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INLEIDING

1.1

Stichting AZ
Stichting AZ is de professionele voetbalclub van Alkmaar. In het seizoen '97-'98 is AZ
gepromoveerd naar de KPN-telecompetitie. Dit is de hoogste voetbalcompetitie in
Nederland. Het huidige AZ stadion ligt in de stad Alkmaar nabij het parkbos de
Alkmaarderhout {Kaart I). Op deze locatie worden de trainingen van het eerste en het
tweede elftal gehouden en vinden tot op heden de wedstrijden plaats.

1J2

Het Initiatier
Stichting AZ wil uiterlijk na de winterstop van het voetbalseizoen 2001/2002 kunnen
beschikken over een stadion in de Kooimeer (Kaart 1). Het stadion zal 13.500 zitplaatsen
bevatten en zal beantwoorden aan het ambitie- en serviceniveau van de club. In het
stadion zullen faciliteiten worden ontwikkeld waardoor AZ maximale service en
kwaliteit kan bieden aan haar supporters en sponsors. AZ wil het stadion uit commerciële
overwegingen combineren met bedrijfsmatige nevenfuncties. Deze functies hebben
binding met het voetbalbedrij f en het naastgelegen bedrijventerrein Boekelermeer. In de
directe omgeving van het stadion zullen 3.000 parkeerplaatsen aanwezig zijn. Deze
parkeerplaatsen zijn voor de gemeente Alkmaar een aanleiding om de mogelijkheden
voor een transferium te onderzoeken.

U

Projecthistorie
Voorafgaand aan de m.e.r.-procedure is een locatiekeuzestudie uitgevoerd. Hierin zijn
een aantal locaties in Alkmaar onderzocht op geschiktheid als locatie voor een AZ
stadion, inclusief megabioscoop. Hel rapport dat hiertoe is opgesteld is bijgevoegd in het
bijlagenrapport.
Aan de basis van dit Milieueffectrapport (MER) ligt de Startnotitie "De aftrap voor een
nieuw AZ stadion / Transferium in Alkmaar" (mei 1999). Hierin is het initiatief
beschreven en is een aanzet gegeven waaraan in het MER aandacht zal worden
geschonken. In de startnotitie was nog sprake van de ontwikkeling van een bioscoop op
het terrein. AZ ziet hiervan af In dit MER zullen daarom geen effecten worden
meegenomen die betrekking hebben op de bioscoop.

1.4

De m.e.r.-procedure
AZ heeft in overleg met de gemeente Alkmaar besloten om een MER voor het stadion op
te stellen. De gemeente zal het MER gebruiken voor hel wijzigen van het
bestemmingsplan en het verlenen van de milieuvergunning. Voor het nieuwe
bestemmingsplan moet de gemeente Alkmaar een vrijstelling in het kader van de WRO
vragen aan de provincie. Dit MER ondersteunt ook deze procedure.

SnchtingAZ/MERAZsiadion
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Figuur 1.1. Milieueffecirapporiage en Artikel 19 procedure.
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In de m.e.r.-procedure treedt de Stichting AZ op als initiatieftiemer. De gemeenteraad
van Alkmaar fungeert als bevoegd gezag.
Initiatiefnemer.

contactpersoon:
telefoon:
telefax:
Bevoegd gezag:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

Stichting AZ
Postbus 1010
1810 KA Alkmaar
Dhr. B. Rozemond
072-515 4744
072-515 8388

bezoekadres:
Sportlaan 1
1815 LV Alkmaar

Gemeente Alkmaar
Postbus 73
1800 AB Alkmaar
J.Wilschut
072 - 514 2482
072-515 0996

bezoekadres:
Keetgracht 1

De m.e.r.-procedure is van start gegaan met het openbaar maken van de startnotitie in
mei 1999. Op de startnotitie zijn inspraakreacties ontvangen. De Commissie voor de
milieueffectrapportage heefl vervolgens een advies voor de richtlijnen aan het bevoegd
gezag aangeboden, waarin de inspraakreacties zijn meegenomen. De gemeente heeft
deze richtlijnen vastgesteld. De richtlijnen zijn bepalend voor de inhoud van dit MER.
De verschillende stappen en besluiten in de m.e.r.-procedure zijn weergegeven in figuur
1.1. Ook is hierin de samenhang met de procedure omtrent artikel 19 WRO aangegeven.

1.5

Leeswijzer
Dit rapport is opgebouwd uit twee delen; deel A en deel B.
Deel A: HOOFDLIJNEN
In hoofdstuk 2 van dit MER zijn de probleem- en doelstelling beschreven. Verder komen
uitgangspunten en randvoorwaarden aan bod, waaraan de voorgenomen activiteit en de
varianten moeten voldoen. Ook verstrekt dit hoofdstuk achtergrondinformatie over de
aanleiding van de voorgenomen activiteit. In hoofdstuk 3 zijn de huidige situatie en de
autonome ontwikkeling tot 2010 beschreven. De voorgenomen activiteit, varianten en het
Meest Milieuvriendelijk Alternatief zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Vervolgens zijn in
hoofdstuk 5 de milieueffecten die optreden beknopt beschreven en is een integrale
vergelijking tussen de alternatieven gemaakt. Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 en 7 van deel
A respectievelijk de leemten in kennis beschreven en is een aanzet gegeven voor het
evaluatieprogramma.
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Deel B: ONDERBOUWING
In hoofdstuk 8 wordt de werkwijze van de studie toegelicht. Hoofdstuk 9 beschrijft
beknopt het locatiekeuze onderzoek, waarna in hoofdstuk 10 het beleidskader en de
besluitvormingsprocedures zijn beschreven. In de hoofdstukken 11 tot en met 15 zijn de
milieueffecten uitgebreid beschreven. De thema's die in deze hoofdstukken aan bod
komen zijn: verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu, natuurlijk milieu. Duurzaam
Bouwen en de aanlegfase. Tenslotte zijn een afkortingenlijst en begrippenlijst
toegevoegd.
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Figuur 1.2 Schematische weergave opbouw MER.
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PROBLEEM- EN DOELSTELLING

2.1

Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de achtergronden, die ten grondslag liggen aan de voorgenomen
activiteit, beschreven. Vervolgens is de probleemstelling geformuleerd, met daaruit
voortvloeiend de doelstellingen van AZ.

2,2

AchtergroadiDformatie
Ambitieniveau van AZ
Voetbalvereniging AZ is in het seizoen '97-'98 gepromoveerd naar de KPNtelecompetitie, oftewel het hoogste niveau in Nederland op voetbal gebied. En AZ wil op
dit niveau blijven voetballen. Mede als gevolg van de goede prestaties is de
belangstelling van het publiek en de sponsors toegenomen. Dit heeft gevolgen gehad
voor het ambitieniveau van de club.
Het stadion telde tot het voetbalseizoen 1999-2000 circa 11.000 plaatsen, waaronder
circa 6.000 staanplaatsen. Op grond van eisen van de KNVB zijn voor het nieuwe
voetbalseizoen 1999-2000 de staanplaatsen omgezet naar zitplaatsen. Dit betekent dat de
capaciteit van het stadion de Alkmaarderhout is teruggelopen naar zo'n 8.500 zitplaatsen.
AZ heeft de ambitie zich te handhaven op hel huidige niveau. Dit betekent meedraaien in
de subtop van Nederland. Om deze ambitie waar te kunnen maken zijn sponsoring en
bezoekers van groot belang.
Ser\'iccniveau van AZ
AZ steh hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening aan haar bezoekersgroepen.
Natuurlijk staat de voetbalwedstrijd centraal. Hierbij spelen onder andere goed zicht op
het veld zonder zicht-beperkende bouwconstructies en de aanwezigheid van parkeervoorzieningen een rol.
Het huidige AZ stadion
Op dit moment is het AZ stadion gesitueerd aan de Sportlaan (Kaart 2). Uitbreiding op
de locatie Alkmaarderhout ligt niet voor de hand. Het huidige stadion wordt namelijk
ingesloten door woonwijken en ligt tegen het parkbos de Alkmaarderhout. De ligging
geeft druk op de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan parkeerdruk en het
handhaven van de openbare orde. Tevens geeft het gebruik van het huidige stadion een
belasting van de Alkmaarderhout. De Alkmaarderhout is een 300 jaar oud parkbos met
waardevolle ecologische en cultuurhistorische waarden.
Met het huidige stadion kan het hierboven geschetste ambitie- en serviceniveau niet
worden ingevuld. Uitbreiding, renovatie en/of nieuwbouw op de huidige locatie bieden
hiervoor geen adequate oplossing.
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Probleemstelling
AZ en de gemeente Alkmaar staan derhalve voor de volgende probleemstelling:
• Het huidige AZ stadion heeft onvoldoende capaciteit en is verouderd. Het stadion
Alkmaarderhout voldoet niet aan het service- en kwaliteitsniveau dat AZ voor ogen
staat.
• De ligging van het huidige AZ stadion geeft bij wedstrijden druk in de omliggende
woonwijken in de vorm van parkeerdrukte en belasting van de openbare orde.
• Het stadion belast het parkbos de Alkmaarderhout.

2.4

Locatie Kooimeer
Naar aanleiding van de probleemstelling zijn in 1999 de huidige locatie en vijf nieuwe
locaties onderzocht op de mogelijkheden om een voetbalstadion met megabioscoop,
bedrijven en een transferium te ontwikkelen. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport
"Locatiekeuze onderzoek AZ stadion". Op basis van dit rapport heeft de gemeente
Alkmaar op 14 oktober 1999 vastgesteld dat de locatie Kooimeer uit de onderzochte
locaties de meest geschikte locatie is voor de ontwikkeling van een nieuw AZ stadion.
Deze keuze is voornamelijk gebaseerd op openbare orde, bouwtempo en ruimtelijke
aspecten.
Recent heeft ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zich positief uitgesproken
voor de ontwikkeling van een stadion op de locatie Kooimeer. De keuze voor de locatie
is met name op grond van openbare orde en veiligheidsaspecten genomen, omdat de
mogelijkheden om deze aspecten te handhaven op de locatie Kooimeer het best zijn
In deel B: onderbouwing is de locatiekeuze toegelicht. Het volledige rapport over het
locatiekeuze onderzoek is opgenomen in het bijlagenrapport.

2^

Doelstelling
Aansluitend aan de probleemstelling hebben AZ en de gemeente de volgende
doelstellingen:
• AZ: Een nieuw AZ stadion ontwikkelen in de Kooimeer, dat voldoende capaciteit en
voorzieningen heeft voor de ambities en het serviceniveau van de club.
• AZ / Gemeente Alkmaar: Door de verplaatsing van het stadion naar de Kooimeer
ontstaan op de locatie Alkmaarderhout kansen voor het verbeteren van het leefklimaat
in de omliggende woonwijken (parkeerdrukte, openbare orde). Verder is er
Woningbouw mogelijk het geen beter aansluit op de woonfunctie van dit deel van de
stad.
• Gemeente Alkmaar: Mogelijkheden om een parkeerlocatie en transferium voor
forensen en bezoekers aan het centrum van Alkmaar of het strand te ontwikkelen.
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2.6

Randvoorwaarden CD uitgaBgspunten
Bij het realiseren van de doelstellingen zijn de volgende randvoorwaarden en
uitgangspunten van belang:
• Het stadion dient uiterlijk na de winterstop van het voetbalseizoen 2001-2002 in
gebruik te worden genomen.
• Voldoen aan de huidige (milieu) normen.
• Het stadion wordt uitsluitend gebruikt voor voetbalwedstrijden, en wordt niet gebruikt
voor popconcerten.
• De investering in het nieuwe stadion en het gebruik ervan, dient te voldoen aan
bedrijfsmatige exploitatie-eisen van KL.
• Het stadion moet voldoen aan de voorwaarden die de KNVB en de UEFA stellen.
• AZ zal 3.000 parkeerplaatsen realiseren bij het stadion en aan de zijde van de
Boekelermeer. De gemeente Alkmaar zal hieraan haar medewerking verlenen.
• Voorkomen van sociale overlast en bereikbaarheidsproblemen o.a. door collectief
vervoer.
Ook uit het beleid vloeien randvoorwaarden voort. Het van toepassing zijnde beleid is
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 10 van deel B van dit MER.

2.7

Nevenactiviteiten
Bedrijfsmatige nevenfuncties
De ontwikkeling van het stadion op de locatie Kooimeer biedt de mogelijkheid om aan
de buitenzijde van het stadiongebouw ruimten in te richten voor bedrijfsmatige
nevenactiviteiten. Hieronder worden activiteiten verstaan die verband houden met het
voetbalbedrijf (horeca- en congresruimten) en bedrijvigheid verbonden met het
bedrijventerrein Boekelermeer (facilitypoint). Naast optimaal ruimtegebruik levert dit
een betere kostendekking op van de voorgenomen activiteit.
Transferium
Door (de toenemende) verkeersdrukte wordt de druk op de leefbaarheid van Alkmaar en
omgeving steeds groter. Alkmaar is voor woon-werkverkecr een knooppunt. Door de
groeiende verkeersdrukte komen ook de regionaal verzorgende functie van Alkmaar en
de toeristisch/recreatieve waarde van Alkmaar (bijvoorbeeld kaasmarkt) en omgeving
(bijvoorbeeld de kust) steeds verder onder druk te staan.
Voor de gemeente Alkmaar biedt de locatie Kooimeer ontwikkelingsmogelijkheden voor
een transferium om het verkeersaanbod in goede banen te leiden. De bereikbaarheid en
aantrekkelijkheid van Alkmaar en de regio worden hierdoor vergroot. Het ontwikkelen
van een transferium is tevens door dubbel gebruik van de parkeerplaatsen een vorm van
duurzaam ruimtegebruik. Een transferium op de locatie Kooimeer kan de volgende
functies vervullen:

mei 2000
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l.Bestemmingstransferium: gelegen dicht bij de uiteindelijke bestemming; gericht op
'inkomend verkeer' (richting stad en op mooie dagen richting kust).
2. Herkomsttransferium: gelegen dicht bij het punt van vertrek; gericht op 'uitgaand
verkeer' (richting Amsterdam/Schiphol).

