriiBen,

Adviseur licensing COBRAcable I Offshore NL

Adviseur vergunningen Net op Zee - Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) | Offshore NL

www.te nnet.eu

TenneTTSO B.V.

Utrechtseweg 310

Arnhem

P.O. Box 718

6800 AS Arnhem

The Netherlands
Handelsregister: Arnhem 09155985
Please consider the environment. Don't print this email unless you really need to.

Van: ( ;@odiimond.nl]
Verzonden: woensdag 1-8 juli 2OL8IL:57
Aan: Fn' ' @arcadis.com' .@odnzkg.nl

- @tatasteeleurope.com'
Onderwerp: Actle r r.;s r

Hallo allemaal,
Naar aanleiding van het overleg van vanochtend zijn de volgende actiepunten naar voren gekomen
ODNZKG

T

M

E

I





- MTG punt Zeestraat 341 toesturen aan Tennet
- Aanpassen van het zone model door het modelleren van de woningen en het updaten van de

gegevens van de koeltorens van Tata Steel
- Eind volgende week zone advies met bijdrage Tennet op de volgende MTG waarden (Zeestraat

355b en 341)
- Op verzoek van OD lJmond de volgende punten berekenen: Zeestraat 212, ,Zeestraat21,4A,

Zeestraat 279,Zeestraat 298 en Zeestraat 359-375
OD lJmond

- Uitzoeken bestemmingsplan Zeestraat 260
- Navragen overgangsrecht Zeestraat 341 en 3558 bij gemeente Beverwijk

Tennet/Arcadis
- Op basis van toegestuurd MTG punt Zeestraat 341 nieuw akoestisch onderzoek
- Ter overweging om toekomstige uitbreiding mee te nemen in berekeningen

Met vriendelijke groet,

Medewerker Omgevingsrecht
Postbus 325
L940 AH Beverwijk
T:

l: www.odiimond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht
ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-
mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. lndien u

een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het
officiele document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiele document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsd ienst lJmond naar http://www.odiimond.nl

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

ss.$ I)crrk aan hei rnilierLr \1o{)r Ll besluit r1cze mail te itr"rutenl

t<{<*{<********{<******'F{<**t({<t<**{<***{<**{<**d<****{.*{.{<Í<t *{<*t<*(********{(t({c*t 4<*4<{<****{.t<*{<******{<
*************{<r<{<*'l<{<{<*.***{€******{<rt:*t {.:l<****{<{<*******{<{<*<***.*********{(*******.**{<t<*********

****t<**

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijk*reid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vnj is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).
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Document

Emailbericht 25 juli 20L8 en 23 juli 201-8

Onderwerp

Beoordeling wonÍngen

Geadresseerden (exclusief c.c.)

O DNZKG/Te n net/gemeente Beve rwijk





Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

,@odnzkg.nl>
woensdaq 25 iuli 2018 08:59

Onderwerp: RE: net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) - status woningen langs de
Zeestraat

Dank je
lk zal jouw Word-bestand toevoegen aan het dossier en er in mijn zoneadvies naar verwijzen
Dit haalt wel de beren van de weg lijkt me.
M.vr.gr,
I

Van:l
Verzonden: dinsdag 24 iuli 201 8 1 5:08
Aan: "'
CGr
Ondenverp: RE: net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) - status woningen langs de Zeestraat
Zie bijlage.

Van: '@tennet.eul
Verzonden: maandao 23 iutt 2018 1g:Uo
Aan:' @Beverwiik.Nl>
GG: ' Dbeverwiik.nl>; . .@odnzkg.nl>
Onderuverp: net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) - status woningen langs de Zeestraat
Geachte
Vanochtend hebben we contact met elkaar gehad over status van een tweetal woningen langs de Zeestraat in
Beverwijk.
Deze vraag werd relevant in de toetsing van een akoestisch onderzoek dat is opgesteld voor een nieuw
transformatorstation op de locatie TataSteel.
ln ons telefoongesprek gaf u aan dat de dat de woningen Zeestraat 3358 en 341 nu niet bestemd zijn in het geldende
bestemmingsplan lndustrieterrein Tata Steel.
Daarvoor gold het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak ten noorden van het Noordzeekanaal (vastgesteld in 1963) waarin
de beide woningen ook niet bestemd waren.
Uw conclusie was dat daarmee het overgangsrecht nu niet meer geldt voor beide woningen.
Vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ' ' - Je CC) is de vraag gekomen of deze
conclusie door een RO-jurist bevestigd kan worden
Vandaar de vraag of u of uw collega kunnen bevestigen?
Vet vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen GruRen

Adviseur licensing COB
Adviseur vergunningen

RAcable I Offshore NL
Net op Zee - Hol landse Kust (noord) en (west Al

6?renner
pha) | Offshore NL

T

M

E

I www.tennet.eu TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310

Arnhem

P.O. Box 718

6800 AS Arnhem

The Netherlands
F0wËRrf.Js soctF'rY
Handelsregister: Arnhem 091 55985

.t

Please consider the environment. Don't print this email unless you really need to



Wilt u iets aanvragen of heeft u een vraag? Dit kunt u doen op www.beverwiik.nl.

,61 Denk aan iret rlilicu voor Lt besluit deze mail te printen!

rl.*.rFt|(:F*{<**.*{€******rÈrtt(:1.*rl.:l.r(:f *******:|(**{<{<**t rl.**{<*r(**rl€rf t rl.,l.r|.tF{<rF*{.X*****:f *********t d(rÈ*****:|(*
****i<*tl.***:1.**'t(t('1.'|(*t<:|(**X*:1.*,F**rF****************r(rl.tct rl.*'|(4.******(*******{<rÉ*'1.****{.*.!t*****{<'1.,|<
*:Ft<:1.t **

Aanwagen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

***********ríc***rk{.{.{<*rt***X***{.*'1.*,|<*****<****!F*{<*rl.{<******.t *X*****{<t *'1.*{.*{crFrk**{.*(******>t***
**{.*.*t(*.***X********{€rË{<*4<t<***.***.**rF********.**X:f*:f{<rË***'lc,È{.*************:|(*****'F*<rtQk*€X***{<{.

{.rf{.{.r|C**
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Document

Emailberichten 25 juli 2018 en 18 juli 2018 en notitie zoneadvies 25 juli 2018

Onderwerp

Zoneadvies

Geadresseerden (exclusief c.c.)

ODNZKG/ODIJ/Tennet/Arcadis/Tata Steel/Gemeente Beverwijk



Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

r@odnzkg.nl>
woensdag 25 juli 2018 14:57

Dag en allen,
Hierbij het zoneadvies voor Hollandse Kust (noord) en West Alpha

Met vriendelijke groet,

Olngevingsdienst

r@tennet.eu';

RE:Actielijst
zoneadvies Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).doc.docx

'@arcadis.com' ; .

i @tatasteele u rope.com'

@arcadis.com';
r@tatasteeleu rope.com'

e3,:tt]{ a:r ri:(.1.r il,; 3l ;c !r cil

Adviseur Milieu, geluid

Omgevingsdienst NZKG

Ebbehout 3L, t5O7 EA ZAANDAM
Postbus 209, 1500 EE ZAANDAM

Van:
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 tL:57
Aan:

r@tennet.eu' ;'
Onderwerp: Actielijst

Hallo allemaal,

Naar aanleiding van het overleg van vanochtend zijn de volgende actiepunten naar voren gekomen:

ODNZKG

- MTG punt Zeestraat 341 toesturen aan Tennet
- Aanpassen van het zone model door het modelleren van de woningen en het updaten van de gegevens van

de koeltorens van Tata Steel
- Eind volgende week zone advies met bijdrage Tennet op de volgende MTG waarden (Zeestraat 355b en 341)
- Op verzoek van OD lJmond de volgende punten berekenen: Zeestraat 2L2, ,leeslraat2L4A, Zeestraat 279,

Zeestraat 298 en Zeestraat 359-375

OD lJmond
- Uitzoeken bestemmingsplan Zeestraat 260
- Navragen overgangsrecht Zeestraat 341 en 355B bij gemeente Beverwijk

Tennet/Arcadis



Op basis van toegestuurd MTG punt Zeestraat 341 nieuw akoestisch onderzoek
Ter overweging om toekomstige uitbreiding mee te nemen in berekeningen

Met vriendelijke groet,

Medewerker Omgevingsrecht

|"tl od ij fno n d
OMG EVI NGSDI E NST IJMON D

Postbus 325

1940 AH Beverwijk
T:

l: www.odiimond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het
niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte
bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. lndien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging
ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiele document
heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsd ienst lJmond naar http://www.odiimond.nl

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

ffi Di:Lrk aan hct utilier-r \ioor u tresiLrit dezc inail te lrrinlen!

