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I I¡YrpIorwc

De stadsregio Rotterdam heeft het voornemen circa IO.OO0 woningen en 73 ha
bedrijventerrein te ontwikkelen in het gebied Midden-IJsselmonde gelegen op
het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam.
Ten behoeve van de besluitvorming over het op te stellen regionale structuur-
plan wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.
Per brief van 26 februari l997rl heeft de regioraad, als bevoegd gezag, de
Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over
de inhoud van het milieueffectrapport (MER). De openbare bekendmaking2l
heeft plaats gevonden in de Staatscourant vart27 februari, de inspraakperiode
duurde van 28 februari tot en met 10 april. In Barendrecht heeft een openbare
hoorzitting plaats gevonden op 11 maart.
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu-ef-
fectrapportagesl. De werkgroep treedt op namens deze Commissie en wordt in
dit advies verder'de Commissie' genoemd.
De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie biedt om bij
de besluitvorming over het structuurplan het milieubelang een volwaardige
plaats te geven, en daarbij op grond van artikel 7.26,tid I van de Wm getoetst:
. aan de richtlijnen voor het MERal, zoals vastgesteld op 26 juni lgg6;
. op eventuele onjuisthedensl;
. aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER6].
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met
de via het bevoegde gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingenTl,
voor zover deze op het MER betrekldng hebben, alsmede met het verslag van de
gehouden hoorzitting.
Tijdens de toetsing heeft op l5 mei een gesprek plaatsgevonden tussen de Com-
missie, het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Daarbij heeft de Commissie
kenbaar gemaakt dat het MER (mede naar aanleiding van de ingekomen in-
spraakreacties) naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is. Voor
die onderdelen heeft zij geadviseerd tot een aanvulling. Het bevoegde gezag heeft
de Commissie verzocht de advisering op te schortensl om de initiatiefnemer in
de gelegenheid te stellen een aanvulling op het MER te maken.
Op f 5 juli 1997 heeft het bevoegd gezag de Commissie de aanvulling op het
MER toegezonden met het verzoek zo spoedig mogelijk na het verstrijken van
de inspraaktermijn het advies over het MER en de aanvulling uit te brengen.
Vanwege de vakantieperiode heeft de aanvulling tot 2 oktober ter visie gelegenel.

I
2

3

4
5

6

7

8

I

Zte biJlage 1.

ZleblJlage 2.

Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en verdere projectgegevens.

Wm, artikel 7.23,Lid 2.

Wm, artikel 7.23,Lid 2.

Wm, artikel 7. lO

Zie bijlage 4 voor een liJst van deze reacties.

Zie bijlage la.
Zlebljlage 2a.
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2 Oonoppr, ovER Hpr MER

2.1 Algemeen oordeel

Het MER en de aanvulling geven een goed inzicht in de voorgenomen activiteit
en de daaraan verbonden milieugevolgen. De Commissie is van oordeel dat het
MER voldoende informatie biedt om het milieubelang een volwaardige rol te
laten spelen voor de fase in het planvormingsproces, waawoor het is opgesteld
(zie 52.2.2).

Toelichting op het oordeel

Algemene waardering

Het MER is goed leesbaar en heeft een heldere opbouw, mede ook door het voor-
af formuleren van de belangrijkste toetsingscriteria per milieuaspect. De richt-
lijnen zijn voor het overgrote deel goed gevolgd.
Dit is het eerste MER voor een woningbouwlocatie waarin relatief uitgebreid op
energieaspecten wordt ingegaan. De opmerkingen die later in dit advies over dit
onderwerp worden gegeven, zijn daarom voornamelijk bedoeld als aan-
bevelingen voor verbeteringen in toekomstige MER'en.
Hoewel het MER heeft bijgedragen aan de milieuvriendelijkheid van het struc-
tuurplan, is de Commissie van mening dat de meerwaarde groter had kunnen
zijn, wanneer de reikwijdte van de m.e.r. groter was geweest.

ReikwiJdte van de m.e.r.

Bij de besluitvorming over de VINEX is de locatiekeuze vastgelegd. Hierop is in
deze m.e.r.-procedure op zorgvuldige wijze ingespeeld door het opstellen van een
Kadernota, die bij de startnotitie ter inzage is gelegd. Daarin is voldoende
gemotiveerd, waarom de locatie Midden-IJsselmonde is gekozen en welke
milieuaspecten daarbij een rol hebben gespeeld.
Het MER is opgesteld voor het vaststellen van een structuurplan. Maar de
hoofdstructuur voor de wijk is voorafgaand daaraan ontwikkeld in het kader
van Haalbaarheidsstudies (1993) en uitgewerkt in een Structuurvisie, die in
1995 is vastgesteld. Bovendien zijn in 1995 convenanten gesloten, waarin de
financiële randvoorwaarden zijn bepaald en belangrijke andere besluiten geno-
men, bijvoorbeeld over de te hanteren gemiddelde woningdichtheden. In de
Structuurvisiefase is dus veel onderzoek verricht en zijn diverse verschillende
alternatieven verkend en afgevallen. Deze zijn in het MER grotendeels niet
opnieuw besproken. De Commissie heeft hierover opmerkingen gemaakt, zie

52.2.3. Aan de andere kant was tijdens het opstellen van het MER de plan-
ontwikkeling nog niet zover gevorderd dat voor allerlei inrichtingsaspecten
(energievoorziening, geluidwerende maatregelen) al gedetailleerdere informatie
kon worden gegeven. Dat zou pas bij de bestemmingsplannen aan de orde zijn.
Door deze voorgeschiedenis is de reikwijdte van de beschouwde alternatieven
in het MER relatief beperkt. Een deel van de kritische opmerkingen over het
MER staat hiermee in verband.

2.2

2.2.r

2.2.2
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2.2.3 Opmerkingen over het MER

Op een aantal punten vond de Commissie het oorspronkelijke MER niet vol-
doende en heeft zij om aanvullende informatie verzocht.

