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1. INLEIDING

3

In maart 1994 is een startnotitie in procedure gebracht voar de woningbot..M1okatie Pijnacke[Zuid. Het betreft de woonwijken KJapwijk-Tolhek (ten oosten van de Hofpleinspoorlijn) en Koningshof-Zuid (westelijk van de spoorlijn).
Omdat het gaat om de bouw van meer dan 2.000 woningen in niet-verstedelijkt gebied moet
ten behoeve van de besluitvorming (vaststelling bestemmingsplan) de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen.
In de startnotitie is ingegaan op het bestuurlijk overleg dat al geruime tijd gaande is in verband
met de diverse ruimtelijke 'claims' die In het gebled /iggen (woningbouwlokaties, provinciale
weg N470, ecologische verblndingszone). Het overieg over het trace van de N470 neemt hierbij een belangrijke plaats in. Daze weg Is namelijk van grote Invfoed op de omvang en Inrichting van het nleuwe woongebled.
Op het moment dat de startnotltle In procedure werd gebracht, bestond nog goon overeenstemming over het trace van de N470. Voorgesteld werd In het MER de versch81ende optJes
voor de Ilgglng van de wag te gebrulken als basis voar de te ontwikkelen Inrichtingsaltematleven:
Basisaltematief: Jigging N470 confonn de door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie Pljnacker (N470 om bouwfokatie heen, gedeettelijk bebouwen van de Zuldpolder).
Mernatief waarbij wordt ultgegaan van het door Provinclale Staten In 1989 vastgestelde
trace van de N470. De N470 zoo hat woongebled dan van oost naar west doorsnijden,
maar nlet de omvang van hat woongebfed bepalen.
"Tussenmoder: N470 om de verldelnde bouwIokatie heen, IIggIng san de westkant ter
hoogte van de Overgauwseweg (geen bebouwlng In de Zuldpokjer).
Inmlddels Is op bestuuriljk nlveau In hoofdlijnen overeenstemmlng bereIkt over hat trace van
de weg. De betrelfende afspraken zulen blmenkort formeel worden vastgelegd In hat ultvoeringsconvenant VInex. Hlerdoor ver1lest hat oorspronkelijke tracebeslutt zijn weridng_
De gekozen opIosslng (zle flguur) komt In hoofdlijnen overeen met hat zogenoemde tussen. model en wordt bestuurfijk gedragen door de provincie Zuld-Holland, de gemeente Pijnacker
en de gemeente Berkel en Rodennls. Dit heeft tot gevolg dal de andere twee altematieven,
zoafs voorgesteld In de startnotltie, nlet meer als 'reeef In beschouwing te nemen altematJer
kunnen worden beschouwd.

000 van daze aarMJllende .-startnotitie is aan te gaven welke a1ternatieven en varianten gelet
op het bovenstaande nag reOOl zijn. Voor hat overlge wordt verwezen naar de startnotitie van
maart 1994.
De procedure voor inspraak en acMes wordt opnieuw doorfopen, zll het dat verkorte tennijnen
worden gehanteerd. De gemeenteraad zaI verva/gens besluiten of de richtlijnen aanpassing
behooven.
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2. ALTERNAnEVEN EN VARIANTEN
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Uitgangspunten
Ten opzichte van de startnotitie van maart 1994 zijn er twee belangrijke veranderingen. In de
eerste p1aats wordt het trace van de N470 als zodanig in het MER niet meer ter discussie gesteld. De omvang van het woongebied staat daarmee In hoofdlijnen vast (zie figuur).
In de tweede p1aats is in de startnotitie van maart 1994 uitgegaan van de realisering van ongeveer 4.000 wonlngen. Inmiddels hebben berekeningen aangetoond dat aan deze doelstelling in
het verl<leinde woongebied niet kan worden voldaan. Er wordt nu van uitgegaan dat 3.000
3.400 woningen worden gebouwd.

a.

