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1. INLEIDING

Ten behoeve van de uitwerking van het streekplan voor de stadsregio
Tilburg wordt een,milieu-effectrapportage-(m.e.r.-)procedure gevolgd,
overeenkomstig de wijze waarop deze procedure is opgenomen in de Wet
milieubeheer. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant treden in deze
m.e.r.-procedure op als initiatiefnemer en als bevoegd gezag. De
m.e.r.-procedure is formeel van start gegaan met de publikatie van de
startnotitie op 12 februari 1993 en dient am inzicht te krijgen in de
milieu-effecten van de realisering van grote woningbouw- en bedrij
venlocaties.

De startnotitie geeft aan dat het gaat am de planning van bouwloca
ties voor in totaal 17.500 woningen en circa 300 ha bedrijventerrein.
De totale restcapaciteit voor woningbouw in betaande plannen bedraagt
ongeveer 9.500 woningen. Voorts zijn in de startnotitie verschillende
mogelijke alternatieven aangegeven, waaronder de door de stadsregio
nale stuurgroep opgestelde ontwikkelingsvisie.

De wettelijk adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieu-effec
trapportage, zijn in de gelegenheid gesteld am op grond van informa
tie uit de startnotitie adviezen te geven over richtlijnen voor de
inhoud van het milieu-effectrapport (MER). De Commissie voor de
m.e.r. heeft over de richtlijnen een uitgebreid advies gegeven dat
integraal als bijlage bij deze notitie is opgenomen. Het advies
hebben wij op drie punten na overgenomen (zie paragraaf 3). De opzet
van de richtlijnen wordt in paragraaf 2 uiteengezet.
Voorts heeft een ieder de mogelijkheid gehad naar aanleiding van de
startnotitie opmerkingen te maken over het geven van richtlijnen. In
paragraaf 4 wordt hiervan ten slotte een overzicht gegeven, waarbij
een indeling naar'thema is gemaakt.

2. OPZET VAN DE RICHTLIJNEN

Deze notitie vormt samen met het advies van de Commissie voor de
m. e. r de richtlijnen voor de inhoud van het MER. Het advies is als
bijlage toegevoegd. Bij het lezen van het advies moeten de in para
graaf 3 aangegeven wijzigingen worden meegenomen. Per wijziging wordt
voor alle duidelijkheid verwezen naar de plaats in het advies van de
Commissie waar de wij ziging betrekking op heeft. Tot slot wordt in
dit schrijven nag apart aandacht besteed aan de verschil1ende in
spraakreacties.

Zo vormen het advies van de Commissie, met inachtneming van de door
ons aangegeven wijzigingen, de richtlijnen voor het MER dat wordt
opgesteld ten behoeve van het stadsregionaal uitwerkingsplan Tilburg.
Met deze werkwijze wordt voldaan aan het doel van de richtlijnen,
namelijk concreet aangegeven aan welke eisen het MER uiteindelijk
dient te voldoen.
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3. WIJZIGINGEN OP BET ADVIES VAN DE COMMISSIE M.E.R.

Wij nemen het adviea voor de richtlijnen van de Commiasie voor de
m.e.r. vrijwel geheel over. Op een drietalpunten in het advies acht
ona college het van belang wijzigingen aan te brengen.

De eerste wijziging betreft het aantal tEl bestuderen alternatieven
(zie pagina 7 van het adviea, onder het kopje "Vergelijken van
alternatieven", laatate aandachtaatreepje).
De Commiaaie beveelt aan de alternatieven die worden genoemd in de
atartnotitie, niet te betrekken bij de vergelijking van de verachil
lende alternatieven in het MER (thematiache alternatieven, voorkeur
salternatief en meest milieuvriendelijk alternatief).
Wij willen de in de startnotitie genoemde alternatieven echter wel in
het MER mee te nemen. De reden daarvoor is dat de verschillende in de
startnotitie aangegeven alternatieven ons inziens in die aangegeven
constellatie moeten worden onderzocht op hun milieugevolgen. Deze
alternatieven vormen immers een mogelijk te verwezenlijken invulling
van het uitwerkingsplan. Blijkt een bepaald alternatief (nagenoeg)
overeen te komen met €len van de ontwikkelde thematische alterna
tieven, dan is het overbodig dat het desbetreffend alternatief uit de
startnotitie apart wordt onderzocht.

De tweede (tekst-)wijziging betreft de begrenzing van het Centraal
Stedelijk Gebied.
Naar aanleiding van meerdere inspraakreacties
paragraaf 3, "Verwerking van inspraakreacties
hebben wij besloten als volgt van het advies van
wijken. De laatste zin op pagina 7 van het advies
onder het kopje "Selectie", is vervangen door:

"Ten aanzien van de selectie van verschillende locaties kunnen
tevens locaties worden meegenomen die (gedeeltelijk) buiten de
begrenzing van het Centraal Stedelijk Gebied liggen. Twee
gebieden komen als te onderzoeken potentiele grote woonlocaties
in aanmerking:
1. het gebied tussen Berkel-Enschot en Udenhout;
2. het gebied Kouwenberg / Zwaluwse Bunders."

De derde wijziging b~treft petentiele alternatieve werklecaties veer
de lecaties ten zuiden van de Bredase weg, waarvan door de Commissie
melding wordt gemaakt op psgina 8, aerate alinea. Ook wij zijn van
van mening dat meerdere locaties voor onderzoek in aanmerking kunnen
komen in het MER voor een werklocatie met een oppervlakte van 80 ha.
Behalve de locaties Loven-Noord en Rielse Kwadrant, wordt hierbij
tevens gedacht aan de locatie Moerenburg. Dat het hier gaat om
"betere" alternatieven, zoals verwoord op pagina 8, zal echter moeten
blijken uit de resultaten van het MER.

Deze drie kanttekeningen plaatsen wij bij het advies van de Commisaie
voor de m.e.r. Per kanttekening is concreet aangegeven om welke
passage het gaat. Deze paragraaf dient tezamen met het advies van de
Commissie te worden gelezen.
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4. VERWERKIHG IHSPRAAKREACTIES OP STARTHOTITIE

Samenvatting van de reacties op de Startnotitie MER grote woon- en
werklokaties stadsregio Tilburg met verantwoording van de verwerking
van de reacties in de Richtlijnen voor het MER
Hieronder volgt een thematisch overzicht van de binnengekomen reac
ties op de startnotitie MER die in de periode 15-2-1993 tot 15-3-1993
ter visie heeft gelegen. De relatie tussen de individuele reacties en
adviezen wordt aangegeven door middel van nummers die corresponderen
met de nummers uit de lijst van inspraakreacties en adviezen, zoals
opgenomen in bijlage 4 bij het "Advies voor richtlijnen" van de
Commissie m.e.r.
In de vetgedrukte passages geven we aan hoe wij de reacties hebben
verwerkt in de richtlijnen en verwijzen zonodig naar de desbetref
fende paragraaf in het "Advies voor richtlijnen" van de Commissie
m.e.r.

A Algemeen MER en procedures

A.1 Er is geen inspraak mogelijk geweest over de uitgangspunten van het
MER (10) . , ,
De beleidsuitgangspunten die zijn weergegeven in het Streekplan
Hoord-Brabant (vastgesteld in juli 1992 na een periode van inspraak
en overleg) gelden voor zowel het MER als het uitwerkingsplan en
staan niet meer ter discussie. Er is nu sprake van een zogenaamd
lokatieMER en niet van een beleidsMER (zie advies cmer, par. 3.1).

A.2 Verklaring van de samenhang tussen de besluitvorming over de gemeen
telijke herindeling en het uitwerkingsplan stadsregio wordt gewenst
(4, 10).
Het uitwerkingsplan voor de stadsregio Tilburg is een plan waar wij
op grond van ruimtelijke overwegingen op regionaal schaalniveau
beleid ontwikkelen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij
spelen gemeentegrenzen geen role

A.3 Vraag: Het is wellicht logischer c.q. zuiverder om een of meer
bevoegdheden behorende bij de rol van initiatiefnemerjbevoegd ge
zagjvaststeller uitwerkingsplannen te delegeren (16).
Wettelijk gezien bestaat de mogelijkheid deze bevoegdheden van
Provinciale staten te delegeren aan Gedeputeerde staten. Met name uit
praktisch oogpunt (onder meer gezien de termijnen die in de Wet
milieubeheer staan opgenomen) is gekozen voor de vorm waarbij Gedepu
teerde Staten optreden als initiatiefnemer, bevoegd gezag en vast
steller stadsregionaal uitwerkingsplan van het streekplan.