2.8

Samenhang van de activiteiten
De ontwikkeling van de voorgenomen activiteit is gebaseerd op de bouw van het AZ
stadion. Als het AZ stadion niet wordt gerealiseerd, zullen ook geen nevenfuncties
(bedrijfsmatig en transferium) worden ontwikkeld. Wanneer het toestaan van
bedrijfsmatige nevenfuncties onder druk komt te staan, is ook de realisatie van een nieuw
AZ stadion in de Kooimeer financieel gezien moeilijk haalbaar. De reden hiervan is dat
de financiële haalbaarheid gebaseerd is op een tweezijdige exploitatie nl. als
voetbalstadion en als gebruik voor bedrijfsmatige nevenfuncties.
Het al dan niet ontwikkelen van een transferium c.q. carpoolplaats als nevenactiviteit bij
het stadion heeft geen consequenties voor de bouw van het stadion.

2.9

Plangebied en studiegebied
Om de milieueffecten in kaart te kunnen brengen is het van belang een duidelijke
afbakening van het plangebied te formuleren. Het plangebied is het gebied waar de
voorgenomen activiteit wordt ontwikkeld (Kaart 2). Het plangebied ligt in de driehoek
tussen de bypass van de A9 en het verkeersplein Kooimeer,
Op kaart 2 is levens het studiegebied weergegeven. Het studiegebied omvat het
plangebied en haar omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit
kunnen optreden.
Per milieuaspect (geluid, lucht, bodem, water etc) kan de omvang van het studiegebied
verschillen. Op de kaart van het studiegebied zijn gevoelige (woon)gebieden
aangegeven.
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HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING

3.1

Algemeeo
In dit hoofdstuk zijn de huidige situatie en de autonome ontwikkeling beschreven, In
paragraaf 3,2 wordt de huidige situatie gegeven van de locatie Kooimeer en de directe
omgeving ervan. Aansluitend wordt in paragraaf 3.3 de autonome ontwikkeling van de
locatie Kooimeer tot 2010 beschreven. Paragraaf 3.4 geeft een beschrijving van de
situatie van de huidige voetbal locatie. In deel B van dit MER is voor elk (milieu)asiïect
een specifieke beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling
opgenomen.

3.2

Huidige situatie locatie Kooimeer
De locatie Kooimeer ligt ten zuiden van Alkmaar, bij het verkeersplein Kooimeer, en
ingeklemd tussen de Ommering, de A9 en de bypass van de A9 (kaart 2). De aanleg van
de bypass is in uitvoering, maar zal bij de in gebruik name van het stadion gereed zijn.
Het plangebied en de omgeving liggen in de Boekeiermeerpolder. Het plangebied bestaat
uit gras(weiden)gebied. Op dit moment ligt het terrein braak (m.u.v. de tijdelijke
bebouwing van Rijkswaterstaat) en vinden grondwerken plaats voor de aanleg van de
bypass.
Ten noorden van het gebied is de woonwijk Overdie gesitueerd. Tussen de woonwijk en
het plangebied ligt de Ommering. Dit is een doorgaande weg met twee keer twee
rijbanen. Aan beide zijden van de weg is verlichting aanwezig en aan de zijde van de
woonwijk Overdie is begroeiing en ligt een sloot.
Aan de westzijde van het plangebied ligt de A9, met ten westen daarvan agrarisch
gebied. Aan de noordoostkant van het plangebied ligt het bestaande bedrijventerrein
Boekelermeer Noord en Zuid 1. Aan de zuidoostkant is in de huidige situatie
hoofdzakelijk agrarisch (weide) gebied aanwezig.
De gevoelige bestemmingen in het studiegebied, zoals woningen, zijn aangegeven op
kaart 2.

33

Autonome ontwikkeling locatie Kooimeer
In deze paragraaf worden de autonome ontwikkelingen in het studiegebied beschreven.
Het betreft ontwikkelingen in onder andere bedrijvigheid en infrastrtictuur die
onafhankelijk van de voorgenomen activiteit, op basis van reeds geformuleerd beleid, in
het studiegebied zullen worden uitgevoerd.
In deze studie is gekozen voor een tijdshorizon tot het jaar 2010, met uitzondering van de
gegevens voor verkeersprognoses. Hierbij is uitgegaan van het jaar 2009, maar wordt
beschouwd als zijnde 2010.
De huidige situatie en autonome ontwikkeling tot 2010 in de Kooimeer vormen het
nulaltematief Dit wordt ook wel de referentiesituatie genoemd. Met deze
referentiesituatie in de Kooimeer wordt de voorgenomen activiteit vergeleken. Op basis
SödmyA^'MEKAZilKlwi
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van deze vergelijking worden de effecten die optreden in de Kooimeer door de
voorgenomen activiteit en varianten duidelijk.
De relevante autonome ontwikkelingen in en rondom de locatie Kooimeer tot 2010, die
onderdeel zijn van vastgesteld beleid, doen zich voornamelijk voor ten oosten en ten
zuiden van het plangebied. Ten oosten van het plangebied is in 2010 het bedrijventerrein
Boekelermeer Zuid 1 volledig ontwikkeld. Aansluitend aan de Boekelermeer Zuid 1 is
ten zuidoosten/oosten van het plangebied het bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 en
Zuid 3 ontwikkeld in 2010.
Op basis van het vigerende beleid bestaat het plangebied in 2010 uit een
gras( we ide)gebied.
De referentiesituatie is de situatie in 2010 op de locatie Kooimeer zoals hierboven
beschreven. Hiermee zal de voorgenomen activiteit worden vergeleken.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de autonome ontwikkelingen tot 2010 in de
Kooimeer en de gevolgen voor de (milieu)aspecten verkeer en vervoer, geluid, lucht,
licht, energie en waterafvoer wordt verwezen naar de betreffende paragrafen in deel B
van dit MER.

3.4

Locatie Alkmaarderhout
In deze paragraaf worden de effecten beschreven die optreden als gevolg van het
verdwijnen van het voetbalstadion op de huidige locatie nabij het parkbos de
Alkmaarderhout, Deze effecten zijn globaal in kaart gebracht om een beeld te geven van
de (positieve) effecten die in de omgeving van de Alkmaarderhout optreden.
Het huidige stadion De Alkmaarderhout ligt binnen de bebouwde kom, nabij het centrum
van Alkmaar. Het stadion grenst aan het parkbos de Alkmaarderhout in de korte
nabijheid van het stadion liggen woongebieden. De ligging van het huidige stadion is
weergegeven op kaart 2.
De situatie in de omgeving van het voetbalstadion 'De Alkmaarderhout' zal verbeteren
door het verplaatsen van het stadion naar de locatie Kooimeer. De verbeteringen hebben
betrekking op:
• Verkeersafwikkeling:
Tijdens de wedstrijddagen doen zich nu verkeersproblemen voor in en om het centrum
van Alkmaar. Door hel grote aantal auto's tijdens wedstrijden ontstaan er verkeersopstoppingen. Dergelijke situaties, die de verkeersdoorstroming belemmeren, zullen zich
in en om het centrum niet meer voordoen wanneer de wedstrijden op de locatie
Kooimeer worden gehouden.
• Woon- en leefmilieu:
Ook de situatie voor het woon- en leefmilieu in de omgeving van het huidige stadion zal
verbeteren. Ten tijde van een wedstrijd is er nu een aanzienlijke belasting van de
omgeving door geluid en licht. Daarnaast worden op wedstrijddagen veel auto's in de
aangrenzende woonwijken geparkeerd en begeven zich groepen supporters door de
woonwijken. Dit levert regelmatig verstoring van de openbare orde op. Door het
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verdwijnen van het stadion in de Alkmaarderhout treedt een aanzienlijke verbetering op
van het leefklimaat in de omliggende woonwijken.
• Natuurlijk milieu:
Tenslotte wordt ook het oude parkbos het Alkmaarderhout ten tijde van wedstrijden
belast. Groepen supporters, licht en geluid veroorzaken hinder voor de aanwezige flora
en fauna. Door het verdwijnen van hel stadion op de huidige locatie krijgt het parkbos de
Alkmaarderhout nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.
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VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN MEEST MILIEUVRIENDELIJK
ALTERNATIEF

4.1

Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de voorgenomen activiteit en het Meest Milieuvriendelijk
Alternatief (MMA) beschreven. De voorgenomen activiteit komt voort uit de
doelstellingen en uitgangspunten. Voor een overzicht hiervan wordt terugverwezen naar
paragraaf 2.4 en 2.5. In tabel 1 en 2 is een beknopt overzicht gegeven van de
voorgenomen activiteiten. Aan het eind van dit hoofdstuk zijn de mogelijke
(milieu)maatregelen in de vorm van inrichtingsvarianten beschreven. Deze vormen
samen het MMA.
De milieueffecten zullen voornamelijk merkbaar zijn in de gebruiksfase van het stadion.
Daarom wordt in de volgende paragraaf eerst deze fase beschreven en vervolgens de
aanlegfase. Ook in de effectbeschrijving in deel B van is deze indeling gehanteerd.

