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Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben op 30 september 2014 vastgesteld:
1. het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij,
2. het ontwerp besluit hogere waarde Industrieterrein Westpoort.

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ziet op de wijziging van de geluidzones van twee industrieter-
reinen in het havengebied Noordzeekanaalgebied. Het gaat om de industrieterreinen Westpoort 
(gemeente Amsterdam) en HoogTij (gemeente Zaanstad). Het aanpassen van de geluidzones 
Westpoort en HoogTij is een uitwerking van de visie Noordzeekanaalgebied 2040. Het doel van die 
visie is om de schaarse fysieke en milieuruimte optimaal in te zetten voor zowel economische groei, 
werkgelegenheid als wonen en recreatie in het gebied.

In het Provinciaal Inpassingsplan Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij (PIP) worden de 
huidige geluidzones aangepast waardoor meer geluidruimte voor bedrijfsactiviteiten in het gebied 
ontstaat. Dit zorgt ervoor dat het gebied op termijn aantrekkelijk blijft voor de vestiging en uitbreiding 
van bedrijven. Daarnaast wordt een deel van de Sloterdijken te Amsterdam gedezoneerd. Het PIP is 
tevens een volgende stap naar mogelijkheden voor woningbouw op delen van het Hembrugterrein, de 
Achtersluispolder in Zaanstad en op de Sloterdijken in Amsterdam.

Het ontwerp besluit hogere waarde Industrieterrein Westpoort betreft het voornemen van gedepu-
teerde staten van Noord-Holland tot vaststelling van een hogere grenswaarde ten gevolge van 
industrielawaai als bedoeld in artikel 110a de Wet geluidhinder. Het ontwerp besluit hogere waarde is 
ten behoeve van het bovengenoemde inpassingsplan. Om het inpassingsplan mogelijk te maken zijn 
hogere grenswaarden nodig. Zowel voor industrieterrein Westpoort als voor industrieterrein HoogTij. 
De terinzagelegging van het ontwerp besluit hogere waarden industrieterrein HoogTij wordt afzonder-
lijk door het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad bekend gemaakt.

Terinzagelegging 

U kunt het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij 
alsmede het ontwerp besluit hogere waarde Industrieterrein Westpoort van 10 oktober 2014 tot en met 
20 november 2014 inzien:
1. op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.9927.IPGELCONWPRTHT2014-ON01)
2. op de website van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl/web/Digitaalloket/Inspraak/

Terinzageleggingen
3. bij de gemeente Amsterdam: voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1. Bel voor openingstij-

den 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.
4. bij de gemeente Zaanstad, via de balie van Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuis-

plein 100 te Zaandam. Aanbevolen wordt om eerst telefonisch een afspraak te maken: tel. 14075 of 
via www.zaanstad.nl

5. bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, afdeling Ruimte, Haarlemmerstraatweg 51, 
1165 MJ Halfweg, op werkdagen van 8.15 uur tot 12.15 uur.

6. bij het Havenbedrijf Amsterdam NV, De Ruijterkade 7, te Amsterdam
7. bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, te Haarlem, op afspraak tel. 023-5144038 of 

023 5143331.

Informatieavonden 

Naast de terinzagelegging worden er informatieavonden over het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan 
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Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij georganiseerd. De bijeenkomsten starten met een 
plenair deel en worden gehouden op:
1. Zaanstad: Zuidervermaning, Zuideinde 233, Westzaan, dinsdag 21 oktober 2014, 20.00 uur
2. Zaanstad: hotel Inntel, Provincialeweg 102, Zaandam, dinsdag 28 oktober 2014, 20.00 uur
3. Amsterdam: Pand020, Haarlemmerweg 10-A, Amsterdam, donderdag 30 oktober 2014, 20.00 uur
4. Halfweg: muziekvereniging Eensgezindheid, Kanaalweg 58, maandag 3 november 2014, 20.00 uur

Indienen van zienswijzen 

Met ingang van 10 oktober 2014 tot en met 20 november 2014 kan een ieder mondeling (op afspraak) 
of schriftelijk zienswijzen indienen over het hierboven genoemde ontwerp Provinciaal Inpassingplan. 
Tevens kunnen in die periode door belanghebbenden mondeling (op afspraak) of schriftelijk zienswij-
zen indienen over het ontwerp besluit hogere waarden Industrieterrein Westpoort. Er kunnen geen 
zienswijzen per e-mail worden ingediend.

De zienswijzen ten aan zien van het ontwerp inpassingsplan kunt u richten tot provinciale staten van 
Noord-Holland, ter attentie van drs. M.K. van der Klugt – van Asperen, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 
onder vermelding van ‘ontwerp PIP geluidzones, 469891/469894’.

De zienswijzen gericht op het ontwerp besluit hogere waarden kunt u richten tot gedeputeerde staten 
van Noord-Holland, t.a.v. mr. H. Ziengs, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van 
‘ontwerp besluit HW Geluidzones, 469891/469894’.

Meer informatie 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij drs. M.K. van der Klugt – van Asperen (023-5143391), 
Sector Milieu, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

2 Staatscourant 2014 nr. 28301 8 oktober 2014


	Bekendmaking ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij en ontwerp besluit hogere waarde Industrieterrein Westpoort, Noord-Holland 
	Terinzagelegging 
	Informatieavonden 
	Indienen van zienswijzen 
	Meer informatie 