A.4 Twijfels of in vervolg op dit MER geen MER-plicht meer geldt op
inrichtingsniveau (9)
Ten aanzien van· de ·aspecten die in dit MER worden beschreven, de
lokatiekeuze van grete woon- en werklocaties (conform respectievelijk
categorieen 11 en 20 van bijlage C van het Besluit milieu-effectrap
portage), is een m.a.r. op inrichtingenniveau niet meer verplicht.
Ten aanzien van deze activiteitan dient immers bij het eerst mogelijk
ruimtelijk plan dat in de mogelijke aanleg voorziet een m.e.r.
procedure te worden gevolgd. Ten aanzien van een volgens de Wet
milieubeheer m.e.r.-plichtige activiteit, bijvoorbeeld de oprichting
van sen afvalverwerkingsinstallatie binnen een van de in het uitwer
kingsplan aangegeven bedrijventerreinen, dient in het kader van de
vergunningverlening wel een m.e.r. op inrichtingenniveau te worden
gevolgd. Ditzelfde kan oek gelden veor bijvoerbeeld de aanleg van een
weg tussen verschillende in het MER beschreven locaties.
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A.S Eerst moeten in het MER de kumulatieve milieu-effecten worden onder
zocht, zodat die vervolgens in het ruimtelijke plan kunnen worden
afgewogen (1). . ,
De resultaten van hetMER zullen wij tezamen met de resultaten van de
inspraak over het MER betrekken bij het opstellen van het Ontwerp
uitwerkingsplan, waarbij een integrale afweging zoals in de reactie
is bedoeld, plaatsvindt.

B Inhoud MER algemeen

B.1 Het detailleringsniveau van de startnotitie voor dit beleidsMER sluit
niet aan bij het detailleringsniveau van de ontwikkelingsvisie en
past meer bij een lokatieMER (9).
Inderdaad gaat het hier om een lokatieMER (zie advies cmer, par.3.1
en par. 4.1 blz. 12).

B.2 Verzoek om globaliteitsniveaus in de beschrijving van de bestaande
toestand en de voorgenomen aktiviteitenjalternatieven op elkaar af te
stemmen (9).
Voor een goede onderlinge vergelijkirig van de alternatieven is een
gelijkwaardig globaliteitsniveau in de effectbeschrijving van de
alternatieven essentieel. De beschrijving van de bestaande toestand
(advies cmer, par. 4.1) is voor aIle alternatieven van belang (zie
advies cmer, par. 5) en dient als referentiekader. De richtlijnen
zijn hiermee in overeenstemming.

C Begrenzing Centraal Stedelijk Gebied

C.1 De grenzen van het Centraal Stedelijk Gebied worden te rigide gehan
teerd, zodat reele alternatieve lokaties ten onrechte buiten beschou
wing blijven; ook alternatieven die Gedeputeerde staten in de Start
notitie hebben opgenomen liggen buiten het Centraal Stedelijk Gebied.
Ook mogelijke effecten van het Trendrapport Volkshuisvesting (minis
terie VROM) vragen om versoepeling van de grenzen (1, 5, 8, 9).
Deze opmerkingen zijn voor ons aanleiding geweest op dit punt af te
wijken van het advies van de Commissie m.e.r. zoals in de hiervoor
gaande paragraaf is uiteengezet.

D Milieu-effecten

D.1 De kumulatieve effecten van individuele aktiviteitenjlokaties moeten
sterker in beeld worden gebracht (met name bij de Spinder); leg
relaties tussen de kumulatieve effecten en potentiele uitbreidingslo
katies (1,4,9).
Wij hechten veel waarde aan het inzicht in de kumulatieve milieu
effecten van ontwikkelingen in de stadsregio Tilburg en zullen
daaraan expliciet aandacht besteden in het MER (zie advies cmer, par.
4 • 1, bIz. 12).

D.2 Verzocht wordt om de ekologische betekenis van het gebied de Brand in
het MER op te nemen (5).
Gebieden die belangrijke waterhuishoudkundige of ekologische relaties
hebben met het direkte beinvloedingsgebied (of waar naar verwachting
effecten kunnen worden verwacht) zullen onderdeel uitmaken van het
studiegebied (adv~es .cmer, par. 4.1).
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E Woningbouw

E.1 om uitbreidingen van het stedelijk gebied die ten koste gaan van het
buitengebied te voorkomen moet er naast intensivering en revitalise
ring van het bestaand stedelijk gebied in de uitbreidingslocaties in
hogere dichtheden worden gebouwd (8, 13).
De aandacht voor de mogelijkheden van een efficienter ruimtegebruik
in het bestaand stedelijk gebied komt tot uiting in de selektie van
alle Ilogelijkheden binnen dit gebied die in beginsel hiervoor ge
schikt zijn (zie advies cmer, par. 3.1). Bij het opstellen van
alternatieve modellen dient het MER in te gaan op varianten in bebou
wingsdichtheid (zie advies cmer, par. 3.1).

E.2 In verband met het Trendrapport Volkshuisvesting dient te worden
uitgegaan van een hogere taakatelling voor de woningbouw, waardoor
bouwlokatiea ook op kortere termijn kunnen worden gerealiseerd (8,
9) •
Het Trendrapport staat landelijk en in de provincie Hoord-Brabant nog
ter discussie. Het is nu nog te vroeg om dit te kunnen vertalen in
een extra woningbehoefte in de stadsregio Tilburg. Vooralsnog wordt
uitgegaan van het bouwprogramma zoals dat wordt weergegeven in de
uitwerkingsregels van het streekplan. Overigens worden er in het MER
veel meer lokaties onderzocht dan strikt nodig is voor dat bouwpro
grallUlla, zodat de MER haar waarde niet verliest bij een eventuele
verhoging van het bouwprogramma.

E.3 Betrek de woningbouwlokatie tussen Berkel Enschot en Udenhout, die in
de Ontwikkelingsvisie als optie voor ,na de planperiode is gepresen
teerd, well in het MER gelet op het voorstel in het kader van de
gemeentelijke herindeling om deze twee gemeenten samen te voegen (1,
S) •
Akkoord, zie ons antwoord hij C.l.

F Bedrijventerreinen

F.1 De noodzaak van een aanvullende behoefte aan bedrijventerrein met een
omvang van 80 hektare is niet gemotiveerd en is een afwijking van de
uitwerkingsregels,va~het streekplan (3, 16).
De lokatie Vossenberg-west (met een amvang van 80 ha) blijft gereser
veerd voor een of enkele grootschalige bedrijven en valt daarom
buiten de taakstelling van 300 ha zoals wordt aangegeven in de
uitwerkingsregsls. De gomeente Tilburg heeft zelf een m.e.r.-procedu
re voor deze locatie gestart.

F.2 Het is gewenst om alternatieven voor de lokatie ten zuiden van de
Bredaseweg (80 ha.) te onderzoeken (redenen: voorkeur voor kleinere
lokaties, niet gewenst vanuit landachappelijke en natuurdoelstellin
gen, geluidsbelasting vliegveld Gilze-Rijen, orientatie niet op
Tilburg maar op Gilze-Rijen en Breda, bestaande archeologische en
kultuurhistorische waarden) (3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17)
Wij zullen in het MER naast de lokatie ten zuiden van de Bredaseweg
(kombinaties van) alternatieve lokaties in beschouwing nemen (zie
onze wijzigingen op par. 3.2 van het advies van de CollUlli••ie a.e.r.).

F.3 In het MER is het van wezenlijk belang dat er een differentiatie van
werklokaties plaatsvindt naar bereikbaarheidsprofielen en milieucate
gorieen (9)
Dit is conform het provinciaal heleid en zal derhalve ook in het MER
worden Ileegenollen (zie aavies cmer, par. 2.1).
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G Infrastruktuur

G.l Aanleg van benodigde infrastruktuur hoort deel uit te maken van dit
MER voor woon- en werklokaties omdat de lokaties nog ter discussie
staan en de ontsluiting integraal onderdeel is van de lokatieafwegin
gen (9, 15).
In het MER voor de Noordoosttangent is geen rekening gehouden met een
woon- en werklokatie Noordoost. Een alternatief trace ten noorden van
Berkel Enschot komt aan dit bezwaar tegemoet en heeft geen gevolgen
voor de natuurwaarden in Moerenburg (7)
In het MER zu11en wij ingaan op de aobi1iteitseffecten van de loka
ties voor de verschi1lende vervoerwijzen en op de behoefte aan
infrastruktuur. Tracevarianten en andere verkeersoplossingen dienen,
indien noodzake1ijk, in een apart MER te worden onderzocht (:/lie
advies caer, par. 3.1 b1z. 6 en par. 4.1 bIz. 11).

G.2 Het is onduidelijk in hoeverre realisering van de Noordwesttangent in
of na de planperiode noodzakelijk is. Het rapport van buro Goudappel
Coffeng geeft hier inzicht in (10).
Wij zu11en bij de studie van mobiliteitseffecten van lokaties zovee1
aoge1ijk gebruik aaken van bestaand onderzoeksmateriaa1. Voor de
onts1uitingsprob1ematiek van Vossenberg-west en aeeshof wordt in de
regio nog aanvu11end op het genoemde rapport een studie verricht.

G.3 Verzocht wordt om rekening te houden met de ligging van een onder
grondse transportleiding (tussen Berkel Enschot en Dongen) (2).
Bet gaat hier Olll een inrichtingsaspect dat op bestemmingsp1anniveau
tot zijn recht komt.

B OVEaIG

De overig gemaakte opmerkingen zLJn niet relevant voor de richtlijnen
en worden derhalve hier niet in behandeling genomen.

HvD/JWH/KvdZ
RICHTTIL

14 mei 1993
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SAMENVATTING

Dit is een advies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage.
Het bevat aanbevelingen. hoe het milieu-effectrapport (MER) over de
woningbouw- en bedrijventerreinlocaties in de stadsregio Tilburg zou
moeten worden geschreven.