{<{<{<****{<t<*X**:l<***t<**X*****{<*<*<******.t(*{<****)F**rl<t<{<**{.{<t<*{(**************t *{<**************
*******{.***<**{<**d<************.{<{.{<*tFt *{<4.**<{<*<**{<*******{<*4<*****{<*******:1.'È{.*t<{<t *'1.{<*****t {<*

{<{<*****

Aanvragen, meldingen, zienswljzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangernaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mall kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven; Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).
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Notitie Zoneadvies

Aan:

Betreft: Velsen, Beverwijk, IT lJmond, Inpassing Transformatorstation Hollandse Kust (noord) en

(west Alpha) in geluidgezoneerd terrein.

Drergev: ngsdienst
noordzeeka naa lg ebied

Etmaal MTG

Van:

Telefoon:

E-mail:

Datum: 25-7-2018

Bijlagen
Figuur 1, fragment zonebeheermodel
Bijlage I, memo gemeente Beverwijk

Beste
Voor het zoneadvies inzake de inpassing van de transformatoren Hollandse Kust (noord) en
(west Alpha) van Tennet, is het geluidmodel in Geomilieu V4.30 aangeleverd dat behoort bij
het akoestisch rapport van Arcadis, met referentie: 079843397 D - Datum: 21 juni 2018
Het meest actuele zonemodel is gehanteerd.

In het zonemodel zijn gebouwen aanwezig die worden bewoond. Dit zijn de adressen
Zeestraat 355A en 341. Op advies van de gemeente Beverwijk (zie BIJI-AGE 1),

, Juridisch beleidsadviseur ruimtelijke plannen Afdeling Ruimte, team
vergunningen, zijn deze woningen wegbestemd en vallen deze niet onder een
overgangsregeling. De woningen zijn verder buiten beschouwing gelaten.

Voor een aantal toetspunten, waaronder MTG-woningen zijn de immissieniveaus berekend.

In tabel 1 zijn de resultaten van de berekening opgenomen.

r@odnzkg.nl

Omschrijving

lP 9: Zeestraat 279/ Creutzberglaan

Rand Wijk aan Zee

Woning ZeestraalZT4A

Woning Zeestraat2I4A
Woning Zeestraat 214A

Zeeslraat2!2, MTG 57, woning
Zeestraat 300, 297, MTG 58

Naam

09_A

rr2_l
W1-A
W1-B

w1_c
W2-A
zs300J

Hoogte Dag Avond

52,5

53,1

53,2

58,7

59

54,2

52,9

5

5

7,5

4,5

5

5

5

49,8

5L,3

4&s
53,5

53,6

50,4

51

56

58

t5

57

58

56,3

58,2

55,3

60,1 *

60,2 *

56,9

57,9

Uit de berekeningswaarden blijkt dat het vergunnen van de transformatoren behorende bij
Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) van Tennet niet leidt tot een overschrijding van de
grenswaarden van de geluidzonering van industrieterrein lJmond.

2s-7-2018

, zonebeheerder



Figuur 1, fragment zonebeheermodel.



BIJLAGE 1-, Memo Gemeente Beverwijk,

Woningen Zeestraat 341- en 355 B te Beverwijk.

Citaat PlanMER lndustrieterrein Tata Steel.

Apbauw plangebied
Het plangebied wordt doorsneden door een groengebied (in oost-west richting) op het
grondgebied van de gemeente Beverwijk dat niet tot de inrichting Tata Steel lJmuiden BV

behoort. Door het groengebied loopt de Zeestraat die Beverwijk met Wijk aan Zee verbindt.
In het groengebied zijn enkele woningen (eigendom Tata Steel llmuiden BV ) en een kantoor
(eigendom derden) aanwezig. Het betreft geen monumentale, maar wel karakteristieke
panden. Voor het planMER is relevant dat in het bestemmingsplan geen woonbestemming
wordt opgenomen voor de bestaande woningen, de bewoning moet worden beëindigd. In het
planMER wordt daar ook vanuit gegaan.

ln de Planmer voor bestemmingsplan lndustrieterrein Tata Steel staat bovenstaande tekst
opgenomen die in samenspraak met de ODIJ (Omgevingsdienst lJmond)tot stand is gekomen.

Het bestemmingsplan lndustrieterrein Tata Steel geeft een groenzone voor dit gebied aan dat tevens

deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (thans Natuurnetwerk Nederland -NNN-gebied

geheten).

Hieronder een deel van de kaart van het oude plan in Hoofdzaak Westelijk Beverwijk, vastgesteld
door de gemeenteraad op 18-7-1963, goedgekeurd door GS op 17-11-1964.

De woningen liggen in de groene zone, maar zijn niet bestemd. De bestemming (groen) in dit gebied

staat voor "plantsoen of afschermende duinstrook c.a"



Voor de woning Zeestraat 341 is op 21 februari 1908 een bouwvergunning afgegeven op basis van de
Woningwet. Tevens werd een vergunning afgegeven voor een koestal, hooiberg en wagenloods. ln
l-911 werd vergunning afgegeven voor herbouw van de hooiberg met een schuur. De Woningwet
1901 kende geen gebruiksbepalingen. Tot de komst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965)
kon gebruik in een separate verordening geregeld worden op basis van artikel 168 van de
gemeentewet. Later werd dit in de Bouwverordening opgenomen en weer later moest gebruik in
bestemmingsplannen worden geregeld. De Bouwverordening kon worden beschouwd als een soort
overgangsregeling. De separate regelingen zijn alle vervallen en waren voor zover mij bekend ook
niet van toepassing op bedoeld gebied.

Van de woning Zeestraat 355 B zijn bij mij geen gegevens bekend

Híeronder citaat artikel uit Plan in Hoofdzaak Westelijk Beverwijk.

Art-ike] 8.

c. rt houd t in dat op
e rran di e

bestenining.
Aan de g::onderro bestemd voor rtplantgoen Of afscher"nende duinstrook c'a'rr'
op cie píankae::i naaer ondersehàiclen door een streep-a::eeying, kan doon

burrgerneester en r.:ethouders, zonden r,rijziging van hèt plan, de besten-ning -

"r.,eiJceer ten behoeve van de basisirdus'i:rie C.à.rr ttorien gegeven, htênncei"

de esnst-ig. ,,cc:iea:< a"-:"toe uit là,i"iifutechnische rerlánàn volgt. Ver1iest
cn dezc r'ede:: deze g::ond het karaliter ian rtplan-lsoen of afsehern':ndc duin-
strook c.a.", ".o-to[=r, 

op deze g::ond gebouwàn vrorden gebouwci overeenkornstig
het gestelde in artiicel 2.
Op de g:ci:den O"stinO voon ttplantsoen of afseher:rnende Cuinst:oolc c'a.'toP
Cà ptaítaart naaer-onAersc|"iden doo:' een knuisarcer:ing, kunnen- door burge-
necgte-r err uethouár"i *"nuoudige voorzienj-ngen ten behoeve van iret kamoe::en

r.ror"dea toege Laten .

