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Voorbereiding Structuurvisie 

Heemskerk 2020 en plan-MER 

Structuurvisie Heemskerk 2020

 

 

 

Structuurvisie 

De gemeente Heemskerk stelt momenteel een nieuwe structuurvisie op. De structuurvisie is een 
actualisatie van de bestaande structuurvisie ‘Kiezen voor Kwaliteit’ uit 2003. In de nieuwe structuurvi-
sie is het sinds 2003 opgestelde (sectorale) beleid verwerkt. Bovendien sorteert de structuurvisie voor 
op de in 2009 door de Raad vastgestelde Strategische Toekomstvisie voor 2040, getiteld ‘Heemskerk, 
geheim van de IJmond’. Met de structuurvisie wordt voldaan aan de verplichting uit de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) voor een actuele structuurvisie voor het gemeentelijk grondgebied.

Plan-MER 

In het kader van de structuurvisie dient een plan-m.e.r.-procedure te worden doorlopen. Dit omdat de 
structuurvisie kaderstellend is voor activiteiten die (mogelijk) een wezenlijk negatief effect hebben op 
het Natura 2000-gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’ en waarvoor een passende beoordeling 
conform de Natuurbeschermingswet moet worden opgesteld. Daarnaast wordt in de structuurvisie in 
het glastuinbouwgebied Heemskerkerduin-Noorddorp ruimte geboden aan activiteiten die besluit-
m.e.r.-plichtig zijn.

Procedure 

De eerste stap in de plan-m.e.r. is deze publicatie.
De vervolgprocedure bestaat uit de volgende stappen:
• Raadpleging van de betrokken bestuurlijke instanties over de reikwijdte en het detailniveau van het 

op te stellen plan-MER;
• Opstellen van het plan-MER;
• Terinzagelegging (ten behoeve van inspraak) van plan-MER tezamen met de ontwerpstructuur-

visie. In dezelfde periode vindt de raadpleging van de Commissie m.e.r. plaats;
• Motiveren hoe met de resultaten van het plan-MER en de inspraakreacties is omgegaan in de 

definitieve versie van het structuurplan;
• Bekendmaking en mededeling van de definitieve structuurvisie.

Notitie reikwijdte en detailniveau 

Raadpleging van de betrokken bestuurlijke instanties gebeurt schriftelijk dan wel elektronisch op basis 
van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De betrokken instanties wordt de mogelijkheid geboden 
om uiterlijk 6 augustus 2010 schriftelijk op de notitie te reageren. Het postadres is: Postbus 1, 1960 AA 
Heemskerk.

Vervolg 

Na het opstellen van het plan-MER wordt deze samen met het ontwerp van de structuurvisie naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 2010 ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging kan door 
eenieder een zienswijze op beide documenten worden gegeven. Gedurende deze periode wordt 
tevens aan de commissie m.e.r. gevraagd of zij het plan-MER willen beoordelen op juistheid en 
volledigheid.
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