Verkeersontslutttng
De Commissie vond dat er te weinig verschillende oplossingen werden vergele-
ken voor de auto-ontsluiting mede ter voorkoming van het ontstaan van een
sluiproute van de A29 naar Rotterdam. De verschillen tussen de alternatieven
en varianten beperkten zich grotendeels tot de externe ontsluiting van de locatie
aan de noordwestzijde. De Commissie adviseerde in een aanvulling een uitge-
breidere toelichting te geven op de gekozenverkeersstructuur. zijvroegom in
te gaan op de effecten van een alternatieve interne ontsluitingsstructuur,
waarbij wijkvreemd verkeer door en langs de wijk (sluipverkeer) wordt voor-
komen door bijvoorbeeld het achterwege laten van de hoofdontsluiting in het
zuide$ke deel van het plangebied. Het ontwerp van een dergelijke structuur zou
expliciet gekoppeld moeten worden met het aanwijzen van verkeersluwe
gebieden. In het MER werd volstaan met de opmerking dat wordt gestreefd naar
aanleg daarvan, zonder dat verder uit te werken.
In de aanvulling wordt een toelichting gegeven op de onderzochte ontsluitings-
principes en kort beargumenteerd, waarom is gekozen voor de variant met een
n66¡delUke randweg en een buurtontsluitingsweg aan de zuidkant van het plan-
gebied. In die afrveging hebben onder meer barrièrewerking, hiërarchische
opbouw, helderheid van structuur, verkeersveiligheid, milieu en kans op sluip-
verkeer een rol gespeeld. omdat uit de modelberekening is gebleken dat de
buurtontsluitingsweg voornamelijk zal worden gebruikt door bestemmingsver-
keer en omdat het aantal autokilometers zonder buurtontsluitingsweg toe-
neemt, wordt geen aanleiding gezien de hoofdopzet van de ontsluiting te wijzi-
gen. Wel wordt aangegeven dat de mogeliJkheid aanwezig is om de westelijke
aansluiting van de buurtontsluitingsweg iets te verschuiven.
In een inspraakreactie op de aanvulling doet de bewonersvereniging Smitshoek
een voorstel voor een alternatieve ontsluitingsstructuur voor de wijk. Hoewel dit
voorstel voordelen heeft, is de haalbaarheid van de externe aansluitingen discu-
tabel, ookzal het verkeer door de nieuwe en bestaande woongebieden toene-
men, hetgeen niet wenselijk zou zr1n.
¡ Gegeven de ven¡vachte toenemende verkeersdrukte op de 429 adviseert de

Commissie in het Structuurplan aan te geven welke verdere maatregelen in de
verkeersstructuur ingezet kunnen worden als zou blijken dat niet-wijkgebonden
verkeer van de zuidelijke buurtontsluitingsweg gebruik maakt. Op basis van monito-
ring kan in de toekomst worden bepaald of extra maatregelen nodig zijn.

Waterhuishoudlng
Op basis van de inspraakreactiesrol op het MER constateerde de Commissie dat
twee belangrijke partijen (het waterschap IJsselmonde en de gemeente Baren-
drecht) een andere invulling wensen te geven aan de waterhuishoudkundige
inrichting. Hoewel de Commissie meende dat die voorstellen minder goed scoren
op de doelstelling van integraal waterbeheer, heeft zij geadviseerd in een aan-
vulling een (geactualiseerd) waterhuishoudkundig plan te presenteren, dat

¡;

lO Zie biJlage 4, nummer 2 en 17
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v/ordt gedragen door alle betrokken partijen. Daarbij vroeg de Commissie aan-
dacht voor het punt dat naar haar oordeel een wateroppervlak vart 60/o in het
stedelijke gebied te klein is voor een duurzaam functionerend systeemrtl.
In de aanvulling is een nieuw (gezamenlijk) voorstel gepresenteerd met een over-
zicht van de milieueffecten ervan. Daaruit blijkt dat het nieuwe plan voordelen
biedt ten opzichte van het voorstel in het MER wat betreft de waterkwaliteit van
de Koedood. In het stedelijk gebied zelf is echter -afgezien van de helofirten-
filters- gekozen voor een relatief traditionele oplossing, die naar verwachting zal
leiden tot een matige waterkwaliteit in het woongebied.
Het voorkomen of beperken van overstorten, opvang van schoon regenwater en
het vergroten van de buffercapaciteit daarvoor, het toestaan van peilfluctuaties
(hogere grondwaterstanden in de winter), een peilbeheer dat toevoer van vuile
kwell2] vermindert en een ontkoppeling van ontsluitingswegen en singels zijn
mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen tot een verbetering daarin.
r De Commissie adviseert bij het vaststellen structuurplan richtlijnen mee te geven

voor de bestemmings- en bouwplannen ter bevordering van de waterkwaliteit in het

woongebied.

In een reactie op de aanvulling bestrijdt de gemeente Barendrecht dat er over-
eenstemming is over het waterhuishoudkundig plan uit de aanvulling. De ge-

meente geeft aan van plan te zijn langs de 415 vijvers in plaats van heloflrtenfìl-
ters aan te leggen. Vreemd genoeg wordt in de gemeentelijke reactie verwezen
naar een plan van de Grontmij, waarin de helolrtenfilters wel zijn opgenomen,
overigens met een nogal hoog rendementt3ì.
r De Commissie constateeft dat het blijkbaar niet is gelukt om een plan te presenteren

dat door alle betrokken partijen wordt gedragen. Zij wijst erop dat een MER volgens

de wettelijke vereisten alleen voldoende kan zijn voor de besluitvorming, als hierin

het plan staat beschreven (inclusief milieugevolgen) dat bij de besluitvorming wordt

vastgelegd. Ervan uitgaand dat in het Structuurplan het waterhuishoudkundig
systeem wordt opgenomen, dat in de aanvulling is beschreven, concludeed de

Commissie dat er in dat geval voldoende informatie is.

Energie
In het oorspronkelijke MER (p. 37) en de energiestudie (p. 8 en 12) werd abusie-
velijktal uitgegaanvan een energiewaagvan gebouwen met een energieprestatie-
coëfficiënt (EPC) van 1,4 voor de eerste 25OO woningen tot het jaar 2OOO, 1,2
voor 650O \Moningen tot 2OO5 en I voor de overige 560. In de aanvulling op het
MER zijn de berekeningen op correcte wijze aangepast.

Zie ook de nota "Water in de gebouwde omgeving" van het Ministerie van LNV 1995, waarin voor integraal
waterbeheer in zowel klei- als veengebieden wordt uitgegaan van een hoger percentage open water. In de voor-

beeldstudies va¡ieert dat van 7olo in klei- tot 3O%o voor veengebieden.

In het plangebied is de kwaliteit van het kwelwater, rivierwater dat door veen heeft gestroomd, niet optimaal.

Het gaat hier om het rapport Raamplan Watersysteem VINEX Midden{Jsselmonde, fase I toetsing regionaal
structuurplan, waar de heloSrtenfìlters staan vermeld op pe€lna 4. Uitgegaan wordt van I.OOO kg N en 50 kg P

per ha per jaar. In diverse publicaties wordt uitgegaan vân een variërende zuiveringscapaciteit van 100- f O0O kg
N en 7- I l0 kg P, aJhankelijk van de omstandigheden (Gleichman-Verheijen et. al. 1991, Verbeek 1993, De Ridder

1996). Het Raamplan geeft voor N dus de maximale capaciteit aan.

Het ministerie van VROM heeft noemt als streefi¡¡aa¡de voor de EPC 1,2 in 1998 en l,O in 2OOO. In het Nationaal
Basispakket Duurzaam Bouwen is de eis 1,3 en de aanbeveling 1,2.

t2
l3

t4

-4-



3.

3.r Energie

Ovpmcp oPMERKTNcEN ovER Hpr MER

In dit hoofdstuk geeft de Commissie enkele opmerkingen over het MER die bij
de verdere besluitvorming nog een rol kunnen spelen.

In de richtlijnen is gewaagd naar omvang van de energiewaag en mogelijke
opties voor duurzame energievoorziening voor nu en op langere termijn.
In de deelstudies zijn de afzonderlijke energieopties op een correcte wijze be-
schreven en geanalyseerd op hun effecten, ma¿¡,r in het MER te \Meinig vertaald
in bruikbare concrete aanbevelingen voor het structuurplan met betrekking tot
een duurzame energievoorziening. Dat wordt hieronder toegelicht.