De bestctrning 1 AT
deze gloncicr al l"een bour'+ren ken mogen en gebout^rd ten dienst

Het overgangsrecht bij dit Plan ln hoofdzaak:

A::tikeI 11.

tnf?an sbeoa I ineen.

Niet in overeenstelirïling met het uitbreldingsala:r-j-11-l1er'fctzaak 
I'l'^l

Bevenwijk" aijt;;ï";;;".", .Ji3 1""-ti:a" ian.de ecrste tarvisie
van het ontweng áriouán r*áas b.;;;nà;i,-ttetzri in uitvoerlng zi
kunnen r.rorden genclren lcraehtens-Ëon''.;ee.. Cat 'fijci:iip vc:']-eende

5:ï:Ë3:rï:ïïïi worden vennieu'rd or ver&nde::d,-rni'is cie bastaande afvrii-
kingen van n"l-piin Oa""lij niet v:o::oen verP::oor:;

b. worden .-,ràour.;d, nadat zij aoïi-;.;-;;ii;=itei't zijn ':err^roest' r'rits cie

bestaande .r,iïjtï"Ë-van Ëet.ir""-"iÀt t'ro-;cit vcrgroot en behoudens

onteigening ouó""";-ikonstig a!-ïËtl-Éij ntt'U"ur'i àient <le rooilijn zoals

op het plan staat aangegeven in aeht te nordeu genonen'

estelijk
leggingjn of
bou'"rver-

Er wordt alleen over bouwen gesproken en niet over gebruik



lk kan het niet anders uitleggen dan dat het Plan in Hoofdzaak geen overgangsrechten toekent inzake
gebruik en het opvolgende bestemmingsplan lndustrieterrein Tata Steel van 6 december 2012 kent
wel een bepaling inzake overgangsrecht (zie hieronder) en dan ook voor gebruik, maar daar wordt
een uitzondering gemaakt in lid d voor gebruik dat reeds ín strijd was met het voorheen geldende
plan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en sloÍregels

Artikel 22 Overgangsrecht
lk kan dus niet
anders redeneren

dan dat er geen

sprake is van

overgangsrecht

inzake gebruik.

22.a Overgangsrechtbouwwerken

vooí bouwweÍftên luidt hel overgangsrecht als volgt
a. een bouïínreÍt dat op hel tiidstip vil inw€ídngtreding van het bestemmingsplan

aanu,êzig of in uitvoering is, dan wsl gebourrÍd l€n uiorden krachtens oen
omgevingsvergunning voor hel bou'rven, en aftvukt van hêl plan, mag, mits deze atuíijking
naar aaÍd en omvang niel wordt vergroot:
1. gedeeltelijk $,orden vemieuwrl of veranderd;
2. ne het teniêtgaan ten gevolge van êen calamiteit geheel worden vemieuwd oÍ

veranderd, mits de aanvraag van de omgêvingsvergunning voor het bourrrren rrrorell
g€daan binnen tv€e jaar na de dag vraarop het bouwwerk is tenietgegaan;

b. het bevoegd gezag ftan eenffalig in afrvijkÍng van dit lid ondêr e een
omg€vingsvergÍnning verlênen voor h€t vergmlen van de anhoud van een bourrrivrert als
bedoeld in dit lid ondeí a met maximaal 1096;

c. dit lid onder a is ni€l van toepassing op bouwwerten die welisïraar lrestaan op hêt
tiidgtip yg! inrreÍkingtr€ding van hêt plan, maaÍ zijn gebouwd zofftêr vergunning en in
striid met het daarvmr geldende plan, daaronder begrep€n de overgangèbepalhg van
dal plan. Helaas krijg ik bij

Tata Steelgeen gehoor (vandaag 24-7-21781omdat mijn contactpersoon op
vakantie is en een vervangend e-mail adres dat automatisch wordt doorgegeven is onjuist.
Privaatrechtelijke huurcontracten staan echter ook los van het bestuursrechtelijke overgangsrecht.

Hierboven een deel van de verbeelding van bestemmingsplan lndustrieterrein Tata Steel met een
groenbestemming op de plek van de bebouwing aan de noordzijde van de Zeestraat.

Ook hier geen positieve bestemming voor de woningen.

Mocht er twijfel bestaan over overgangsrecht dan is Tata Steel aan zet om de situatie te beëindigen,
zoals jaren geleden al afgesproken, maar zoals ik het zie is er geen overgangsrecht in beeld.

Tata Steel is

eigenaar van beide
panden en kan het
gebruik beëindigen,
hetgeen ook al jaren

de bedoeling is.

Beverwijk, 24 juli 2078.
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Emailbericht 1- augustus 201-8

Onderwerp

Rectificatie zoneadvies

Gead resseerden (exclusief c.c.)

ODNZKG/O DIJ/Ten net/Arcad is/Tata Steel/Gemee nte Beverwijk



CC:

Onderwerp:

r@tennet.eu';

Probleem op lP2!

Dag Allen,

Er is een ernstig probleem.
lk moet terugkomen op het positieve zoneadvies. Mijn excuses daarvoor.
De geluidruimte op lP2 wordt overschreden.
Op lP2 was alle geluidruimte alvergund. Daar kan alleen geluidruimte worden uitgewisseld
lk kom hier na mij vakantie op terug.

Van:
Verzonden:
Aan:

Van:
Verzonden: woensdag 25 juli 2OI8 L4:57
Aan:
'. l@tennet.eu''
CC:

Onderwerp: RE: Actielijst

@odnzkg.nl>
woensdag 1 augustus 2018 10:08

@arcadis.com';
@tatastee leu rope.com'

@arcadis.com';
r @tatasteeleurope.com';

@tennet.eu>;
@odnzks.nl>;

@tatasteele u rope.co m'

Dag rallen,
Hierbij het zoneadvies voor Hollandse Kust (noord) en West Alpha.

Met vriendelijke groet,

Orngevingsdienst
.ií1i,',i'+*f I I A,1.rir;.. ;. r',5

Adviseur Milieu, geluid

Omgevingsdienst NZKG

Ebbehout 3L, L5O7 EA ZAANDAM

Postbus 209, 1500 EE ZAANDAM

Van:' @odiimond.nl>
Verzonden: woensdag 18 julÍ 20L8I!:57
Aan: @odiimond.nl>;

r@arcadis.com' ,@arcadis.com>;

@tennet.eu'< '@tennet.eu>; '





r @tatasteeleurope.com>
Onderwerp: Actielijst

Hallo allemaal,

Naar aanleiding van het overleg van vanochtend zijn de volgende actiepunten naar voren gekomen

ODNZKG
- MTG punt Zeestraat 341- toesturen aan Tennet
- Aanpassen van het zone model door het modelleren van de woningen en het updaten van de gegevens van

de koeltorens van Tata Steel
- Eind volgende week zone advies met bijdrage Tennet op de volgende MTG waarden (Zeestraat 355b en 341)
- Op verzoek van OD lJmond de volgende punten berekenen: Zeestraat 212, ,Zeestraat2L4A,Zeesïraal279,

Zeestraat 298 en Zeestraat 359-375

OD lJmond i

- Uitzoeken bestemmingsplan Zeestraat 260
- Navragen overgangsrecht Zeestraat 341_ en 3558 bij gemeente Beverwijk

Tennet/Arcadis
- Op basis van toegestuurd MTG punt Zeestraat 341 nÍeuw akoestisch onderzoek
- Ter overweging om toekomstige uitbreiding mee te nemen in berekeningen

