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HOOFDPUNTENVAN BET ADVIES 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft het voornemen 
de N22 te Haarlemmermeer aan te leggen. Voor de realisering van de N22 is een 
streekplanwijziging noodzakelijk. 

De Commissie meent dat in het MER voor dit project in het bijzonder de volgen
de onderwerpen aandacht behoeven: 

• de beschrijving van de doelstelling; aangegeven moet worden hoe de proble
men ten aanzien van verkeersontsluiting en verkeersveiligheid van de Bol
lenstreek en Zuid-Kennemerland zich verhouden tot de problemen ten aan
zien van de ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties. Met andere woor
den wordt hier een tweeledig doel nagestreefd? 

• de effecten van de aanleg van de N22 op de huidige veel overlast veroorza
kende Bollenroute inclusief het aangeven van mitigerende maatregelen die 
mogelijk en no dig zijn om de overlast terug te brengen; 

• de bJjdrage die de weg levert aan de ontsluiting van bestaande en nieuwe ste
delijke gebieden in de Haarlemmermeer; 

• de kans dat de N22 gebruikt gaat worden als kortsluiting tussen (de zwaar 
belaste) A9 en A4. Indien dit het geval is dienen mogelijke capaciteits- en 
milieuproblemen te worden beschreven; 

• inpassing en fasering van de weg in het licht van ruimtelJjke ontwikkelingen 
in de Haarlemmermeer; (recreatief) groen, agrarische ontwikkeling en ver
stedelijking. 
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1. 

2. 

2.1 

MElDING 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft het voornemen 
de N22 te Haarlemmermeer aan te leggen. Voor de realisering van de N22 is een 
streekplanwijziging noodzakelijk. Op grond van het Besluit milieu-effectrappor
tage dient ten behoeve van de besluitvorming inzake een streekplanwijziging de 
procedure voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) te worden gevolgd. Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland zijn zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag. 

Per brief van 18 oktober 1994 (bijlage 1) stelden de Gedeputeerde Staten de 
Commissie voor de milieu-effectrapportage in de gelegenheid om te adviseren 
over de richtlijnen voor de inhoud van het op te stellen MER. Tevens werd de 
start van de procedure openbaar bekendgemaakt en de startnotitie ter inzage 
gelegd; daarmee werd eenieder in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze 
kennisgeving (bijlage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie voor de m.e.r. (bij
lage 3). 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 gewenste inhoud van de richt11jnen voor het MER aan te 
geven. 

Bij de opsteillng van het advies heeft de Commissie geen kennis kunnen nemen 
van de inspraakreacties. Bevoegd gezag he eft ervoor gekozen de inspraakreac
ties niet door te sturen naar de Commissie. 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUlTVORMING 

ArtJke17.10,l1d I, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschriJvlng van hetgeen met de voorgenomen actiuttelt wordt 00-
oogd." 

Probleemstelling 

In de startnotitie (pagina 11) wordt aangegeven dat de verkeersdruk in het wes
telijk deel van de Haarlemmermeer en in de oostflank van de Bollenstreek en 
Zuld-Kennemerland groot is en aljaren een bron van zorg. Dit leidt niet alleen 
tot ernstige bereikbaarheldsproblemen, maar ook tot een toename van de ver
keersonveiligheid en tot leefbaarheidsproblemen. De verwachting is dat de pro
blematiek in de toekomst vooral zal worden bepaald door een verdere verkeers
toename vanwege woningbouw. 

In het MER dient het probleem waarvoor een oplossing wordt gezocht nader uit
gewerkt te worden. Bij de beschrijving van het probleem kan aandacht worden 
besteed aan een tweetal beleidsdoelstellingen, te weten de bereikbaarheid en 
de leefbaarheid. 
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Bereikbaarheld 
Geef een beschrijvingvan de bereikbaarheid van het gebied I

) en de belangrijkste 
kernen daarin, uitgedrukt in verkeersintensiteiten, reistijden, capaciteiten en 
congestiekansen. uitgaande van de huidige en de op korte termijn te realiseren 
infrastructuur. Geef aan in hoeverre de bereikbaarheid van de stedelijke gebie
den bepaald casu quo beperkt wordt door de capaciteit van het onderliggende 
wegennet en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Het MER dient aan te geven 
waar zich knelpunten bevinden, of waar die zuBen ontstaan (zie verkeers
prognose), voor de verschillende verkeerssoorten. Waar zinvol kan een en ander 
met illustraties inzichtelijk gemaakt worden. 

Leefbaarheld 
De leefbaarheid moet worden opgenomen voorzover deze samenhangt met ver
keer en vervoer. In het MER zal het probleem onder andere moeten worden 
uitgewerkt voor: 
• geluidhinder; 
• verkeersonveiligheid; 
• sociale barrierewerking; 
• uitstoot van luchtverontreinigende stoffen/ stankhinder; 
• doorsnijding groen- en woonontwikkeling. 

In het MER moet de verhouding tussen de leefbaarheid- en bereikbaarheiddoel
stelling dUidelijk zijn. De verkeerskundige (bereikbaarheids)probleemstelling 
zal grotendeels samenvallen met de beschrijving van de bestaande verkeers
kundige toestand en de nulontwikkeling; de beschrijving van de leefbaarheids
problemen zal grotendeels samenvallen met de beschrijving van de bestaande 
milieutoestand en de autonome milieuontwikkeling. 

MobUiteitsanalyse 
Er dient een analyse van het huidige verkeerspatroon, uitgesplitst naar de ver
schillende vervoerwijzen. en de ontwikkeling ervan tot minstens het jaar 2010 te 
worden gegeven. Uit de analyse van de huidige situatie dient duidelijk te worden 
waar zich verkeerskundige problemen (capaciteit, veiligheid en dergelijke) voor
doen op het bestaande wegennet, in het openbaar vervoer en op het routenet 
voor fietsers. Voor een goede beschrijving van de toekomstige verkeersontwik
keling wordt aanbevolen van meer dan een scenario uit te gaan: 
• een worst case scenario met een trendmatige groei van de automobiliteit; 
• een tussenscenario, waarin de doelstellingen uit het SW II min of meer wor

den gehaald en landelijk gezien de groel van het autoverkeer beperkt blijft tot 
35%; 

• een scenario conform INVERNO, waarin maximaal wordt tegemoet gekomen 
aan de mobiliteitsdoelstellingen uit het SW II. 

Ooel van deze scenario's is primair om de noodzaak, de effectiviteit en de hard
heid van de voorgestane alternatieven te kunnen toetsen. Bij het opstellen van 
de scenario's dient rekening gehouden te worden met ondermeer de voorne
mens met betrekking tot een stedelijke en recreatieve ontwikkeling in de Haar
lemmermeer en met de plannen voor uitbreidingvan Schiphol. 