4.2

Gebruiksfase

4.2.1

Voetbalstadion
Het stadion is ingericht voor voetbalwedstrijden. In deze paragraaf komen de volgende
aspecten aan bod: ligging van het stadion, tribunes, wedstrijden, speelveld, geluids- en
lichtinstallatie, energie- en warmtevoorziening, afval, water, verkeer en vervoer,
parkeervoorzieningen en groeninrichting.
Ligging van het stadion.
Het terrein voor het AZ stadion ligt binnen de bypass van de A9. De middenstip van het
voetbalveld in het stadion ligt op 200 meter afstand van de dichtstbijzijnde woningen aan
de Bilderdijkstraat. Dit betekent een afstand tussen de gevels van het stadion en
woningen van 150 meter
De oppervlakte van het terrein binnen de bypass bedraagt circa 85.000 m^ (g,5 hectare).
Het terrein ligt na ophogen tussen -0,4 en -0,15 meter beneden N.A.P. niveau. De hoogte
van het dak van het stadion is 13 meter. De ligging van de lengteas van het stadion is
georiënteerd in noordwest / zuidoostelijke richting, zodat bezoekers op de hoofdtribune
niet tegen de zon in kijken en minder last hebben van regen en wind tijdens
voetbalwedstrijden (kaart 3).
Tribunes
In het stadion worden in totaal 13.500 zitplaatsen gerealiseerd. Het stadion heeft
zitplaatsen op de tribunes, voor de skyboxen en de businessrooms.
De tribunes van het stadion bevinden zich langs de vier zijden en in de vier hoeken van
het veld. De hoofdtribune, waarin ook de bedrijfsruimten van AZ zijn gelegen, ligt aan
de zuidwest kant. Deze tribune kan worden verwarmd met hete lucht. De overige
Sbckaa(A2MERAZiakia
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tribunes zijn niet verwarmd. De tribunes zijn alle vier overdekt door een dak met een
overstekend gedeelte van circa 18 meter. Het totale dak oppervlak boven de tribunes is
circa 8.578 m^. Boven hel speelveld is geen dak aanwezig. De oppervlakte van dit open
deel is 9.594 m^.
De tribunes zijn kolomvrij waardoor de supporters een onbelemmerd zicht op het veld
hebben. De toegangen tot de tribunes zijn gelegen op maaiveld niveau en liggen in de
hoeken van het stadion. De hoofdtribune, aan de zuidwest zijde van het stadion, is ook
toegankelijk via de hoofdingang, midden onder de hoofdtribune.
Het supportersvak voor de bezoekende club heeft een variabel aantal bezoekers (circa
SOO). Voor hen is een gedeelte van de tribune aan de noordoostzijde van het stadion
gereserveerd. Aan de noordoostzijde worden de parkeerplaatsen voor de bussen van de
bezoekende club aangelegd. Zij kunnen direct van de parkeerplaats naar de tribune lopen.
De toegang van deze supporters is door hekken gescheiden van de ruimte voor
supporters van AZ.
Wedstrijden
In het stadion worden de wedstrijden gespeeld van het eerste en tweede elftal van AZ.
Jaarlijks zal het eerste elftal 20 tot 25 wedstrijden spelen in de periode augustus tot met.
De wedstrijden van het eerste elftal vinden over het algemeen plaats op 2aterdag(avond)
en zondag(middag). De middag-wedstrijden beginnen om 14.30 uur en de avondwedstrijden beginnen om 19.30 uur. De drukste perioden zijn respectievelijk 13.00-17.00
uur en 18,00-22.00 uur. Vanaf circa anderhalfuur voor aanvang van de wedstrijd komen
maximaal 13.500 bezoekers naar het stadion. Twee uur voordat deze stroom bezoekers
op gang komt, is er een geleidelijke toeloop van personeel en voetballers (circa 200-250
personen).
Jaarlijks worden ook circa 15 wedstrijden gespeeld in het nieuwe stadion door het
tweede elftal van AZ. Deze wedstrijden worden meestal op maandagavond gespeeld. Het
aantal bezoekers voor het tweede elftal is gemiddeld 200 personen. Op deze
wedstrijddagen zijn de gevolgen voor de omgeving daardoor relatief gering.
Bij uitwedstrijden van AZ is het stadion opstapplaats voor collectief busvervoer.
Gemiddeld zullen zich voor uitwedstrijden enkele honderden supporters verzamelen bij
het stadion, met uitschieters tot 1.000 supporters.
Het speelveld
Het speelveld heeft de aftiietingen van 105 bij 69 meter, met een uitloop van 5 meter aan
alle zijden. Het grasveld wordt gedraineerd en kan worden beregend en verwarmd.
Hiervoor wordt leidingwater gebruikt. Op basis van ervaringen van andere stadions in
Nederland wordt uitgegaan van een beregening van circa 8 dagen per jaar. Het
werkelijke aantal dagen kan sterk verschillen in verband met het type zomer (nat/droog).
Het grasveld wordt beheerd door veldbeheerders. Zij beschikken over diverse machines
voor maaien en strooien van kunstmest. De bemesting bestaat onder andere uit stikstof,
kalium, fosfaat, magnesium en kalk. Het verbruik van organische meststoffen is naar
verwachting 2.100 kg/jaar. Deze waarde is gebaseerd op het verbruik in de huidige
situatie.
mei^OOO
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GeiuidsinstaUalie
De geluidsinstallatie {verdeeld luidsprekersysteem) heeft een totaal vermogen van 3.100
watt. Het geluidsniveau op de tribunes is 85 dB(A).
Lichtitislallatie
Voor de verlichting van het veld worden vier lichtmasten opgesteld in de hoeken van het
stadion. De hoogte van deze lichtmasten is 53 meter. Het hart van de verlichtingsbron
ligt op 45 meter hoogte. De lichtmasten hebben elk 32 lampen. Elke lamp heeft een
vermogen van 1.800 Watt. Het gezamenlijke vermogen per lichtmast komt hiermee op
57.6 kWatt. De armaturen kunnen op drie standen worden ingeschakeld. De lampen zijn
uitgerust met de moderne gefacetteerde spiegeloptiek. De lampen hebben een diepe
ligging in de armaturen en een ingebouwde skirt.
De lichten zullen per wedstrijd in totaal 3 uur branden, waarvan ongeveer 1 uur voor de
wedstrijd tot 15 minuten erna.
De parkeerterreinen en de openbare wegen worden verlicht volgens de normale
verlichtingsnormen, dat wil zeggen 2 tot 20 lux. Het niveau is voldoende om de sociale
veiligheid en verkeersveiligheid te waarborgen.
Energie- en warmtevoorziening
Het voetbalstadion wordt op conventionele wijze voorzien van elektriciteit. Een
noodstroominstallatie handhaaft de verlichting op de tribunes en de uitgangen in geval
van algehele netstroomuitval gedurende een half uur. Ook de omroepinstallatie en de
controleruimten zijn aangesloten op de noodstroomvoorziening. Voor de warmtevoorziening wordt gebruik gemaakt van aardgasgestookte installaties.
Afval
Naar verwachting ontstaat bij de voetbalwedstrijden jaarlijks ongeveer 300 m^ afval. Het
gaat hierbij hoofdzakelijk om papier, plastic, karton en blik. Het afval wordt niet
gescheiden ingezameld. De afvalcontainers zullen buiten/in een aparte opslagruimte
worden gestald. Het glasafval dat ontstaat, wordt apart ingezameld.
In en rond het stadion worden afvalbakken geplaatst, om te voorkomen dat er veel
zwerfvuil ontstaat. Het zwerfvuil dat in en rond het stadion ligt na wedstrijden, zal
binnen 2 werkdagen na een wedstrijd worden verzameld.
Water
Het water dat van de asfaltverharding van de parkeerplaats afkomstig is, wordt afgevoerd
naar een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Op het terrein zal 18% onverhard oppervlak
blijven. Hier kan het regenwater inzijgen. Rondom het terrein van AZ worden
waterpartijen aangelegd in de driehoek binnen de bypass. De waterpartijen hebben een
totaal wateroppervlak van 2,1 hectare.
Het afvalwater van de activiteiten wordt afgevoerd naar het gemeentelijk riool.
Verkeer en vervoer
De voetbalwedstrijden in het stadion hebben een verkeersaantrekkende werking. In korte
tijd moet een maximum van 3.000 auto's, 3.000 fietsers, 50 bussen en voetgangersstromen worden verwerkt. Daarvoor is een geëigende verkeersstnjctuur ontworpen die
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voldoende capaciteit heeft om het verkeer in een acceptabel tijdsbestek te verwerken (3060 minuten).
De verkeersstructuur voor de auto bestaat uit een ongelijkvloerse verbinding met het
sladionterrein, die voorzien is van een wisselstrook, waardoor bij aanvang de
inrijcapaciteit groot is en na afloop van een wedstrijd de capaciteit om uit te rijden groot
is {Figuur 4.2.). De capaciteit van het kruispunt met de Rijksweg is ook ruim voldoende
voor de verkeersafhandeiing bij voetbalwedstrijden. De capaciteit van het kruispunt is
namelijk afgestemd op woon-werkverkeer in de spitsperiode. De drukte in de spits
overtreft het verkeersaanbod van voetbalwedstrijden (Gemeente Alkmaar, 2000a).
Voor de fietsers en voetgangers is eveneens een ongelijkvtoerse verbinding gemaakt,
zowel vanuit de Boekelermeer als vanuit het centrum. Vanaf de Vondelstraat en de
Bestevaerstraal is er aansluiting op de Ommering. Deze verbinding sluit direct aan op de
parkeervoorziening voor fietsers bij het stadion (Figuur 4.2).
De bezoekende supporters kunnen met collectief busvervoer reizen'.
Parkeervoorzieningen
Bij het stadion komen parkeerplaatsen voor circa 3.000 auto's (kaart 3 en figuur 4.2). Bij
het stadion binnen de bypass worden 1.750 parkeerplaatsen aangelegd. De aanvullende
1.250 parkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de kant van de Boekelermeer. AZ is reeds
in overleg met bedrijven om op bedrijfsterreinen parkeerplaatsen te creëren en de
gemeente Alkmaar reserveert daarvoor ook grond. AZ zal zo nodig pendelbussen
inzetten tussen de parkeerplaatsen aan de zijde van de Boekelermeer en het stadion. De
bussen van de bezoekende club zullen worden geparkeerd op het terrein van AZ.
Hiervoor zijn 50 parkeerplaatsen aanwezig. De parkeerplaats wordt voorzien van een
asfaltlaag.
De fietsenstalling zal ruimte bieden aan 3.000 fietsen. De parkeerplaatsen zijn
weergegeven op kaart 3.
Groeninrichling
Op het terrein van AZ zal in beperkte mate beplanting aanwezig zijn. De beplanting is
onder andere aangebracht bij de hekken langs de wegen.

'

Bij risicowedstrijden moeten de bezoekende supporters gebruik maken van de
zogenoemde combikaart. Dit betekent dat aan het toegangskaartje voor de wedstrijd een
georganiseerd busvervoer gekoppeld is. Bij niet risico wedstrijden gebeurt dit op vrijwillige
basis.
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Daktioogte 13 m

Tribunes

13.500 zitpiaatsen
Tribunes vier zi)den en hoeken
Hoofdiribune verwarrrtd
Alle tribunes overdekt
Totale open dakoppervlakte 8.594 m'
Kolom vrij zichl
Ingangen In hoeken stadion en onder hoofdtribune

Wedstrijden

20-30 wedstrtjden (periode augusliis-me<)
Wedstniddagen zaterdag (avond) en zondag (middag)
Wedstrijden 2e elftal maandagavond
Opstapplaats voor eigen supporters bij uitwedstrijden

Speelveld

Speelveld gedraineerd, beregend en verwarmd

Geluidsinslallalie

Vermogen 3.100 Watt. geluklsnlveau 85 d8(A)

Lichtinstallatie

Hoogte van de vier lichlmaslen 53 m

Afsluiten openingen zijkanten stadron

Aantal lampen 32
7'
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Vermogen van de lampen per mast 57,6 kWatt
Buitenterrein verlichting veiligheidsnomnen

Elektriciteit en

N ood stroom installatie

wennle

Elektriciteit uÜ het net

Ambitieuze strategie

Aardgasgestookte verwarming
Afval

Alleen glas gescheiden inzamelen

Gescheiden inzameling papier

Afvalbakken en -containers voor zwerfvuil
Water

Verbeterd ge scheid en noo Is letsel

Hergebruik uit waterpartijen van

Afvalwater naar rioohwatefzuivenng

regenwater dak

Capaciteit waterpartijen 2,1 heaare

Helofytenfilters aanleggen in waterpartijen

18% onverhard oppen/lak

Ontwikkelen waterpartijen
Ambitieuze strategie

Matonaalgebruik

Wettelijk vereiste

Verkeer en veri/oer

3.000 autoparl^eerplaatsen

Ambitieuze strategie
300 parkeerplaatsen minder
gecombineerd met collectief busvervoer
Busbaan
Meerdere opstelstroken bij Smaragdweg

ParkBorvoorzieningen

Fietsenstalling voor 3.000 fietsen

50% asfalt en 50% grasbetontegels

50 t)usparkeerplaatsen
Asfallbestrating

GtxMninrichting
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4.2.2

Nevenactiviteiten
Aanvullend op de voetbalactivitciten zullen AZ en de gemeente Alkmaar ook
nevenactiviteiten ontwikkelen. Deze zijn enerzijds bedrijfsmatig en anderzijds gericht op
transferium/parkeerfunctie. In de volgende paragrafen worden deze nevenactiviteiten
uitgewerkt.
Bedrijfsmatige nevenactiviteitea
De bedrijfsmatige nevenactiviteiten van het voetbalbedrijf bestaan hoofdzakelijk uit
voetbalgelieerde activiteiten (Tabel 2). Hiertoe zullen onder de tribunes drie
verdiepingen worden aangelegd (begane grond met twee verdiepingen). De bouw van de
bedrijfsruimten zal gefaseerd plaatsvinden. In eerste instantie zal onder de hoofdtribune
en de westelijke tribune worden gebouwd. In een later stadium zullen ook onder de
overige tribunes bedrijfsruimten worden aangelegd.
Er zal een totaal vloeroppervlak van circa 6.000 m^ ontstaan voor bedrijfsmatige
nevenactiviteiten van hel voetbalbedrijf zelf en 10.000-12.000 m^ voor derden. In totaal
zal hierdoor werkgelegenheid ontstaan voor circa 150 personen.
Tot de bedrijfsmatige nevenactiviteiten behoren de activiteiten van een cateringbedrijf.
De werktijden van de catering liggen naar verwachting tussen 8.00 uur en 02.00 uur. Het
cateringbedrijf kan voor, tijdens en na de wedstrijden eten en drinken verzorgen. Tevens
bestaat de mogelijkheid om ruimten te verhuren voor vergaderingen en congressen. Ook
kan het cateringbedrijf een horecagelegenheid voor bedrijven runnen. De openingstijden
hiervan zullen waarschijnlijk liggen tussen 16.00 uur en 02.00 uur. Waarschijnlijk zal
circa 12 keer per jaar binnen live muziek worden gespeeld.
Verlichting
De panden in het stadion zullen worden verlicht met verlichting die gangbaar is voor
verlichting in ruimten met bedrijfsfuncties.
AJ^'al

De verwachte afvalstromen van de bedrijfsmatige nevenactiviteiten zijn onder andere
papier, klein chemisch kantoorafval (KCA) en huishoudelijk afval. Het KCA en
huishoudelijke afval wordt gescheiden ingezameld. Het afval wordt in containers
opgeslagen tot het wordt opgehaald.
Energie- en warmtevoorzieningen
De bedrijven zullen de benodigde elektriciteit betrekken van het elektriciteitsnet. Voor
de verwarming van de ruimten wordt gebruik gemaakt van aardgasgestookte
voorzieningen.
Verkeer en vervoer
Het verkeer dat gelieerd is aan de bedrijfsmatige functies van het stadion maakt van
dezelfde toegangs- en ontsluitingswegen, alsmede van het parkeerterrein gebruik ais het
verkeer op de wedstrijddagen.

StBhü^AZ/MERAZaitica

K i 2000

-29-

Transferium en parkeervoorzieningen
De parkeerruimten bij het stadion bieden mogelijkheden om een transferium en
multifunctionele parkeervoorzieningen te ontwikkelen door de gemeente Alkmaar.
Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de automobiliteit te beïnvloeden. In het
onderstaande wordt een uitwerking van deze nevenactiviteit gegeven. Een overzicht is
gegeven in tabel 2.
Ligging
Het transferium, inclusief de carpoolplaats, ligt op een deel van de parkeergelegenheid
bij het stadion (Kaart 3).
OV'Verbinding
Het transferium heeft een busstation. In het voornemen wordt de busverbinding tussen de
Boekelermeer en het centrum van Alkmaar tot stand gebracht. De bussen rijden volgens
een regulier schema. In de ochtend- en avondspits worden extra bussen ingezet.
Wachtruimten en voorzieningen
Bij het transferium zijn wachtruimten aanwezig. De ruimten bij het transferium maken
gebruik van conventionele warmte- en elektriciteitsvoorzieningen. De verlichting rond
het transferium zal gelijk zijn aan dat van de parkeerplaatsen. Uit het oogpunt van
openbare orde en veiligheid zal aanvullende verlichting worden geplaatst bij de
wachtruimten en de loketten.
Verkeer en vervoer
Het is onbekend hoeveel personen dagelijks gebruik zullen maken van het transferium.
Dit zal nader onderzocht moeten worden, In deze MER-studie wordt aangenomen dat
enkele honderden passagiers gebruik zullen maken van het transferium. De carpoolers en
de bussen van en naar het transferium zullen rijden over de Smaragdweg (Figuur 4.2).
4.3

Aanlegfase
In deze paragraaf is een korte beschrijving van de realisatiefase gegeven. Er is
onderscheid gemaakt in de volgende onderwerpen: bouwrijp maken en materialen.
Bouwrijp maken
De grond binnen de bypass wordt opgehoogd tot 0,4 - 0,15 onder N.A.P niveau. Voorts
Wordt het terrein ontsloten door aansluiting op het aanwezige wegenstelsel, en
noodzakelijke tunnels en de rioleringen aangelegd. Hierbij horen ook de sloten aan de
randen hel terrein (Figuur 4,2).
Materialen

Met betrekking tot de toegepaste materialen zijn geen exacte gegevens bekend op het
moment van het schrijven van dit MER.
In de voorbereiding van de bouw van het stadion wordt een afweging gemaakt tussen de
kosten en de duurzaamheid van de materialen. AZ heeft een gematigde positieve houding
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Tabel 2 voorgenomen activiteit en MMA nevMMCflvtteiten
Vaiianlpn MMA

[Bnomen activiteit
BsdrIJfsmatig* navanactlvlteiten
Vloeroppervlak

Totaal circa IS.OOOm'

WarkOjden

6.00 - 02.00 uur (catering)

Aantal werfcnemsrs

Circa 30 (AZ)

7,00-19.00 (overige bedrijven)

Circa tO (catering)
Circa 150 (overige bedrijven)
VeilK^ting

Afgestemd op bedrijfsmatige nevenfuncties

Afval

Cor^tainers

Wermlevoorzlenmg

Asrdgasgestooltt

Verkeer en vervoer

Gelegen op parkeergelegenheid bij het stadion

Transferlum Inclusief carpoolplaats
OV vertinding tussen centrum en Boeltelermeer

Aanvullende openbaar vervoersverbindingen

Wachtruimten «n loketten

Busstrook

Aantal honderden gebruikers

Aanleggen in zicht en op bus plaatsen

ten aanzien van duurzaamheid en Duurzaam Bouwen. Dit betekent dat zal worden
uitgegaan van maatregeien die economisch en technisch hun waarde hebben bewezen.
Botfwajval

De hoofdconstnictie van het stadion wordt vervaardigd van geprefabriceerde
betonelementen. Op het AZ terrein komt daardoor minder afval vrij. De resterende
afvalstromen in de bouwfase zijn divers, te weten:
• brandbaar materiaal: hout, kunststoffen, isolatiemateriaal, papier, karton, bitumineuze
dakbedekking;
• niet brandbaar materiaal: steenachtig materiaal, isolatiemateriaal, ferro en non-ferro,
glas;
• klein gevaarlijk afval en diversen.
Het bouwafval wordt gescheiden afgevoerd. Er wordt een scheiding gemaakt in te
hergebruiken materialen, brandbaar en niet brandbaar materiaal en klein gevaarlijk afval.