Probleemstelllng, doel, beleld en besluiten
In het kader van de probleemstelling dient de hoeveelheid te bouwen
woningen en te realiseren bedrtjventerrein (het bouwprogramma) te
worden gemotiveerd. Verder dient duidelijk te worden met welke reeds
gemaakte overheidsbesluiten rekening moet worden gehouden. bijvoor
beeld de besluitvorming over het Streekplan Noord-Brabant en de daartn
opgenomen uitwerkingsregels voor de regio. Daarnaast kan ook worden
gelet op toetsingscrtterta in vastgesteld milieubeleid. die kunnen
worden gebruikt in het MER bij het maken van keuzen.

Voorgenomen activltelt en altematleven
De m.e.r.-procedure wordt uitgevoerd ten behoeve van de besluitvorming
over locatiekeuzen. In het MER dienen potenti!le locatles voor stede
lijke uitbreiding zorgvuldig te worden onderzocht en afgewogen in
relatle tot de milieugevolgen.
De Commissie adviseert op basis van ervartng met andere projecten een
bepaalde werkwijze te volgen. die in hoofdstuk 3 wordt beschreven.
Deze werkwijze bevat:
1. een analyse van locatles
2. het combineren van locaties tot modellen (altematieven), waartn

het bouwpJ;ogramma kan worden uitgevoerd. en het opstellen van
het meest milieuvrtendelijke altematief

3. het vergelijken van de milieugevolgen van de verschillende al
tematieven. zowel onderling, als met de bestaande situatie van
het milieu.

Bestaande sltuatle van het milieu
De bestaande situatie van het milieu dient te worden beschreven. voor
zover de aanleg van nieuwe woon- en werklocaties daarop invloed heeft.
Deze invloed wordt duidelijk uit het overzicht van ondexwerpen die bij
de beschrijving van de milieugevolgen de aandacht verdienen.

Milleugevolgen
Het MER dient een overzicht te bevatten van de verwachte milieugevol
gen van de verschillende beschreven altematieven, zodat bij de be
sluitvorming over de woningbouw- en bedrijventerreinlocaties het mi
lieubelang voldoende kan worden meegewogen.
De Commissie vraagt in hoofdstuk 4 aandacht voor milieugevolgen met
betrekking tot:
- bodem en water
- flora. fauna en ecologische relaties
- landschappelijke. archeologische en cultuurhistorische elementen
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- geluidaspecten onder andere als gevolg van toename van de verkeers
stromen

- woonmilieu en volksgezondheid.

Leemten in kennis
Wanneer de gevraagde informatie niet kan worden geleverd. dient dit in
het MER met opgaaf van reden te worden vermeld.

Samenvatting
Het MER dient een samenvatting te bevatten. waarin de belangrtjkste
elementen uit het rapport overzichtelijk zijn weergegeven. Deze dient
voor een algemeen publiek begrijpelijk te zijn en als zelfstandig stuk
leesbaar.

-2-



1. INLEIDING

De provincie Noord-Brabant heeft een uitwerking van het streekplan
voor de stadsregio Tilburg in voorberelding. In verband hiennee heeft
een stuurgroep. waarin de betrokken regtogemeenten fTIIburg. Berkel
Enschot. Goirle. Udenhout. Dongen. Gilze en Rijen. Alphen en Riel)
de Ontwikkelingsvisle Stadsregto Tilburg (augustus 1992) opgesteld.
hlerna te noemen ·Ontwikkelingsvisle'. Deze Ontwikkelingsvisie is door
de provincie als basis gebruikt voor de startnotitie.
Hierin is ondenneer de planning aan de orde van bouwlocaties voor in
totaal 17.500 woningen en circa 300 hat bedrijfterrein. De totale
restcapactteit voor woningbouw in bestaande plannen bedraagt ongeveer
9.500 woningen.
Om inz1cht te krijgen in de milieu-effecten van de realisering van
deze woningbouw- en bedrijventerreinlocaties hebben Provinciale Staten
van Noord-Brabant. overeenkomstig de Wet Mllieubeheer artikel 7.14.
besloten de procedure voor milieu-effectrapportage (m.e.r.) te star
ten.

In deze procedure treden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op als
initiatlefnemer en als bevoegd gezag.
Per brief van 26 januari 1993 (bijlage 1) hebben zij de Commissie voor
de m.e.r. in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de te
geven richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport (MER).
Met de openbare bekendmaking in de Staatscourant van 12-02-93 is de
m.e.r-procedure van start gegaan (bijlage 2).

Het onderhavige. advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commis
sie voor de m.e.r. De samenstelling van de werkgroep is weergegeven in
bijlage 3. waarin tevens de belangrtjkste projectgegevens zijn samen
gevat. De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en
wordt daarom verder in dit advies "de Commissie" genoemd. Het doel van
het advies van de Commissie is de milieu-aspecten van de voorgenomen
activiteit af te bakenen en de gewenste inhoud van het MER aan te ge
ven.

Bij de opstelling van het advies heeft de Commissie gebruik gemaakt
van de schriftel1jke reacties die via het bevoegd gezag zijn ont
vangen. Een l1jst van deze reacties is opgenomen in bijlage 4.
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2.

2.1

PROBLEEMSTELLING. DOEL. BELEW EN BESLUITEN

Artikel 7.10. lid 1. onder c van de Woo:
Een MER bevat ten oolnste: "een. aandutding van de besluiten by de voorberetding waarvan
het rntUeu-effectrapport wordt gemaakt. en een overzicht van de eerder gen.omen besluiten.
van overheidsarganen. die betrekktng hebben. op de uoorgen.omen acttvitett en de beschreven.
aI.tematieoen.."

Artikel 7.10. lid 1. onder a van de Woo:
Een MER bevat ten minste: "een. beschrtJving van hetgeen met de voorgen.omen actiIJiteit
wordt beoogd."

Probleemstellmg en doel

Een duidelijke omschrijving van probleemstelling en doe! client als on
derbouwmg van het voomemen: de besluitvorming over nieuwe woongebie
den en bedrtjventerreinen. Bierbij kan worden verwezen naar gegevens
utt het streekplan. de Ontwikkelingsvisie en andere genomen besluiten
(zie 2.2). De Commissie vraagt expliciet aandacht voor milieuproblemen
of knelpunten die spelen in de regia en clie door het voomemen kunnen
worden beinvloed.
VerdeI' vraagt tij het bouvvprogramma dat in de startnotitie is opgeno
men te motiveren met behulp van de woningbehoefte- en bedrijventer
retnenbehoefterammg uit het Streekplan Noord-Brabant 1992. de notitie
"Evaluatie van het groeiklassebeleid" van de ProVincie Noord-Brabant
(maart 1992) en het Structuurschema bedrijventerretnen. Rierbij kan
tevens aangegeven worden hoe de bouw (aanlegl kan worden gefaseerd.
Het volgende is van belang met betrekking tot de rammg:

Duidelijk fioet zijn hoe de regio is begrensd en in hoeverre de
womng- en bedrijventerreinenbehoefte van niet-stadsregtogemeen
ten wordt meegerekend.
Onzekerheidsmarges clienen te worden aangegeven. bijvoorbeeld
door een minimum- en maximumraming.
Duidelijk moet worden aangegeven of en gemotiveerd in hoeverre
de resultaten uit het Trendrapport Volkshuisvestlng (1992) lei
den tot nieuwe uitgangspunten ten aanzien van het aantal te bou
wen woningen.
Bij de bedrijventerreinen dient onderscheid in A-, B- en C-loca
ties (''Werkdocument Geleiding van de mobiliteit door een loca
tiebeleid voor bedrijven en voorzieningen") te worden gemaakt.
In de startnotitie wordt gesteld dat de aanleg van 80 ha be
drijfsterrein op Vossenberg-West. waarvoor kart geleden een in
richtings-m.e.r. is gestart. met leidt tot een lagere (220 in
plaats van 300 hal behoefte aan nieuw bedrtjventerrein. Deze
uttspraak wordt in diverse inspraakreacties bestreden. In het
MER dient clit uttgangspunt dan ook beter te worden onderbouwd of
aangepast.

Het programma client verder te worden uitgewerkt. zodanig dat een beeld
ontstaat van het toekomstige ruimtebeslag en de variaties daarin als
gevolg van vartaties in bebouwingsdichtheden.
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2.2 Vigerend beleid en (genomen) besluiten

Vervolgens dient het initlatief te worden geplaatst tegen de achter
grond van de vigerende planologische kaders. Daarbij dient een over
zicht te worden gegeven van relevante gemaakte afspraken. genomen be
sluiten en gefonnuleerde beleidsvoomemens op rtjks-. provinciaal en
gemeentelijk niveau met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling.
In dit verband dient ten minste te worden ingegaan op:

de Vierde Nota Extra;
de voorgenomen wijzigmg van het Besluit m.e.r;
het Streekplan Noord-Brabant 1992 en uitwerkingsplannen daarvan
(stiltegebieden. grondwaterbeschennmgsgebieden. land1nrtch
tingsplannen van de Leye etc.);
de Ontwikkelingsvisie Stadsregio TIlburg 1992;
vigerende gemeentelijke bestemmmgsplannen en verdere mogelijk
relevante nota's en stukken. die voor het plangebied van belang
zijn.