Met vriendelijke groet,

Medewerker Omgevingsrecht

odijmond
OMGEVI NGSDI E NSï IJMON D

Postbus 325

1-940 AH Beverwijk
T:

l: www.odiimond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het
niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte
bÍjlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. lndien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging
ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiele document
heeft juridÍsche status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst lJmond naar http://www.odiimond.nl

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

ca* I-)cnk aar., hr,'t iniiicii \,í.)r.)i r,l 't-ri:sluit dezc-. rlail ït: plinlcnl
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**r<:|C**'1.,Èd(*{<***,1.'1.'|<******{.rf rf *******'F*.X**t ***.rF**.t€****:f *t *.tí*:1.**********:l€rf ************{<t *.*,|<

t(***:|.**t rr******t<{.****,1.**{.**.X**rl.****,k*.*{.********{<***.*:|l:Ë**{(**********{.*********rf ****{.*,1.r.
******{<

{.*<******t<****ct i<*t<****'1.'Ft rt({<{<**{<*****t(t(*(tt*{<**{<***{<*{<t<****{<'1.**{<{c{.{<4<*******!|l****rF*X*.*:F***{<

rF*rF*******:*:1.{<'1.**{c**X*.****t8't{.r1.*{.*<**€*.{.***t *******{.**********!F:f rf *:f ***:È*:*{.*:1.*{<***{<{<*{.***{<*

****rl<**

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd? en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) wij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).
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Emailbericht 17 september 2018

Onderwerp

Vergunbaarheid aanvraag Tulip Oil

Geadresseerden (exclusief c.c.)

ODNZKG/Tennet





Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

r@odnzkg.nl>
maandag 17 september 2018 16:18

Niet vergunnen inrichting Tulip Oil. Mededeling aan zonebeheerder

Dag' t,

ln antwoord op jouw telefonische vraag van zojuÍst inzake het niet vergunnen van de aanvraag van Tulip Oil voor
Ínrichting op het terrein van Tata Steel het volgende.

Wij ontvangen een schriftelijke mededeling van EZK als bevoegd gezag, aan de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied als zonebeheerder van industrieterrein lJmond, dat de aanvraag van TulÍp Oil (verwijzen naar
de aanvraag van Tulip Oil van september 2}t6l, niet zal worden vergund.

Daarmee laat ik de geluidruimteclaim in het zonebeheermodelvervallen

Met vriendelijke groet,

OtrrgevËngsdienst
t.;jr'r.r.!í'.!;l-;.1 . ;

Adviseur Milieu, geluid

Omgevingsdienst NZKG

Ebbehout 3I, t5O7 EA ZAANDAM
Postbus 209, 1500 EE ZAANDAM

1,;f; Di:nk aan het rnilieu \ioor Ll trcsluit deze rlail te printcnl

*********'1.{<*<*{<{.*(x****'FrF**'t(***********{c{<'F*.*<'t {<{<t {<{<*.{<rf x*.*:l€*rk***:1.*****'1.*******4c******.****{<
**********t<*t t {<t **(*(*XrF**{<'|(:|<**:1.****{<*rË:|(*****'|<'tt({.*<t<*{<*.rt t(***r<**:f **rt(*****:t(t<*****{.*t *d<*****
{c ** * {<{. *

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook





garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) wij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

* ** *** ****{. *rt ** tc{<**t{(* * ** *{.* *:l.rt 'Frf **.* ** rf ,F{.{<** **.rf rf ** *** **** rf *:f :f ** ** * *{(rF*****:F!f ,f ** *,t *,* rl. **
,lr*******:S:1.:1.**!f{<**rF:F:l.rFrF*.**{.:f**:f{.{<******{<*{(****:f{.***rF*****:FrS*!f:F*{.**,F*{.*****:f,f**rl.*{.!F:F{.**.:F
**( ***. rl.:$
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Emailberichten 23 september 2018

Onderwerp

Akoestisch rekenmodel en rapport

Gead resseerden (exclusief c.c.)

oDNZKG/ODtJ





Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandas 23 septembe, rol ;?o:Í;zks'nl 
>

RE: Zonetoets

Dag

Nee, de bijlage betreft alleen het akoestisch rapport. Het modelwordt meestalals .zip bijgevoegd

Grtz,

Van: t

Verzonden: maandag 23 september 20L9 10:35
Aan:
Onderwerp: RE: Zonetoets

He\

Zit dat niet in het bijgevoegde akoestisch onderzoek?
Anders vraag ik het even aan

Groetjes t

Froml r@odnzkg.nl>
Sent: Monday, September 23,2OL9 10:31 AM
To: ( @odiímond.nl>
Subject: RE: Zonetoets

Dag

Dat kan, zodra ik beschik over het akoestisch model (Geomilieu) van de gewijzigde inrichting
Wiljij dat voor mij opvragen?
Met vriendelijke groet,

Van: dodiimond.nl>
Verzonden: maandag 23 september 2019 09:35
Aan: @odnzkg.nl>
Onderwerp: Zonetoets

Goedemorgen

7ou jij voor de nieuwe aanvraag van Tennet een nieuwe zonetoets wÍllen uitvoeren?

Met vriendelijke groet,

Medewerke r Omgevi ngsrecht

l# odijmond
OiÀGËVlNË5OIENST IJMONCI rráá *{r'rqriáÀ,





Postbus 325

1-940 AH Beverwijk
T: í

l: www.odiimond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het
niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte
bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. lndien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezeggÍng
ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiele document
heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst lJmond naar http://www.odiimond.nl

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

*ft Dcnk aan het milieu voor Ll bcsluit cleze mail te pliuten!

**{<{<***<*{<*<{<*****t*X*****{<*t(*.***.*t 't{.*******t(t(*****rF*cl€*t<:1.**:l(*********:l(t(*********{.*****'È{<
t<**{€*{<*{.**{<*'l<t<{<{<*X*******.********rÉ'|<***{.{<{<*,1.{.{<{.{<t€X****<***<{.*'|<t {(*t<**,t(****t<*'t(t({.,|<'k**.t:F****{(

*******

Aanvragen, meldingen, zienswljzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangernaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) wij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

*********{<****Xt€**{<******{<{.***{<{<t *.t<*€********{<**{<t(t({<d<*{<*t(***t(*****{<***{<***:ft***t(t(**:l(:k*{.*

*{<*{<***{<*t(**{.***X*********{<*,l<{.*{<*,t(t<**{<*,k****:k*****{<*t ****€*********t ******,È*({.{.tol.{<{<{<****.

{< ******

ffi Drnk" iian het milieu voor Lr beslutt cleze rriail te 1-:rintclrl

t ***'|<**<t<t<**{<*:****{<****{.**{<Xt(:|(*******t(*t(*'1.*{<***{.{.{<*{.**tc***d.**{<*{.t(**rk{<***:F**t<rF**{.*{<**{.t<,|<

**:F***{<**t<*{.**{<***{<********,l<***t<t(*{<i({<**t(**:l<{<t<**:l(:l€**{.{<**t({<*******{<:1.*************.:f***{<*rl(

*<*{<xt<t<*

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
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systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaaÍs. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) wij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

**********:f tf *€:1.*tl(*{<:F*,t *t *.**.r1.****************t<*****€******************:f ************r(*{.***
:lí*.:f*****tl.**'1.******{<*tF:}'1.'lc*****,F********{.*********.**rl.rk*.,1€*.*{<**'fi*{.**'t({<{<{.,1.***rl.*'F*'tÊ****'F'lc,t**
* {. ** t<{. rl.
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Document

Emailberichten 1 oktober 2018

Onderwerp

Akoestisch rekenmodel en verzoek zoneadvies

Gead resseerden (exclusief c.c.)

oDNZKG/ODtJ





Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

,@odnzkg.nl>
maandag 1 oktober 2O1B 14:28

Dag

RE: Zoneadvies transformatorstation Tennet

lk heb op 30-8-2018 een rekenmodel ontvangen van Arcadis,

Kan ik er van uit gaan dat dit de aangevraagde situatie is?