Energlekonblnatlcs en rulmtel{ke kenmerken
In de eerste plaats ontbreekt een analyse van de onderlinge interacties bij
bepaalde energiekombinaties en een daarop gebaseerde visie op een energie-
efficiënte invulling van het plan. Het beschouwen van de interacties is belang-
rijk omdat deze zowel positief als negatief voor het milieu kunnen uitwerken.
Een wonlng die zo goed geisoleerd is dat geen energle voor ruimteverwarming meer nodig is, zal niet
of nauweliJks profìteren van zonne-energfe of warmtelevering. De transportleidingen van warmte-
levering veroorzaken door hun materiaalgebruik in die situatle alleen maar milieubelasting.
Een op het zuiden georiënteerde u¡oning bespaart misschien wel de genoemde 5o/o, maar dit percen-
tagezal toenemen door de $asoppervlakken op die oriëntatie aan te passen, terwiJl ook het plaatsen
van een zonneboiler (bespartng l7%o) eenvoudiger wordt.
Op basis van de ruimtelijke gegevens in het plangebied (afstanden ten opzichte
van warmteleverancier, plekken waar -ook om andere redenen- hoge dichtheden
wenselijk zijn, richting hoofdstructuur in de bouwvlekken) had de basisinforma-
tie over de verschillende energieopües uit het energierapport verder moeten
worden vertaald en ingevuld.

Energleleverantie en flnanclële haalbaarheld
Verder had informatie moeten worden gegeven over de plannen van de toe-
komstige energieleverancier voor het plangebied, omdat dit van grote invloed
kan zijn op de mogelijke energiescenario's. Ook had het MER in moeten gaan
op de financiele haalbaarheid van de scenario's, waarbij kan worden verwacht
dat een energievoorziening die inspeelt op de ruimtelijke gegevenheden en
rekening houdt met de plannen van de leverancier, eerder'haalbaar' is.

r De Commissie adviseeft energieplannen per deelgebied op te stellen waarbij wordt
ingespeeld op de specifieke ruimtelijke kenmerken en mogelijkheden per deelgebied,
alsmede op de geplande fasering van de bouw. Daarin zou kunnen worden gestreefd
naar verdere aanscherping van de ambities. Bij het aanbieden van warmtelevering
of een zongerichte verkaveling kan aan bouwers eenzelfde pakket aan energiemaat-
regelen worden opgelegd als bij een traditionele aanpak, waardoor EPC- waarden
van 0,8 en lager haalbaar worden (zie bijlage 5). Met deze energieplannen dient dan
bij de bestemmingsplannen en bouwplannen rekening te worden gehouden.

I De Commissie adviseert bij het uitwerken van de plannen voor het bedrijventerrein
plaatsing van windmolens juridisch mogelijk te maken.

-5-
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3.2 Verkeer

Indeling in wegcategorieën
In de deelstudie verkeer worden er in de wijk vier wegcategorieën onderschei-
den: regionale weg, wijkontsluitingsweg, buurtontsluitingsweg en woonstraat.
In de duurzaam-veilig-filosofie worden er drie wegcategorieën (in de wijk twee)

onderscheiden.
l. stroomwegen met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen (1OO of

12O km/uur);
2. gebiedsontsluitingswegen met gescheiden rijbanen, kruispunten met

verkeerslichtregeling of rotondes, geen directe ontsluiting op de v/eg en geen
gemengd verkeer (5O of 70 km/uur);

3. erftoegangswegen zonder rijbaanscheiding, met gemengd verkeer, een
directe ontsluiting op de weg (30 km/uur).

Het doel van deze indeling is dat functie, vorrn-, regelgeving en gebruik van het
wegennet op elkaar zijn afgestemd. Dat leidt tot een duurzaam veilige
wegenstructuur.
r De Commissie geeft in overweging bij de keuze voor de wegcategorieën in de ver-

dere uitwerking van het regionale structuurplan expliciet met de duurzaam-veilig-
filosofie rekening te houden.

Openbaar vervoer
Uit diverse inspraakreacties blijkt dat er onzekerheid is over de mogelijkheden
om de tramplusverbinding tijdig te realiseren, mede vanwege noodzakelijke
afstemming op de aanleg van de Betuweroute.
r Gezien het belang van de aanleg van de tramplusverbinding voor het realiseren van

de (VINEX)automobiliteitsdoelstellingen, adviseert de Commissie overleg te voeren
over het oplossen van de problemen die met een tijdige aanleg van de tramplusver-
binding verband houdenlsl. De eerste woningbouw zou bij voorkeur gesitueerd

moeten worden rondom de haltes van de tijdelijke busvoorzieningen.

Routes voor langzaam verkeer
Er wordt in het MER weinig aandacht besteed aan aantrekkelijke en sociaal
veilige routes naar Barendrecht (barrière bedrijventerrein en 429) en Rotterdam
þarrière Al5 en Kortsluitroute/Betuweroute) en naar de haltes voor het open-
baar vervoer. Evenmin wordt ingegaan op de effecten van de nieuwe tlouwloca-
ties op de bestaande recreatieve routes vanuit Rotterdam-Zuid naar het land-
schapspark Midden-IJsselmonde. Om het gemotoriseerde verkeer naar het
recreatiegebied te beperken ten gunste van de fiets is het van groot belang deze
routes aantrekkelijk te maken. Doortrekking van de tram naar de zuidzijde van
de locatie met de mogelijkheid om de fiets in de tram mee te nemen kan een
aantrekkelijk alternatief vormen voor de auto16l.
r De Commissie adviseert in het structuurplan duidelijke eisen te stellen aan de te

realiseren routes voor langzaam verkeer naar de openbaar vervoerhaltes, naar
Rotterdam en Barendrecht en naar het landschapspark.

Zie de reacties va¡ de gemeente Rotterdam de deelgemeente Cha¡lois en RWS, bijlage 4 nummer, 24, 3, en 28.