1 Welke punten zljn van waar, met of onvoldoende bereikbaar en met welk vervoermiddel? D11 moet 
worden gezlen in relatle tot de doeIstell1ng. 
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Verkeersprognose 
In het MER moet een beeld worden gegeven van de verwachte vervoerstromen 
op grond van demografische en economische ontwikkelingen in de regio en 
daarbuiten, voor het personen- en voor het goederenverkeer. 
Hierbij moet de relatie met andere plannen en projecten voor de regio worden 
aangegeven {bijvoorbeeld uitbreiding Schiphol, woningbouw Haarlemmermeer
West, Westrandweg en hoofdwegennet regio Schiphol, Floriade}. Huidige en toe
komstige knelpunten dienen concreet te worden aangegeven. Indien knelpun
ten afhangen van de realisatie van een of meer van deze toekomstige ontwikke
lingen en de zekerheid van realisatie onduidelijk is, kan het MER met meerdere 
ontwikkelingsmogelijkheden werken. Zo mogelijk kan een rangorde in de knel
punten, met name die voor het aspect bereikbaarheid, worden aangegeven. 

De berekening van de toekomstige situatie moet betrekking hebben op het jaar 
2010 en tevens dient een doorkijk te worden gegeven voor de periode na 2010. 
Dit laatst dient te geschieden in het licht van de robuustheid van de oplossing, 
mede gezien de onzekerheid met betrekkiug tot de ruimtelijke ontwikkeling (re
creatie, verstedelijking) in het westelijk deel van de Haarlemmermeer. 

2.2 Doel 

In het MER moet het doel van het voornemen beschreven worden. De startnoti
tie geeft aan dat met name de ontsluiting en veiligheid van de Bollenstreek en 
Zuid-Kennemerland centraal staan. Tijdens het locatiebezoek dat door de Com
missie werd afgelegd kwam naarvoren dat met name de ontsluiting van de nieu
we woningbouwlocaties centraal stond. In het MER zal hierover dUidelijkheid 
moeten worden geschapen. 
Afzonderlijke aandacht dient te worden besteed aan bereikbaarheidsdoelstel
lingen enerzijds en leefbaarheidsdoelstellingen anderzijds. Uitgaande van de 
achterliggende sociale en economische ontwikkeling en de gewenste kwaliteit 
van de verkeers- en vervoerinfrastructuur, moet worden beschreven in hoeverre 
het initiatief een middel is om geconstateerde knelpunten op te lossen. 

2.3 Besluitvorming 

Artike17.10.l1d 1. onder evan deWm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een aanduidlng van de bes/utten by de voorberetding waarvan het mi
Ueu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen beslutten van overheldsor
ganen. die betrekldng hebben op de voorgenomen acttvU:ei.t en de beschreven alternatteven." 

In het MER dient te worden vermeld voor welke overheidsbesluiten het MER 
wordt opgesteld. Vermeld welke andere overheidsbesluiten moeten worden ge
nomen om de voorgenomen activtteit te realiseren. Aangegeven moet worden 
volgens welke procedure en volgens welke tijdplanning de diverse besluiten zul
len worden voorbereid en genomen. 
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3. 

3.1 

Het MER dient een korte samenvatting te bevatten van het relevante beleid van 
de overheid op alle niveaus, voor zover van invloed op het te nemen besluit 
waarvoor de MER wordt opgesteld. Milieukwaliteitsnormen, streef- en richt
waarden en dergelijke die hieruit voortvloeien dienen te worden gebruikt bij de 
beoordeling en vergelijking van de alternatleven. Aangegeven dient te worden op 
welke wijze het initiatlef past binnen het beleid van de diverse overheden. Hier
bij dient ook expliciet ingegaan te worden op de relatie met bestaande (landelijke 
en) provinciale doelstellingen ten aanzien van een duurzame ontwikkeling. 

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN ALTERNATIEVEN 

Artike17.10, lid 1. onderb van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschriJvlng van de voorgenomen activltelt en van de w!Jze waarop 
z!J zal worden ultgevoerd. alsmede van de alternatteven daarvoor; die redeUJkerw!Js In beschouwlng 
dienen te wordengenomen." 

Artike17.lO,lid3vandeWm: 
'Tot de lngevolge het eerste lid. onder b, te beschr!Jven altematleven behoort In Ceder geval het alterna
tief waarby de nadeltge gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel voor zover dat met mo
gel!Jk is, deze met gebruikmaktng van de beste bestaande mogelykheden ter beschermlng van het mi
lieu, zoveel mngelflk worden beperkt" 

Artike17.10,lid4vandeWm: 
"Ret bevoegd gezag kan be palen dat. lndien niet alle nadelige gevolgen voor het milieu kunnen wor
den beperkt, by de lngevolge het eerste lid. onder b, te beschrYven alternatieven tevens de mogelykhe
den worden beschreven om door het treifen van voorztenlngen of maatregelen elders de resterende 
nadelige gevolgen te compenseren." 

Inleiding tot het ontwikkelen van alternatieven 

Nlveausln keuzemogelljkheden 
In de studie za1 een vertaling plaatsvinden van de meer abstracte hoofddoelstel
lingen en van de uitgewerkte doelsteIlingen naar concrete alternatleven. Alter
natieven kunnen op verschillende niveaus in het plan -proces aanhaken: 
• Strategtsch niveau. In het MER dient de beleidsrutmte, vertaald naar ver

schillende oplossingsrichtingen, te worden verkend. Met andere woorden er 
dient een kader te worden aangegeven waarbinnen de activiteit zal gaan 
plaatsvinden. Daarbij kan worden gedacht aan de relatle hoofd- en onderUg
gend wegennet. Strategtsche altematleven kunnen worden ontwikkeld, 
waarbij prioriteit wordt toegekend aan het oplossen van bepaalde knelpun
ten dan weI het realiseren van bepaalde doelstellingen. Strategische altema
tleven kunnen worden uitgewerkt waarbij getracht wordt de modal split en 
de vervoerbehoefte te beinvloeden, bijvoorbeeld door betere voorzieningen 
voor openbaar vervoer, carpooling, fietsverkeer, (auto)verkeersbeperkende 
maatregelen en dergelijke. 

• Tracekeuze-niveau. Bij de ontwikkeling en beschrijvingvan de alternatleven 
betreffende de tracering adviseert de Commissie uit te gaan van milieu-as
pecten. 
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Indien hierbij blijkt dat inrichtings-/uitvoeringsaspecten (betrefIende de 
aanleg en het gebruik van de weg) van belang zijn voor de tracekeuze dienen 
deze hierbij te worden betrokken. 

• Uitvoeringsniveau: exacte tracering. dimensionering. inrichting en voorzie
ningen (zie ook § 3.7 en bijlage 4). Aandacht dient besteed teworden aan uit
voertngsvarianten. waarbiJ delen van het trace een verdiepte liggmg kunnen 
krtjgen. dan weI ondergronds. verdiept ofverhoogd kunnen worden aange
legd. 

Bij het combineren van bovenstaande keuzemogelijkheden tot alternatieven 
dient voorop te staan dat er alternatieven ontstaan die elk op zich een realiteits
waarde bezitten. In de volgende paragrafen worden de mogeJijke alternatieven 
weergegeven. 

3.2 Beschrtjvingvan de alternatleven 

Het MER dient een aantal alternatieven te beschrtjven: 

• het nulaltematief /referentiesituatie; 
• het nulplusalternatief; 
• infrastructuur-alternatieven; 
• het meest milieuvrtendelijke alternatief. 