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: maandag l- oktober 2018 10:36

Aan:
Onderwerp: Zoneadvies transformatorstation Tennet

Geachte

Het akoestisch onderzoek voor het oprichten van Transformatorstation Hollandse Kust noord en Hollandse Kust
west alpha, locatie Tata Steel is recent bij ons ingediend.
Zou u hier een zoneadvies op kunnen geven?

Met vriendelijke groet,

Medewerke r Omgevingsrecht

ffi odijmond
OMGËVI NGSDI E NST I JÀ'1ON D

Postbus 325

1940 AH Beverwijk
T:

l: www.odiimond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het
niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte
bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. lndien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging
ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiele document
heeft juridische status.





Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst lJmond naar http://www.odiimond.nl

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

ujl Denk aau het rnilieu voor Lr besiuit cleze rnail te printen!

*************{.{<***{<{<{<xx*€***,t *{.{<***.{<{.********'F{c*******'È*********{<******'1.{<{<,lc**<xx{<*******
*{.{<{<*.*:&****t(**{<**'|<4(:1.**rF**,Èi<******************:l€{.*.'1.****.**({rX:f :F*t *.**€***{<{<*<*.***rl€**rl.********
*t<*****

Aanvragen, meldingen, zienswljzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in óns
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

{<**t(**:fi*****t *rl.rÈ{.***t***(***:f *{<***:È*****.{.*(**{.'F**********rl.*c{<:F*{<**{<**{<*<*.*****{<********t {<*(

*:f 'F**r.*<***:Ft(*.t(*€{<,È'|(rl.*X*€**,t t **:**:F***X*(*******t *:${<*{<***(********{.*X*€****{<*{<t ***{<***{<*({€*,F*,}
*.*{€****
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Document

Emailbericht L oktober 201-8

Onderwerp

lntrekken aanvraag Tulip Oil

Gead resseerden (exclusief c.c.)

ODNZKG/Tennet





Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

r@odnzkg.nl>
maandag 1 oktober 2018 16:31

Dag

Onderwerp: lntrekken aanvraag Tulip Oil, reactie zonebeheerder

Jij vroeg mij wat nodig was om de geluidruimteclaim van Tulip Oil te laten vervallen.
lk heb het volgende aangegeven.
"Wij ontvangen een schriftelijke mededeling van EZK als bevoegd gezag, aan de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied als zonebeheerder van industrieterrein lJmond, dat de aanvraag van Tulip Oil (verwijzen naar
de aanvraag van Tulip Oil van september 2016), niet zal worden vergund."

lk krijg nu van Tulip Oil per mail een brief met de volgende zin

'Hierbij deelt Tulip oil u goorne mede dat zij geen bezwaor heeft tegen het met voorrang behandelen van de
vergunningsaanvroog van Tennet slechts voor zover het ten behoeve von de geluidsruimte die aon Tennettoegekend zou kunnen
worden betreft, echter dot voor het overige Tulip Oil hoor aonvroag en oonsproak op vergunning met bovengenoemd kenmerk
handhaaft met het oog op mogelijk wijzigingsverzoek in een later stadium.'

Uit de brief lees ik dat er activiteiten resteren die verband houden met gasbehandeling.
Het is onmogelijk om dit los te zien van geluiduitstraling en dat is niet wat wij beoogden.
Het zou een volledige intrekking moeten zijn. Daar zijn immers de berekeningen op gebaseerd.
Na het vergunnen van Tennet resteert er geen geluidruimte. (tenzij er geluidruimte terugkomt van b.v. Tata Steel of
andere dominante inrichtingen). Het gaat dus om veel meer dan een voorrangskwestie.
Na het consumeren van de geluidruimte door Tennet, kunnen veranderingen bij inrichtingen nog slechts
plaatsvinden binnen de vergunde geluidruimte.

Als oplossing voor het negatieve zoneadvies verlang ik van EZK een schriftelijke mededeling dat de door Tulip Oil
aangevraagde activiteiten (gasbehandelingsinstallatie) niet zullen worden vergund c.q. de vergunning wordt
ingetrokken.

Zou je daarvoor zorg kunnen dragen?

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Omgevingsdienst
É .'._ ?;i1ii.r..,ra:,r.r1.ir . q ri

Adviseur Milieu, geluid

Omgevingsdienst NZKG

Ebbehout 3L, I5O7 EA ZAANDAM
Postbus 209, 1-500 EE ZAANDAM

ffi i-ii.:Li!. atrri hr:l iirtircir \..'(.)or u ircslitit ilczr.r iiraii tc plirrïr;ni





d.*{.{.{<*'|<{<**x{<**.*,t('F***'F**.'1.****{<***'F*t 'Ft<*:1.*{<{.**>t*******{€********************:lÉ**t€**rk**{.***
****€****{.****,F't<****d<*.*>l.t **********{.'Ètl.*{.'1.{<:l.t({<*t<**t ***€**(******{<*************t t(:1.******{<**
{< ****rF,t

Aanwagen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wíjze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

*tlc***Xi<*X***:f {.:$4c{<**rl.*.*(tilF:F:1.*rl.**.**t rl.{<:F*****<******{.***!F{c{.*.!t *,t *.*.{.******€**t€{€rf ****tl.*,f **{il|.***
tF***tF**{c{<{.**{.{<*rFr|(rF***rl.'|<*t<***r<*******{.'|(*'t*{<*{.**********rlc*rÈ**'F**.**{.****.{<***{.**(:tX*:f{.**.'t*.*

******{<
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Emailbericht 2 oktober 2018

Onderwerp

lntrekken aanvraag Tulip Oil

Geadresseerden (exclusief c.c.)

oDNZKG/ODrJ





Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

@odnzkg.nl>
dinsdag 2 oktober 201816:19

RE: Zoneadvies transformatorstation Tennet

Dag

Het wachten is nog op het intrekken van de (in ontwerp vergunde) aanvraag voor een gasbehandelingsinstallatie
door Tulip Oil.

lk ben daarover in gesprek met EZK.

Er ligt nu een soort van voorwaardelijke intrekking. Men geeft de claim op het geluid op maar niet de eventuele
toekomstige activiteiten (gasbehandeling).

lk kan echter activiteiten niet los zien van geluid.

lk zoek daarom met een jurist uit hoe wij hier op moeten reageren zodanig dat er geen probleem in de toekomst
ontstaat.

Je hoort van me.
Met vriendelijke groet,

Van: (

Verzonden: maandag 1 oktober 2018 10:36
Aan: '

Onderwerp: Zo neadvies tra nsformatorstatio n Ten net

Geachte

Het akoestisch onderzoek voor het oprichten van Transformatorstation Hollandse Kust noord en Hollandse Kust
west alpha, locatie Tata Steel is recent bij ons ingediend.
Zou u hier een zoneadvies op kunnen geven?

Met vriendelijke groet,

Medewe rker Omgevingsrecht

ffi odij mond
OMGEVI NGSDI ENST IJMON D

Postbus 325
1940 AH Beverwijk
T:

l: www.od iimond.nl



DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het
niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte
bíjlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. lndien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging
ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiele document
heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst lJmond naar http://www.odiimond.nl

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

al Denk aan iret milier"r voor u besluit cleze rnail te printeir!