Zie ook inspraakreactie, bijlage 4 nummer 3.

l5
l6
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3.3 Landschap en natuurontwikkeling

Het toetsingskader voor het aspect landschap is weinig specifìek uitgewerkt.
In de richflijnen voor het MER (pagina 18 en 19) wordt de nadruk gelegd op de
herkenbaarheid van de historisch gegroeide polderstructuur, de betekenis van
dijken en kreken daarin en de landschappelijke identiteit van het nieuwe stads-
deel. Van deze punten wordt alleen het criterium "polderstructuur en verkave-
ling" behandeld en wordt daarnaast ingegaan op zichtlijnen en openheid.
Het verleggen van de Koedood is landschappelijk en natuurtechnisch een rela-
tief ingrijpende maatregel, waarmee tegelijkertijd vrij hoge kosten zijn gemoeid.
In het MER is het niet verleggen van de Koedood in het natuuralternatief uitge-
werkt en afgewezen vanwege de te beperkte plancapaciteit. De Commissie
meent dat er mogelijkheden om met hetzelfde aantal woningen de huidige loop
van de Koedood meer te respecteren. Zij acht het verder denkbaar om de ge-
wenste natte zone rondom de Koedood te realiseren door het opzetten van het
waterpeil tot het gewenste oppervlak is bereikt in kombinatie met beperktetTl
ontgrondingen. Door een hoger peil te hanteren neemt het aandeel van het
regenwater in het oppervlaktewater toe en het aandeel van het kwelwaterrsl af.
Gegeven de stroomrichting van het water kunnen zich verder mogelijk geleide-
lijke overgangen tussen braklel en zoet water manifesteren, terwijl ook de
bodemkundige overgang van grof naar fijn sediment niet wordt verstoord.
Zowel vanuit landschappelijk oogpunt als vanwege de mogelijkheden voor
natuurontwikkeling is het niet verleggen van de Koedood een aantrekkelijke
oplossing. Aangezien het niet verleggen van de Koedood in het MER in een
alternatief is beschreven, achtte de Commissie het niet noodzakelijk dat het
MER op dit punt zou worden aangevuld. Wanneer echter zou worden besloten
om in het Structuurplan bovenomschreven suggesties over de Koedood te
verwerken, dan zouden de milieugevolgen daarvan in een aanvulling op het
MER alsnog moeten worden beschreven.
r De Commissie adviseefi bij de verdere besluitvorming bovengegeven overwegingen

over de verlegging van de Koedood mee te nemen.

Voor de twee in het plangebied te handhaven dijken wordt een streefbeeld ge-
schetst voor flora en fauna op de taluds en in de begeleidende waterlopen.
Het MER beschrijft echter niet dat deze natuurlijke ontwikkeling wordt bemoei-
lijkt door het betrekkelijke isolement van de dijken ten opzichte van het dijken-
stelsel in het landschapspark. In feite is er maar één droge verbinding, bij de
Korte Koedoodsedijk. Ook wordt er geen aandacht besteed aan de gevolgen die
de doorsnijdingen door ontsluitingswegen en tramlijn zullen hebben op de her-

Bij voorkeur wordt met name de bemeste bovenlaag weggegraven.

In het plangebied ziJn de kwaliteit en natuurtechnische mogel{kheden van het kwelwater (rivierwater dat door
veen heeft gestroomd) minder dan van regenwater.

In tegenstelling tot het gestelde in het MER valt naar het oordeel van de Commissie brakke kwel in Midden-
IJsselmonde op grond van een metlng aan freatisch water in een perceel niet uit te sluiten. Hier is immers verzoe-
ting te verwachten; het uitgespoelde zout vindt men terug in lage terreindelen, waaronder sloten. BiJ het opzetten
van het polderpeil bestaat de mogeliJkheid dat zich weer brakke kwel gaat manifesteren in het plangebied.
Gunstig is dat de plannen voor de aanleg tot het Pendrechtse Bos zijn verlaten. Daardoor vervalt immers de
noodzaak tot verziltingsbestrijding.

I7
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kenbaarheid en de natuurwaarde van de düken2ol. De (groene) Middeldük wordt
over de hele lengte gebundeld met de wijkontsluitingsweg.
r De Commissie adviseert bijde verdere uitwerking van het plan rekening te houden

met genoemde problemen bij de ontwikkeling van natuur op de dijken.

3.4 Geluidhinder

In het MER ontbreekt een kaart van geluidgevoelige objecten en gebieden,
waarop bijvoorbeeld het stiltegebied Rhoon is aangegeven. Niet duidelijk is wel-
ke maatregelen nodig zijn en zullen worden genomen om aantasting tegen te
gaan2tl.
r De Commissie adviseert bijde verdere planuitwerking maatregelen op te nemen om

toename van de geluidbelasting in het stiltegebied tegen te gaan.

In het MERis conform de richtlijnen een kaartbeeld gegeven van de overlappen-
de geluidcontouren in het noorden van het plangebied.
In haar advies voor richtlijnen had de Commissie gewaagd om een beschouwing
te geven van de cumulatieve hinder. Dat is in onderhavige situatie om de vol-
gende reden van belang:
Bij geluid wordt bij het aanleggen van nieuwe infrastructuur steeds voor iedere
geluidbron apart aan de wettelijke nofinen getoetst. Nu in Midden-IJsselmonde
aan de noordkant van het plangebied rekening moet worden gehouden met de
415, de Kortsluitroute/Betuweroute en een ontsluitingsweg, is de kans groot
dat ook als voor alle aparte bronnen aan de voorkeursgrenswaarde wordt
voldaan, de totale geluidbelasting bij een individuele woning te hoog is. Op
grond van de Wet geluidhinder hoeft alleen naar cumulatie te worden gekeken
als er sprake is van een verzoek om ontheffing voor een hogere waarde. In het
kader van m.e.r. is het echter ook van belang de werkelijke hinder in beeld te
brengen en in overweging te nemen de noodzakelijke geluidwering te over-
dimensioneren om onacceptabele geluidsoverlast tegen te gaan22l. Daarbij vor-
men de mogelijke plannen voor de verbreding van de Al5 een extra complice-
rende factoÉ3].
r De Commissie adviseert bij de verdere planuitwerking met de cumulatieve ge-

luidhinder rekening te houden, bijvoorbeeld door bedrijven als afscherming te
gebruiken of in het noordelijke park hoogteverschillen aan te brengen. Tevens dient
te worden gecontroleerd of de luchtverontreiniging in de zones rondom de

doorgaande wegen aanleiding geeft tot het nemen van maatregelen.

Zie oo1r- inspraakreactie bijlage 4, nummer 25.

Zie reactie b{lage 4 nummer 33.

Het punt van geluidhinder komt ook aan de orde in de brief van de PPC, bijlage 4, nummer 2O

Zie inspraakreactie biJlage 4 nummer 23.

20
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3.5 Evaluatieprogramma

Veel van de milieuambities, die bij de start van het project zijn geformuleerd,
moeten nogverdere uitwerldng krijgen in hetverdere planproces, waarin andere
overheidsinstanties de belangrijkste initiatiefnemeÉal zijn. Terecht ziet het Zuid-
Hollands Landschap'ul graag de milieuambities omgezet in een resultaatver-
plichting.
I De Commissie adviseert bij het besluit over het structuurplan een duidelijk overzicht

van de belangrijkste resultaatverplichtingen op te nemen. Dit overzicht kan dienst
doen bij het toetsen van de gemeentel¡jke bestemmingsplannen en bouwplannen.
Het kan tevens worden gebruikt als basis voor het evaluatieprogramma (ex art. 39
Wm) dat bij het besluit moet worden vastgesteld.