Bij de beschrtjving van de alternatieven en varianten moet worden aangegeven: 
• hoe de te verwachten negatieve milieu -effecten worden tegengegaan; 
• mitigering van tijdelijke milieu-effecten en effectiviteit van de voorgestelde 

maatregelen; 
• mogeliJk doorschuifeffect van het milieuprobleem van het ene milieu-aspect 

naar het andere; 
• of combinaties van milieubeschermende maatregelen per saldo toch een 

negatief resultaat opleveren; 
• waar compenserende maatregelen noodzakelijk zijn en hoe deze gereali

seerd zullen worden; 
• op welke termijn de alternatieven realiseerbaar zijn. 

3.3 Nulalternatlef 

Het nulalternatief is het alternatief waarbij de voorgenomen activiteit met 
plaatsvtndt. Aangegeven moet worden ofhet nulalternatiefin relatie tot de doel
stelllngen van deze m.e.r. een reeel altematiefis. Is dit met het geval dan dient 
dit nulalternatief uitsluitend als referentiesituatie en ook zo te worden ge
noemd. Bij de vergelijking van alternatieven dient de autonome milieuont
wikkeling (= milieugevolgen van het nulalternatief) als referentiekader. Hierbij 
moet worden uitgegaan van een reele ontwikkeling van verkeer en infrastruc
tuur. 
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3.4 Nulplusalternatief 

In het MER moet bezien worden in hoeverre het mogelijk is om (een deel van) de 
geconstateerde knelpunten op te lossen zonder aanleg van de autoweg. 
Het MER zal moeten aangeven in welke mate de gesignaleerde knelpunten voor 
het regionale verkeer en vervoer kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld mo
biliteitsgeleidende maatregelen. extra inzet van (hoogwaardig) openbaar vervoer 
(indicatief) en verbetering van de fietsinfrastructuur. In de startnotitie is dit uit
gesplitst in een aanpassingsalternatief en een openbaar-vervoer-alternatief. 

3.5 Infrastructuur-alternatieven 

De in de startnotitie beschreven alternatieven dienen te worden uitgewerkt en 
met elkaar vergeleken te worden. 

3.6 Meest milieuvriendelijk alternatief (mma) 

Het mma kan als afzonderlijk alternatief ontwikkeld worden. De Commissie 
gaat ervan uit. dat de milieuvriendelijkheid van dit alternatief niet aIleen op 
strategtsch niveau za1 worden onderzocht. Ook in de tracering en de wijze van 
aanleg en gebruik kan worden gezocht naar voor het milieu het minst schadelij
ke oplossingen. Aandacht dient de worden besteed aan inpassing en fasering 
van de weg in het licht van ruimtelijke ontwikkelingen in de Haarlemmermeer; 
(recreatief) groen. agrarische ontwikkeling en verstedelijking. 

3.7 Uitvoering 

Het is bij alle uitvoeringsvarianten van belang telkens aan te geven in hoeverre 
ze bepalend zijn voor de tracekeuze. 
Bij de beschrijviJlg kan een onderscheid worden gemaakt in infrastructurele 
deelactiviteiten en verkeersmaatregelen (onderscheiden naar aanleg enerzijds 
en gebruik en beheer anderzijds) en mobUiteitsgeleidende en leetbaarheidsbe
vorderende maatregelen. In blJlage 4 worden hiervoor aandachtspunten gege
ven. Deze gelden zowel voor de aanleg en exploitatie van de hiervoor genoemde 
alternatieven. also ok voor gebruik en beheer. 
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4. BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 
MILIEU-EFFECTEN 

Artlkel 7. 10, lid 1. onderdvandeWm: 
Een MER bevat ten mtnste: "een beschrgvLng van de bestaande toestand van het mUieu, ooor zover de 
voorgenomen actLuiteLt oj de beschreven alternatfeven daarooor gevo/gen kunnen hebben, alsmede 
van de te verwachten ontwikkeling van dat mUieu, indlen de acttvLteit noch de altematieven worden 
ondernomeTL " 

Artlke17.10, lid I, onderevandeWm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen ac
ttvLteLt, onderscheidenlYk de alternatieven kunnen hebben, alsmede een rrwtLuering van de wyze 
waarop deze gevo/gen z!jn bepaald en beschreveTL" 

4.1 Algemeen 

Bij het opstellen van dit hoofdstuk is ondermeer gebruik gemaakt van een nota 
Basfs-richtlynen me.r. Trqjectnota's wegen opgest~ld in opdracht van Rijkswa
terstaat. Dit hoofdstuk beschrijft een algemeen kader voor het opstellen van het 
MER en benoemt tevens de aspecten, die volgens de Commissie speciale aan
dacht behoeven bij het opstellen, beoordelen en afwegen van de alternatieven 
voordeN22. 

Relatie bestaande milieutoestand en milieu-effecten 
De beschrijving van de bestaande toestand via een omgevingsanalyse dient in 
eerste instantie als referentiekader voor de effectanalyse en (afhankelijk van de 
methode van voorspelling) als basis voor voorspelling van de effecten. De inhoud 
van de beschrijving van de bestaande toestand dient hier dan ook op afgestemd 
tezijn. 

Studiegebied 
De grootte van het studiegebied voor de omgevingsanalyse wordt bepaald door 
de probleemanalyse en de effectanalyse (reikwijdte van de gevolgen van de alter
natieven). Aangezlen onduidel1jkheld bestaat over de exacte formulertng van de 
doelsteUing verdient de bepaling van het studiegebled extra aandacht. De om
vang van het studlegebled verschilt daarbij per milieu-aspect (landschap, bo
dem en water, ecologie, geluld, luchtverontreiniging et cetera). 

Omgevingsanalyse 
De omgevingsanalyse dient een beschrtjving te bevatten van de bestaande toe
stand en de te verwachten autonome ontwikkeling van de diverse milieu- en 
ruimtegebruiks-aspecten. De omgevingsanalyse heeft een tweeledig doel: 
• globaal inzicht bieden in de karakteristlek van een gebied; 
• referentiekader voor de effectenanalyse. 

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die zullen plaatsvinden in de toe
stand van het milieu (bijvoorbeeld de effecten van een gepland landinrtchtlngs
project ofwoningbouw, uitwerking van het milieubeleid, of geplandejproject
matig vastgestelde vervoer-, verkeers- en infrastructuurplannen) zonder dat 
een van de alternatieven wordt uitgevoerd. 
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De mate van waarschijnlijkheid van die ontwikkelingen (dat wil zeggen hoeveel 
kans be staat er dat het nulalternatief wordt gekozen) dient zo goed mogelijk te 
worden aangegeven. Indien er onzekerheid bestaat over de uitvoering van 
activiteiten in de directe omgeving die een grote invloed op een van de alternatie
ven uitoefenen, kan gebruik gemaakt worden van verschillende scenario's voor 
de autonome ontwikkeling (zie § 2.1). Uit het oogpunt van leesbaarheid is een 
scenario het meest wenselijk. 

Voor de milieu-aspecten dient voor het vaststellen van effecten van de alterna
tieven een referentiejaar genomen te worden. Ret referentiejaar wordt ontleend 
aan de vigerende beleidsnota's. Bij voorkeur wordt het jaar 2010 genomen, de 
planhorizon van SVV -II. Tevens za1 een doorkijk moeten worden gegeven voor de 
periode na 2010 om te kunnen beoordelen of de voorgestelde oplossingen ook 
voor de lange termijn uitsluitsel bieden. 