In het MER dienen ook. voor zover beschikbaar. de resultaten van het
MER voor het bedrtjventerrein Vossenberg-West. de slibverwerking in
Tilburg-Noord. de regionale stortplaats "De Spindel''' de GIT-verwer
kingsinstallatle. de Noord-Oost Tangent en de aansluiting van de Burg.
van Voorst tot Voorstweg (de zgn. N-tangentl op de Noord-Qost Tangent
verwerkt te worden.

2.3 Milieubeleid en toetsingscriteria

In het MER dienl een beeld te worden gegeven van (voor de voorgenomen
actlviteit) relevante aspecten van milieubeleid. zoals geformuleerd in
documenten van de rtjks-. provinciale en gemeentelljke overheid (NMP+.
SW2. Provinciaal Milieubeleidsplan. Provinciaal Waterhuishoudings
plan. etc.). Aan de hand hiervan dienen toetsingscrtterta te worden
ontwikkeld die zullen worden gehanteerd bij het beoordelen van de ge
volgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en het verge
lijken van de altematleven. Hierbij dienen ook doelstellingen. nonnen
en streefwaarden te worden verwerkt. wals deze zijn geformuleerd in
diverse wetten en Algemene maatregelen van bestuur op het gebied van
milieuzorg.

2.4 Besluitvormingsprocedures

Venneld dient te worden ten behoeve van welk besluit het MER is opge
steld en welke voor de m.e.r.-procedure relevante afspraken tussen
provincie en gemeenten zijn gemaakt met betrekking tot het vervolgtra
ject van de besluitvormmg. Tevens kan kort worden beschreven volgens
welke procedure en via welk tljdpad het besluit za1 worden voorbereid
en genomen en welke adviesorganen en -instantles daarbij formeel en
infonnee1 betrokken zijn.
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEITEN EN ALTERNATIEVEN

Artlkel 7.10. lid 1. onder b van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een beschryvtng van de voorgerwmen actiViteit en van de wyze
waarop zY zal worden ultgevoerd. alsmede van de altematielJen daarvoor. die redel.!Jker
Wl/s in besc1wuwtng d1enen te worden gerwmen".

r
I

3.1 Methode van aanpak

De m.e.r.-procedure wordt uitgevoerd ten behoeve van de besluitvorming
over locatiekeuzen. Dit betekent dat de informatie over het voomemen
en de te ontwikkelen altematieven vooral gerlcht moet zijn op aspec
ten die differentH'~rendzijn voor de verschiUende locaties.
De Commissie adviseert op basis van ervaring met andere projecten een
bepaalde werkwijze te volgen. die hieronder in algemene zin wordt be
schreven. De paragrafen 3.2 en verdeI' bevatten de concrete aanbeve
lingen over richtlijnen voor dit deel van het MER

(i) Selectie en analyse van locaties
De eerste stap in dat procea is het weergeven van aile gebieden die in
beginsel geschikt zlJn voor een uitbreiding van het stedelijk gebied.
In feite komt dit neer op het uitsluiten van gebieden die door geaard
heid van de bodem. een te hoge bestaande hinder (geluid. luchtveront
reiniging). de aanwezigheid van onomstreden landschappelijke en ecolo
gische waarden of een te grate afstand tot het centrale stedelijke ge
bied voor een stedelijke uitleg met in aanmerking komen.
Van deze locaties worden vervolgens de bouwcapaciteit en de randvoor
waarden voor bebouwmg bepaald. (Zie paragraaf 3.2.)

(%) Opstellen van altematieve modellen
Gebruikmakend van de hiervoor genoemde gegevens worden (bijvoorbeeld
via multicriteria analyse) altematieve modellen samengesteld en be
schreven. Dit zijn zodanige combinaties van locaties dat aan het (to
tale) bouwprogramma kan worden voldaan.
Voor de doelstelling van m.e.r. zijn modellen het meest interessant
als zij gericht zijn op het realiseren van bepaalde milleudoelstellin
gen. zoals:

beperking van de automobiliteit (let hierbij op de verkeersop
roepende effecten van woningbouw- en werklocaties);
beperking van het ruimtebeslag (let hierbij ook op varianten in
bebouwmgsdichtheid en optimaal gecombmeerd gebruik van voor
zieningen);
een maximaal behoud van ecologische en landschappelijke waarden
(let hierbij ook op mogelijkheden voar natuurbouw);
creeren en behouden van cen aantrekkelijk woonmilieu zander
(milleu)overlast voor de bestaande en toekomstige bewoners van
het gebied.

Deze zogenaamde "thematische" modellen vormen tevens de bouwstenen
voor het op te stellcn meest milieuvnendelijke altematief.
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@ Vergelijken van altematieven
Bij de vergelijking van de altematieven ten opzichte van de bestaande
situatie van het milieu worden ten minste het meest milieuvnendelijke
alternatief en het voomemen uit de startnotitie betrokken en verdeI'
elk ander altematief, dat een Mvolie bijdrage in de vergelijk:ing
levert. Op basis van deze vergelijk:ing wordt het uiteindelijke "voor
keursaltematief' bepaald: het altematief, dat naar het oordeel van
de provincie in de streekplanuitwerking wu moeten worden opgenomen.

Met betrekking tot de inhoud van de startnotitie en de daarin beschre
yen altematieven heeft de geadviseerde werkwijze van de Commissie de
volgende implicaties:
- In het overzicht van bouwlocaties worden alle substantiele po

tentiele locaties meegenomen, ook wanneer deze een omvang van mindel'
dan 100 ha voor bedrtjventerreinen, of een capaciteit van mindel' dan
4000 wontngen hebben. Wanneer dU niet wu gebeuren, is het onmoge
lijk de milieugevolgen van modellen, waarin het programma van eisen
in meer kleinere locaties is ondergebracht te vergelijken met model
len, waartn voor grootschalige locaties wordt gekozen.

- Gezien het voorwerk dat door de regiogemeenten is verricht bij het
opstelien van de Ontwikkelingsvisie. ligt het voor de hand deze vt
sie in het MER als ''voorgenomen activiteit" te beschouwen en te ver
gelijken met het meest milieuvnendelijke altematief.

- De in de startnotitie genoemde andere altematieven ~en. mUs
aangevuld met de kleinere locaties tot een integraal model, in het
MER bij de vergelijking worden betrokken. Om de hoeveelheid te ver
gelijken altematieven beperkt te houden adviseert de Commissie dit
met te doen. De in de startnotitie genoemde locaties zullen immel'S
(in bepaalde combinaties) terugkomen in de genoemde te ontwikkelen
(thematische) modellen. Hieruit blijkt dan tevens vanuit welke
milieu-invalshoek ze te motiveren zijn.

Het voorafgaande leidt tot de volgende adviesnchtl1jnen voor het MER

3.2 Locatie-analyse

Selectie
Het MER dient een overzicht te geven van de mogelijke locaties in het
plangebied die voor bebouwmg in aanmerking zouden komen. In de eerste
plaats dient de begrenzing van het gebied, waarbmnen de locaties wor
den gezocht, te worden gemotiveerd. Hetzelfde geldt voor de (hardheid
van de) criteria, die bij de selectie en begrenzmgs-keuzen zijn ge
hanteerd. De Commissie stelt voor geschikte locaties buiten de begren
zing van het Centrale Stedelijke Gebied I I met bij voorbaat uit te
sluiten.

1 Zie ook de lnspraakreactles bijlage 4 TIr. I. 8 en 9.
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Ten aanzien van de werklocaties karl het rapport "Locatiekeuzestudie
grootschalig bedrijventerrein stadsregio Tilburg" een hulpmiddeI zijn.
In deze studie wordt een drietaI Iocaties voor bedrijventerreinen te
genover elkaar afgewogen. In diverse inspraakreacties 2 J worden be
zwaren aangetekend tegen het opvoeren van de Iocatie van 80 ha ten
zutden van de Bredase weg en worden Iocaties als Loven-Noord en RieIse
Kwadrant als betere alternatieven naar voren geschoven. Het MER dient
op deze opmerkingen in te gaan.

Oppervlakte en mndvoorwurden
Per Iocatie dient gIobaal te worden aangegeven hoe groot de bruto en
neUo oppervlakte is en welke randvoOIwaarden worden gesteld aan het
bebouwmgsoppervlakte en aard van de bebouwmg door:

aanwezige en te handhaven (archeologische. landschappeIijk. na
tuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische) waardevolle ele
menten of structuren. met name de elementen van de Groene Hoofd
structuur uit het streekplan Noord-Brabant;
de aanwezige ecologische verbindingszones. met name de ecologi
sche verbindingszone "De Donge" die door de mogelijke uit
breiding van de woonwijk "De Reeshof' loopt;
eventueeI aanwezige bodemverontreinigingen;
overIast veroorzakende bodemgebruiksvonnen. zeals spoorIijnen.
vliegveld. scheepvaart. wegen. agrarische bedrijfsbebouwmg.
bestaande bedrijven en belemmertngen als bUisleidingen 3);
de aanwezigheid van objecten rondom de locatie. die gevoeIig
zijn voor mogelijke milieu-invloeden van ingebruiknemmg aIs
woongebied of bedrijventerrein (milieuzonering).