24

25
Zte biJlage 4 nummer 2 en 30.
Zie reactie biJlage 4, nummer 19
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BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies over het
milieu-effectrapport

MNEX-locatie Midden-IJsselmonde
(Stadsregio Rotterdam)

þijlagen I t/m 5)
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BIJI"AGE 1

Brtef van het bevoegd gezag d.d. 26 februari 1997 waartn de Commissle
ln de gelegenheid wordt gesteld om advies ult te brengcn

SfADSREGI
ù-orrERDAM

\

Aan de commissie voor de milieu-effectrapporage

Poctbus 2345

35OO GH UTRECHT

\i.., rrì,i ,it

.ã,,,-,t ,'-,-' 1f,î ß97

Ctiìl¡ììiil.¿ !i:il J9

ir:.; r:r' ; -1,1 Í11..iì.I:r: a'] l iiia

; n:lii..,rJlt

,iç::;'¿:

srl9l|2V2NG 41't 3691

24 lebruari 1997

2 íi FË8. 19gi

Veøoek om advies over het MER behore¡de

bij tæt voorontwerp Regionaal Structuurplan

Midden-IJsselmonde

Gerchte Commissieleden'

Hierbij ontvangt u het voorontwerp Regionaal sfiuctuurplan Midden-IJsselmonde met milieu'

cffectrapport en deelsnrdies.

Op 15 januari 1997 heeft de Regioraad van de Stadsregio het voorontwerp voor

ü i;ñ*"1 itructuurptan vtãàeo-usselmonde vasrgpstetd. Tevens is besloten, omfrent het

;;;;;t""tp met het milieu-effectrapport (MER) overleg en inspraak te voeren'

Overleg en insPraak
Mct inåchtæming van de toepasselijke wetçving worden.momenteel de inspraak en het

irl.f"e g*ú¿.-ln ¿"t t u¿"', ligt het voorãntrrõrp mer bübehorende stukken van 28

fcbruari tot en met l0.p¡f fbôit"iin"rge. f,re tôkst van de bekendmaking treft u bijgaard

aån.
üureøe de genoemde periode bcstaat voor ecn ieder gelegenheid_voo¡ het ze¡den van

,"¡rin tijt" opäerkingerraan het Dagelijts Besfirur van de Stadsregio' Tevens kunnen 
,

mondelinge opmerkingcn *ora." ingãutå"ht tijdens een inspraakbdeenkomst, die gehoudcn

wordt op 11 maart 1997.

Tcgelijkertijdwordtecnaantalinståfitiesenorganisatiesverzochtteadviserenoverhet
voorontwerp en het MER.

Vcrdere procodure
T;;drÃir,s ;; dc irupraaþrocedure wordr 6en trupnak- en overlcgfapport opgem¡ekt.

kopi,l iìa:ìf





llet rapport wordt, tegelük met het ontwerp-structuurplan, beoordeeld door het Dagelijks +
Besh¡ur en de betrokken Raadscommissies van de stâdsregio. De Regioraad stelt há ontwerp
voorlopig vast (nazomer 1997).

Daarna volgt een zienswijzenprocedure, waarbij een ieder een reactie kenbaar kan maken bij
dc Regioraad. Er wordt een rapport opgemaakt van de ingekomen zienswijzen; reclamanten
worden gehoord.
Tevens wordt dan de (betrokken) regiogemeenten gevraagd, hun beschouwingen ter keüiis te
brcngen van de Regioraad.

Eir¡d 1997 / begin 1998 stelt de Regioraad her structuurplan definitief vast. In het voorjaar
van 1998 beslist de provincie Zuid-Holland over de goedkeuring.

Tenslotte bestaåt nog de mogeläkheid van beroep en (verzoek om) voorlopige voorziening
tcn aanzien van bepaalde onderdelen van het plan.
Na de uicpraak op het beroep (of - indien geen beroep is ingesteld - na afloop van de
berocpstermijn) is het structuurplan onherroepelijk þegin 1998 of begin 1999).

Opmerking t.a.y. het MER
Op dlt moment wordt door de samenstellers van het MER nog een toets uitgevoerd op de
mato vanjuistheid van een bepaald gegeven uit het MER. Het betreft hier de verkeersinten-
siæiton op de verlengde Zuiderparkweg, met inbegrip van de bijbehorende geluidsberekenin-
gen. Bij het opstellen van het MER is destijds weliswaar gewerK met de op dat moment
moest r€cente inzichten omtrent de verkeersontsluiting van Midden-IJsælmonde in noordwes-
tcli'ikc richting, maar uiæindeläk gaat de voorkeur toch uit nâar een enigszins gewdzigde
oplossing. De consequenties daarvan konden niet meer in het MER verwerkt worden. Zodra
de a4nvullende informatie beschikbaar is zal ik u deze toez€nden. Naar verwachting zal dit
nog gedurende de inspraak- en adviesperiode kunnen plaatsvinden.

Uttnodiging tot advisering
Hicrbij verzoek ik u, het bevoegd Eez.ag te willen adviseren omtrent het milieu-effectrapport.

Uw advies kunt u zenden aan:

Stadsregio Rotterdam,
Secredariaat VINEX,
Postbus 21051,
3OO1 AB ROTTERDAM
s.v.p. onder vermelding op de envelop van "Midden-üsselmonde"

Hoogachtend,

I

Namens het Bestuur van de Stadsregio Rotterdam,

&
drs.

VINÐ(, Ruimtclükc Ordening en Gro¡dbeleid

Bijlage 1, blz. ii





BI.'LI\GE TA

Brief van het bevoegd gczag d*il. 22 mei 1997 waarln de Commlssie
wordt gevraagd het advles aan te houden tot aanvullende informatie gereed ls

STADSREGI ð--Ib OTTERDAM

Aan de Commissie MER
Postbus 2345
35OO GH UTRECHT

sR/97. I 133 010 - 417 3651

aanhouden rapport locatie
Midden-lfsselmonde

22 mei 199'l

Geachte leden van de Commissie,

Naar aanleiding van het overleg van 15 mei jl. over het MER rapport voor de locatie
Midden-IJssetmonde bleek dat u behoefte heeft aan aanvullende informatie.
Ik ben voornemens deze aanvulling zo spoedig mogelijk aan u te doen toekomen. Over de

exacte invulling zal nog contact met u worden opgenomen.
In afwachting hiervan verzoek ik u uw advies vooralsnog aan te houden.

de van de Stadsregio Rotterdam,

ì

*[ Jansen.

@uu
Cornmisslo voor de .

m¡lieu€íl€c{rapportagê

ingekxncni 1ß MFI 1997

ao g-nufnmcr '17
dossil¡r l/6- cvsr/
kopie naar , ,r{ lÇ lr,- lk;ø





BIJLI\GE 2

Kennisgeving van de toetsinglsprocedure
in Staatscourant n¡. 41 d'd.27 februari 1997