De beschrijving van de bestaande toestand en autonome ontwikkeling dient ge
nIustreerd te worden met dUidelijke figuren, tabellen en kaarten met optimaal 
detail. Bij voorkeur dient een beperkt aantal kaartschalen gehanteerd te worden 
voor eenheid van presentatie en vergelijkbaarheid. 

Effectanalyse 
De gevolgen voor het milieu en ruimtegebruik van de onderscheiden alternatie
ven en varianten dienen te worden beschreven. Daarblj vormt de autonome ont
wikkeling het referentiekader. 

Bij de effectbeschrijving dienen de volgende algemene richtlijnen in acht geno
men te worden: 
• Roud rekening met de aard van het effect (tijdelijk/blijvend, ophefbaar /on

omkeerbaar, onmiddellijk optredend/pas op termijn optredend). 
• Kwantificeer de effecten zoveel mogelijk en vul dit aan met een zo objectief 

mogelijke waardering, bijvoorbeeld op basis van de geldende milieunormen 
en beleidsdoelstellingen. 

• Licht de manier waarop de milieu-effecten worden bepaald toe, ga daarbij 
met name de gevoeligheid na als er iets wijzigt in de uitgangspunten. 

• Beschrijf in geval van een voor de besluitvorming significante onzekerheid 
ook de slechtste denkbare situatle. 

• Besteed bijzondere aandacht aan die effecten die per altematlefverschillen. 
• Geef aandacht aan de indirecte effecten, die het gevolg zijn van de aantrek

kende werking van de weg. 

In de volgende paragrafen worden voor een aantal milieu-aspecten aandachts
punten gegeven voor de inhoud van het MER. Tevens worden in een paragraaf 
op beknopte wijze aandachtspunten gegeven voor ruimtegebruik-aspecten. 
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4.2 Mobiliteit 

De mobiliteitsanalyse en prognose heeft tot doel dUidelijk te maken of, in welke 
mate en onder welke voorwaarden tegemoet wordt gekomen aan de doelstelling 
van dit MER (oplossing problemen op de Bollenroute en ontslultlng bestaande 
en nieuwe verstedelijking Haarlemmermeer) en aan de doelstellingen van het 
SW met betrekking tot de geleiding van de mobiliteit. Concreet dient het MER 
de volgende prognoses te bevatten tot minstens hetjaar 2010 (met een doorkijk 
voor de langere termijn) voor zowel de bestaande toestand incluslef de autono
me ontwikkelingen, als voor de verschillende alternatleven (zie ook §2.1): 
• personenverkeer 

per vervoerwijze (auto, verschillende vormen van openbaar vervoer) inzicht 
geven in de bestaande en toekomstlge: 

omvangvan de verkeersstromen naar herkomst en bestemm1ng; 
gemiddelde snelheid. reis- en wachtUjden; 
vervoerwijze en vervoermiddel; 
verdeling over het etmaal voor een gemiddelde werkdag; zonodig beschrij
ving van spitsuren; 
ritlengteverdeling; 
een capaciteit van de infrastructuur, inclusief die van de aansluitingen 
van het lokale wegennet en die van het hoofdwegennet. 

Naast deze analyse moet het MER duidelijk maken in hoeverre de verschillende 
mobiliteitsgeleidende maatregelen van invloed (kunnen) zijn op de prognoses en 
welke aanvullende verkeersmaatregelen op de bestaande trace's en eventueel 
op het nieuwe trace nodig en mogelijk zijn om aan de mobiliteits- en milieudoel
stellingen te kunnen voldoen. 
• goederenverkeer 

in ieder geval een globaal inzicht in de bestaande en toekomstlge: 
omvangvan het goederenverkeer naar herkomst en bestemming; 
lading (kwantltatlef en kwalitatlef); 
gemiddelde snelheid; 
verdeling over het etmaal voor een gemiddelde werkdag; zonodig beschrij
ving van spitsuren. 

Bij de prognoses dient de bandbreedte te worden aangegeven. waarbinnen de 
cijfers kunnen varieren. 

Verder dient nagegaan te worden wat voor effecten de aanleg van de N22 heeft 
op verkeer dat nu gebruik maakt van de A4 enA9. 
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4.3 Landschap 

Ret begrtp landschap omvat het visueel ruimtelijke landschapsbeeld en de 
landschapstypen, de geomorfologische, de aardkundige, de cultuurhistorische 
en archeologische objecten en waarden. 

Deze aspecten dienen in de omgevings- en effectanalyse meegenomen te wor
den. Speciale aandacht wordt gevraagd voor: 
• effecten op de visueel ruimtelijke structuur mede in relatie tot de voorne

mens met betrekking tot de uitbreiding van de groenstructuren en nieuwe 
verstedelijking; 

• effecten op de belangrijke beelddragers, waaronder de Geniedijk: nagegaan 
dient te worden in hoeverre de N22 als gevolg van hoogteliggtng, beplanting, 
verlichting en dergelijke naast een negatief effect op het bestaande land
schapsbeeld mogelijk ook als nieuwe beelddrager kan dienen; 

• effecten op mogelijk archeologisch waardevolle objecten, de wenselijkheid 
van een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) dient afgewogen te 
worden; 

• effecten op verkavelingsrichting en -patroon. 

4.4 Bodem en water 

Ret aspect bodem en water omvat de kwaliteit en de opbouwvan de samenhan
gende bodem-, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. 

Speciaal dient aandacht te worden besteed aan: 
• effecten op de oppervlaktewaterhuishouding; 
• effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater: 
• effecten van ontgrondingen. vergravingen, ophogen en dergelijke; tevens 

dient beoordeeld te worden in hoeverre sprake is van een gesloten grondba
lans. 

4.5 Fauna, flora en ecosystemen 

Bij deze aspecten gaat het met name om de aanweztge natuurwaarden, maar 
ook om de potenW!le natuurwaarden. vooral waar deze beleidsmatigzijn aange
geven. Bijzondere aandacht dlent hierbij uit te gaan naar kwetsbare, bescherm
de en bedrelgde soorten. naar beschermde gebieden en naar landschapsecologi
sche relatiepatronen. 

Basis voor de omgevings- en effectanalyse zijn niet alleen de huidige (zeer be
perkte) natuurwaarden, maar ook de beleidsvoornemens van de provincie 
Noord-Rolland over de provinciale ecologische hoofdstructuur. Daarnaast 
wordt ook aandacht gevraagd voor de mogelijkheid tot (kleinschalige) natuur
ontwikkel1ng als gevolg van de aanleg en het beheer van de N22. 
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4.6 Geluid en trillingen 

Het MER moet voor een voldoende aantal voor de geluidbelasting representatle
ve punten kwantltatleve informatle geven over: 
• de huidige en te verwachten autonome ontwikkeling van de geluidbelasting 

van de diverse niet omgevingseigen geluidbronnen (wegverkeer. luchtvaart. 
railverkeer. scheepvaartverkeer. industrte. gemotortseerde recreatle et cete
ra), inc1usief de cumulatle daarvan; 

• voor het gebied dat buiten de geluidbelastlng van de niet omgevingseigen 
bronnen valt (het resterende gebied): inventarisatle van het heersende refe
rentleniveau van het omgevingsgeluid en de te verwachten autonome ont
wikkeling2] ; 

• het aantal bestaande te saneren woningen langs de wegen waar een signifi
cante verandering op kan treden in de verkeersintensiteit; 

• de aanwezigheid van (potenW~le) stlltegebieden of relatlef stille gebieden; 
• het aanduiden van bestaande en reeds geplande specifiek geluidgevoelige 

objecten en gebieden. 