4.4

Varianten / Meest Milieuvriendelijk Alternatief
De varianten zijn ontwikkeld vanuit de voorgenomen activiteit, waarbij rekening is
gehouden met de randvoorwaarden en uitgangspunten. Aan de hand van literatuur en
expert judgement hebben deskundigen de varianten geformuleerd. In deze paragraaf zijn
de varianten nader toegelicht.
De hieronder beschreven varianten zijn ook beoordeeld op het haalbaarheidsniveau voor
uitvoering. Op basis hiervan vormen de overgebleven varianten, samen met de
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voorgenomen activiteit het MMA. Voor een overzicht van de in het MMA opgenomen
varianten wordt verwezen naar tabel 1 en 2.
4.4.1

Varianten voor de inrichting van het stadion
Variant schuifdak
Er zijn een aantal mogelijkheden om de geluidsemissie door het stadion te beperken. Een
variant die hieruit voortvloeit is het plaatsen van een schuifdak. Hiermee kan op
gewenste tijdstippen het stadion worden afgesloten, waardoor minder geluid uittreedt
naar de omgeving. Hoewel hierdoor naar verwachting een geluidreductie ontstaat van
circa 10 dB(A) is er voor gekozen deze variant niet op te nemen in het MMA. De reden
hiervan is dat de kosten van een schuifdak niet in verhouding zijn met het te behalen
effect en de kosten. Aanleg van een schuifdak brengt mede een andere bouwconstructie
met zich mee. De kosten die hieraan verbonden zijn liggen tussen 10 en 20 miljoen
gulden
Variant afsluiten zij-openingen stadion
Om de geluidsuitstraling van het stadion te beperken kunnen ook de zij-openingen in het
stadion worden afgesloten. De zij-openingen zijn gesitueerd aan de lange zijden van het
stadio_n...
Variant hergebruik van water
Voor beregening van het veld wordt in de variant 'hergebruik van water' gebruik gemaakt
van water uit de waterpartijen en sloten rondom het stadion in plaats van leidingwater.
Variant ontwikkelen
In deze variant worden de waterpartijen rondom het plangebied ontwikkeld, zodat ze een
geschikte habitat vormen voor amfibieën. De diepte is niet meer dan 1.5 meter, verder
wordt een schuine oever gerealiseerd en zijn er geen vissen in het water aanwezig.
Variant helofytenfdters
Het regenwater dat van de daken en de parkeerterrein afstroomt komt uit in het
oppervlaktewater. De waterpartijen vormen hier een onderdeel van. Om te voorkomen
dat verontreinigingen van het parkeerterrein het oppervlaktewater vervuilen, worden in
deze variant helofytenfilters aangelegd, die een zuiverende werking op het water hebben.
Variant infiltratievoorzieningen
Dit is een variant waarbij het hemelwater van de daken kan wegzijgen naar de
ondergrond via inflltratievoorzieningen.
Variant duurzaamheid
Voor het ontwerp en de bouw van het stadion kan de ambitieuze strategie ten aanzien
van Duurzaam Bouwen worden gevolgd. In de ambitieuze strategie is aandacht voor
duurzaam materiaal gebruik, zoals:
• Zuinig materiaalgebruik (beperken van onderhoud en toepassen van het Nationaal
Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw en GWW).
mei 2000
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•

Hergebruik materialen (granulaatbeton, secundaire materialen in fiinderingen en
verhardingen.
• Gebruik vernieuwbare materialen (houttoepassingen: kozijnen, tussenwanden).
• Beperken bouw- en sloopafval (maatvoering afstemmen op handelsmaten, scheiding
bouwafval in tenminste vijf fracties).
Ten aanzien van duurzaam energiegebruik houdt de ambitieuze strategie in:
• Gebruik van materialen met hoge energie isolatiewaarden.
• Inzetten van duurzame energie (restwarmte uit de huisvuil verbrand ingscentrale,
zonne-energie op dak).
• Verbeteren energie-efficiency (energiezuinige verlichting en installaties).
De ambitieuze strategie voor duurzaam waterverbruik behelst:
• Toepassen van waterbesparende armaturen.
• Functiegericht watergebruik (irrigatie velden met oppervlakte water, toiletspoeling
met huishoudwater).
• Ecologische meenvaarde watersysteem (natuurvriendelijke oevers).
Variant collectief vervoer stadion
Er wordt voorzien in 3.000 parkeerplaatsen in de voorgenomen activiteit. Stichting AZ
onderzoekt de mogelijkheid om bussen vanuit diverse plaatsen uit de regio te laten rijden
op wedstrijddagen. Gedacht wordt aan vaste opstapplaatsen in o.a, Heerhugowaard,
Langedijk, Egmond. Castricum, Heiloo. Via deze vorm van collectief busvervoer kunnen
circa 600 eigen supporters worden vervoerd. Dit betekent een vermindering van het
aantal auto's en benodigde parkeerplaatsen met 300. Met deze vorm van supportersvervoer zijn reeds in andere delen van het land ervaringen opgedaan.
Variant afrijroute
In de variant afrijroute worden meerdere opstelstroken voor verkeer voorzien bij het
kruispunt Smaragdweg-bypass. De toevoeging van meer dan drie opstelstroken op de
Smaragdweg verhoogt de afrijcapaciteit vanaf het stadiontenein aanzienlijk.
Variant openbaar vervoer
Om te stimuleren dat mensen met het openbaar vervoer naar de wedstrijden komen is het
van belang dat hiermee bij aankomst en vertrek tijdwinst kan worden geboekt. Als
variant wordt één rijbaan gebruikt als busbaan.
Variant fietsenstalling
Om het fietsgebruik te stimuleren wordt in deze variant de fietsenstalling verplaatst van
de ligging nabij de tunnel met de Ommering, zo dicht mogelijk bij het stadion. Hoewel
stimuleren een positief effect is blijkt uit de effectbeschrijving (paragraaf 11.5) dat er
kruising van verschillende vervoersstromen zal ontstaan. Dit is een onwenselijke situatie
uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Om deze reden wordt de variant fietsenstalling
niet meegenomen in het MMA.

Stichting AZIMER AZ nuliai

nwi 2000

-33-

Variant afval

In deze variant wordt er vanuit gegaan dat het papier gescheiden wordt ingezameld. Dit
is enkel toegespitst op het papier dat ontstaat als gevolg van bedrijfsmatige nevenactiviteiten.
Variant licht

Tenslotte is er een variant waarbij de verlichting van het veld volledig is opgenomen in
de dakrand van het stadion. Hiermee wordt de lichtemissie verminderd. Hoewel dit
lichtuitstraling naar de omgeving terugdringt, is deze variant niet opgenomen in het
MMA. De reden hiervan is dat volgens het ontwerp het stadion een hoogte heeft van 13
meter. Dit is te laag om licht in de dakrand toe te passen. Om dit te kunnen realiseren is
een aangepast ontwerp, met een minimale hoogte van 25 meter nodig. Dit brengt zeer
hoge kosten met zich mee.
4.4.2

Varianten op de inrichting van het transrerium
Variant OV-verbinding
Er bestaan mogelijkheden om een transferium in te richten, waarbij de automobilist uit
de regio een snelle openbaar vervoer verbinding naar de randstad (Amsterdam, WTC,
Schiphol) heeft. Daarnaast kunnen de parkeerplaatsen op de zaterdagen een P&R functie
vervullen voor het autoverkeer dat naar de binnenstad wil, waar een tekort aan plaatsen
is. Op de Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPS) boven de weg wordt deze
functie aangegeven. Met de OV-verbinding kunnen mensen vervolgens naar het centrum
van Alkmaar reizen. Tenslotte kunnen de parkeerplaatsen dienen als overloop voor de
parkeerplaatsen aan de kust in Egmond en Bergen. Op drukke dagen kan een aparte
buspendel worden ingezet, die de strandbezoekers naar hun bestemming vervoerd
(Gemeente Alkmaar, 2000a).
Variant busroule
In de variant busroute loopt de busverbinding tussen de Boekelermeer/Kooimeer en het
centrum. Om een snelle busverbinding lot stand te brengen, zou de route bij voorkeur
dienen te lopen via een aparte busstrook langs de wegen en op de kruisingen.
Ook kan in de tunnel onder de bypass één van de drie geplande rijstroken dienen als
busstrook in zuidelijke richting, zodat de vlotte doorstroming bij het aansluitpunt naar de
Smaragdweg is verzekerd.
Variant inrichting busstation

Een variant is dat de haltes van het openbaar vervoer 'in het zicht' worden gesitueerd op
een overzichtelijke plaats en bovendien zo dicht mogelijk bij de autoparkeerplaatsen
(max. loopafstand 250m). Uitgaande van een busroute over het stadionterrein is de zone
ten noordwesten van het stadion aan te merken als een goede locatie. Dit is in de
voorgenomen activiteit de locatie waar de parkeerruimte voor de bussen van de
bezoekende partij is gesitueerd. Mogelijk zijn beide functies op die plaats te combineren.
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EFFECTEN VAN VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN MMA

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de milieueffecten beschreven van de voorgenomen activiteit en het
MMA. In paragraaf 5.2 zijn ten eerste de toetsingscriteria beschreven, aan de hand
waarvan de milieubelasting van de voorgenomen activiteit en de varianten in het MMA
zijn getoetst. In paragraaf 5.3.1 tot en met 5.3.4 zijn achtereenvolgens de effecten
beschreven van de thema's verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu en natuurlijk milieu
en Duurzaam Bouwen.
Milieueffecten zijn te verwachten in de gebruiks- en aanlegfase. Vooral de milieueffecten van de gebruiksfase zijn relevant voor de besluitvorming. Op deze milieueffecten ligt de nadruk. De milieueffecten van de aanlegfase zijn belicht in hoofdstuk 15.
In dit MER zijn over het algemeen de milieugevolgen van het gebruik van het stadion op
wedstrijden van het eerste elftal in beschouwing genomen. Wanneer er ook relevante
effecten optreden op wedstrijddagen van het tweede elftal, is dit aangegeven in deel B,
en zijn ze ook in beschouwing genomen bij de beoordeling.

5.2

Toetsingscriteria
Met behulp van toetsingscriteria kunnen de alternatieven op milieueffecten worden beoordeeld. In tabel 3 volgt een overzicht van de gehanteerde toetsingscriteria. In hoofdstuk 11
en de daaropvolgende hoofdstukken zijn de beleidsstukken behandeld, waaruit deze criteria
zijn afgeleid.

53

En'ectbeschrijving van de voorgenomen activiteit
In deze paragraaf zijn de effecten van de referentiesituatie, voorgenomen activiteit (een
AZ stadion op de locatie Kooimeer) en het MMA weergegeven. Op deze manier is een
duidelijke afspiegeling gegeven van de effecten. Per thema zijn de toetsingscriteria
gewaardeerd volgens een +/- waardering. Voor een uitgebreide beschrijving hiervan
wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Voor een uitgebreide weergave van de effecten die
zich voordoen bij de verschillende aspecten wordt verwezen naar de hoofdstukken 11 t/m
14 in deel B, de onderbouwing.
De beoordeling van de effecten heeft plaatsgevonden in een +/- waardering. De
verschillende kwalitatieve scores betekenen het volgende:
;
negatief effect
O/beperkt negatief effect
O
geen relevant effect (to.v. de referentiesituatie Kooimeer 2010)
OAf
:
beperkt positief effect
+
positief effect
De effectscores zijn bepaald op basis van de best professional judgement van specialisten
op de diverse vakgebieden.
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Mobiliteit

•
•
•

Intensiteiten aiitoverlteer
Kwaliteit reismogelijkheden per opentiaar vervoer
Kwaliteit fiets voorzieningen

Bereikbaarheid

•

Congestiekans op Ring

Parlteren

•
•

Aantal en locatie parkeerplaatsen
Wachttijden bij verlaten stadionten'ein

Verkeersvei 1 igheid

•
•

Posttie langzaam verkeert o.v. gemotonseerd verkeer
Vormgeving5eisen Duurzaam Veilig

Woon- en

Getuid

leefmilieu

Luclit

•
•

Mate van hinderbeleving
Verandering immissie

Licht

•
•

maximaal 10 lux in woonomgeving - strooilicht
Geen vertlinding voor omwonenden en
weggebmikers - verblinding

Afval

•
•
•

Afvalhoeveeiheid
Afvalscheiding en -inzameling
Zwerfvuil

Openbare orde
en veiligheid

•
•
•

Ha ndhavings mogelijk heden in en rond het stadion
Overlast in woonwijken
Overiast op de bedrijventerreinen

Landschap en
ecologie

•
•
•
•
•

Verandering flora
Verandering fauna
Aantasting van ecologische verbindingszones
Verandering kenmerkende landschapselementen
Visueel-njimtelijk effect op het landschap

Bodem en water

•
•
•
•
•

Verstoring bodemstnjctuur
Zandbehoefte/gmndoverschot
Aantasting van de bodemkwaliteit
Aantasting van het grondwater kwantiteit
Beïnvloeding oppervlaktewaterhuishouding

•
•
•

Aantasting waterkwaliteit
Aantasting cultuurhistorische elementen en patronen
Aantasting archeologische waanden

Materialen en
constructie

•

Materialen volgens gematigde strategie Duurzaam
Bouwen

Energie

•
•
•

Vermindering energiebehoefte
Inzetten duurzame energie
Vermindering van watergebruik

•

Toepassen waterbesparende maatregelen

Verkeer en Vervoer

Natuurlijk milieu

Cultuurhistorie
Duurzaam Bouwen

W/a lerverb ruik

De vergelijking van de effecten van de voorgenomen activiteit vindt plaats ten opzichte van
de referentiesituatie. Dit is de situatie op de locatie Kooimeer in 2010. Het bedrijventerrein
S b d i t i ^ AZ/MER AZ lUdiaii
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Boekelermeer is dan geheel ontwikkeld. Het plangebied bestaat dan uit een
gras(weide)gebied.