****.t(*:1.*****:|.*****t *:Ftl.**'F'1.*****{c***.{.{<t<*'t {.t *.{.*******t<**{.r1.{<'|<*rl.****{(t ***(********,F*{<'|({.**{.*
{<*{<**c{<**{<***{<*t *.{.{€**********t<*{<*********rs******{.**{.****{<**************t ***(*{.***:f ******
{<*****rf

Aanvragen, meldingen, zienswljzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en

niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

********{<{.*{<**,t 'l({<{<{<t(t(*****.***************{<*****{.**:F***********:lít(*****t ***{<*****{.******

**{<*****<*******{.****(t ***,l<{.t ********************:f t({<***:F***********t *{.,1.{.{.***{<*{<*****({.,t *{c

*{.**.**d(
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Emailbericht 4 oktober 2018

Onderwerp

lntrekken aanvraag Tulip Oil

Gead resseerden (exclusief c.c.)

oDNZKG/ODrJ





Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

oono"áag + oktoter 2018 1@odnzkg'nl>

Dag

Onderwerp:

@tulipoil.com;

CetuiOronemodel lT lJmond, geluidruimte Tennet/Tulip Oil

Hierbij meld ik je dat Tulip Oil de geluidclaim voor een gasbehandelingsinstallatie op het kadastrale perceel
HKK0IE 02328G0000 in Wijk aan Zee heeft laten vervallen.
EZK kon niet voldoen aan mijn vraag de vergunning voor deze installatie niet af te geven. Aangezien het
ontwerpbesluit reeds door de Minister van EZ was genomen.

De reservering in het zonemodel is echter op praktische gronden gebaseerd en heeft geen formele status.
De geluidclaim was nog niet geconsumeerd. lk zal daarom, met de brieven van Tulip Oil en EZK inzake intrekking van
de geluidclaim in de hand, de geluidclaim van Tulip Oil voor een gasbehandelingsinstallatie in Wijk aan Zee niet
langer honoreren.
Mijn zoneadvies van 2O-L-2OL6 inzake de inpassing van de Gasbehandelingsinstallatie te Wijk aan Zee trek ik hierbij
in.

De geluidruimte zal worden toegekend aan Tennet ten behoeve van de inrichting "Transformatorstation Hollandse
Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha".
Deze inrichting is beschreven in akoestisch rapport van Arcadis met referentie: 079843397 F - Datum: 31 augustus
2018.

Voor de goede orde deel ik mede dat er op dit moment in het geluidzonemodel van industrieterrein lJmond geen
geluidruimte resteert voor uitbreidingen.
De mogelijk toekomstige activiteiten van Tulip Oil zijn naar alle waarschijnlijkheid niet inpasbaar zonder ingrijpende
fysieke geluidmaatregelen of uitruil van vergunde geluid ruimte.

lk vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Orngevingsdienst
: .,.,r.j."r.r-i-1. r r1,11 r.)

Adviseur Milieu, geluid
Omgevingsdienst NZKG

Ebbehout 3L, t5O7 EA ZAANDAM
Postbus 209, 1500 EE ZAANDAM

as* llcrrl,i airit iret rnilri:Lr voor ri irc;irril cli:2,: niail lc p1'i11isi1t





:1.*{<:1.**{.***.*******rFXrl.r.,|<rÈ*.rFX*****.*****i.tl.***rl.t<:f *d.***rÉ*:FrFd<**t *rF,l.rÈ*t *.**t ***{<t(**d.*<******{.**.{.
**{<*:1.***t€****rl.*t<*****{.r|<****:F:Ë*{<r**d.t(**{.*rFt({.**<**:F**,1.**tF{<*rf :1.***t rl.**rl.***.****{.{.rt***rF*{<rFrl.***.
rr*t<****

Aanwagen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wljze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vnj is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

*{<'F{.**.'1.{.{<**'lc{.**t<t *t€********t ***{<*4.{<******,t **X*********€******{€t:|l****t<***t(:Ë**t ******:i*t(*
*******t(t(*:1.{.t|.'}{c{<'1.***.**.t *.*.{.X*Xrf ***:|(*'F****{.'1.***'t '1.*.*{í**,|<***:F***{<{.*'|<*.tÉ*{.*'Ft **********'F{<t Xt€

*******
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Emailbericht en geluidzoneadvies 5 oktober 20L8

Onderwerp

Zoneadvies

Geadresseerden (exclusief c.c.)

oDNZKG/ODrJ



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

@odnzkg.nl>
vrijdag 5 oktober 2018 13:19

Bijlagen:

Zoneadvies Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) na intrekken geluidclaim Tulip
oit
zoneadvies na intrekken Tulip Oil Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).doc

Dag

Hierbij het geluidzoneadvies t.b.v. transformatorstation Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha" van
Tennet.

lk vertrouw erop je hiermee van dienst te zijn geweest.
Mochten er vragen zijn, schroom niet mij te bellen.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsdienst
r.' r' i iJir'rr i r:i"e rl-:í't- -...i

Adviseur Milieu, geluid

Omgevingsdienst NZKG

Ebbehout 3L, I5O7 EA ZAANDAM
Postbus 209, 1500 EE ZAANDAM

grl Denk aan het rnilieu voor Lr besluit deze rnail te prir.iten!

*******:f rl.**'1.*.t<*€*****,Èt(*.*(**t(*****t **{.*.*X******{<'fi{o|<*{<{<******r&***rÉ*'1.***rÉ'1.{.****{<****<{<{<{.***
*'|<***(t<{.X:F*****t:k**d<**'F*.***(t(*{<{<*:F*{<*'t *********{c*'|(**{<t ***,k:F*.******************t(****X*:f **
*****{<{<

Aanvragen, meldingen, zienswíjzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijk'heid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan

1



verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

{.********{.*'1.***********!F'F{.{c{.t(***********'F:t**'t{<'F'1.{<*,1.'F*{<*****{.{<**:lc'1.{.{.r1.***t **{€**t(***!F**:f d.
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Cmgevingsdienst
noordzeeka naalgebied

Notitie

Aan:

Betreft: Velsen lJmond inpassing Transformatorstation Tennet op terrein Tata Industrieterrein

IJmond

Van:

Telefoon: 06 3800 0373

E-mail: @odnzkg.nl

Datum: 5-10-2018

Revisie: 0

In verband met een vergunningaanvraag door Tennet voor de inrichting "Transformatorstation
Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha" is een zoneadvies aangevraagd. Hierover het
volgende.

De geluidruimte op het industrieterrein lJmond bleek aanvankelijk onvoldoende voor het vergunnen
van deze inrichting. In eerste instantie werd dat veroorzaakt door de woningen Zeestraat 3358 en
Zeestraat 341. Voor deze woningen bleek echter geen overgangsrecht te gelden (e-mail
24 juli 2018) en behoeven daarom geen toetsing.

Wat vervolgens resteerde was een overschrijding van de MTG-waarde van 57 dB(A) aan de
Verlengde Voorstraat te Wijk aan Zee. Op deze locatie, aan de rand van de Dorpsweide, is ook
vergunningpunt IP2 gelegen, verbonden aan de vergunning van Corus, het huidige Tata Steel.
Op dit punt is een nachtwaarde van 47,0 dB(A) vergund (op eentiende dB in de vergunning
opgenomen).
Aangevuld met het vergunde geluid voor alle overige inrichtingen op industrieterrein lJmond kan het
totale vergunde geluidniveau (etmaalwaarde) op deze locatie 57,4 dB(A) bedragen. Deze waarde
zou worden overschreden bij het vergunnen van het tansformatorstation.

De overschrijding werd onder anderen veroorzaakt door inrichtingen die ruimer dan vergund in het
zonemodel aanwezig waren, door zachte bodemgebieden die wel aanwezig waren maar niet
gemodelleerd, door inrichtingen op het terrein van Tata Steel die niet meer aanwezig zijn en door
inrichtingen die thans onder de vergunning van Tata Steel opereren.