De basisgegevens van het aspect geluid voor de effectanalyse betreffen mini
maal: 
• kaart met geluidniveaus in buitengebied (inc1usief contouren rondom de 

niet omgevingseigen geluidbronnen); 
• kaart met locatle en begrenzing van (potentlele) stlltegebieden en specifieke 

geluidgevoelige bestemmmgen (inc1usief woonbebouwing); 
• gegevens per wegvak van de berekeningsinvoer; 
• het aantal gehinderden (PHI. zie bijlage 5). 

Het akoestlsch onderzoek dient te worden gebaseerd op de prognoses van inten
siteiten van personenauto- en vrachtverkeer en openbaar vervoer (bus en trein); 
het onderzoek zal moeten geschieden overeenkomstlg de voorschriften en richt
lijnen op grand van de Wet geluidhinder. zoals het Reken- en Meetvoorschrift 
Verkeerslawaai, dan weI Railverkeerslawaai. Bij de bepaling van het aantal ge
hinderden en akoestlsch ruimtebeslag mag geen rekening worden gehouden 
met aftrek ingevolge artikel1 03. 

Bij de gevolgen dient behalve naar de effecten van het nieuw aan te leggen of te 
reconstrueren trace zelf ook gekeken te worden naar de gevolgen van significan
te veranderingen op het aansluitende wegennet. Een significante verandering 
kan arbitrair gesteld worden op een toename van minimaal 300Al of een afname 
van minimaal 20% van de verkeersintensiteit op een wegvak. Dit komt overeen 
met een veranderingvan 1 dB(A). 

DUidelijk moet worden, in hoeverre uitvoering van de alternatleven tot gevolg 
zou hebben, dat gevels en daken van huizen of andere gebouwen moeten wor
den geisoleerd. 

2 Dit dient bepaald te worden op een voldoende aantal representatieve punten in overeenstemming met 
de regels van het leG-rapport IL-HR-15-01 (1981) en waar rnogelijk aangevuld te worden met gegevens 
uit bestaand onderzoek. 
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Er moet worden aangegeven, of er aanwijzingen bestaan, dat de verdeling van 
het verkeer naar voertuigcategorteen (met name het aandeel vrachtverkeer) en 
naar blJbehorende snelheden afwijkt van de gebruikeUjke situatie op 
vergellJkbare wegen. Als dat het geval zou zijn, dan zal dat in het MER moeten 
worden verwerkt in de aandutding van de te verwachten geluidbelasting. 

Duldelijk dient te worden of trtllinghinder een effect van betekenis zal zijn, en in 
hoeverre het rtsico van gebouwenschade door grondtrtllingen als gevolg van 
zwaarverkeer aanwezig is. 

De in de blJ aanlegfase belangrijkste bronnen dienen beschouwd te worden (bij
voorbeeld hei-activiteiten,intrtllen en trekken van damwanden, aan- en afvoer 
van matertaal, tijdelijke verandertng van verkeer op aansluitende wegennet 
door omleldlngen en stremmingen). Het cumulatieve effect hiervan kan kwalita
tief beschreven worden. Extra aandacht dient gegeven te worden aan werk
zaamheden in de bebouwde omgevtng, in het broedseizoen en in de nachtperto
des. 

4.7 Luchtverontreiniging 

Het aspect luchtverontreiniging betreft de effecten van de emissies van stoffen 
naar de lucht, zoals luchtkwalitelt, smogvorming, stofhinder, stankhinder en de 
totale emissiebijdrage van milieuschadeUjke stoffen. 

De uitlaatgassen van het gemotortseerd verkeer beinvloeden enerzijds de lokale 
luchtkwaliteit (concentraties op korte afstand van deweg) en anderzijds de tota
Ie emissies (uttstoot gemotortseerd wegverkeer in kg/jaar) van milieuschadelij
ke stoffen. Hierover dient inzicht te worden gegeven. 

Naast de gevolgen op de luchtkwaliteit in de omgevtng van de N22 dient ook ge
let te worden op de gevolgen voor de luchtkwaliteit langs andere wegen, waarvan 
de huidige verkeersintensiteit door aanleg van de N22 Significant (> ± 25%) 
wordt beinvloed. 

4.8 Externe veiligheid 

Het aspect externe veiligheid omvat de rtslco's voor de omgevtng van calamitei
ten waarbij gevaarlijke stoff en betrokken zijn ofvrijkomen. Die rtsico's van ge
vaarllJk transport moeten worden omschreven die naar verwachting de contour 
van 10-6 overschrtjden. 
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4.9 Woon- en leefmilieu 

4.10 

De effecten voor het woon- en leefmilieu betreffen het samenspel van gezond
heids- en sociale invloeden voor gebiedsgebruikers, met name bewoners. 

De effecten hangen deels samen met de efi"ecten die in de voorgaande paragra
fen zijn behandeld, met name geluidhinder, luchtkwaliteit en belevingswaarde 
van de omgeving. 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor: 
• barrierewerking en effecten op bereikbaarheid van de verschillende bestem

mingen voor fietsers (school, werk, woning, buitengebied, recreatie en sport 
etcetera): 

• amoveringvan wOningen en bedrijven: 
• verbetering van de verkeersveiligheid op de bestaande routes als gevolg van 

de aanleg van de N22 en de extra maatregelen die nodig en mogelijk zijn. Te
vens wordt een beoordeling van de verkeersveiligheid op de N22, net name 
bij aansluitpunten en kruisingen, verwacht. 

Ruimtegebruik 

In elk gebied zijn meerdere ruimtegebruiksfuncties aanwezig. Volstaan kan 
worden met een globale beschrijving en een gebruikskaart van het gebied. Aan
dacht wordt met name gevraagd voor de mate waarin deze functies gehinderd of 
onmogelijk gemaakt worden en de extra beperkingen die gesteld kunnen 
worden aan de alternatieven. 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de effecten op het Iandbouwkundig be
drijf en op de gebruikswaarde3

]. Daarnaast zijn verschillende nieuwe ruimtege
bruikende functies gepland of voorzien, waarvan een aanzienlijke uitbreiding 
van woon- en groengebieden en de realisering van de zuidtangent het meest in 
het oog springen. Aangegeven dient te worden per alternatief in hoeverre deze 
functies worden belemmerd of zelfs onmogelijk gemaakt, dan weI het alternatief 
een positleve bijdrage Ievert aan ofzelfs een voorwaarde is voor het functioneren 
van de nieuwe bestemmingen. 

3 Zie nota Geb1edsperspectlef Haarlemmerm66r groen. 

-15-



5. VERGELIJKING ALTERNATIEVEN 

Artike17.1O, lid 1, onderfvandeWm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelyking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten 
ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activi· 
teet, alsmede met de beschrevengevolgen voor het milieu van elk der in. beschouwing genomen alter
natieven". 

Inleiding 
Doel is een samenvattend overzicht van de belangrijkste effecten en belangrijk
ste verschillen (eindscortngstabel) te maken. Deze eindscortngstabel en de bij
behorende beschouwing is voor de meeste lezers het belangrtjkste tekstdeel van 
hetMER. 