53.1

Verkeer en vervoer
Voorgenomen activiteit stadion

Voor het thema verkeer en vervoer is de belangrijkste conclusie dat de voorgenomen
activiteit een beperkt negatief effect veroorzaakt voor de verkeersdrukte in het
studiegebied. De reden hiervan is dat er in de referentiesituatie in 2010 al een zeer grote
verkeersdrukte zal zijn op de wegen rond Alkmaar, als gevolg van de autonome groei
van het autoverkeer. Het verkeer dat wordt gegenereerd door de voetbalwedstrijden
brengt jaarlijks op een aantal woensdagavonden extra verkeersdrukte met zich mee.
De parkeermogelijkheden zijn ruim aanwezig op het stadionlerrein of in de directe
omgeving aan de zijde van de Boekelermeer. Een negatief effect dat zich hierdoor
voordoet is de grote drukte kort na de wedstrijd, omdat dan alle toeschouwers van het
terrein af willen. De drukte zal zich beperken tot 30-60 minuten na de wedstrijd.
Ten aanzien van verkeersveiligheid is het nieuwe stadion een verbetering. De stromen
van fiets- en autoverkeer zijn volledig gescheiden. Hierdoor is de kans op ongevallen
klein. Ook de kruispunten voor het autoverkeer zijn opgezet volgens de uitgangspunten
van Duurzaam Veilig (tabel 4).
Aanvullend wordt nog opgemerkt dat de verkeers- en vervoerssituatie in het centrum van
Alkmaar, rond de Alkmaarderhout sterk zal verbeteren wanneer het stadion wordt
verplaatst naar de locatie in de Kooimeer.
Tabel 4 Effecten thema verkeer en vervoer AZ stadion
Aspect
Toetsingscriteria

Referentiesituatie
0
0
0
0

Voorgenomen
activiteit
0/+
+
0

MMA

Mobiliteit

intensiteiten autoverkeer
kwaliteit openbaar vervoer
kwaliteit fietsvoorzieningen
Totaal

Bereikbaarheid

congestiekans
Totaal

0
0

0101-

0/0/-

Parkeren

aantal en locatie parkeerplaatsen
wachttijden vanaf stadionterrein
Totaal

0
0
0

01-

0/0/0/-

Verkeersveiligheid

positie langzaam verkeer
duurzaam veilig
Totaal

0
0
0

+

+
+
+

+
+

MMA stadion
In het MMA scoort het aspect mobiliteit positiever dan de voorgenomen activiteit. De
reden hiervoor is dat de intensiteiten van het autoverkeer (beperkt) zullen af nemen.
Sddiuia AZ;MER AZ n d > «
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0/+
+
0/+

omdat collectief busvervoer voor eigen bezoekers wordt ingezet. Een tweede reden is dat
de kwaliteit van het aanwezige openbaar vervoer toeneemt, omdat er een extra busbaan
wordt ingezet.
Ten aanzien van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid treden geen verbeteringen op in
vergelijking met de voorgenomen activiteit.
Het aspect parkeren scoort in het MMA beter dan in de voorgenomen activiteit. De reden
hiervan is dat er naar verwachting minder lange wachttijden zullen zijn bij het afrijden
van het stadionterrein na afloop van een wedstrijd, doordat grote groepen supporters
gebruik zullen maken van het reguliere openbaar vervoer en het collectieve busvervoer
(Tabel 4).
Voorgenomeo activiteit transferium
De ontwikkeling van een transferium dat voorziet in snelle vervoersmogelijkheden via
het openbaar vervoer naar Amsterdam/Schiphol kan een forse bijdrage leveren aan hel
reduceren van het aantal autokilometers. De locatie Kooimeer is gunstig voor deze
functie van herkomsttransferium. Dit geldt ook voor het regionale verkeer richting het
centrum van Alkmaar en het strand. Onduidelijk is nog hoeveel mensen daadwerkelijk
van het transferium gebruik zullen maken. Ten aanzien van de referentiesituatie in de
Kooimeer levert de aanleg van een transferium in het geheel een positief effect op voor
de verschillende aspecten waarvoor de effecten van het thema verkeer en vervoer zijn
beschreven (tabel 5).
In het MMA scoort het transferium niet afwijkend van de voorgenomen activiteit.
Tabel 5 Effecten thema verkeer en vervoer transferium
Referentiesituatie

Voorgenomen
activiteit

MMA

intensiteiten autoverkeer
kwaliteit openbaar vervoer
kwaliteit fietsvoorzieningen
Totaal

0
0
0
0

0/+

0/+

+
+

+

+

+
+

Bereikbaarheid

congestiekans
Totaal

0
0

+
+

+
+

Parkeren

aantal en locatie parkeerplaatsen
Totaal

0
0

+

+
+

positie langzaam verkeer
duurzaam veilig
Totaal

0
0

+

0

+

Aspect

Toetsingscriteria

Mobiliteit

Verkeersveiligheid
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+
+
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5.3.2

Woon- en leefmilieu
Geluid
Indien het akoestisch klimaat van de woonomgeving van het stadion wordt beschouwd,
blijkt dat er veel geluidhinder is ten gevolge van het verkeerslawaai op de Ommering.
Het verkeerslawaai is dan ook bepalend voor de MICM-waarde". De geluidbelasting van
het in werking zijn van het AZ stadion voegt hier nagenoeg niets aan toe. Hierbij dient
aanvullend te worden opgemerkt dat het AZ stadion slechts gedurende korte tijd in
werking is (gemiddeld eenmaal per week gedurende twee uur) en het verkeerslawaai
altijd prominent aanwezig is. De door AZ veroorzaakte hinder valt dan ook als het ware
weg in de door het wegverkeer veroorzaakte hinder.
Tijdens de wedstrijden zullen zich bij goals hoge piekniveaus van geluid voordoen. Deze
zullen ook in de woonwijk te horen zijn. In de beoordeling zijn deze niet als negatief
beoordeeld omdat het om kortdurende en niet vaak voorkomende geluidspieken gaat.
De geluidsbelasting en -beleving wordt in zeer belangrijke mate bepaald door het
verkeerslawaai en het geluid door hel bedrijventerrein Boekelermeer Noord. De
geluidsbelasting die activiteiten in het AZ stadion hieraan toevoegt is beperkt ten
opzichte van de heersende belasting.
In het MMA worden de zij-openingen van het stadion dicht gemaakt. Dit levert een
beperkte verminderde geluidsbelasting op. Omdat dit weinig is ten opzichte van de
voorgenomen activiteit wordt hierin geen onderscheid gemaakt in tabel 6.
Lucht
De bijdrage van de parkeervoorziening nabij het nieuwe AZ stadion aan de immissie van
NO2, CO en benzeen is in 2010 te verwaarlozen ten opzichte van het wegverkeer op de
wegen rondom het stadion (referentiesituatie) (tabel 6).
Licht
De lichtinstallatie van AZ geeft door strooilicht een lichtsterkte van 2 lux bij de
woningen. De lichtsterkte is beneden de norm {10 lux) en de lichthinder in de woonwijk
door dit strooilicht zal zeer beperkt zijn. Door het toepassen van 53 meter hoge masten
en moderne lampen wordt verblinding in de woonwijken en op de snelwegen
onwaarschijnlijk geacht.
Hoewel de hinder als gevolg van licht beperkt wordt geacht, worden de beide toetsingscriteria als beperkt negatief beoordeeld, omdat het gaat om een aspect dat de kwaliteit
van de woonomgeving beïnvloedt (tabel 6).
Afval
De effecten van het aspect afval zijn bekeken in vergelijking met het stadion in de
Alkmaarderhout, omdat het gaat om bedrijfsvoering. De hoeveelheid afval als gevolg
van de voetbalwedstrijden en de bedrijfsmatige nevenactiviteiten zal beperkt toenemen
in de voorgenomen activiteit. Het gescheiden inzamelen van afval houdt in de
voorgenomen activiteit enkel het inzamelen van glas in. Dit toetsingscriterium scoort
daarom licht positief. Het zwerfvuil dat ontstaat in de voorgenomen activiteit wordt
' Milieukwahteits-waarde
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uiterlijk twee dagen na een wedstrijd verwijderd. Dit zal niet verschillen van de huidige
situatie in de Alkmaarderhout. De totaalscore voor het aspect afval laat zien dat er geen
relevante verschillen zijn ten opzichte van de autonome ontwikkeling.
Een verbetering van het aspect afval is te realiseren wanneer ook papier van de
bedrijfsmatige nevenfuncties gescheiden wordt ingezameld. Dit is de variant die in het
MMA wordt meegenomen. De effecten voor het aspect afval scoren in het MMA nul
(tabel 6).
Openbare orde en veiligheid
AZ streeft naar een maximaal veiligheidsniveau en een gezellige sfeer. Op basis van de
maatregelen in de voorgenomen activiteit, zoals het inzetten van stewards, ontruimingsprocedure en het scheiden van supportersstromen, zijn de handhavingsmogelijkheden
van orde en veiligheid naar verwachting gewaarborgd.
In de woonwijken wordt geen en op het bedrijventerrein wordt beperkte druk op de
omgeving verwacht. Er is enige invloed van supporters op het bedrijventerrein te
verwachten. Hier zijn goede verkeersstromingen en parkeermogelijkheden voorwaarden
om verstoring te beperken. Door de maatregelen in de voorgenomen activiteit zal druk
op de openbare orde en veiligheid kunnen worden gehandhaafd. Eventuele beperkte
verstoring zal beperkt zijn tot de wedstrijddagen (circa 25 dagen per jaar).
Het MMA verschilt niet van de voorgenomen activiteit.
Tabel 6 Effecten thema woon- en leefmineu
Aspect

Toetsingscriteria

Geluld

mate van hindertieleving (cumulatief)
Totaal

0
0

Voorgenomen
activiteit
0
0

Lucht

Immissie
Totaal

0
0

0
0

0
0

Ucht

maximaal 10 lux in de woonomgeving strooilicht
geen verblinding voor omwonenden en
weggebmilcers - verblinding
Totaal

0

01-

0/-

0

0/-

0/-

0

0/-

0/-

afval hoeveelheid
afvalscheiding en -inzameling

0/0/+
0/0/-

0/-

zwerfvuil
Totaal

0
0
0
0

veiligheid / openbare orde stadion
openbare orde op bedrijventen'einen
openbare orde in woonwijken
veiligheid bij het transfenum
Totaal

0
0
0
0
0

0/+
0/0
0/+
0/-

0/+
0/0
0/+
0/-

Afval

Openbare orde
en veiligheid

Referentiesituatie

MIVIA 1
0
0

•

0/0
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Natuurlijk milieu
Landschap en ecologie
Het landschap in het studiegebied is in de referentiesituatie reeds sterk veranderd als
gevolg van antropogene invloeden, zoals de A9 en de ontwikkeling van het
bedrijventerrein Boekelermeer. De effecten op de openheid en de ruimtelijke structuur
worden om die reden als beperkt negatief gewaardeerd. In het MMA zijn geen varianten
opgenomen voor het aspect landschap.
Voor het aspect ecologie geldt dat ten aanzien van de flora in het plangebied het aantal
niet zeldzame planten zal verminderen. Dit wordt beschouwd als beperkt negatief effect.
Voor de fauna in het plangebied worden negatieve effecten verwacht omdat het
leefgebied sterk wordt verkleind. Naar verwachting zullen de effecten op fauna in het
studiegebied door mogelijke lichthinder beperkt zijn. De afstanden zijn namelijk redelijk
groot en het gaat, in tegenstelling tot glastuinbouw, om beperkte duur van
lichtuitstraling.
Het plangebied biedt mogelijkheden om te dienen als ecologische verbindingszone. Het
gaat dan vooral om de waterpartijen aan de rand en net buiten het terrein van de bypass.
Wanneer deze waterpartijen natuurvriendelijk worden aangelegd en beheerd is het effect
als verbindingszone positief (tabel 7). De varianten die in het MMA zijn opgenomen
bieden hiervoor de mogelijkheden.
Tegenover deze over het algemeen beperkt negatieve effecten voor landschap en
ecologie en beperkt positieve effect als ecologische verbindingszone staat de situatie die
ontstaat op de huidige locatie in het parkbos Alkmaarderhout. Op deze locatie ontstaan
verbeterende ontwikkelingsmogelijkheden voor flora en fauna (zie paragraaf 3.4).
Bodem en water
De bodem op de locatie Kooimeer is, afgezien van beperkte lichte verontreinigingen,
goed. Er zal, om het stadion op -0.15 m beneden N.A.P. te bouwen, grond worden
aangevoerd aangezien het maaiveldniveau daar nu nog 1 tot 0.5 meter onder N.A.P. ligt.
Voor de grondwaterkwaliteit worden beperkt negatieve effecten verwacht ten opzichte
van de referentiesituatie van de Kooimeer in 2010. Ook voor de oppervlaktewaterkwaliteit geldt dit, omdat er afspoeling van verontreinigende sloffen kan plaatsvinden.
In het MMA worden de varianten helofytenfilters, infiltratiesystemen en grasbetontegels
meegenomen. Hierdoor verbetert respectievelijk de oppervlaktewaterkwaliteit en het
bodemleven (tabel 7).
Cultuurhistorie
Het plangebied is geen waardevol gebied voor archeologische waarden. Wel zijn
cultuurhistorisch patronen en elementen aanwezig in de vorm van een grillig
verkavelingspatroon. Als gevolg van de bouw van het stadion zal dit verkavelingspatroon, dat overigens niet zeldzaam is voor Nederland, verdwijnen. Omdat het gaat om
een klein grondgebied binnen de bypass, waar de verkaveling beperkt tot uitdrukking
komt, wordt dit gezien als een beperkt negatief effect. Voorts zijn er geen varianten voor
het aspect cultuurhistorie in het MMA (tabel 7).
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Tabel 7 Effecten thema natuurlijk milieu
Aspect