Inrichtingsaltematieven
Vanzelfsprekend moeten over de inrichting van het gebied nag diverse beslissingen worden
genomen. Een aantaJ daarvan kan Jeklen tot verschillen in milieu-effecten. De betreffende aspecten vannen de bouwstenen voor de In het MER te onderzoeken InrichtIngsaltematleven.
Schematlsch weergegeven leklt dit tot de volgende a1tematleven:

Altematief I: stedelijk braider
optimaaJ rulmtegebruik
36 woningen per ha
weinig groen en water In de wijk
woningen dicht tegen bestaande
wljken en N470 aan
toepasslng geluldsschermen en wallen
optimale autQ-{)ntsluiting
beperkte extra voorzieningen voor
langzaam verkeer

Alternatief II: groen karalder
optimaal woon- en leefmllleu
32 wonlngen per ha
vee! groen en water in de wijk
landschappelijke overgang naar bestaande wilken en buJtengebled
geen of beperkte toepasslng van geluldswallen en -schermen
mlnlmaJe auto-ontslultlng
optlmaJe voorzlenlngen voor langzaam verkeer

Voor de precleze ligglng van de N470 ter plaatse van de OvergatmseWeg zlilen drfe varlanten
worden ontwikkeld: 1) ten oesten van de Overgauwseweg, 2) ten westen van de Overgauwseweg en 3) op de Overgauwseweg.
Daamaast worden varianten beschreven voor de wijze van bouwriJp maken van het gebled (zie
startnotltle van maart 1994).

MiIIeugevolgen
De meeste mBieu-effecten van realisering van de bouwlokatie zullen optreden blnnen het plangabled. Exteme effecten zullen vooraJ de aspecten landschap en gelukl (wegverkeersJawaaQ
betreffen. Voor het overige worden de mRieugevolgen voor de omgeving van het plangebled
bepaaJd door de N470. Gelet op de samenhang tussen woonwijk en weg zaI hlervan In het
MER wei een beeld worden gegeven.
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BIJLAGE 1 MILIEU-EFFECTFIAPPOFIT BOUWLOKATIE PIJNACKER-ZUIO
VOORSTEL WEFlKWIJZE MET SETREKKING TOT
ONTWIKKEUNGEN

1

AUTONOME

Inlaiding

Een MER moet praktisch bruikbaar zijn en bouwstenen aandragen voor het te nemen besluit,
In dlt geval de ruimtelijke planvorming voor Pijnacker-Zuld.
Normaal gesproken werden de milieugevolgen van da ontwikkelde alternatieven afgezet tegen
de autonome ontwlkkellngen: ontwlkkelingen die zouden plaatsvlnden als gevolg van vaststaand beleld.
In dlt geval zou dlt er toe lelden dal het MER zijn doel - een vergelijking tussen reele alternalleven - voorbljschlet. Onderstaand wordt dlt loegellcht en wordt een voorstel gedaan voor een
aangepaste werkwljze.
Autonome ontwikkellngen