Referentiekader eindvergelijk.ing 
Voor het vergelijken van de milieugevolgen van de alternatieven en varianten 
dient als referentiekader de autonome milieuontwikkeling (= milieugevolgen 
van het nulalternatief) te worden gehanteerd (zie §3.3). 

Aanwijzingen eindvergelijking 
• Beperk de beoordelingsaspecten tot die aspecten, die een belangrijk milieu

effect laten zien en die significante verschillen tussen de alternatieven bete
kenen. 

• Koppel waar mogelljk de beoordeling aan normen, streef- en richtwaarden 
voor het milieubeleid. 

• Streef waar mogelijk per aspect naar een gekwantificeerde beoordeling. 
• Streven naar een goed en bondig beargumenteerd eindoordeel per milieu -as

pect; vermij d aggregatie en afweging van ongelijksoortige milieu -aspecten. 
• In verb and met de (planologische) onzekerheden en de lange termijn is een 

gevoeligheidsanalyse nodig om aan te geven hoe 'robuust' de alternatieven 
zijn bij gewijzigde prognoses en uUgangspunten (zie § 2.1). 
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6. LEEMTEN IN KENNIS, EVALUATIE ACHTERAF 

Artlkel7.10,lid I, onder gvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een ouerzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde besc/u'yvingen 
[d.w.z. van de bestaande milieutoestand enautonome ontwikkeling daarvan, resp. van de milieu-ef
fectenl tengevolge van het ontbreken van de benodigde gegeuens. " 

Artlkel7.39vandeWm: 
"Het bevoegd gezag dat een besluit hee.ftgenomen. by de voorbereiding waaroan een milieu-effectrap
port is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zg wordt 
ondernomen of nadat zfj is onclernomen.. " 

Het MER moet een overzicht bevatten van de leemten in de milieu-informatie. 
Ook moet worden vermeld, waarom deze leemten zijn blijven bestaan en of er op 
korte termijn in kan worden voorzien. Redenen voor leemten in kennis kunnen 
onder andere zijn: 
• onzekerheden en/ of onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 

de gebruikte invoergegevens (bijvoorbeeld van verkeersprognoses en plano
logische en verkeerskundige uitgangspunten); 

• andere kwalitatieve en kwanUtatieve onzekerheden over milieugevolgen op 
korte en langere termijn; 

• gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden. 
Aangegeven moet worden, welk belang de leemten in kennis hebben voor de be
sluitvorming. Informatie die essentieel is voor de besluitvorming kan niet onder 
leemten in kennis worden aangegeven, maar dient met prioriteit te worden gei
dentificeerd. 

De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen worden gezien als on
derwerpen van voortgaande studie. Zij moeten in een later stadium door be
voegd gezag worden betrokken bij het opstellen van een evaluatieprogramma 
van de werkelijk optredende gevolgen voor het milieu. Deze nazorg, die een on
derdeel vormt van m.e.r., kan ook betrekking hebben op de effectiviteit van de 
getroffen voorzieningen en de milieubeschermende maatregelen. Elementen 
voor dit evaluatieprogramma kunnen al in het MER worden aangeduid, onder 
andere in relatie tot geconstateerde leemten in kennis. Ook kan het MER al een 
idee geven, welke maatregelen zouden kunnen worden getroffen als bepaalde 
grenswaarden zouden worden overschreden. 
In ieder geval dient bij het besluit duidelijk te zijn, hoe het evaluatie-onderzoek 
zal verlopen en wanneer het zal plaatsvtnden. 
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7. SAMENVATTING VAN HET MER 

Artlkel 7. 10, lid 1, onder hvan deWm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die nan een algemeenpubllek voldoende fnzichtgeejt 
voor de beoordeling van het mUleu·effectrapport en van de daarln beschrevengevolgen voor het milieu 
van de vooryenomen activiteit en van de beschreven aliernatleven. " 

De samenvaUing van het MER dient zelfstandig leesbaar te zijn en aan het be
voegd gezag en aan een zo breed mogelijk publiek voldoende inzicht te geven om 
de in het MER beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activi
teit en alternatieven te kunnen beoordelen. 

De samenvatting zal kort en overzichtelijk de kern van de belangrijkste onder
delen van het MER moeten weergeven. Centraal onderdeel van de samenvaUing 
moet zijn een vergelijkende beoordeling van de milieu-effecten van de be
schouwde alternatieven (inc!usief het nulalternatief) tegen de achtergrond van 
normen en uitgangspunten van het milieubeleid. Voor de onderlinge vergelij
king van de alternatieven kan gebruik worden gemaakt van tabeIlen, figuren, 
kaarten en ingreep-effect -matrices. De informatie moet zoveel mogelijk kwanti
tatief worden gepresenteerd. 

Verder moeten de volgende elementen in ieder geval dUidelijk herkenbaar zyn in 
de samenvatting: 
• de doelstellingen van het voornemen en de relatieve prtoriteitsstelling van 

deze doelstellingen; 
• de motieven voor de afbakening van de beschouwde alternatieven, waaron

der het zogeheten meest milieu -vriendelyke alternatief; 
• een beknopte beschrijving van de verschillende alternatieven; 
• de leemten in kennis over de milieu -effecten van de verschillende alternatie

ven; 
• overzichtskaart met aIle in het MER voorkomende geografische aanduidin

gen. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieu-effectrapport 

AanlegN22 

(bijlagen 1 tim 5) 



BIJLAGEI 

BrlefVllD het bevoegd gezag d.d. 18 oktober 1994 waarln de Commlssle 
In de ge1egenbeld wordt geste1d om advles alt te brengen 

PROYINCIE 

I 

!>ruin 18 oktober 1994 to 94-515448 
Noord.~IIQnd 

00_ Startnotitie 1!ER/N22. 
Commit-sit:! vCler de • Gedepuleo,dl 

Slalen 

Behlndelende dens1 

Commissie voor de m.e.r. 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Milieu en Vater Teleioon023 -143781 Atdeling 1A 

Tel.r •• n 023 1~ 31 43 
Teler .. 023 314-1 8Z 

Il<"''lde'' "'" dhr. B. P. Hoogendorp Uwtenme~ Bijla981nl div. 

Geachte heer/mevrouv, 
VERZOND£N 2 OOKT.1991t 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.12 van de Vet milieubeheer doen 
vij u bijgaand toekomen een exemplaar van de startnotitie inzake de aanleg 
van de N22 te Haarlemmermeer. 
Ons treedt in deze m.e.r.-procedure op als initiatiefnemer en als bevoegd 
gezag. 

Vij verzoeken u met inachtneming van de in de vet bepaalde termijnen ons 
van advies to dienen met betrekking tot de inhoud van richtlijnen voor het 

De provintie heelt ml11eu .. effectrapport. 
vijl (jieflSlen: 

C"".I, B,,,,",,,,,,,,, Naast de startnotitie treft u bijgaand aan een exemplaar van de bekendma
M;I;"enW.", king van de terinzagelegging van de startnotitie. 

AUlmleen Grorn 

Wepen.\I~k"r 

enVervoer 

tJebijn. Etonomie 

en Butuur 

Hoogachtend, 
q~deputeerde Staten 
van Noord-Holland, 

griffier. voorzitter. 