Toetsingscriteria

Landschap

Aantasting openheid
Aantasting ruimtelijke structuur
Totaal

Ecologie

Bodem

Water
i

-..-

Cultuurhistorie

5.3.4

Referentiesituatie
0
0
0

Voorgenomen
activiteit
0/0/0/-

MMA

0/0/+
+

Verandering flora
Verandering fauna
Aantasting ecologisctie verbindingszone
Totaal

0
0
0
0

0/0/0/+
01-

Verstoring bodemstructuur
Aantasting bodemkwaliteit
Totaal

0
0
0

010/-

0/0/0/-

Aantasting grondwaterkwantiteit
Beïnvloeding oppen/laktewatertiuishouding
Aantasting waterkwaliteil
Totaal

0
0
0
0

0
0/0/-

0/0
0
0

aantasting cultuurtiistorische elementen/ patronen
aantasting archeologische waarden
Totaal

0
0
0

0/0
0/-

0/0
0/-

Duurzaam Bouwen
Materiaalgebruik
AZ zal in de voorgenomen activiteit op gematigd positieve wijze rekening houden met
aspecten van Duurzaam Bouwen. Dit betekent dat aan het Nationaal Pakket die
maatregelen worden ontleend die zich binnen 3 jaar terugverdienen. Dit wordt
beoordeeld als beperkt positief.
De variant in het MMA ten aanzien van Duurzaam Bouwen is het volgen van een
ambitieuze uitvoeringsstrategie van het Nationaal Pakket Utiliteitsbouw. Dit heeft een
positief effect (tabel 8).
Energie
Er zal een gematigde strategie worden gevolgd, ten aanzien van energiebesparende
maatregelen van Duurzaam Bouwen. Hieronder vallen ook de voorbereidingen voor het
plaatsen van zonnecellen en windmolens.
Uiteindelijk zal het energieverbruik wel toenemen, in vergelijking tot de huidige situatie
zonder enigerlei activiteiten in het plangebied. Met behulp van duurzame maatregelen
zat het verbruik zoveel mogelijk worden beperkt. Er wordt uitgegaan van een EPC van
12,5 %.
incl2D0D
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0/0/0/-
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Watergebruik
Het is de verwachting dat in de voorgenomen activiteit circa 3.000 m^ leidingwater
wordt verbruikt. Dit levert een beperkt negatieve score op. In afwijking van de
voorgenomen activiteit zal in het MMA geen leidingwater maar oppervlaktewater
worden gebruikt voor het beregenen van het voetbalveld. Ook worden in het MMA
waterbesparende maatregelen toegepast vanuit de Duurzaam Bouwen strategie. Het
MMA scoort daarom positief.
Tabel 6 Effecten Du urzaam Bouwen

5.4

Aspect

Toetsingscriterium

Materiaalgebruik

gemaligde strategie Duurzaam Bouwen
Totaal

Referentiesituatie
0
0

Voorgenomen
activiteit
0/+
01*

MMA
+

+

Energie

vermindering van de energiebehoefte
inzetten van duurzame energie
Totaal

0
0
0

0/+
0
01*

+
+
+

Watergebruik

vermindering van de watergebruik
toepassen waterbesparende maatregelen
Totaal

0
0
0

(V0
0/-

+
+
+

Effectvergelijking voorgenomen activiteit en MMA
Binnen het thema verkeer en vervoer is de hoofdconclusie dat de bereikbaarheid om en
van het plangebied over het algemeen in de referentiesituatie in 2010 niet toereikend is.
De reden hiervan is dat de autonome groei van het autoverkeer de wegen rond Alkmaar
zwaar belast. Door toevoeging van het verkeer dat ontstaat door een voetbalwedstrijd op
woensdagavond zal de bereikbaarheid weliswaar meer verminderen, maar deze was
reeds slecht.
Het MMA scoort binnen hel thema verkeer en vervoer beter op de aspecten mobiliteit en
parkeren. De reden hiervan is dat er varianten zijn meegenomen in het MMA, zoals het
gebruik van collectief vervoer. Hierdoor neemt de mobiliteit af, omdat er minder
bezoekers met de auto naar de wedstrijd komen. Tevens is de druk op de parkeervoorzieningen minder.
Het thema woon- en leefmilieu scoort gelijk voor de voorgenomen activiteit en het
MMA. Voor geluid geldt, net als voor verkeer, dat in de autonome ontwikkeling tot 2010
de geluidsbelasting door het bedrijventerrein Boekelermeer Noord en het wegverkeer
reeds hoog is. Daarom wordt in de vergelijking van de alternatieven voor het aspect
geluid geen onderscheid gemaakt. Zelfs het MMA, waarin afsluiting van openingen aan
de lange zijden van het stadion is meegenomen levert geen substantiële verbetering op.
Voor het aspect lucht geldt dat er in geen van de alternatieven normoverschrijdingen
plaatsvinden. Daarbij moet tevens worden opgemerkt dat de luchtkwaliteit in het
studiegebied voornamelijk wordt bepaald door het wegverkeer en de algemene
SacMiBi AZJMER AZ mboi
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luchtkwaliteit en dat het stadion en daaraan inherente verkeer daaraan nauwelijks iets
toevoegt.
Voor het aspect licht zijn geen varianten in het MMA opgenomen. De alternatieven
scoren daarom beide beperkt negatief. Naar verwachting zal de druk door licht op de
woonomgeving zeer beperkt zijn. Desondanks is de beperkt negatieve score gehanteerd,
omdat het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving.
Het aspect afVal scoort in het MMA beter dan in de voorgenomen activiteit. De reden
hiervan is dat ondanks dat de hoeveelheid afval in de twee alternatieven niet substantieel
verschilt, in het MMA meer aandacht is voor gescheiden inzameling van afval.
Het aspect openbare orde en veiligheid scoort in de voorgenomen activiteit en het MMA
beperkt negatief. Er is geen onderscheid tussen de alternatieven omdat er geen
maatregelen zijn opgenomen in het MMA die verbeteringen voor dit aspect zouden
kunnen opleveren. De reden hiervan is dat in de voorgenomen activiteit reeds maximaal
wordt getracht de openbare orde en veiligheid te garanderen.
Het thema natuurlijk milieu scoort in de voorgenomen activiteit in zijn geheel beperkt
negatief. De reden hiervan is dat er wel aantasting van de verschillende aspecten wordt
verwacht, maar dat deze in het licht van de autonome ontwikkeling, waarin aangrenzend
een groot bedrijventerrein is ontwikkeld, niet ernstig zijn.
Het MMA scoort beter voor de aspecten ecologie en water, omdat onder andere varianten
zijn opgenomen die de ecologie in het plangebied bevorderen. Tevens levert dit een
verbeterde waterkwaliteit op.
Ten aanzien van het thema Duurzaam Bouwen scoort het MMA beter dan de
voorgenomen activiteit. De reden hiervoor is dat in het MMA de ambitieuze strategie
wordt gehanteerd als het gaat om varianten die worden toegepast.

De referentiesituatie scoort in het geheel 'nul' omdat hiermee de alternatieven vergeleken
zijn. De voorgenomen activiteit scoort minder goed dan de referentiesituatie in 2010 in
de Kooimeer. Het MMA scoort beter dan de voorgenomen activiteit. Aanvullend dient
nog te worden opgemerkt dat de situatie in de omgeving van de locatie Alkmaarderhout
verbetert, wanneer het stadion naar de Kooimeer verhuist.
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Tabel 9 Effectverqeliiking
Thema
Verkeer en Vervoer
Mobiliteit
Bereikbaarheid
Parkeren
Verkeersveiligheid
Woon- en leefmlIJeu
Geluid
Lucht
Licht
Afval
Openbare orde en veiligheid
Natuuriijk milieu
Landschap
Ecologie
Bodem
Water
Cultuurhistorie
Duurzaam Bouwen
Materiaalgebruik
Energie
Watergebruik

StiddBit AZ/MER AZ m b a

Referentiesituatie

Voorgenomen activiteit

MMA

0
0
0

0

<v-

0

+

0/+
0/0/+

0
0
0
0
0

0
0
01-

-

ot01-

ot-

0
0
0/0
0/-

0
0
0

Of0101Oh

0/0/+
0/0
0/-

0
0
0

OhOh
01-

+
+
+

0
0

1
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LEEMTEN IN KENNIS
6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke informatie tijdens het opstellen van het MER
heeft ontbroken en welke onzekerheden er bij de beschrijving van de milieueffecten
hebben bestaan. Doel hiervan is om een indicatie te geven van de mate van volledigheid
van de informatie op basis waarvan het besluit, vrijstelling artikel 19 WRO, zal worden
genomen.

6.2

Beschrijving van de leemten in kennis
In dit MER is alleen een effectbeschrijving gegeven van de afzonderlijke aspecten. Er
zijn geen uitspraken gedaan over de cumulatie van effecten op het natuurlijke milieu en
het woon- en leefmilieu. De reden hiervoor is dat er geen handzame methoden zijn om de
verschillende soorten effecten gezamenlijk te beoordelen.
Verkeer en vervoer
Bij het thema verkeer en vervoer is onduidelijk wat het aantal gebruikers van het
transferium zal zijn. De huidige praktijk is dat een aantal transferia in Nederland niet of
nauwelijks worden gebruikt. Er wordt aanbevolen om de resultaten van de landelijke
literatuurstudie naar het gebruik van transferia af te wachten. Met die resultaten kan een
betere schatting worden gemaakt van het aantal gebruikers van hel transferium op de
locatie Kooimeer.
Voor de gegevens van de vervoerbewegingen en prognoses is gebruik gemaakt van
rekenmodellen. In deze modellen zitten onnauwkeurigheden ten opzichte van de
werkelijkheid. Dit is inherent aan het werken met modellen en wordt daarom niet
beschouwd als ernstig.
Woon- en leefmilieu
In het kader van dit MER is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit is een prognose
voor geluid die de werkelijkheid zo goed mogelijk tracht te beschrijven. Hierbij zijn
gemotiveerd aannamen gedaan op basis van ervaringscijfers en literatuur om een
akoestisch model op te zetten dat de werkelijkheid zo goed mogelijk benadert.
Doordat er aannamen zijn gedaan bestaat de mogelijkheid dat de uiteindelijke
geluidbelasting ten gevolge van het in werking zijn van het AZ stadion iets hoger dan
wel iets lager kan uitvallen (circa 2-3 dB(A)). Dit is naar verwachting niet merkbaar als
gevolg van de hoge geluidsbelasting door het verkeer.
Ook voor de beschrijving van de effecten op de luchtkwaliteit zijn aannames gedaan en
is met een model gewerkt. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke concentraties
gering afwijken van de werkelijke concentraties.
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Natuurlijk milieu
De beschrijving van het gebied en de ecologische gegevens is gebaseerd op bestaande
gegevens. Er zijn geen actuele inventarisatiegegevens verzameld in het veld.
Duurzaam Bouwen
Bij de beschrijving van de ontwerp- en realisatiefase is onzeker in welke mate de
gegeven ambities en eisen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd.
Het is nog niet mogelijk om in de voorgenomen activiteit specifieke maatregelen omtrent
Duurzaam Bouwen te formuleren. De reden hiervan is dat het detailontwerp, waarin de
maatregelen van Duurzaam Bouwen moeten worden ingepast, van het stadion nog niet
beschikbaar is.

mei 2000
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AANZET VOOR EEN EVALUATIEPROGRAMMA

7.1

M.e.r.-evaluatie
Wettelijke basis
Wettelijk heeft de gemeente Alkmaar de verplichting om een evaluatieonderzoek uit te
voeren. In het evaluatieprogramma worden de werkelijke milieueffecten van de activiteit
onderzocht.
Moment van evaluatie
Het evalualieprogramma wordt samen met het vrijstellingsbesluit voor het
bestemmingsplan vastgesteld. In het vrijstellingsbesluit wordt het tijdpad aangegeven
voor de uitvoering van de evaluatie.
Functie van de evaluatie
De m.e.r.-evaluatie kan drie functies vervullen; de correctie-fiinctie, de kennis- of
leerfunctie en de communicatie-functie. De evaluatie kan bijvoorbeeld afwijkende
milieueffecten (vanwege bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of verkeerde aannames) in
beeld brengen, waardoor tijdig corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
Daarnaast kan de evaluatie kennis opleveren voor voorbereiding en uitvoering van
soortgelijke projecten. Bovendien kan de evaluatie een belangrijk communicatief
hulpmiddel zijn voor rapportage aan de omgeving over de uiteindelijke milieueffecten.
De onderwerpen die in de evaluatie aan de orde moeten komen, zijn gericht op de
volgende aspecten:
• de milieueffecten (die zich significant van de referentiesituatie onderscheiden);
• de leemten in kennis uit het MER;
• externe ontwikkelingen (veranderende inzichten in de ernst van de milieueffecten);
• discussiepunten bij de uiteindelijke besluitvorming.