Stadsreglo Rotterd¿m

VomttrE B.fhÐd tùTat¡crD¡e
Mlld*Ui¡dmd. D.l Ml¡¡*Düs
Eryfod a b[!.¡düiL Íut¡tü
H.û Dsgclijk¡ B6tuü vu dc Stsd¡e
cio Rotlordu @Lt b6kc¡d dit æt.
irgan¡ ru 28 fcbrui tot cn Bcl l0
¡príl 1997 op dc hicrcndcr vcmldc
ph¡tær o¡ iugc lilt hlt VæroDt-
wcrp Rrgiooaal Strwtuurplu Middcu-
Ur.lmo¡dc ea Míli€u-Effælnpport
ø bilbchomdc ¡tutcttc¡.
Ywht cldhs rcg loøal t truc tuwp lan
OD t5 juwi 1997 hæft dc Rcgionad
m de Stadrrc¡io Rottrrd¡E hct voor-
oltwcrD vær hst Rçgionsa¡ Strutuu-
pl¿¡ Middm-Uardmoûda vstgãtlld.
lo dit voorontwcrp wo¡dt op hæfdlij-
nñ do gswmste ruimtclijkc ont*ilcke
liug boocbrcva vu dc VINEXlmtið
golc¡on ln do gcmæntc¡ Albrod¡-
wuid m Ba¡codræbt.
Hct Rogiouål Strætuu¡pla! Middm-
Urrlmo¡dc omvat dc onnriktcling væ:
c¡. 10.$0 wo¡ingcn nct bijbehorcûdc
voon¡míûgp8 (vcrkæßiofnstrætuu,
wiokcl¡, æholc¡, uatcchsppclükc,
mcdí*hc, ræmticvc cn groêovoouic-
nin¡o);
e. 75 h¡ Hrijfstcneiû.
Dc SgvolSpD dic dæ ætivitciteû ku-
m h¡bbon op hlt mi¡hu dju ondot-
æht d bcshruwn i¡ m milicu-
ofætnpport.

Na iupnak u ovc¡lcg a¡ d! Rlgie
rud bc¡luitcû ffi hÊt o¡rmIlr{ttÞ
tuurph¡ (¡lzon€r t99Ð. Dunr volS¡
æn äc¡¡dimp¡ocodu¡q' ws¡rb¡j H
icdor m rc¡cûio tooba¿¡ k¡¡ ulco
bü dc Rcgiorud. Torcnr wordt dr¡ dc
bctrokte¡ ¡cgiogmæltã gcwa¡gd,
hu bæchouwilgen tcr kcui! t! bm-
æn vu dc Rcsioræd.
É¡¡¿ tssr/bccii t998 ¡tclt dc RGsiù
rud hct Strucruurpl¿¡ dcû¡itícf vst.
Ir hct voodu vu ¡99E b€lbt do Prù
viocio Zuid-Hollud ovcr dc gocdkcu-
ring.
Inzøç¿
vaa;f 2E lcburi tot c! Est lo ¡pril
1997 Lut u b3t voorontwcP RogiG
¡as¡ St¡ucluurplu Middc¡-Us*l'
moodÊ mct m¡licu{trcc'tnpport cn bÛ'
bchorc¡de stulkcn tijdcs dc rc8ulicrc
opcni¡gstijdø l¡zio¡ op dc volgcndc
Dlaatsn:
Lii hcr Slætsriut WNBX vu dc
Sísdsgio Rottcrdu, HugsÊvc€r 35,
kucr 23;
bü dc gsmæ¡tasrctaric Ye dc
gømtc Albmdswaard, Vnd&twcg
I, Rhmû;
bij dc gcmæ¡tærct¡ric ro dc
gcßmlc EætrdEht" Biüc¡hof l;
bû dc dælgomæatcsrctarir Yu dc
dèlgcmæntc Charlois, BHhaav6trast
I li

bijbche
fcbruri dc cnvolop wl

Opaerkhgen
Tot cr ßl l0 199? tut u uw

k!ûbra¡
8¡tu¡tfn¡ d!

wr-

Sta&rcgio Rot-
wuop hat

tm't Kruilpuç Middc¡bæn lll i¡
Bar€ndrccbt æn improkb[jænkomst
wordcû gehoudcn. Dc büæntomst
begint om 20.00 uu. Tijdcos dæ bij-
ænko][lt al æn tælichtin8 gc8pvo[
wordco op hcl ptår c¡ zsl ætr icdcr in
dc selc8cobcid wordcn gGtcld oprer-
kingcr tc m&cn. Dc oprokiogco wor-
dcn bêtroklG¡ bû dc vcrdcE proeduc.
Våa de bijcsolout wordt æn vcrlag
g@kt. Dit vcnlsg wordt tægØtr-
dcn m do mnwøJgæ op de bijæn-

lndicû u dat wcßt kut u voøoal(lt
om æn vertrouwclijkc bahüdol¡¡t v¡[
uw pcnænlijkc gc¡ovcm.
Naar aadeidirg van dc inpnakoa+
tiã al dc Rcgiorud bëluiùoo lot hÊt
al dm nict ropær vs! ba vooroDt-
wcrPstructusrplü.
Vu dc improknotiæ wordtm np
port gcmaakt. Nadat dc Rcdon¡d
hicrover æn bcluit ltccft gcoomca,
wordt dit iospr¡s&råpport t6 i@8c
gclcgd.
Toczsndhg vø stukka an hltchti4a
Ec¡ cxcmplær van hct vmmtwcrp
strucluurplan (à f 55,) cn ha mtlhu-
effætrappol (à f 45,-), van dc dodnp
portco ofæÃ En dc sndcrc Lf l¡zr8!
l¡ggcûd€ stuklcr kut u bqtolh bû
mw. J. de Rooy (diæt St dlbouw 6
Volksbuisvdtiûg Rottrrdu), Ct (010)
489 5199; fu (0t0) ¿l89 521?. Vh dlt
tclefoonnmcr kut u æk idichtin-

koort m ã¡ tÊvcla t r lmgc wordca g![¡ kdjggn ovs dc proccdK.
tokgd. tuttcrdM, 28 Í.bnt4¡I 1997,
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Kennisgeving d.d. 18 JuIi 1997 van de aanvr¡lling op het MER
in de huls aan huls bladen Regio Rotterdam

5TAÞSREGIO
ROTTERDAM

HERHAALDE EEKEI{DIIAKI]IO
l{01 Þåpolllk€ BeBluur van do Sladeroglo HotlårdÂm rnaaltt ¡etçnd dât not tol €n mot ? clilober 1907 of, dË
iÕlerfiór vorrulft.plaatson lâr hr6gF llgt do

ËÍlvulllnÐ 0p hôl fitllleu.oflåolrâppqrl m.b.t. lrcl vooronti,ârp FEgl0ffialÊtrrrot$urplün M¡ddsn'Uaeehn0ndË,

E ltn tlld golôden hrcll dê FIEùftqlo Holte¡dnm omlrenl hel roorofihye¡p Ro0hnûût Etnrcluumhn Mkften.
.U$tûtrî0nd0 ftËl rffll0u.elÍoôtrf,ppqd (MÈH) rdvlezon lngswonnen v¡n de hottel¡lt advl*urC ov'ertagpffncrs
'çh lneprsat gnvoËrd. : "

Bosluul vÅn dB sledÊroolo þoslotsn. hâl MER 09 edss ondårdekñ ffin l0
0n d0 ËrtðrgiÉhulåhoudìrrg, Dete aaryulllng wçrdl opnlouwde waler-

0n edvþren sål dü FÉfiqratd b0Èlunon lot håt f,l ûn nlgl

gamnnkt, Nsdil de ßcglond l¡lsmver een bo¡lull
mPÞfitbrf¡zs0å

Bo rmruilng op hol MEH ls op lSlull l0g7 l0r lña8cB ooþsd: hr \,erband måt do yalrEntlffi kunt u tol .n rrel
Il roplonùet l9S7 d0 iüh,rftD'op lH MER t{dcm do çguligre opsnhûdijdon lnzlen op dÊ vr¡lgErde
þlr¡lebnl
,¡. ÞI h6l 6mmlada4 VINEX yån d0 $t¡drr€!|0 Roflordåm, H¡ag8ovoôr os, l(sris¡.ltl.. Hl lËt Prôlåûlhrroru vINEX-Abnnd${!ÊÏd, ffl|Bdfi sE tn Rhõqn;
. 
-. þ{ do qâûiêenlecooretåü rßn d0 g0rmsntâ'Bq'rontlrecht. Binnonhof I i. b{ld0 deå|oånñcilsBecþlårls van do deelffim€gnle ChrÉoh. BoertÉav0slrâ¡l ll:., þl hol lnÍoimaltegEnlrum 8lôrlåbouw on Volk¡huhvsotlng HoltËfd8ft, MBrcoûlqtr¡d.e. . ..