Indlen de bouwlokatle nlet zou worden ontwikkeld, zou de N470 vol gens het In 1989 door de
provincia vastgestelda trace worden aangelegd (iets ten zuiden van de huldlge woonbebouwing; zle figuur 3 ult de startnotitie van 1994). De op grond van het provinclaal beleld tussen Pljnacker en Berkel en Rodenrljs te reallseren ecozone" zou waarschiJnlilk deels ter plaatse van de bouwlokalle worden gereallseerd.
Blj ontwlkkellng van de bouwlokatie wordt de N470 volgens een ander trace aangelegd, welke
voer het milieu duidelilk nadeliger is dan de autonome ontwikkeling:
De N470 zal aver een grotere lengte aan de Zuldpolder van Delfgauw gren2en. De Zuidpolder is In het beleid van Rijk en pravinc::ie aangewe.zen als kemgebied van de ecologlsoh a hoofdstructuur en stiltegebied en herbergt grate natuurwaarden.
Voor het gedeelte van de ecozone blJ PIJnacker Is mlnder rulmte beschlkbaar. Er kan
nog juist worden voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de minimale breedte.
De verstoring door het verkeer op de N470 - die san de ecozone zal grenzen - maakt
een optimaal funotioneren extra moeilijk. In de genoemde autonome ontwlkk'ellng zou
tussen de N470 en de ecozone ruimte kunnen gereserveerd om negatleve Invloeden
van het wegverkeer te beperken of voorkomen.
Knelpunten
Bij de beschrijving van de milieugevolgen en met name de waardering daarvan blijkt dat het
beeld wordt verttoebeld indien van de hierboven geschelste autonome ontwikkeling wordt
uitgegaah. De voorgenomen ontwikkeling van de bouwlokatie en de omgelegde N470 zijn,
zoals geste/d, in aile opziohten duidelijk negaliever dan de autonome ontwikkeling. Oit dlent
uiteraard In de beoordellng te worden verwerkt. Bil een vergelijking van de milleu-eNeeten van
hat voornemen met de bovengenoemdi ultgangssltuatle zonder wonlngbouw vallen de verschill en tus;en dGl altQrnatlevQn GlchtGlr wGlg tegGln dGlzQ effGlctQn. HIQrdoor wordt de vGlrgQlijking

van de alternatleven sterk bemoeillJkt.
Daarnaast kan worden gesteld dat de geschetste autonome ontwikkelingen niet meer reeel
zijn:
PiJnacker-Zuid wordt in de in voorbereiding zijnde integrala herziening van het streekplan opgenomen;
Pijnacker-Zuid is opgenomen in het Vine)(-uitVoeringsoonvenant dat op 29 juni 1995
door aile betrokken partijen uit het $tadsgewest Haaglanden -waaronder rijk en provincie • is ondertekend;
De Wij2iging van het trace van de N470 is vastgelegd in eEln bestuursakkoord dat ook
op 29 Junl 1995 door de betrokken partlJen is ondertekend en deel uitmaakt van het
Vlnex-uitvoeringsconvenant. Het oorspronkelijke provinciala tracebesluit neeft hiarma!
2'n werking verloren.
Gelet op het bovenstaande hebben genoemde partlJen er mee Ingestemd dat de 900zone wordl verplaatst en op deze plaats smal zal worden.

1) Het betreft de reglonale ecologlsche verblndlngs20ne tussen Midden-Delnand en deels nog
te ontwikkelen bos- en natuurgebieden rond Zoetermeer, die weer In kontakt staan met het
Groene Hart.
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In het kader van de rulm1ellJke planvorming Is ge1et op het bovenstaande niet meer de vraag
aan de orde of de bouwlokaUe wordt ontwikkeld, maar aileen op welke wljze de lokatle moet
worden Ingerlcht
Oplosslng: aangepaste werkWijze
Het MER moet geen ·wetenschappellJka excercitie" zijn, maar een dooument dat voor aile
betrokkenen duldellJk rnaald wat de milleugevolgen van de versohillende alternatieven zlln.
Daarom wordt voorgesteld In het MER de volgende werkwlJze te hanteren:
Het gewlJzlgde tra~ van de N470 volgens het bestuursakkoord wordt als autonome
ontwikkeling besohouwd, waartegen de mlileugevolgen van het veornemen worden
afgezet. Ook het feit etat de e0020ne sma! zal zijn wordt als gegeven beschouwd.
Bij de effec1beschrijvlng Wordl steeds aahgege\len welke milieu- effeoten optreden door
de IIgglng en hat gebruik van de N470 als zodanig, inolusief de versmalling van de ecozone. BiJ de waardering v..n de alternatieven zal eohter aileen beoordeeld worden war
de effecten van de bouwlokatie zijn (e)(tra verkeer op N470, landschappellJke Invloed
bebouwlng en dergelijke),