7J

Aanzet lot een evaluatieprogramma
In deze MER-studie zijn aannames gemaakt. Hierop aansluitend zou de evaluatie
concreet aandacht kunnen besteden aan:
• optredende verkeersstremmingen op de ontsluitingswegen
• optredende parkeeroverlast op het bedrijventerrein Boekelermeer
• optredende druk in de omgeving van de woonwijk Overdie (geluid, licht en openbare
orde)
• gebruik van openbaar vervoer en transferium, zodat jaarlijks aan de hand van het
gebruik de frequenties van het openbaar vervoer en de pendelbussen kan worden
bijgesteld.
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DEEL B: ONDERBOUWING
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8

ALGEMEEN EN WERKWIJZE

8.1

Inleiding
Deel B onderbouwt op gedetailleerde wijze met onderzoeksresultaten de effectbeschrijvingen van de thema's 'verkeer en vervoer', 'woon- en leefmilieu", 'natuurlijk
milieu' en 'Duurzaam Bouwen'. De richtlijnen voor dit MER bundelen de aspecten in
thema's. In hel thema "verkeer en vervoer" zijn de aspecten mobiliteit, bereikbaarheid,
parkeren en verkeersveiligheid uitgewerkt. Bij het thema "woon- en leefmilieu" zijn
ondergebracht de aspecten geluid, lucht, licht, afval en openbare orde en veiligheid. In
het thema "natuurlijke milieu" zijn de aspecten landschap en ecologie, bodem en water
en cultuurhistorie ondergebracht. En tenslotte belicht het thema "Duurzaam Bouwen" de
aspecten materialen en constructie, energie- en waterverbruik.
Voorts zijn in deel B hoofdstukken ondergebracht die standaard aanwezig zijn in een
MER. Het betreft onder andere hoofdstukken over de werkwijze, hel locatiekeuze
onderzoek en het overheidsbeleid.

SJZ

Werkwijze van de studie
In het Besluit milieueffectrapportage en de richtlijnen is aangegeven dat in ieder geval
het nulaltematief, het voorkeursaltematief (voorgenomen activiteit) en het Meest
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) moeten worden beschreven. Het nulattematief
wordt in milieueffectrapporten gebruikt als referentie voor de beschrijving van de
effecten en betreft het niet realiseren van de voorgenomen activiteit. Het niet realiseren
van een stadion is geen reële optie/alternatief. Als referentie wordt daarom de huidige
situatie plus de autonome ontwikkeling van de locatie Kooimeer genomen. Het
nulalternatief wordt in dit MER de referentiesituatie genoemd.
Het MMA is opgebouwd uit de voorgenomen activiteit en varianten. Uit de
effectbeschrijving blijkt welke varianten het MMA vormen. Het MMA heeft betrekking
op het stadion en de nevenfuncties. Voorwaarde is dat het MMA realistisch is, waarbij
wordt uitgegaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of
verbetering van het milieu.
Aan de effectbeschrijving gaat de effectanalyse vooraf.
In de effectanalyse worden per milieueffect de volgende drie stappen doorlopen:
1.
identificatie van het milieueffect
2.
gehanteerde referentiesituatie bij de beoordeling van het effect
3.
beoordeling van het effect
Tot de identificatie van het milieueffect behoort het vaststellen van de referentiesituatie bij
de autonome ontwikkeling in de Kooimeer. Het milieu in het studiegebied wordt belast
door de huidige activiteiten en autonome ontwikkelingen zonder vestiging van het stadion
en nevenactiviteiten.
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Bij de effectanalyse is de voorgenomen activiteit als uitgangspunt genomen. Vervolgens
zijn de varianten geanalyseerd.
In dit MER zijn over hel algemeen de milieugevolgen van het gebruik van het stadion op
wedstrijden van het eerste elftal in beschouwing genomen. Wanneer ook relevante
effecten optreden op wedstrijddagen van hel tweede elftal, is dit aangegeven, en zijn
deze in beschouwing genomen.
De effectanalyse levert, waar mogelijk, kwantitatief onderbouwde gegevens. Indien het niet
mogelijk is de effecten te kwantificeren, is een kwalitatieve beoordeling van een
(milieu)deskundige gegeven. Relevante onzekerheden en onnauwkeurigheden in de
voorspellingsmethoden en in de gebruikte gegevens worden in hoofdstuk 6 'Leemten in
kennis' vermeld.
De analyse en vervolgens de beschrijving worden voor elk (milieu)aspect afgerond met een
samenvattende waardering in een tabel en met een conclusie. De volgende waarderingen
zijn onderscheiden:

0/0
0/+

+

negatief effect voor het milieu
beperkt negatief effect
geen relevant effect (t.o.v. de referentiesituatie Kooimeer 2010)
beperkt positief effect
belangrijk positief effect

Mede aan de hand van de waarderingen in de tabellen wordt inzichtelijk wat de
aandachtspunten zijn in de voorgenomen activiteit en met welke varianten de milieusituatie
verbeterd. De combinatie van de voorgenomen activiteit en deze varianten vormt het
MMA.
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LOCATIEKEUZE

9.1

Inleiding
In de startnotitie voor dit MER is de locatie Kooimeer de enige locatie voor het nieuwe
stadion van AZ. Hieraan is een studie gewijd. In de studie stond de locatiekeuze voor het
stadion centraal. De bedrijfsmatige nevenfuncties en het transferium waren daaraan
ondergeschikt.

9.2

Stadion
Deze paragraaf geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste (milieü-)aspectcn die
een rol hebben gespeeld in de locatiekeuze voor het nieuwe stadion. Voor een uitgebreid
overzicht wordt verwezen naar het rapport 'Locatiekeuze onderzoek AZ stadion', oktober
1999. Dit rapport is opgenomen in het bijlagerapport.
Op basis van het locatiekeuze rapport heeft de gemeente Alkmaar op 14 oktober 1999
vastgesteld dat de locatie Kooimeer uit de onderzochte locaties de meest geschikte
locatie is voor de ontwikkeling van een nieuw AZ stadion.
Recent heeft ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zich positief uitgesproken
voor de ontwikkeling van een stadion op de locatie Kooimeer. Deze keuze wordt met
name op grond van openbare orde en veiligheidsaspecten gerecht\'aardigd.
Onderzochte locaties
De onderzochte locaties zijn de huidige locatie, Alkmaar-Noord, Alkmaar-Oost,
Alkmaar-West, Alkmaar-Zuid (Kooimeer) en Rode Loper (Kaart 4).
De milieucriteria
Bij de locatiekeuze zijn meerdere milieucriteria van belang. Deze criteria zijn:
verkeersaantrekkende werking, beïnvloeding modal split, ontsluiting openbaar vervoer,
geluidhinder, lichthinder en openbare orde. Dit heeft geleid tot de onderstaande tabel 10
met de beoordelingsresultaten voor de verschillende locaties.
Uit Tabel iO blijkt dat er marginale verschillen zijn tussen de locaties, als het gaat om
milieueffecten. De gemeente Alkmaar heeft zich bij haar besluit van J4 oktober 1999
dan ook nadrukkelijk laten leiden door de bestuurlijke afwegingsfactoren: openbare orde
en veiligheid, bouwtempo en ruimtelijke aspecten.
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HijtSge locaüe AZ stadion

i.
Z.
3.
4.
5.

Lokatie Noofd lussen babouvnng en GeesImerBrnBacnl
Lakslie Oosi, en de Omval
Lc*«ie West lussen aergetweg en Hoeverweg
LWsÉie Zmd bediijventarrein Boekelemiear t}inn«n ds by-pais
tokxie Rode loper

By-pau KooineefpMn

Kaart 4

Tabel 10 Locatiekeuze milieucrrteria stadion
Huidige 'AÏlonaar-.-.? 'Alfemaaf-v AlkmaarNoord ^jv-i 'Oost •
Wesl
locatie
K^
1
** ' (Omval)., .
Verkeer en vervoer
• Verkeersaan trekkende
werking (file,
parkeeroverlast)
• Beïnvloeding modal split
• Ontsluiting OV
Milieufactoren
• Geluld
• Lichthinder
• Openbare orde
Rangorde

93

.Alkniaar-

• Zuid - f c

Rode '%
Loper'

- (KooiSëer)

-

+

+

+

+

+

+
+/-

-

+/-

+/-

+/-

+
+

—

+

+

+/+/+

+/+

+/-

2+/76

2+/55

3*/44

5+/42

4+/43

4+/31

Transferium

De locaties zijn ook beoordeeld op de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een
transferium op een deel van de parkeerterreinen bij het stadion. De locaties zijn
beoordeeld op de ligging voor de doelgroepen en de aanwezige of geplande openbaar
vervoersvoorzieningen {Tabel 11).
De beoordeling geeft aan dat de locatie Rode Loper de meeste potentie heeft voor de
bovengenoemde doelgroepen. Daar is een parkeer- en reismogelijkheid (NS-station). De
locatie Alkmaar-Zuid (Kooimeer) heeft eveneens goede mogelijkheden. Voorwaarde is
wel dat een hoogwaardige OV-verbinding met de binnenstad/NS station Alkmaar tot
stand wordt gebracht. De gemeente Alkmaar heeft de intentie om deze OV-verbinding te
realiseren.

•

Tabel 11 Locatrekeuze transferium
Huidige
locatie

Alkmaar-;, AlkmaarNoord
Oosl
(Omval)

Ligging voor doelgroepen:
• forensen Randstad
• bezoekers binnenstad
• forensen bedrijventerrein
• bezoekers strand
aanwezige en geplande
voorzieningen
Rangorde

AlkmaarWest
+/-

Alkrriaar-'
Rode
Ztiid^
•Loper
(Kooimeer) •.,
+
+

-

-

+

*

+/-

+

5

6

4

2

2

1
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9.4

Bedrijfsmatige nevenfuncties
In deze paragraaf wordt een afweging gemaakt van de geschiktheid van locaties om
bedrijfsmatige nevenfuncties te ontwikkeien in de ruimten onder de tribunes van hel
nieuwe AZ stadion.
Bedrijven wensen bedrijfsruimten met een goede bereikbaarheid, bij voorkeur met de
auto. Daarnaast is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer een voordeel. De
locaties Alkmaar Oost, West, Zuid en de Rode Loper zuilen beschikken over een goede
openbaar vervoersverbinding.
Bedrijvigheid (facilitypoint. vestiging W V en informatiepunt voor het bedrijventerrein)
in het stadion op de locatie Alkmaar-Zuid heeft een sterke relatie met het aanwezige en
nog verder te ontwikkelen bedrijventerrein Boekelermeer. Bovendien kan door de
aangrenzende ligging dubbel gebruik worden gemaakt van het aanwezige en nog aan te
leggen parkeerareaal. Voor de andere locaties ligt een dergelijke relatie met de omgeving
minder voor de hand.
De locaties Alkmaar-Oost, West alsmede de locatie Kooimeer en de Rode Loper zijn
geschikt voor het ontwikkelen van de bedrijfsmatige nevenfuncties.
Tabel 12 LoeaUelwüze transferium

^^^^^^^^^^^^Kl
bereikbaarheid
relatie met omliggende
gebied
Rangorde
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Hiijdige, .Alkmaar:,., .Alkmaar:,, Alkmaar:-^;" •Ajkrnaafj.,,,.',!
Zuid,.
locatie
Noord ,
Oost'. .;^-. West
(Kooimeer)
(Omval)
+
+
+
+/+
5

6

2

2

Loper

1
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BELEIDSKADER EN BESLUITVORMINGSPROCEDURES

10.1

Algemeen
Dit MER wordt opgesteld ten behoeve van vrijstelling van artikel 19 uit de WRO en
daarmee de wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Alkmaar. Door de
rijks- provinciale en gemeentelijke overheid zijn beleidslijnen uitgezet die
randvoorwaarden stellen aan de voorgenomen activiteit. Bij de ontwikkeling van de
nevenfuncties van het stadion heeft AZ rekening gehouden met het overheidsbeleid. Het
is van belang dat het stadion met aanverwante functies zoveel mogelijk op dit beleid zijn
afgestemd.
In paragraaf 10.3 zijn reeds genomen besluiten genoemd. Paragraaf 10.4 noemt besluiten
die nog genomen dienen te worden, voordat het stadion kan worden gebouwd en in
gebruik kan worden genomen.

10^

Overheidsbeleid
Het overheidsbeleid kan worden onderverdeeld in twee soorten: integraal beleid, op een
bepaald overheidsniveau en sectoraal beleid, op de onderscheiden beleidsterreinen, zoals
ruimtelijke ordening en milieu. In onderstaande paragrafen is het van toepassing zijnde
nationale, provinciale en gemeentelijke beleid uitgewerkt. Het beschreven beleid heeft
een integraal karakter. In de hoofdstukken 11 tot en met 14, waarin de thema's zijn
uitgewerkt, volgt het relevante sectorale beleid.