Tot slot dient te worden ingegaan op de civieltechnische aspecten:
welke ingrepen 'moeten in ieder van de Iocaties worden verricht voor
het in gebruik nemen aIs woningbouw- of bedrijventerreinIocatie
(grondwaterpeilverlaging. graven van waterpartijen, of overige draina
ge. toepassen van ophoogzand en dergelijke).

Relaties tussen locaties
Vervolgens dient per Iocatie te worden aangegeven:

voor- of nadelen. die verbonden zijn met het bebouwen van combi
naties van Iocaties bijvoorbeeld in verband met drempelwaarden
voor bestaande en/of te reaIiseren voorzieningen (haltes van
openbaar railvervoer. winkeIcentra etc.);
welke relaties met bestaande bebouwmg mogelijk of onmogelijk
z1jn gegeven de structuur en functie van aangrenzende bestaande
bebouwde gebieden (bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van (groen)
voorzieningen. woon-werkrelaties en banieres).

2 Zle blJlage 4. nc. 6. 9. 12 en 14.
3 Zie blJlage 4. nc. 2.
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3.3 Alternatieve modellen

De locaties dienen naar milleuthema te worden gecombineerd tot alter
natieve modellen, waarin het bouwprogramma is verwerkt en die een
beeld geven van de wenselijke configuratie van wonen-werken-voor
zieningen-recreeren, ontsluiting, openbaar vervoer en landschappelijke
opbouw.
Voor zover noodzakelijk voor de onderbouwing van het model dient op
kaart worden gevisualiseerd: de hoofdstructuur. functieverdeling
(wonen, voorzieningen en werken, inclusief categorie-aanduiding voor
de bedrijven). zonering. ontsluitingsprincipe, landschappelijke ele
menten, buffers en grenzen en de afbakening van de stadsrand.
Expliciet dient aandacht te worden besteed aan de uitgangspunten ten
aanzien van de aansluiting op het bestaande en toekomstige stedelijke
netwerk voor verkeer (langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer en open
baar vervoer) en de prognose voor dit verkeer op de betreffende net
werken. Naast een goede onderbouwing van de verwachte ritproduktie en
de aannames ten aanzien van de 'modal split' dient in het MER ook een
beschouwing te worden opgenomen hoe deze modal split bereikt dient te
worden. Daarbij moet ook de relatie met andere. in het kader van de
vervoerregto Tilburg ontwikkelde automobillteitsbeperkende maatregelen
worden onderzocht.

Inrlchtings- en mitigerende MUtregelen
Ook dienen in het MER mogelijke mitigerende en inrichtingsmaatregelen
aan te worden gegeven om de gekozen milleudoelstellingen te bereiken
(zie bijlage 5 voor suggesties). Hierbij gaat het met name om die as
pecten, die uit de. locatiekeuze voortvloeien.

Faseringsvarlanten
In het MER dient te worden bekeken welke fasering in de bebouwing of
aanleg per altematief het meest gunstig is vanuit milleu-overwe
gingen. Daarbij zouden locaties met de meest ongunstige milieugevolgen
pas in een later stadium bebouwd of aangelegd dienen te worden. Even
eens moet worden bekeken welke fasermg het meest flexibel is ten aan
zien van wijzigingen in de behoefte aan woningen op langere termijn.

3.4 Nula1ternatief

Ter vergelijking dient heel globaal te worden beschreven waar elders
zal (moeten) worden gebouwd als het voorgenomen bouwprogramma in deze
stadsregto niet wordt gerealiseerd. Voor de stadsregto zelf dient een
beeld van de autonome ontwikkeling te bestaan dat een referentiekader
biedt voor de milieuwaarden in de verschillende altematieven (zie ook
hoofdstuk 4).
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3.5 Meest milleuvnendelijk altematief

Het zogeheten meest milieuvriendel1jke altematief dient in ieder MER
te worden beschreven. Oit altematief komt in de regel tot stand door
combinatie van hiervoor behandelde locaties en inrtchtingsvartanten.
die de. meest gunstige voorwaarden voor het milieu bevatten. Zeker in
het meest milieuvriendel1jke altematief verdient het aanbeveling in
te gaan op mitigerende maatregelen en inrtchtingsaspecten die de
milieukwaliteit van het toekomstige stedelijke gebied verhogen. (Zie
ook bijlage 5.) Oeze kunnen dan. in een later stadium. in de gemeente
lijke besluitvorming worden vastgelegd.
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4. BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE GEVOLGEN
VOOR BET MILIEU

Artikel 7.10. lid 1, onder d van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een bescl1ryvtng van de bestaande toestand van het milieu. voor
zover de voorgenomen acttvitett oj de beschreven altematteven daarvoor gevolgen kunnen
hebben. alsmede van de te verwachten ontwikke/ing van dat milieu. tndien de actlvttett
noch de altem.atfeven worden ondemomen."

Artikel 7.10. lid I. onder e van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een beschrYvtng van de gevolgen voor het milieu. die de voor
genomen actlvlteit, onderscheidenlyk de altem.atfeven kunnen hebben. alsmede een motive
ring van de wyze waarop deze gevolgen zyn bepaald en beschreven."

4.1 AJger.neen

Bestaande toestand en Ilutonome ontwi..tkellng
De bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling. dat
is de ontwikkeling die zal plaatsvinden in de toestand van het milieu
zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt
uitgevoerd. dienen te worden beschreven voor zover van belang voor de
voorspelling van de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen acti
viteit en altematieven. Onzekerheden dienen duidelijk te worden aan
gegeven. Bestaande literatuur en bestaande veldbeschrijvingen vormen
in begmsel de basis voor de beschrijving van de huidige situatie.

Als studiegebied wordt aangemerkt de te bebouwen of aan te leggen 10
caties met hun directe omgeving en de aangrenzende gebieden die door
de voorgenomen activiteit of de altematieven kunnen worden beinvloed.
Per milieu-aspect (bodem. lucht. flora/fauna. (grond)water. geluid
hinder) zal de omvang van het beinvloedingsgebied verschillen. De be
schrijving dient die gebiedsdelen te omvatten. waar meetbare of be
speurbare veranderingen in de toestand van het milieu kunnen worden
verwacht ten gevolge van de voorgenomen activiteit inclusief de alter
natieve oplossingen. Gebieden die belangrijke waterhuishoudkundige.
ecologische. planologische of verkeerskundige relaties hebben met het
directe beinvloedingsgebied rondom de locatie dienen tot het studiege
bied te worden gerekend.

Gevolgen veer het milleu
Ten behoeve van de effectbeschrijving kunnen de volgende algemene
rtchtlijnen in acht worden genomen:

De wijze. waarop de milieu-effecten bepaald en beschreven zijn.
dient te worden gemotiveerd. Het gaat hierbij in het bijzonder
om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van zowel de basisge
gevens. als de gebruikte methoden voor voorspelling van milleu
effecten. Blj onzekerheld over het weI of niet optreden van ef
fecten moet behalve de meest waarschijnlijke ontwikkeling ook de
slechtst denkbare situatie worden beschreven.
Vanuit de nieuwe woon- en werklocaties kan de behoefte voort
vloeien om nieuwe wegen aan te leggen. Reeds in dit MER moet een
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kwantitatieve en kwalitatieve schatting van de milieu-gevolgen
worden gegeven.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan die milieugevolgen
die per altematieve locatie of variant verschillen.
Aangegeven moet worden of de effecten tijdelijk of permanent.
ophefbaar of onomkeerbaar zijn; of deze op de korte of lange
termijn spelen en in hoeverre cumulatie van effecten kan optre
den ook door activiteiten buiten het projectgebied.
Naast de negatieve effecten. dient te worden aangegeven (in
woord en beeld) welke positieve ontwikkelingsmogelijkheden daar
tegenoverstaan.
Naast de beschrijving per milieu-aspect afzonderlijk dient aan
dacht te zijn voor de samenhang tussen de milieu-effecten en de
totaalinvloed op (onderdelen van) het studiegebied.

In het MER wordt voar de volgende aspecten van het milieu de aandacht
gevraagd. Hierbij zijn de aandachtspunten voor de bestaaude situatie
en de gevolgen kortheidshalve in een hoofdstuk ondergebracht met de
volgende codering:
h de hUidige situatie;
a de autonome ontwikkeling;
g de gevolgen.
Per paragraaf worden eerst aandachtspunten voor de hUidige situatie en
autonome ontwikkeling en dan voor de gevolgen behandeld.
De mate en het detailmveau van de beschrijving van de milieu-effecten
dienen nadrukkelijk gekoppeld te worden aan het schaalniveau en het
doel van het besluit. waarvoor het MER wordt gemaakt. dat w1l zeggen
de locatiekeuzen voor woningbouw en bedrijventerreinen in de streek
planuitwerking voor de stadsregto Tilburg. De nadruk bij de beschrij
ving van de milieu-effecten dient daarom te liggen op die effecten.
die van belang zijn voor de locatiekeuze op stadsregtonaal schaalni
veau. Op inrichtingsaspecten dient aIleen te worden mgegaan voor
zover deze van belang zijn voor de locatiekeuze.

Relaties met andere mllieu-effectrappm:tageliJ in de regio
In de regto Tilburg is sprake van diverse ontwikkelingen waarvoor
m.e.r. wordt uitgevoerd. De milieugevolgen van deze activiteiten zul
len voor een deel samenhangen met die van de voorgenomen activiteit in
dit m.e.r. De Cammissie adviseert in dit MER expliciet aandacht te
besteden aan de onderlinge relaties. de cumulatieve inilleugevolgen en
daarbij de meest recente gegevens te betrekken.