Bereikbnrh,id pI! 
DPilnbul vervo.,: 
vsn,IS1llionHllrI,m 
buslijnln 1. -4, 6, SO, 51, 
71.72.90,93, 125. 140 
en 1704 Vln de NZH; 
vlnllZ,ndvDOn,n 
Heemtlede/Aerdenhout 
01 Amtltrd.lm 
bu.lijnBOvln de NZH. 



BIJLAGE2 

Openbare keDDlsgevtngvan de .tartnotltle In 
Staat.courant Dr. 207 d.d. 27 oktober 1994 

WET MILIEUBEHEER 

Bekendmaking startnotitie milieu
effectrapportage ten behoeve van de 
beslultvorming over de aard, functie, 
trac6 en uitvoerlngsaspecten van de 
N 22 te Haarlemmermeer. 

Het college van Gedeputeerde Staten van 
Noord·Holland maakt het navolgende bekend. 
In het kader van de voorbereiding en 
besluitvorming over een streekplan
uitwerking zal. ter realisering van de N 22 
te Haarlemmermeer. een milieu·effect· 
rapport.(MER) worden opgesteld. 
Het MER beoogt het milleu·belang een 
volwaardige plaau te geven naast andere 
belangen In het besluitvormingsproces. 
Genoemd collegezal uiteindelijk de 
streekplanuitwerklng vaststellen. 

Startnotitie 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft 
een startnotitie vastgesteld waarin een 
nadere ulteenzetting is gegeven omtrent 
het voornemen. 
Blljkens de startnotitie vormt de N 22 een 
wegverbinding in het westelijk deel van de 
gemeente Haarlemmermeer tussen de A 9 
of N 205 en de N 207. Zowel de aard. functie. 
tr;ace OIls uitvoeringsaspecten vormen aspecten 
van studie In het op te stell en MER. 

RichtliJnen 
Voordat het mllieu·effectrapport wordt 
opgesteld. worden richtlijnen vastgesteld. 
De richtlijnen geven de gewenste inhoud 
van het milieu·effectrapport aan. 
De richtlijnen zullen worden vastgesteld 
door het college van Gedeputeerde Staten. 

Terinzagelegging 
Van 28 oktober tot 26 november 199'1 ligt de 
startnotitle t1jdens kantooruren ter inzage bij: 
- de dienst Milieu en Water van de 

provincie Noord-Holiand. kamer 2090. 
Houtplein 33 te Haarlem; 

- de dienst Openbare Werken en Milieu 
van de gemeente Haarlemmermeer. 
sector Milieu. Burg. Pjlbstlaan J 0 te 
Hoofddorp (08.30 tot 12.30 uur). 

Vooru ligt de startnotitle buiten kantoor
uren op de gebruikelijke tijden ter inzage in 
de Openbare Bibliotheek, Dik Tromplein 2 
te Hoofddorp. 

Nadere informatie 
Voor meer informatie over het MER. de 
procedure rond de uitwerking van het 
streekplan. de grondverwerving etc. kunt u 
zich wenden tot de heren C.P. de Vries 
(023-1 '152'15) en W. Erkelens (023.1 '15237) 
van de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer 
van de provincie Noord·Holiand. 
Tevens worden twee Informatie. 
bljeenkomsten belegd. Deze worden 
gehouden op: . 
- 7 november 1994 om 20.00 uur in het 

raadhuis van de gemeente Haarlemmer. 
meer, Raadhuisplein I te Hoofddorp en 

- 17 november 1994 om 20.00 uur In het 
Ontmoetingscentrum te Nleuw.Vennep. 
Gele Vinkstraat 38. 

Reacties 
Opmerkingen met betrekking tot de 
beoogde inhoud van richtlljnen kunnen tot 
26 november 1994 worden Ingediend bij: 
het college van Gedeputeerde Staten. 
Postbus 123. 2000 MD Haarlem. 

Haarlem. 27 oktober 1994. 
Gedeputeerde ~taten van Noord-Holland. 



BLJLAGES 

ProJectaegeveu 

Inltlatlefnemer: college van Gedeputeerde Staten van N oord-Holland 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

Beslult: partlfle herzlentng van het streekplan 

Categorle Beslult m.e.r.: l.1 

Actlvitelt: Het aanleggen van de N22 te Haarlennnermeer. 

Procedurele gegevens: 
kennisgevtng startnotltle: 27 oktober 1994 
richtlijnenadvies uitgebracht: 27 december 1994 

B1Jzonderheden: Bevoegd gezag heeft ervoor gekozen de inspraakreactles niet toe te zenden 
aan de Connnissie. Hierdoor heeft de Connnissie deze reactles niet mee kunnen nemen in haar 
advies. 

Samenste1llng van de werkgroep: 
ir. P. van Duursen (voorzltter) 
ir. W.HAM. KelJsers 
ir. E.Ph.J. de RuIter 
ir. K.A.A. van der Spek 
ir. J. Termorshuizen 

Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren 
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BLJLAGE4 

UitvoeriDgsvarlanten 

Deelactiviteiten weginfrastructuur en verkeersmaatregelen 

In het algemeen kunnen b~ aanleg en verbetering van wegtnfrastructuur de vol
gende deelactlviteiten worden onderscheiden: 

Aanleg 
• amoveren van reeds aangelegde weggedeelten ofkunstwerken; 
• veN1f dering van begroeiing; 
• afvoer van grond ter plaatse van de aan te leggen weggedeelten en eventueel 

opslagvan de verwijderde grond; 
• ontwatering; behandeling van het tljdens de aanleg af te voeren hemelwater; 
• vergraving. eventueel zandwinning (ook elders) en mogelijk de opslag van 

ophoogzand of van alternatleve materialen. transport van materiaal naar de 
plaats van gebruik en verwerken van dit materiaal. Indien gebruik van alter
natleve ophoogmaterialen wordt overwogen. dient te worden aangegeven om 
welke materialen het gaat. en moet bij de beschrijving van milieu-effecten 
aandacht worden besteed aan de gevolgen van gebruik van deze materialen. 
Er dient een balans te worden gepresenteerd van de gebruikte materialen 
(inclusief zand). 

• aanbrengen van het wegdek; hierb~ worden de te gebruiken materialen en 
hun eigenschappen (onder andere verkeersveiligheid. levensduur. geluid
produkUe) beschreven; 

• bouw van kunstwerken (tunnels. viaducten) en aansluitpunten; 
• aanleg van parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen; 
• voomeningen voor het langzame verkeer en voor het openbaarvervoer (bus

stroken. bushaltes et cetera); 
• aanleg van benzinestatlons; 
• aanleg of herziening van verkeerstechnische voorzieningen. zoals verkeers

geleidtng. verlichting en geluidafschermende voorzieningen. 

Voor de aanleg moet worden bezien hoe b~ de verdeling van werkzaamheden 
over de seizoenen rekening kan worden gehouden met de verstoringsgevoelig
heid van de ecosystemen. Een voorbeeld is om noodzakelijke tljdelijke pe1lverla
gingen zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in de nazomer of de winter. omdat 
dan de effecten op de vegetatle geringer zyn dan in het vooIjaar of in de zomer. 
Ook met broed- en paartfj d van verschillende diersoorten kan rekening worden 
gehouden. 

Gebrulk en beheer 
Het gaat hierbij om de uitgangspunten (geen uitgebreide beschrijvingen) ten 
aanzien van: 
• gebruiken beheervan bermen 
• onderhoud van de wegen 
• ontwatertng en behandeUngvan het afte voeren hemelwater 
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3. 