Na actualisatie van het zonemodel op deze onderdelen resteerde nog een overschrijding

Het zonemodel bevatte ook een geluidclaim voor een gasbehandelingsinstallatie van Tulip Oil op het
terrein van Tata Steel (in verband met een aanvraag uit 2016). De aangevraagde inrichting was in
ontwerp vergund maar niet gebouwd of in werking.
Met het wegnemen van het geluidruimte van deze claim van Tulip Oil zou de inrichting van Tennet
kunnen worden ingepast.

Aan het bevoegd gezag voor de vergunning van Tulip Oil Minister EZK) is daarom verzocht de
aanvraag niet te vergunnen, Aangezien de ontwerpbeschikking al was afgegeven kon EZK hieraan
geen gehoor geven.

Vervolgens is verzocht aan Tulip Oil de claim op de gasbehandelingsinstallatie te laten vervallen.
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Inmiddels hebben zowel Tulip Oil als EZK aangegeven de geluidclaim voor een
gasbehandelingsinstallatie op het kadastrale perceel HKKOlE 02328G0000 in Wijk aan Zee te laten
veruallen maar niet het overige deel van de aanvraag.

Een reservering in een zonemodel (zonder geluidverdeelplan) is op praktische gronden gebaseerd
en heeft geen formele status. In principe geldt bij het toekennen van geluidruimte "wie het eerst
komt, het eerst maalt".
De geluidclaim was nog niet omgezet in een definitieve vergunning. Daarom kan nu, mede
gebaseerd op de brieven van Tulip Oil en EZK inzake intrekking van de geluidclaim, de geluidruimte
voor een gasbehandelingsinstallatie in Wijk aan Zee vervallen.
Het zoneadvies van 20-L-20t6 inzake de inpassing van de Gasbehandelingsinstallatie te Wijk aan
Zee en de hierbij toegepaste geluidclaim in het zonemodel, wordt hierbij ingetrokken,
De geluidruimte zal worden toegekend aan Tennet ten behoeve van de inrichting
"Transformatorstation Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha".

Deze inrichting is beschreven in akoestisch rapport van Arcadis met referentie: 079843397 F , van
31 augustus 2018. Het akoestisch model, behorende bij deze aanvraag is inmiddels opgenomen in
het zonebeheermodel van industrieterrein IJmond
Met het aldus aangepaste zonemodel worden de volgende waarden berekend op de meest relevante
toetspunten. (een aantal van deze punten op vezoek van Omgevingsdienst lJmond).

Hieruit volgt dat die inrichting "Transformatorstation Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West
Alpha"van Tennet inpasbaar is in de geluidzonering van industrieterrein lJmond.

Voor de goede orde deel ik mee dat er op dit moment in het geluidzonemodel van industrieterrein
IJmond geen geluidruimte resteert voor uitbreidingen.
Een toekomstige aanvraag voor activiteiten van Tulip Oil is naar alle waarschijnlijkheid slechts
inpasbaar met ingr'tjpende f,Tsieke geluidmaatregelen of met uitruil van vergunde geluidruimte.

5-10-2018
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A IP 2: Dorpsweide Wijk aan Zee 5 52,9 50,8 47,4 57,4

111_A MTG 58 Wijk aan Zee, Burg.Rothestraat t,3,5,7 5 52,9 50,9 47,7 57,7

II2 A Wijk aan Zee (Burg. Rothestraat) 5 52,9 50,9 47,6 57,6

298 A Zeestraat 298 geen MTG (kantoor) 5 55,7 53,6 50,2 60,2

313_A hoek Creutzberglaan Zeeweg 5 52 49,5 46,2 56,2

W2-A MTG 57 woning Zeestraat 212 5 53,2 50,8 47,4 57,4

ZS2t4a_A Woning Zeestraat 214A 1r5 53,2 48,9 45,4 55,4

Zonebeheerder
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Document

Emailbericht 16 oktober 201-9

Onderwerp

Contourberekening

Gead resseerden (exclusief c.c.)

oDNZKG/ODrJ



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

,@odnzkg.nl>
woensdag 16 oktober 2019 11:36

Contouren vergund en toekomstig

Dag

Hierbij quick en dirty de contourberekening met de vergunde situatie van Tennet en de aangevraagde situatie.

Je kan de contourlijnen met 50,5 dB(A) met elkaar vergelijken. (De overige contouren kan je negeren)
De dikke groene lijn is vergund, de dunne rode lijn is op basis van de aanvraag.

Omdat de aangevraagde situatie volledig binnen de huidige past kan hier een positief zoneadvies op worden
afgegeven.

lk hoop dat je hier genoeg aan hebt.
lk neem de nieuwe situatie op in het zonemodel zodra er sprake is van een onherroepelijke vergunning

Als er nog vragen zijn weet je me te bereiken

Met vriendelijke groet,
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Orngevingsdienst
. -,, -.a,:;..i,i.rr. I 1!,3.:!.,r.iÍ

Adviseur Milieu, Geluid
Omgevingsdienst NZKG

Ebbehout 3L, t5O7 EA ZAANDAM

al Denk aan het rniiier"r vooÍ Ll beslr"iit deze rnail te printenl

:1.{<******t€*t(**{<*{<***t<:F**{<{<**{<***{.{<'È'|<**{.{<'k*{<{<**{<,È{.t<*****,È*,1.*t *tc{.*{<{.*{.t(********t<:*****t(**:f
4<*'ÈX**t(,1.***t<*****.tí**(******(**********{<:|(4.*+1.**rÉ:S*****{.t€*t:F{€{(t ***:F**.{.*.****.{<*{<**rF{.{.,1.****{<*(*
{€**{<t *{<

**t€***t(***********rÉ*t<*******{.**t 'È{<t ****.t(**.t **'1.*{<*,|('|(*t ***{(*****c:f *******t(*****:f ****!f {<*:|(*

***{<{.,1.{<*<*.***rFr(X*************:F**t(*:1.*rr****c'|<{<*{<***rf**:t:FtF*****,k{<****.**.*Xt(*(t<4.{.**!t**********
*rÈtl.rFt rF{<

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden vsrzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vnj is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).
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Document

Emailberichten L8 december 2018,14 december 2OL8,12 december 2018 en lL december 2OI8

Onderwerp

Berekeningen

Geadresseerden (exclusief c.c.)

oDNZKG/ODtJ



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

t@odnzkg.nl>
dinsdag 18 december 201814:43

RE: Berekening geluid Tennet

Dag

Je hebt helemaal gelijk,

lk heb deze laatste Tennet-berekeningen met het model zonder maatregelen uitgevoerd

Sorry voor de verwarring.

Met vriendelijke groet, en fijne feestdagen gewenst

(ik ben op 2 januari weer beschikbaar)

Van:
Verzonden: vrijdag L4 december 2OI8'J.'J.:34

Aan:
Onderwerp: RE: Berekening geluÍd Tennet

Hoi

Bedoelje de vraag van de cumulatieve berekening? Of bedoelje de vraag over de hogere waardes van de punten?
ln de door jou gestuurde tabel staat bijvoorbeeld Zeestraat 2I2 waar op de dag 33,3 wordt geproduceerd, terwijl
het akoestisch onderzoek van 3L-8-201-8 aangeeft dat dit maximaal 30 is.

ln de vergunning is daarop ook gesteld dat er max 30 mag worden geproduceerd. ls dit misschien de tabel van de
oudere versie van het akoestisch onderzoek?