4.2 Badem en water

h bodemgesteldheid en geomorfologte (bodemtypen. geologie. be
staande hoogteverschillen);

g gevolgen van het geschikt maken voar bebouwing en aanleg wegen
(toepassen van ophoogzand. nivellering, gevoeligheid voor en
schade door zettingen);
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h aanwezige bodemverontreinigingen en aard ervan;
g gevolgen van uit te voeren ingrepen op en rondom plekken met

eventuele bodemverontreiniging in verband met verspreiding van
mogelijke verontreinigingen via bodem. grondwater en opper
vlaktewater;

h/a oppervlaktewater (aanwezigheid en kwaliteit). grondwater (peil
en kwaliteit. ondergrondse stromingsgebieden en afwatering van
gebieden). relatie tussen het ondiepe grondwater en het opper
vlaktewater. kwel- en infiltratiegebieden;

g kwaliteitsveranderingen in bodem. grondwater en/of oppervlakte
water door de aanleg en het gebruik van de locaties voor wOning
bouw (positief en negatief);

g tljdelijke en permanente effecten op kwelsituaties en grond
waterpeil in en om het studiegebied.

De uitgebreidheid. waarmee deze aspecten dienen te worden behandeld is
naast de bovengenoemde algemene opmerking over de relevantle voor de
locatlekeuze op stadsregionaal schaalniveau afhankelijk van de vraag.
of er sprake is van gebieden die kwetsbaar zijn voor verandering in de
geomorfologische gesteldheid. de waterkwaliteit en grondwaterstand in
het studiegebied en welke hydrologische relatie tussen deze gebieden
en te bebouwen gebieden bestaat (zie ook 4.3).

4.3 flora, fauna en ecologische relaties

h/a aquatische en terrestrische flora. en fauna (bijv. amfibieen.
zoogdieren.. reptlelen. broedvogels. trek- en wintervogels en
voedselorgarusmen voor deze); het voorkomen van bijzondere bio
tooptypen, soortenrtjkdom. zeldzame soorten. indicatorsoorten;

h/a landschapsecologische relatles (ecohydrologie, broed-. foura
geer-, rust- en ruigebieden). de plaats van de locatles in een
ecologische hoofdstructuur;

h/a aanwezige natuurgebieden. (Maak onderscheid tussen te bebouwen
gebied en immissiegevoelige objecten in de omgeving);

g verandering van de terrestrische en aquatlsche flora, fauna en
belangrijke biotopen door de bestemmingsverandering of indirect
als gevolg van een mogelijke verandertng van de grondwaterstand.
verandering van de kwel. verandering van de waterkwaliteit,
luchtverontreiniging en rustverstonng (tljdens en na de aanleg
en inrichting als woon- ofwerkgebied);

g verdwijnen en ontstaan van vegetatie (typen. oppervlakten);
g aantastlng van natuurgebieden;
g beinvloeding van ecologische relaties met het omringende gebied

en gevolgen hiervan;
g (positieve en negatleve) effecten voor de natuur door toepassing

van natuurbouw (aanleg van groen- en overgangsgebieden en de in
nchtlng van waterpartijen. waaronder zelfreinigende watersys
temen).

-13-



4.4 Landschap, archeologie en cultuurhistorie

h bestaande landschappelijke. archeologische en cultuurhistorische
elementen ') in het gebied (verkavelingspatronen, open of ge
sloten ruimten, archeologische vindplaatsen);

h visueel-ruimtelijke werking van deze elementen (openheid, door
zichten, relief);

g aangeven of en hoe waardevolle elementen zonder schade zijn in
te passen of zelfs een bijdrage aan een inrichting kunnen leve
ren;

g aanduiden en beoordelen van de visueel-ruimtelijke werking die
de heringerichte gebieden op hun omgeving zal hebben (positief
en negatief).

Het verdient aanbeveling deze effecten met alleen te beschrljven.
maar vooral zo goed mogelijk te visualiseren met tekeningen en/of
fotomontages. Bij aanwezigheid van archeologische vindplaatsen dient
te worden aangegeven. welke maatregelen worden getroffen ter veilig
stelling ervan.

4.5 Gelwd

Voor nieuwe wegen. waaraan vanuit de meuwe woon- en werklocaties be
hoefte is. moet globaal worden ingeschat hoe de veroorzaakte geluidbe
lasting zal zijn. Deze geluidbelasting zal in een eventuele trace
m.e.r. in een latere fase worden geexpliciteerd. Tevens zal de geluid
hinder van het vliegveld Gilze-Rijen op de meuwe woon- en werkloca
ties onderzocht dienen te worden.
Met betrekking tot de bestaande wegen en in andere m.e.r.·s te be
schouwen wegen en de woningbouw zijn in het MER de volgende gegevens
van belang:
h/a geluidgevoelige bestemmingen, waaronder bestaande woonge

bieden' J. stiltegebieden. natuurgebieden etc.;
h/a geluidcontouren van bestaande doorgaande wegen. het vliegveld

Gilze-Rijen, railverbindingen en bestaande en geplande indus
triegebieden;

g nieuwe geluidgevoelige bestemmmgen;
g verandering in geluidbelasting voor bestaande geluidgevoelige

bestemmingen en ontstaan van geluidbelasting in nieuwe geluid
gevoelige bestemmingen door veranderingen in het aantal ver
keersbewegingen op bestaande wegen. verandering in het railver
keer, veranderingen op bedrijventerreinen en veranderingen in
het aantal vliegbewegmgen.

4 Het Rljkslnstltuut voor Oudheldkundig bodemonderzoek wtjst voor het gebled ten zuidoasten van Hulten
op de aanwez1ghe1d van enkeerdgronden en een gratVeld ult de Middeleeuwen. Om die reden wordt blj
mogelljke bebouwtng van dlt gebled een AAJ. nodlg geacht. (Zle bljlage 4. nr. 17.)

5 Onder bestaande woangebleden wordt oak verstaan. nleuwe. in plannen reeds vastgelegde. woangebleden.
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4.6 Woonmilieu en volksgezondheid

Het aspect woonrnilieu en volksgezondheid moet worden gezien als het
geheel van omgevingsinvloeden. dat inwerkt op het welbevinden en de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Het gaat hierbij om
verschillende uiteenlopende invloeden zoals:

geluidhinder en trillingen;
luchtverontreiniging. stof- en stankhinder;
veiligheid (in relatie tot verkeer en vliegverkeer. of rtsico's
met vervoer of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen);
bereikbaarheid van voorzieningen. sociale veiligheid. barrteres;

In het MER dient indicatief te worden aangegeven of en in welke be
staande woon- en verblijfsgebieden verbetering dan weI verslechtering
optreedt ten aanzien van de leefkwaliteit onder invloed van de voorge
nomen activiteit. Bovendien dient een kwalitatieve voorspelling te
worden gegeven voor de situatie in de nieuwe woongebieden.
In dit verband kan tevens aandacht worden besteed aan de effecten van
de voorgenomen bestemmingsveranderingen op:

het functioneren van bestaande (stedelijke) voorzieningen;
het instandhouden van de differentiatie tussen stedelijke en
landelijke woonmilieus.

4.7 Overige effecten

Tot slot vraagt de Commissie aandacht voor.
het agrarisch gebied en de gevolgen voor uitvoering van de doel
stellingen van landinrichtingsprojecten. wanneer te bebouwen 10
caties hierin zijn gelegen;
benodigd ophoogzand en herkomst daarvan.

5. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN

Artikel 7.10. lid 1. onder [van de Wm:
Een MER bevat ten minste: ..een vergelYking van de ingevolge ond.erd.eeL d beschreven te
verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de
voorgenomen cu;tiviteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in
bescJww.ving genomen altematieven."

In het MER dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de gevolgen
van de ontwikkelde altematieven. Tevens dient een vergelijking met de
bestaande situatie van het milieu (tnclusief autonome ontwikkeling)
plaats te vinden. Op basis van de vergelijking kan het uiteindelijke
voorkeursmodel worden bepaald.
De vergelijking moet (mede) gebaseerd zijn op in het kader van hoofd
stuk 2 ontwikkelde en geformuleerde normen en streefWaarden van het
milieubeleid. Met betrekking tot de gehanteerde toetsingscrtterta
dient een gevoeligheidsanalyse te worden uitgevoerd.
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6.

7.

8.

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE

Artlkel 7.10. lid 1. onder g van de Wm:
Een MER bevat ten m1nste: "een overzi.cht van de leem.ten in de onder d en e bedoelde
beschrgvlngen (d.w.z. van de bestaande milleutoestand en autonome ontwikkel1ng daarvan.
resp. van de milleu-effectenl ten gevolge van het ontbreken van de benod.tgde gegevens."

In het MER moet worden aangegeven welke van de gevraagde informatie
niet kan worden geleverd en waardoor dit wordt veroorzaakt. Ook de be
tekenis van deze leemten voor de besluitvorming moet worden aangege
Yen. Daarnaast kunnen ook worden vermeld:

onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en
in gebruikte gegevens (b.v. inventarisaties en karteringen);
gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden;
andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met betrekking
tot milieugevolgen op korte en langere termijn.