'0t äñnvullln0 E het MER lrllll.ñF Ê ohobor lSYl târ huagê Ul de ÉtEdErçg[o Rottßdrm.tq! lÉt lÜd¡lþ wi$op
þ ñeglonaat Skucluurplân onhono4elfk þ tËworden, .. 

-

'T0l 
ån mot Ê otrlêboi t pg¡ xw u * onmofilffiên ¡thrlltolllk liertr¡or mikon b[. hot D¡uidt¡g cãduur vün d0

gl{dtroglc, $ocfâlarlü8| vlNËX, Podbü¡ gl0$1, 3001 AB'Rutsrdsrn, ondor vbmoldÍfr rþ ds snvel0p vdr
"lilddûn.lJs$Ëlmondç". lnillgn q dat wsnå|, kunl u wnosl(Ên pm e0n.veneqrvôl|lkp.bthsndoflm vrn ui{
¡nnoon$l+t g'ogwend, .", .. ."

Een oxå'nplaw dlh do qûnrúflhs oÞ M MEÊ ( & 16,-, exd, vb¡zendkogsn) kur¡l u'þsstellen bll rirsv.oi¡w.F,
tilr¡nol {dhml $ted¡bour'¡ on Vdktùrdçwrlln0 Hott¿rdi¡r), tü[ (010] aEÐ 5t rs:'låx (010) 48S 5s 17. vit dit
lelelmnhunmet kunl u 0olr lnlohtln0en lriflgon-orw rh pooàdun,

Rdtrnrm, {'idotòi rbùi.r eor
ll. ,
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Projectgegevens

Inltiatiefnemer: Dagelijks Bestuur Stadsregio Rotterdam

Bevoegd gezagz Regioraad Stadsregio Rotterdam

Besluit: vaststelling van een (regionaal) structuurplan

Categorie Besluit m.e.r.: C11.O

Activiteit: De ontwikkeling van tIO.OOO woningen met bijbehorende voorzieningen en 72 ha
bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rot-
terdam.

Procedr¡¡ele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 29 februari 1996
richtlijnenadvies uitgebracht: lO mei 1996
richtlijnen vastgesteld: 26 juni 1996
kennisgeving MER: 27 februan 1997
verzoek aanhouding toetsingsadvies BG: 22 rnei 1997
kennisgeving Aanvulling MER: l8 juli 1997
toetsingsadvies uitgebracht: 2O oktober 1997

Bijzonderheden: Voorafgaand aan deze m.e.r.-procedure is een Kadernota m.e.r. opgesteld.
Deze nota verwoordt het gemeenschappelijke regionale uitgangspunt voor de verschillende
m.e.r.-plichtige MNEX-woningbouwlocaties in de stadsregio Rotterdam. De Kadernota m.e.r.
geeft inzicht in het lokatiekeuzeproces van de MNEX{ocaties en de (milieu)argumenten die
daaraan ten grondslag hebben gelegen. Tevens geeft de Kadernota een aantal specifìeke milieu-
aandachtspunten die betrokken zullen worden bij de verdere planvorming.
In haar advies voor richtlijnen besteedde de Commissie extra aandacht aan de duurzaamheids-
aspecten. Het advies van de Commissie werd in grote lijnen door het bevoegde gezag overgeno-
men.
Bij de toetsing was de Commissie van mening dat het MER op een aantal punten onvolledig was.
Aanvullingen zijn gewaagd op de punten verkeer, water en energie. Tevens merkte de Com-
missie op dat reikwijdte van de m.e.r. beperkt was, omdat diverse besluiten op het planniveau
waaraan de m.e.r. was gekoppeld, reeds in een eerder stadium waren genomen.
De Commissie oordeelde dat het MER met de aanvulling voldoende informatie bevatte voor de
besluitvorming en wees tevens op de positieve opmerkingen bij de beoordeling van het MER.

Samenstelling van de werkgroep:
drs. G.J. Baaijens
ir. Y.C. Peddes
drs. E.L. Koning
ing. E.M. Mastenbroek (voorzitter)
ing. G. van der Sterre, Msc
(Voor het toetsen van de veiligheidsaspecten is bovendien advies gevraagd aan de heer dr. ir
L.A.M. Jansen.)

Secretarls van de werkgroep: drs. R.J. Bonte (richtlijnenfase), drs. M. van Eck (toetsingsfase).
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Lijst van inspraakreacties en adviezen

nf datum persoon of instantle plaats datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I

8.

9.

10

11

t2.

13.

t4.

15.

16.

t7.

18.

19.

20.

2t.

970r31

970224
970409

970326

970320

970327

970404

97o,404

9703t4

970326

970407

970404

970408

970408

9704tO

970409

970409

970409

970408

970409

970410

97o,4o,9

Proj ectburo Vinex Albrandswaard,
gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht
idem

Gemeente Rotterdam, deelgemeente
Charlois

F. de Rooij

Vereniging Nauurmonumenten

Nederlandse Windenergievereniging

De Nederlandse Molen, vereniging tot
behoud van molens in Nederland

O.J. Voogd

N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland

Zuid-Hollandse Milieufederatie

N.V. Rotterdamse-Rijn Pijpleiding
Maatschappij

mr. E.M. de Koning-de Jong

G. Boer

G. Lappee

DAS Rechtsbijstand

Gemente Barendrecht

Waterschap IJsselmonde

Nederlandse Aardolie Maatschappij

Zuidhollands Landschap

Provincie Zuid-Holland, Provinciale
Planologische Commissie

Gemeente Albrandswaard

Rotterdam

Rhoon

Barendrecht
idem

Rotterdam

's-Gravenland

Petten

Amsterdam

Barendrecht

Voorburg

Rotterdam

Den Haag

Rhoon

Barendrecht

Rotterdam

Amsterdam

Barendrecht

Barendrecht

Schiedam

Rotterdam

Den Haag

Rhoon

970321

97032r

97032r
970414

970320

9704IO

9704rO

9704IO

9704rO

970410

970410

97o,4t0

9704rO

9704rO

9704IO

9704tO

9704rO

970414

970414

970414

9704t4

9704t4

,'l) ¡ j
ilÍ





nr. datum persoon of lnstantie plaats datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

22

23

24

25.