Moblllteitsgeleidende maatregelen 

Het MER zal moeten aangeven. in welke mate mobiliteitsgeleidende maatrege
len kunnen bijdragen aan het oplossen van de geconstateerde milieuproblemen 
of verkeerskundige knelpunten. bijvoorbeeld: 
• bevordering van het gebruik van openbaar vervoer en fiets voor zowel het ex

terne als interne verkeer. door het zo sterk mogelijk reduceren van de reis
tijdverhouding tussen openbaar vervoer / auto en fiets/ auto; 

• beperking van maximaal toegelaten snelheden of. in algemener zin, indien 
dat duidelijke milieuvoordelen biedt. het afwijken van (ontwerp-)criteria zo
als de Richtlijnen voor het ontwerpen van autosnelwegen (ROA); 

• aanpassingen in het ruimtelijk beleid; 
• verkeersbeheersingssystemen. verkeerssignaleringssystemen, netwerkre

gulering. parkeerbeleid en/ ofheroverweging van functies van enkele wegen; 
• het opzetten van een vervoerscoordinatiepunt voor het personenvervoer en 

het goederenvervoer van en naar de bedrijventerreinen. in samenwerking 
met de daar gevestigde bedrijven en scholen. met als taak het gebruik van 
fiets. openbaar vervoer. railtransport en carpools te vergroten en zo no dig 
het organtseren van groepsvervoer; 

• het invoeren van doelgroepstroken (bijvoorbeeld het garanderen van ruimte 
voor doorgaand verkeer). 

Leefbaarheidsbevorderende maatregelen 

Voor leefbaarheidsbevorderende rnaatregelen kan worden gedacht aan: 
• geluidemissiebeperkende rnaatregelen, zoals een geluidarrn wegdek; 
• geluidafschermende maatregelen. zoals viaducten. ingravingen. schermen 

en wallen. waarbij op een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing 
moet worden gelet; 

• behandelingvan (door wegverkeer verontreinigde) neerslag. bijvoorbeeld fil
tering. voorkoming van infiltratle, en afvoer via een waterdichte voorziening 
naar (een) waterzuiveringsinstallatle(s); 

• maatregelen om de bestaande ruimtelijke samenhang (inc1usief de bestaan
de natuurwaarden) te behouden en waar mogelijk te versterken. Hierbij 
moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het aanbrengen van onderdoorgan
gen (inc1usief viaducten) of juist overbruggingen om ecologische barrieres te 
overwinnen. Ook de landschappel1jke inpassing (waaronder aanplant van 
groenstroken en bomen) valt onder dit punt. Daarnaast moet rekening wor
den gehouden met planontwikkeling in het kader van de uitvoering van het 
NBP aangaande de inrichttng van ecologische verbindingszones binnen het 
onderzoeksgebied; 

• peilbeheer van grond- en/ of oppervlaktewater. ter bevordering van een optl
male ontwikkeling van grondwaterafhankelijke ecosystemen. 

Bijlage 4. bIz. 11 



BIJLAGE5 

Populatle Hinder Index (PHU voor geluld 

BiJ het vergeliJken van vartanten of alternatieven in aanleg of uitvoering van 
een weg of spoorliJn is het gebruikelijk om geluidbelastingscontouren te bepa
len, om daarmee het aspect geluidhinder in kaart te brengen. Vervolgens kan 
daarmee geschat worden hoeveel personen (bewoners) niet, licht, matig of ern
stig gehinderdzijn door het geluid. Voor een goede vergelijking is het echter ge
wenst de mate van hinder niet op individuele basis, maar voor een geheel ge
bied, in een getal te kunnen uitdrukken. Dan is het totaal aantal "gehinderden" 
een zinvol criterium om de veroorzaakte hinder te totaliseren. Aangezien hin
der in feite een subjectief begrtp is, wordt een forfaitaire methode voorgesteld: 
de PHI is een forfaitaire maat voor het aantal bewoners dat (in zekere mate) 
geluidhinder ondervindt. Het aantal bewoners van het gebied tussen twee 
contouren (etmaalwaarde (LemJ of MKM) kan geschat worden. Wanneer een 
bepaalde dosis-effect-relatie wordt aangehouden in de zin van een verb and 
tussen de geluidbelasting en het percentage van de bevolking dat (in zekere 
mate) hinder ondervindt van het geluid, kan op eenvoudige wiJze het totaal 
aantal gehinderden worden bepaald. Daarvoor is het niet nodig een gecompli
ceerd algoritme als dosis-effect-relatie te hanteren. In de eerste plaats wordt er 
van uitgegaan dat beneden 50 dB(A) de hinder verwaarloosbaar is. Vervolgens 
neemt het percentage gehinderden recht evenredig met de geluidbelasting toe. 
De volgende functie, die mede is gebaseerd op gegevens uit het leG-rapport VL
DR-17-021], kan volstaan: 

p = (B-50) x 2, met 

p = percentage gehinderden 
B = geluidbelastlng (etmaalwaarde ofMKM in dB(A)) 

Voor B< 50 dB(A) geldt p=O, ofwel de gebieden buiten de 50 dB(A)-contour wor
den buiten beschouwing gelaten. 
Deze functie is in eerste instantle toegespitst op de hinder van wegverkeer; 
aangezien de milieukwaliteitsmaat MKM in feite de hinderliJkheid van andere 
geluldbronnen herleidt op wegverkeer, mag de functle ook voor de MKM aange
houden worden. 

De PHI kan berekend worden als de geluidbelastingcontouren langs de (spoor)
weg en de aantallen bewoners die in de diverse geluidbelastingsgebleden 
wonen bekend ziJn, door het percentage gehinderden dat biJ het midden van 
iedere klasse/ contour (hoven 50 dB (A» behoort toe te passen op het aantal 
bewoners. Het hinderpercentage in het gebied tussen biJvoorbeeld de 55 en 60 
dB(AJ-contouren is dan dus (57,5 - 50) x 2 = 15. Voor aIle contourgebieden 
waarbinnen wontngen aanwezig zijn wordt op deze wijze het aantal gehinder
den bepaald, en gesommeerd. 

1 "Enquetes naar de geluidhinder door het wegverkeer." 



Bljvoorbeeld: 

contourgebied aantaI inwoners 
50 - 55 dB (A) 500 
55-60 200 
60-65 200 
65-70 10 
PHI (= totaal aantal gehinderden) 

P aantal gebinderden 
5 25 

15 30 
25 50 
35 j 

109 

Uiteraard kan deze methode ook toegepast worden met kleinere klassegrootten, 
bijvoorbeeld contouren van 50, 52, 54 enzovoorts dB(A); de afrondingsonnauw
keurigheid neemt dan af. 

Hoewel de PHI niet de pretentie mag hebben het aantal gehinderden exact te 
voorspellen, kan gesteld worden dat een (spoor)weg-variant met een lagere PHI 
tot minder geluidhinder aanleiding zal geven. Hiermee is het eenvoudiger het 
milieu-effect geluidhinder inzichtelijk te maken. 

Het MER dient daarom niet aIleen de aantallen bewoners die in de diverse ge
luidbelastingsgebieden wonen te geven, maar ook de daarmee berekende PHI
waarden voor iedere variant. 

Bijlage 5, bIz. it 