EVALUATIE ACHTERAF

Artlkel 7.39 van de Wm:
"Het bevoegd gezag dat een besluit heejt genomen. by de voorberetding waaroan een milieu
effectrapport is gemaakt. onderzoekt de gevolgen van de betrokken acttviteit voor het
mtUeu. wanneer zy wordt ondemomen ofnadat zY is ondemomen."

Het bevoegd gezag dient een evaluatieprogramma op te stellen teneinde
de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te
kunnen vergelijken.
De vraag of de vexwachte openbaar vervoersvoorzieningen worden aange
legd Is van belang voor het bljsturen van de fasering in het bouw- en
aanlegprogramma bij het opstellen van de bestemmingsplannen en dient
een belangrijk onderdeel te vormen van het evaluatieprogramma.

PRESENTATIE VAN RET MER

De samenvatting van het MER dient de belangrijkste elementen van het
rapport te presenteren:

motivering van het doel en het belang van het voomemen;
keuze en motivering van de altematieven. waaronder het meest
milieuvrtendelijke altematief;
beschrtjving van de uitgangssituatie van het milieu;
beschrtjving van de voorspelde effecten van de verschillende al
tematieven;
een vergelijkende beoordeling van de altematieven tegen de
achtergrond van normen en uitgangspunten van het milieubeleid.

De samenvatting client zelfstandig leesbaar en voor een algemeen pu
bliek begrijpelijk te zijn en een goede afspiegelmg te vormen van de
inhoud van het MER
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Voor de overlge presentatie wordt volgende aanbevolen;
het MER beknopt te houden;
de alternatieven op kaart aan te geven met dUidelijke legenda's
en naamvermeldingen en kaartmaterlaal goed leesbaar te presente
ren;
keuze-elementen. die van belang zijn geweest bij het opstellen
van het MER dUidelijk gemotiveerd naar voren te brengen;
eventuele afwijkingen van de rlchtlijnen te motiveren;
achtergrondgegevens (die conclusies. voorspellingen en keuzes
onderbouwen) niet in het MER zelf te vermelden. maar in bijlagen
op te nemen;
een verklarende begrlppenlijst. een lijst van gebrUikte afkor
tingen en een literatuurlijst in het MER op te nemen.
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BIJLAGEN

bij het advies voor richtlljnen
voor de inhoud van het

milieu-effectrapport
grootschalige woon- en
werklocaties stadsregto

Tilburg

(b1jlagen 1 tim 5)





BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 januari 1993, waarin de Commissie
In de gelegenheid wordt gesteld om adries uit te brengen

One kel'lJUrlc:
ow kel"llllerk :
Mdel1nq
Ooorki..nr. :
11j11 98 0

Dat\lll
Oftdnvorp :

nr. 98913

ROB
812408# J. Op don K8q)
5
26 januui 1993
st.annct1t1e. lin ontwerp"
richtlijnen 1Ili11ou"
effectrapporuq8 (m .•. r.)
9rooUChaUg8 "'-oon'" en
wenlocat1•• ten hcthMve
van bellultvonnlllq ovor
~ u1twerk.1n;lplannen
'UcS8r~1o'. 1"1lbu1"9 tiln
••"HertOQlnboach

c:.oau88!e voor d. a1U.",
offectrapport&9.
t.a.v. I!llltYlOVW ". Y. lek
Pollthu. 2345
lSOO GIl tml!QI'l

Ie bet kac1er Vaft bet u1twerkln9.plan vaa hot .treekp1&ll YOOI' ...tada....io'.
'fllbu.rv en '.-S.rtogltnbolch z1jn vij velurt met a. •.•.1'. tea behoeft ...
bealultYOna.!n9 ewer d. 9rote n!euve WOOD- ... werklocaU......18 d1. roe4a i ..
nt1ov181•• van de Itadar091o'. Tllbu.r; en '."Kert~WIlJ"M ...........

_ <:011_ ..1 ..,...1 d. 1n1tht1.r...... d.~ _ optn<Iooo. _ Ilal
OM colleve beic!e at.adl:r-vlCN11o u1tverJdnoaplaMea vUUtlU.,..
De te cSoorlopn tuen van d. m••• r. lijnl

t8I"W'ia1ellt9\Ji1\9 etennot!tie 8ft ontverp-orlcbtU'rMtftJ
iAspraak fj.ft a4Yberinq;
Vlatltell1.c9 richtUjnen;
opat,non ..... r. on ont"erp"uitwer1c1n9lJPlan;
lnaprau en 84vherinv h.1arop;
bell1ultVOftl1nt OVGi' hot uitwerk.1nvaplan. en bet gebnlll ... brt •••• ro
4aub1j.

Ten behoevo van het op.tellen van de d.flnlt1no r1cbtUjnera voor lh ••••r.~
40 .tartnot1t.1. van 15 hbruari tot 15 N8.I"t 1993 tor vil18 ,.189d. Do Insprua
hm1jn voor bet indhrwJl van IchrUtel1jke ro•.cU•• 100pt OTOftrHU tot 15 IlaaJ1,

1993. "a ontv8n9lt van uw adv1e. over cSe r.1chtUjnen • .lUUOO w1' de d4finU1....
I'Jchtl1jnen vasutollen.

Op baal, van art1kol 41n van 4. wABM vGnoeken w1j uw C08l.fll.188lo h18ri:tU 011 CU
college v66r 15 GprJ.l 1993 ttl adv1aeron over 1:lov~ beloidtltv.kkoa. to
weten:

de aurtnoUt1. (lnclu81et ontwerpoor1chtUjnon) voor 40 ••••r. Ita"""".
Tll.burq;
de .tartnotltle (lnclu81ef ontverp-rlchtUjnen) voor do ••••1'. et.adan;10
t ."Hortoqenboe:(;h.

Ow adYi•• ul iA on.&e beeluitvo1"Ding over de to baac:houvllft alternatltt1l't:1t ... de
dcbtUjnen voor de •••• r.·r.pport." worden bGt.rokJc.eft.

Te vwor 1nf~tJ. 18 eon tool!cht1nV op beJdo lu.rt.notJ.U.. b1'~ oa de
tetut. va de achton.ehtl•• , 1018סס& doz. 1il de It.eaUCClUnDt ea ret"JOIWll. blacIeA La
de nade.eq1o l • T1l.burq (Ret NllNV>Jb1odl ... '.-lIort09O_ (!let .._to
Ilo9blad) qopul>l1c...4 op ""ljdeq 12 r_1 1993.

WJj hebboa do wettoUjke adviaeur8 gevrasgd OM yu de pl'O'f'incJal. plaAOlooJ.cbe
orosat••1e en de Provincial. Coaaiu1. H11hu en _.ter te 6Ctv1aenn ...,... Ilh
1upruJrpor1odc. cUt vU zowon v66r lS maart 1993.
W1j l'alleh u de rea,c<t1cul van d. 1n.proten en vetteUjke &dYlaean/prov!ftC1-.1.
a6vJ••ccm:a.1••1e. V66r 22 Mut. 1993 toazend4n~ zodat g due bi' uw Mv1.. INa,
l>etnlllt....

-----------



BIJLAGE 2

Openbare bekendmaking in Staatscounmt m'. 30 d.d. 12 febrom 1993

Wei a/gemelle bepalillgL'1I mili"lIltygit1I1e

Inspraak Startnotitie groolschaliee
woon- en werkJoc3lie; stadsregio~TiJ-
burg. •
Gedepuleerde Staten van Noord-Bra
banI zijn voornemens in hun uilwer
kingsplan van het slreekplan voor de
sladsregio Tilburg een keuze te makell
voor de locaties voor nieuwe l!roolscha
lige woon- en werkgebieden. Gezien de
aard en de omvang van de voorgeno
men projeclen dient hiervoor op grond

. v~~ de WeI algemene bepalingen
mlheuhygiene een milieu-etfeclrapport
te worden opgesleld. Voor de keuze
voor een nieuw groot woongebied
komen Iwee localies in aanmerking, Ie
welen:
Tilburg-Wesl (voltooiing Reeshof.
mogelijk tOI over de Donge heen op
grondgebied van de gemeenle Gilze
Rijen);
Tilburg-Noordoost (in combinalie mel
landschapsbouw, deels op grondgebied
van Berkel-Enschot).
Voor de keuze voor een nieuw grool
werkgebied komen drie localies in aan
merking. Ie weten:
Vossenberg-Wesl (Tilburg-Noordwesl;
Tilburg-Wesl (in aal)sJuiling op Rees
hof);
Tilburg-Zuidwesl. len zuiden van de
Bredaseweg.
Hel voorstel uil de onlwikkelingsvisie
van de stadsregionale sluurgroep Til
~urg behelst hiervoor; 4000 woningen
In Reeshof. 2500 woningen in de Til
burg-Noor~oos.1 in verspreide Iigging
en In comblOalle mel landschapsbouw
en 150 ha bedrijvenlerrein in Vossen
berg-West. Voor 80 ha bedrijvenlerrein
moet nog ruimle worden gezochl.
Gedeputeerde Slalen slellen voor. deze
len zuiden van de Bredaseweg te pro
jecteren en dil samen mel het voorstel
van de stadsregionale sluurgroep als
'voorkeursmodel' in hel kader van de
milieu-elfectrapporlage Ie beschouwen.
Do?r onderlinge uilwisseling en combi
natle van woon- en werkgebieden op de
te bestuderen localies zijn echler meer
derc allematieven denkbaar. De slart
notitie. die vooraf gaal aan hel eigen
lijke milieu-elfectrapport. geefl de te
besluderen allernalieven aan. Tevens
hebben Gedepuleerde Staten in de
vonn van onlwerp-richllijnen aanzetten
gegeven voor de door hun gewenste
inhoud van het milieu-elfeclrapporl.