Groet ,

From: t@odnzkg.nl>
Sent: Friday, December 14, 2018 1L:21 AM
To: @odiimond.nl>
Subject: Re: Berekening geluid Tennet

Dag , deze vraag houdt in dat ik de berekeningen per ontvangerpunt opnieuw moet maken. lk had alleen de
berekeningsresultaten bewaard.
lk stel voor dat je aangeeft dat alle bronnen die 10 dB lager zijn dan het totaalniveau als niet relevant kunnen
worden beschouwd.

Anders wordt het volgend jaar

Met vriendelijke groet,

Outlook voor iOS downloaden

Van: @odiimond.nl>
Verzonden: vrijdag, december 14,207811:03 AM





Aan:'
Onderwerp: RE: Berekening geluid Tennet

Hoi

Nog een aanvullende vraag.

Voor een aantal punten staan hogere waardes aangegeven dan in het akoestisch onderzoek van 3l- augustus 20L8
staan aangegeven.
Zijn dit de waardes zonder de aanvullende maatregelen?

Groet

From: @odnzkg.nl>
Sent: Thursday, December 13,2018 3:59 PM

To: - ,@odiimond.nl>
Subject: RE: Berekening geluid Tennet

Dag

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de HRMI 1"999

(De energetische sommatie gebeurt logarithmisch)

De bijdrage van Tennet op deze punten is de volgende

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02A lP 2: Dorpsweide WÍjk aan Zee 5 29,5 29,5 29,5

111_A MTG 58 Wijk aan Zee, Burg.Rothestraat L,3,5,7 5 26,4 26,4 26,4

t12_A Wijk aan Zee 5 31,8 31,8 31,8

298 A Zeestraat 298 geen MTG (kantoor) 5 30,6 30,6 30,6

313 A hoek Creutzberglaan Zeeweg 5 30,9 30,9 30,9

W2-A MTG 57 woning Zeestraat 212 5 33,3 33,3 33,3

zs2t4_A Zeestraat 214 1,5 29,1 29,L 29,r

Etmaal

39,5

36,4

41,8

40,6

40,9

43,3

39,1

De berekende waarden zijn (uiteraard) in dB(A)

Met vriendelijke groet,

Van: @odiimond.nl>
Verzonden: woensdag 1-2 december 20L813:46
Aan:, '@odnzke.nl>

Onderwerp: RE: Berekening geluid Tennet

Hoi

ln het zoneadvies stond de volgende tabel:

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A lP 2: Dorpsweide Wijk aan Zee 5 52,9 50,8 47,4 57,4
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1,12_A Wijk aan Zee (Burg. Rothestraat) 5 52,9 50,9 47,6 57,6

298 A Zeestraat 298 geen MTG (kantoor) 5 55,7 53,6 50,2 60,2

313_A hoek Creutzberglaan Zeeweg 5 52 49,5 46,2 56,2

W2A MTG 57 woning Zeestraat 2L2 5 53,2 50,8 47,4 57,4

ZS21,4a_A Woning Zeestraat 2L4A r,5 53,2 48,9 45,4 55,4

111_A MTG 58 Wijk aan Zee, Burg.Rothestraat
1,,3,5,7

5 52,9 50,9 47,7 57,7

Het gaat dan om de vraag hoeveel dB(A) het transformatorstation toevoegt op deze toetsÍngspunten en hoe dit
berekend is.

Groet

From: ---- r@odnzke.nl>
Sent: Wednesday, December LZ,2Ot81:38 PM

To: @odiimond.nl>
Subject: RE: Berekening geluid Tennet

Dag

Welke beoordelingspunten bedoel je?

GÍ,

Van: t @odiimond.nl>
Verzonden: dinsdag L1 december 2018 13:10
Aan: -i @odnzkg.nl>
Onderwerp: Berekening geluid Tennet

Beste

Naar aanleiding van de vergunning voor het transformatorstation van Tennet is een aantal vragen binnen gekomen.

Hoofdzakelijk wordt gevraagd naar de berekening waaruit blijkt hoeveel geluid Tennet bijdraagt op de

beoordelingspunten.
Heb jij deze berekening voor mij?
ls het voor jou mogelijk de berekening deze week te sturen? Dan kan ik een terugkoppeling geven aan de

vraagstellers.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Omgevingsrecht

ti$,odij mond
OMÊ EVI NGsDI E NsT IJMON D

Postbus 325

1940 AH Beverwijk
T:

l: www.odiimond.nl
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DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het
niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte
bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. lndien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging
ontvangt, wordt ook altijd per post het offÍciele document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiele document
heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst lJmond naar http://www.odiimond.nl

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

gll Denk aan het milieu voor u Llesh-rit cleze mail te printen!

{<'F****.*,f {<,F{<***{<i<X{<******!F***.{.,|<*t(**t(t(t(:fi*:F******t(*******:|(t(**t t *********t€*****X*'t{<{<{<t *t *t
:l€**:f *****:fi*tf *******{<****(t **t<***rÉrr<*4(**,1.'t'í<rl.******{<'|(**,l<***{.t {.**'1.*t {.{<X{.**t t {<*********t(****
*< *t( x* {€*

Aanwagen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).

**'F,t ****{.*.**.***t(*:F****'l.t {<'1.****.{c{€*rF*{<****t(*{<***{€***r<****,È{.{.rË**{.*.{.t t<****{.**'È*rl.**{<**rlc{<{.*(:t

'F{.**{.{<*<{<**t<*'È{<{.*{<rl€*********{.**{<***,t *.*{.*{.****.*t<*******t(rF**********t(**.{.{<**rl.rF{c{<{<*{.**{.'|<{<**
*:l€**t<**

uL Denk aan het urilier-r voor Ll besluit eleze rnail te printen!

tF**rF***{<**rÈ{<,l.,kXX{<{<r*t<t<***(******{<r.*,t(**c*t<*€****:k**€****t(:|({.{<tf*:ft*rt*tt{<rF*{<*t(t€*t(t(***t(*{<*c*{.t+È**{.*

t(:f*{<*:|({<******<{.**{<X********:È:F**{<*<**'|<'È*{<{.>F***.*<{<:FX***(******:F{<*:*{.***(**o|<**********:|(***{<**{.*
*:f{<*€***

Aanvragen, meldingen, zienswqzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaakplaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
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Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) wij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).
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***{<*:Ë:l(

s$ Denk aan hct rniiieLr voor Lr iresluit deze mail te printen!
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Aanwagen, meldingen, zienswljzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen

rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).
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61fr Denk aan liet miiier.r voor Ll besluit deze mail te printen!
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Aanvragen, meldingen, zíenswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wljze worden ingediend en
niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons
systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit
e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen
lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen
rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht
(en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan
verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook
garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is
geweest voor tussenkomst (door derden).
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Emailbericht 23 december 2019

Onderwerp

Wob-verzoek

Geadresseerden

ODU



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

,'toÍrlêhs J uridische Zaken

maandag 23 december 2019 14:00

lnfo
FW: WOB verzoek mbt TenneT hoogspanningsstation

From: r

Sent: Monday, December 23, 2Ot9 1:07 PM

To: @odijmond.nl>
Subject: WOB verzoek mbt TenneT hoogspanningsstation

Geachte r , geachte medewerkers ODIJmond,

Hierbij doe ik ODIJmond een officieel WOB verzoek mbt het geluidsrapport tbv het TenneT

hoogspann ingsstation.

Graag wil ik van U ontvangen :

de gehanteerde geluidsberekeningen en geluidsmodellen onderliggend aan het geluidsrapport

gemaakt door de zonebeheerder ODNZKG.

En alle communicatie hier omtrent tussen ODIJmond en ODNZKG en/of Tata Steel in deze'

Bij voorbaat dank,

vriendelijke groet,

Wijk aan Zee