26.

27.

28.

29.

30

31.

32.

9704tO

970409

9704tr

97040,9

970418

970422

970421

970408

970910

97091O

9709r I

Ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij, Directie Zuidwest

Bewonersvereniging Smitshoek Zuid
en dijken

Gemeente Oud-Beijerland

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Defensie Pijpleiding Organisatie

Burgemeester en Wethouders van
gemeente Rotterdam

Ministerie van Verkeer en Water-
staat, Directoraat Generaal Rijkswa-
terstaat, Directie Zuid-Holland

Verslag van de Hoorzitting d.d. 1l
maart 1997 te Barendrecht

Inspraak n.a.v. de Aanvulling op
het MER

Burgemeester en wethouders van
Barendrecht

DCMR Milieudienst Rijnmond

Bewonersvereniging Smitshoek Zuid
en dijken

Dordrecht

Barendrecht

Oud-Beijer-
land

7-eist

Noordwijk

Rotterdam

Rotterdam

Barendrecht

Schiedam

Barendrecht

9704rO

9704rO

9704rO

97050r

970501

97050r

970425

9704t4

970918

970918

970918

Bijlage 4,blz. ä
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BE LAGE Ú

Aanscherping EP-niveau

Uitbreiding van het pakket EP-maatregelen maakt lagere EP-waarden mogelijk. Met de

huidige technologie zijn pakketten van maatregelen mogelijk waarmee zeer lage EP-

niveaus bereikt worden. Bij het selecteren en combineren van maatregelen zijn de

vol gende strategieen relevant:

D rie - stapp en- s trate gie e ne r g ie :

- beperk de vraag (isolatie/kierdichting)

- benutzonne-energie (passief:PZE, actief:zonnecollector/zonnecel)

- gebruik niet-duurzameenergie eff'ectief (efÏciente installaties)

Financiële strategie:

- selecteer maatregelen met geen of lage investering

- selecteer maatregelen die kosten effèctief zijn

- selecteer maatregelen die nietrendabel zijn

Basismaatregelen
Alle pakketten zijn ontwikkeld vanuit de volgende basismaatregelen:

Tcil¡el: basisnntcûregelen aLs eerste staP op weg naar een lagere EP-v'aarcle

Bij toepassing van de hier beschreven basisrlaatregelen zijn EP-waarden te rcaliseren

tussen 1,08 (tussenwoning) tot I ,22 (villa).

Ontwikkeling pakketten
Pakketten van maatregelen geven in de gevolgen van aanscherping van het EP-niveau

van 1,0 tot resp 0,9 / 0,8 en 0,7. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen gas- en

warrntelevering.

De ontwikkeling van pakketten is gedaan vanuit nvee lijnen:

toepassing van systelnen met zonnecollectoren (zonneboiler en

zonneverwarrning).Verwacht mag worden clat in de bouwperiode van Broekpolder

verwarmingsystemen met zonnevel'warming als re-uuliet'e systelnen op de markt zullen

zi.in.

toepassing van systemen voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

(WTW). Verwacht wordt dat systemen voor WTW nlet een hoog rendement op de markt

regulier zullen zijn.

v raug b ep e rke ¡'td e nnafte 8e le n lt e rt ut t irr g zonrte - e rrc r gie e.ffic ië rtt e itrs I ct I I 0 t ies

- isolatie dak en vloer (Rc=4,0) en gevel (Rc=3,0)

- ramen met gasgevuld HR-glas (U-waarde = 1,8)

- geisoleerde deuren

- verbeterde kierdichting (l,Odnt3/s per nt2)

- korte leidinglengten voor warmtapwater

- PZE-woningontwerp - HR-combiketel

,\l ER M klrlen IJ sseltnotule





Aansluiting op

meerkosten t.ov flP l14

EP=1'0 pakket (a)
. basismaatregelen
. balansvenrilatie ('10o/o)

Noot: t,oor het beschreven wonirtgttyte
'viLla' zijn (i.v.nt. grote glasvl.akken)
aanvul Ie nde maalre I e len,7 o¿ i I
(zonneboiler).

gerniddeld / 5000,-

Noot: rle nteerkosten zijn a.fhunkelijk

vun lrct woningtype.
Portiekwoning: + f 4000,-.

Vrijstaandde woning: + I 10.000

pakket (0
. basisrnaatregelen

Noor: voor lrct besclreven
t,otti ngtylte' vill.tt' zijn. ( i.v. tn.

grot e gl asvl a kken ) aaut u I I e ntle

maatregel.en notli.g
(balansventilatie met WTW)

genriddeld / 3000,-

Noot: de meerkosten bij lrct

tvo rt irr gt¡'pe' vi I I a' bed rage n ca

I 4s00,,

¡ncerkosten t.o.v gâs BP = 1,0

Van EP = 1:0 naar EP = 0,9 pakket (b)

. basismaatregelen

. zonneverwarming, collector' 5,6 ¡n2

pakket (c)
. basismaatregelen
. balansventilatie met'WTW (807o)
. zonneboiler (2,8 m2)

pakket (d)
. basismaat.r'egelen
. balansventilatie met WTW (90olo) cn

zuinige ventilatoren

gerniddeld ca J 2000,-

pakket (a)

. basisrnaatregelen

. balansventilatic rnet WTW (707o)

kostcn als bii 'gas 1,0'

pakket (d)

. basismaatrcgclen

. balansventilatie rnet WTW (907a)

cn zuinigc ventilâtoren

gcmidcleld ca.f 1500,-

pakket (_u)

. basisnlaatregelen

. balansventilatie nret WTW (90olo)

cn z-uinige ventil¿rtolen
. cxtra isolatie
. HR ++ glas

gemiddeld ca F 4500,-

2

mcerkosten t.o.v gas EP = 1,0

Van EP = 1r0 naar EP = 0'8 pakket (d)

. basisnraatregelen

. balansventilatie met WTW (907¿) cn

z.uinige ventilatolen
. zonneboiler (2,8 nt2)

gerniddeld ca / 4000,-

mccrko"^ten t.o.v g¿rs- BP = 1,0

Van EP = 1r0 naar EP = 0r7 pakket (e)

. basismaatregelen

. balansventilatie met WT'W (907o) en

zuinige ventilatoren
. zonneverwarming, collector 5,(l nr2

gerniddeld ca J 7000,-

A4 ll? M idtlen IJ sselntontle
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Meerkosten

I 4000

r 2000

I 0000

8000

6000

4000

2000

0

0.9 0,8 0,7

Bovenstaand overzicht geeft de gemiddelde ¡neerkosten bij aanscherping van de EP-niveau's. Dc

tueerkosten bij warmtelevring zijn - bij een gelijk EP-niveau - lager clan bij velwarnring rniddels een

gasgestookte HR-ketel. Bij warmtelevering wordt in de EP-belekening rnct cen hoger

'opwekkingsrendement' gerekend, waardoor met minder energiebesparcnde maatregelen het EP-niveau

woldt bereikt.
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