Terinzage/egging
I?e st~rtnol!lie inclusief de ontwerp
nchlltJnen Itgl vanaf 15 februari lot IS
maart ler inzage op de daarvoor
gebruikeJijke plaalsen van:
I. hel provinciehuis van Noord-Bra
banI. Brabanllaan I;
2. gemeenlehuis van Tilburg. Sladhuis•
plein 130;

3. gemeenlehuis van Goirle; Oranje-
plein I; . :..
.4. gemeentehuis van ··Udenhoul, Slim·
strut 2; . ..,. .
5. gemeentehuis van Berkel·Enschot.
Eikenbosch 47;
6. gemeentehuis van Gilze en Rijen.
Raadhuisplein I;
7. gemeentehuis van Dongen, Hoge
Ham 62;
8. bOloor van hel Samenwerkingrn:r.
band Midden-Brabant, Hoevenseweg
55-B.
De startnotilie is in Ie zien tijdens kan-'
toor- dan wei openingsuren.
Informatie .
Voor informatie over de inhoud kunt u
zich wenden 101 het provinciehuis van
Noord-Brabant. dienst RNV. 073~

812408.
Reaclies
Een ieder die opmerkingen wenst te
maken over de richllijnen inzake de.
i!lhoud van het milieu-elfeclrapporl lean
deze schriftelijk indienen lot en met 15
"maar! 1993 en richlen aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
banI,. .. '
l.a.v. de direcleur van de diensl RNV
ir. P.E. van Gurp. •
Postbus 901SI.
5200 Me ·s-Hertogenbosch.
Onder vermelding van:
MER stadsregio Tilburg nummer
98900. •



BIJLAGE 3

Projectgegevens

lnitiatiefnemer: College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Noord-Brabant. die zijn bevoegdheden heeft gede
legeerd aan Gedeputeerde Staten

Besluit: vaststellen van een uitwerking op basis van artikel 4a lid 8 van de WRO van
het streekplan Noord-Brabant voor de stadsregio Tilburg

Categorie Besluit m.e.r.: 11 en 20

Activiteit: het aangeven van locaties voor 6.500 woningen en 300 ha bedrijfsterrein
voor de periode tot 2005 in de stadsregio Tilburg

Stand van zaken: In het op 17 juli 1992 door Provinciale Staten vastgestelde streekplan
voor Noord-Brabant is de verplichting voor het college van Gedeputeerde Staten opgeno
men om binnen twee jaar uitwerkingsplannen voor stadsregio·s. waaronder de stadsreglo
Tilburg vast te stellen. In verband hiermee hebben Gedeputeerde Staten de stadsreglo
reeds in de concept-ontwerpfase van het streekplan verzocht een ruimtelijke vtsie op te
stellen. die de basis zou kunnen vormen voor een dergelijk uitwerkingsplan. Een stuur
groep. waarin de betrokken regiogemeenten (Tilburg. Berkel-Enschot. Goirle. Udenhout.
Dongen. G1lze en Rijen. Alphen en Riel) vertegenwoordigd zijn. heeft een ontw1kkelings
vtsie opgesteld en aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Deze ontwikkelingsvtsle bevat
een aantal ontwikkelingen. die m.e.r.-plichtig zijn. Gedeputeerde Staten hebben beslo
ten m.e.r. uit te voeren ter onderbouwmg van de besluitvorming over het op te stellen
ultwerkingsplan.
Openbare bekendmaking van deze m.e.r. yond plaats op 12 februari 1993. De startnotltle
lag ter vtsie van 15 februari tot en met 15 maart.
Op 18 maart 1993 legde de werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. een locatlebezoek
af en op 6 april 1993 yond overleg plaats met bevoegd gezag over een concept-advtes
voor richtlijnen.

SamensteWng van de werkgroep:
ir. P. van Duursen (voorzttter)
ir. A Th. ten Houten
drs. RH.D. Lambeck
ir. W.H.AM. Keysers
ir. J. Termorshuizen

Secretarls van de werkgroep: drs. M. van Eck.



BIJLAGE 4.

Lijst van insprukreactles en adviezen

Dr. datum persoon of instantie plaats datum van
ontvangst
Cleo m.e.r.

1. 93-03-11 Burgemeester en wethouders van Berkel-Enschot 93-03-23

93-03-15 Berkel-Enschot

2. 93-03-08 DSM Transport Maatschappij BV Beek 93-03-23

3. 93-03-01 Ministerie van Landbouw, Natuur- T1lburg 93-03-23

beheer en Visserij
Directeur Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie in de provincie
Noord-Brabant

4. 93-03-02 Burgemeester en wethouders van Loon op2and 93-03-23

Loon op2and

5. 93-03-12 Burgemeester en wethouders van Udenhout 93-03-23

Udenhout

6. 93-03-10 Werkgroep Natuurbehoud Gilzerbaan T1lburg 93-03-23

Bredaseweg

7. 93-03-08 Vereniging Behoud Moerenburg T1lburg 93-03-23

8. 93-03-15 Burgemeester en wethouders van T1lburg 93-03-23

T1lburg

9. 93-03-15 Samenwerkingsverband Midden- T1lburg 93-03-23

Brabant

10. 93-03-11 Belangenvereniging Hulten Hulten 93-03-23

11. 93-03-11 Provinciale commissie voor Den Bosch 93-03-23

milieu en water

12. 93-03-11 Ministerie van Verkeer en Water- Den Bosch 93-03-23

staat. Directoraat-Generaal Rijks-
waterstaat, Directie Noord-Brabant
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13. 93-03-12 Brabantse Milieufederatie Tilburg 93-03-23

14. 93-03-12 Ministerie van Defensle. Dienst Breda 93-03-23
Gebouwen. Werken en Terreinen
Directie Brabant

15. 93-03-10 Burgemeester en wethouders van Dongen 93-03-23
Dongen

16. 93-03-10 Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen 93-03-23
Gilze en Rijen

17. 93-03-26 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 93-03-29
Bodemonderzoek

Bijlage 4. bIz. 11





BIJLAGE 5

Voorbeelden van locatie afhankelljke mitlgerende en inrlchtinglJlDaatregelen

- opnemen. inpassen van ecologische zones in de woongebieden. natuurbouw met bijbeho
rend ecologisch groenbeheer:

- beperken van de hoeveelheid te venichten (geo)hydrologische ingrepen. eventueel
hydrologische isolatie ten opzichte van van grondwater afhankelijke natuurgebieden;

- extra aandacht voor verontreinigingsbronnen in inzijggebieden met bijbehorende in
richtingsmaatregelen: materiaalgebruik van bijvoorbeeld dakgoten en beschoeiingen.
rioleIingssysteem. verhardingsmateriaal op wegen:

- minimaliseren van de overlast van de aan te leggen woongebieden voor de omgevtng re
creatieve en verkeersdruk door keuze van ontsluiting en zorg voor voldoende lokale
recreatieve voorzieningen:

- toepassing van milieuvriendelijke methoden van energievoorziening (zonne-. windener
gie. stadsverwarming. wanntekrachtkoppeling) en beperking energieverbruik.





13. 93-03-12 Brabantse Milieufederatie Tilburg 93-03-23

14. 93-03-12 Ministerie van Defensie. Dienst Breda 93-03-23
Gebouwen. Werken en Terreinen
Directie Brabant

15. 93-03-10 Burgemeester en wethouders van Dongen 93-03-23
Dongen

16. 93-03-10 Burgemeester en wethouders van Gilze en RiJen 93-03-23
Gilze en RiJen

17. 93-03-26 RiJksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 93-03-29
Bodemonderzoek
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BIJLAGE 5

Voorbeelden van locatie afbankelijke mitigerende en inrichtingsmaatregelen

- opnemen. inpassen van ecologtsche zones in de woongebieden. natuurbouw met b1jbeho
rend ecologtsch groenbeheer;

- beperken van de hoeveelheid te verrichten (geolhydrologtsche ingrepen. eventueel
hydrologische isolatie ten opzichte van van grondwater afhankelijke natuurgebieden;

- extra aandacht voor verontreinigingsbronnen in inzijggebieden met bijbehorende in
richtingsmaatregelen: materiaalgebruik van bijvoorbeeld dakgoten en beschoeiingen.
rioleringssysteem. verhardingsmateriaal op wegen;

- minimaliseren van de overlast van de aan te leggen woongebieden voor de omgeving re
creatieve en verkeersdruk door keuze van ontsluiting en zorg voor voldoende lokale
recreatieve voorzieningen;

- toepassing van milieuvriendelijke methoden van energtevoorziening (zonne-. Windener
gte. stadsvenvarming. warmtekrachtkoppeling) en beperking energteverbruik.