10.2.1

Rijksniveau
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
Alkmaar behoort tot de zogenoemde HAL-regio. De regio Heerhugowaard-AIkmaarLangedijk is in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)
aangewezen als stadsgewest. In de VINEX is bepaald dat de HAL-regio zich zal moeten
richten op een zelfstandige positie ten opzichte van Amsterdam. Zij heeft hiertoe een
eigen verstede lij kings- en werkgelegenheidsopgave gekregen. De situering van nieuwe
woon-, werk-, en recreatiegebieden moet op een zo kort mogelijke afstand van het
centrum worden bewerkstelligd. Bij de ontwikkeling hiervan moet voldoende aandacht
zijn voor de mobiliteit die deze gebieden met zich meebrengen. Concreet betekent dit dat
bedrijven en voorzieningen met veel werknemers of bezoekers zich moeten vestigen op
plaatsen die goed met fiets en/of openbaar vervoer bereikbaar zijn.
Op de locatie Kooimeer wordt onder andere een transferium aangelegd. Een
hoogwaardige openbaar vervoersverbinding zorgt daarbij voor een goede bereikbaarheid
van de locatie.
Structuurschema Groene Ruimte (1996)
Het Structuurschema Groen Ruimte (SGR) heeft een integraal karakter, dat wil zeggen
dat het beleidsuitspraken doet voor de diverse ruimtelijke functies in het landelijk gebied
SDchm^AZ/MERAZiaifcai
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van Nederland. De ruimtelijke hoofddoelstelling van het SGR is omschreven als: 'Een
duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig ruimtegebruik in het landelijk
gebied.'
Aan het landschap in het plangebied is geen specifieke betekenis toegekend. De
inrichting van de directe omgeving dient volgens het SGR gericht te zijn op behoud en
herstel van de bestaande landschapskwaliteiten. Het plangebied is geen onderdeel van de
Ecologische Hoofdstructuur.
Nationaal Milieubeleidsplan 3
In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP-3) is het nationale milieubeleid voor de
periode 1999-2003 beschreven. Het beleid is er op gericht dat bij economische groei de
milieubelasting niet evenredig toeneemt. Het gaat onder andere om een
gedragsverandering, waarbij consumenten en het bedrijfsleven duurzame keuzes maken,
zodat zowel welvaart als welzijn worden bevorderd.
10.2.2

Provinciaal niveau
Streekplan
In het Streekplan Noord-Holland-Noord heeft de provincie haar ruimtelijk beleid
vastgelegd, met daaraan gekoppeld de gewenste ontwikkelingen. Het Streekplan dient als
toetssteen bij de goedkeuring van bestemmingsplannen. Het vigerende Streekplan
Noord-Holland-Noord is in 1994 vastgesteld.
Het Streekplan wil verplaatsingsafslanden beperken door nieuwe locaties voor wonen,
werken en voorzieningen zo dicht mogelijk bij elkaar te realiseren.
De omleiding van de A9 tussen de Nijenburgerweg en de Ommering is onderdeel van het
Streekplan. Deze zogenaamde bypass vormt de oostgrens van de te ontwikkelen locatie
Kooimeer. Oostelijk van het studiegebied ligt het gebied waar het toekomstig regionaal
bedrijventerrein Boekelermeer' wordt uitgebreid.
Als gewenste ruimtelijke structuur is voor het plangebied nog de functie 'agrarisch
gebied tevens bollenconcentratiegebied' aangegeven.
Het Streekplan is geëvalueerd in 1999. Hierin is de uitbreiding van het bedrijventerrein
Boekelermeer opgenomen. In de evaluatie heeft de gemeente Alkmaar de wens kenbaar
gemaakt om de ruimtelijke bestemming van het plangebied te wijzigen.
Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland besloten om in de
partiële herziening van het Streekplan het nieuwe AZ stadion op de locatie Kooimeer op
te nemen. En verder wordt deze locatie aangemerkt als C-locatie.

'
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Het bedrijventerrein Boekelermeer bestaat uit een aantal deelgebieden. Hel gehele gebied
wordt begrensd door de bypass en de ringsloot in het westen, de Kanaalwcg in het zuiden,
het Noordhollands kanaal in het oosten en de Ommering in het noorden.
SËcbliiit AZ/MER AZ naliaa

Provinciale Nota Locatiebeleid Bedrijven en Voorzieningen
Het huidige bedrijventerrein Boekelermeer is in het Streekplan en het regionaal verkeer
en vervoersplan aangewezen als C-locatie' (mobiliteitsbeleid). Op C-locaties worden
geen solitaire kantoorlocaties toegestaan. In het geval van hel stadion zullen de beoogde
bedrijfsruimten voor aan AZ-gelieerde activiteiten en bedrijven worden gebruikt. De
bedrijfsruimten zijn ook onderdeel van het facilitypoint (zie Structuurplan
Bedrijventrerrein Boekelermeer paragraaf 10.2.3.).
10.2J

RegioDnal/gemeeDtelijk niveau
Intergemeentelijke strucluurvisie HAL (1995)
Vanuit het HAL-samenwerkingsverband is een intergemeentelijke structuurvisie
opgesteld. De betrokken gemeenten beschouwen de visie als een nadere uitwerking van
het Streekplan Noord-Holland-Noord voor de ruimtelijke inrichting, In de visie is geen
ontwikkelingsrichting voor het plangebied geformuleerd.
Structuurplan Bedrijventerrein Boeketermeer Zuid 2 en Zuid 3(1999)
In het Structuurplan Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 en 3 is op hoofdlijnen een
beschrijving gegeven van de (niimtelijke) ontwikkeling, In het Structuurplan zijn een
aantal voorzieningen opgenomen die betrekking hebben op de realisatie van het AZ
stadion in het gebied Kooimeer. Het gaat ten eerste om de aanleg van een facility-point
binnen de bypass. Dit is een geheel van collectieve voorzieningen voor het
bedrijventerrein, zoals bank/postagentschap, kinderopvang, horecavoorzieningen, maar
ook een gemeenschappelijk parkeerterrein voor personenauto's/vrachtwagens.
Tevens is rekening gehouden met een ruimtelijke reservering voor een parkeerterrein van
600 plaatsen in de Boekelermeer mede ten behoeve van het nieuwe AZ stadion en
facilitypoint.
Over de ontsluitingsstructuur van de Boekelermeer met betrekking tot openbaar/
collectief vervoer wordt het volgende gezegd in het Structuurplan. De combinatie
grootschalig bedrijventerrein, AZ stadion, grootschalig parkeerterrein en nevenfuncties
bieden zeer goede perspectieven voor de ontwikkeling van een multifunctioneel
transferium. Het transferium is gericht op verschillende stromen: woon-werk randstad,
woon-werk Boekelermeer, binnenstad en kustverkeer. Deze combinatie van aspecten
maakt dat de gemeente Alkmaar een inspanningsverplichting op zich neemt om de
aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding tussen het bedrijventerrein
en Alkmaar CS te realiseren.

'

C-locatie: optimaal bereikbaar per auto, geen eisen m.b.t. openbaar vervoer, goede
bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau, parkeerfaciliteiten afgestemd op
het type bedrijven, congestievrije aansluiting op de hoofdtransportassen
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103

Eerder geDomen besluiten
Met betrekking tot het plangebied zijn de onderstaande besluiten reeds genomen:
• aanleg bypass A9 is reeds opgenomen in bestemmingsplan Boekelermeer (7
november 1999).
• provinciaal besluit streekplanaanpassing in verband met bedrijven locatie
Boekelemieer vindt plaats in het kader van de partiële herziening van het streekplan.
Het ontwerp hiervoor wordt september 2000 verwacht.
• gemeenteraadsbesluit "locatiekeuze nieuwe AZ stadion" {14 oktober, 1999)
• richtlijnen MER (14 oktober 1999)
De genoemde besluiten scheppen het kader voor de beschrijving van het initiatief in deze
MER-studie.

10.4

Te nemen besluiten
De bouw van het nieuwe AZ stadion dient dusdanig gepland te worden, dat AZ uiterlijk
na de winterstop van het voetbalseizoen 2001/2002 het nieuwe stadion in gebruik kan
nemen. De bouw vergt een jaar. AZ wenst daarom eind 2000/begin 2001 over een
bouwvergunning van de gemeente Alkmaar te beschikken.
De bouwvergunning moet zijn afgestemd met het bestemmingsplan en de
milieuvergunning. Relevante besluiten in het komende jaar zijn:
1. hel vrij stel lingsbesluit (artikel 19 WRO) van het bestemmingsplan; besluit van de
gemeente Alkmaar
2. het instemmingsbes luit met voornemen tot vrijstelling van het bestemmingsplan;
besluit van de provincie Noord-Holland
3. de beschikking op de aanvraag voor milieuvergunning, besluit van gemeente
Alkmaar.
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VERKEER EN VERVOER

11.1

Inleiding
Het nieuwe AZ stadion zal bij wedstrijden vervoersstromen genereren, die vooral in de
directe omgeving van het stadion invloed zullen hebben op de verkeerssituatie. Deze
vervoersstromen hebben een incidenteel karakter.
Het transferium betekent een 'permanente' dagelijkse beïnvloeding van de verkeersstromen. Verkeersstromen die ontstaan door bedrijfsmatige nevenactiviteiten zijn zeer
beperkt. Hieraan zal geen aandacht worden besteed in de elTectbeschrijving.
De effectbeschrijving over verkeer en vervoer is onderverdeeld in de volgende aspecten:
• mobiliteit
• bereikbaarheid
• parkeren
• verkeersveiligheid
Bij het aspect mobiliteit wordt de omvang van het personenverkeer weergegeven.
Bereikbaarheid is het aspect dat betrekking heeft op de mate waarin het verkeer op een
adequate wijze haar bestemming bereikt. Bij het aspect parkeren gaat het om de
bereikbaarheid en capaciteit van de parkeermogelijkheden. Bovendien wordt aandacht
besteed aan het voorkomen van parkeeroverlast. Het aspect verkeersveiligheid geeft
tenslotte een indicatie van het aantal verkeersongevallen en de mate van verkeersdreiging.
In de effectbeschrijving van het MER wordt niet ingegaan op geluidsbelasting door het
wegverkeer. De redenen hiervoor zijn dat:
• de bypass in de referentiesituatie in 2010 op werkdagen wordt belast met circa
45.0000 a 50.000 auto's/etmaal. Het stad ion verkeer voegt daaraan op een
representatieve werkdag (woensdag) circa 3.000 auto's toe. Dit is een toename van
slechts 6% extra verkeer;
• van de toegevoegde 3.000 auto's tenminste de helft (vertrekken) valt in de
avondperiode (19.00-23.00 uur). Deze worden volgens de Wet geluidhinder niet
meegenomen bij het bepalen van de maatgevende geluidsttuatie;
• op zaterdagen geldt ongeveer een gelijke situatie als voor een werkdag; de referentie
intensiteit op de Ommering is dan op etmaalbasis iets lager;
• op zondag is de normale verkeersintensiteit aanzienlijk lager dan op werkdagen;
toevoeging van het stadionverkeer op zondagmiddag komt niet hoger dan de
werkdagintensiteit.
De effectbeschrijving richt zich met name op de voetbalwedstrijden die door het eerste
elftal van AZ worden gespeeld. De verkeers beïnvloed ing door bezoekers van wedstrijden
van het tweede elftal zijn naar verwachting zeer beperkt.
De onderzoeksopzet is als volgt: Ten eerste zal het beleid met betrekking tot verkeer en
vervoer worden beschreven, waarbij de nadruk ligt op het gemeentelijke beleid. Uit het
SbcMnfAZ'MERAZMdiai
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beleid worden de toetsingscriteria geformuleerd. Vervolgens wordt de huidige situatie
beschreven, waarna ook de autonome ontwikkeling tot 2010 wordt weergegeven.
Tenslotte zullen aan de hand van de autonome ontwikkeling de milieueffecten in kaart
worden gebracht.

11.2

Beleid en toetsingscriteria
Structuurschema Verkeer en Vervoer II (1990)
Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel d: de regeringsbeslissing ( S W lld) bevat de hoofdlijnen van het verkeers- en vervoerbeleid tot en met het jaar 2010. Het
beleid is gericht op het verzekeren van een goede bereikbaarheid onder de voorwaarde
dat de grenzen van de duurzame samenleving niet worden overschreden.
Verbetering van de bereikbaarheid wordt voorgestaan met een hogere kwaliteit van de
verkeersafwikkeling, onder andere door minder files, betere ontsluitingen, een efficiënter
gebruik van de infrastructuur en verbetering van het openbaar vervoer. In alle
bestemmingsplannen die vanaf 1992 worden vastgesteld, behoren bedrijven op verkeersen vervoersgunstige locaties te worden gesitueerd.
Momenteel wordt een Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (NVVP) opgesteld. Zaken die
hierin aan de orde komen zijn het beter benutten van bestaande infrastructuur en
differentiatie van de bereikbaarheid. Dit laatste wil zeggen bereikbaarheid voor bepaalde
doelgroepen zoals het economisch belangrijk verkeer en het collectief personenvervoer.
Het plangebied biedt ruime ontsluitingsmogelijkheden voor supporters, maar ook voor de
werknemers van de bedrijven onder de tribunes van het stadion.
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1999-2003
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) is een uitvoeringsprogramma, waarin jaarlijks projecten worden opgenomen, waarvoor een planstudie mag
worden uitgevoerd. In het MIT is over bereikbaarheid een streefbeeld geformuleerd:
'Voor het woon-werkverkeer vanuit de landelijke gebieden dienen hoogwaardige
gecombineerde auto-openbaar vervoersverbindingen aangeboden te worden in de vorm
van transferia'.
Een transferium is een uitwissel ingspunt tussen het openbaar vervoersysteem en het
autosysteem. De belangrijkste uitgangspunten voor een transferium zijn:
• Uitstekende bereikbaarheid van het transferium per auto;
• Minimaal tijdverlies op het transferium;
• Een uitstekend functionerend openbaar vervoersysteem;
• Een logische ligging van het transferium tussen herkomst en bestemming.
Een transferium op de locatie Kooimeer voldoet, mits een hoogwaardige OV-verbinding
met het centrum tot stand komt, aan de uitgangspunten.
Beleidsplan Verkeer en Vervoer (concept)
De gemeente Alkmaar heefï een concept Beleidsplan Verkeer en Vervoer geformuleerd.
Het beleid hierin is gericht op het versterken van Alkmaar als een complete en vitale stad
met een hoogwaardig woon-, werk- en voorzieningencentrum voor een grote regio.
Kernbegrippen zijn leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid.
•nci20D0

-64-

StkMng AZ/MER AZ tadk»

openbaar vervoer, langzaam verkeer en economisch noodzakelijk verkeer krijgen
prioriteit ten behoeve van een duurzame ontwikkeling.
Ten aanzien van de bereikbaarheid/verkeersafwikkeling wordt gestreefd naar een
optimale verkeersdoorstroming op de Ring rond Alkmaar om zodoende het centrale
stadsgebied zoveel mogelijk te ontlasten.
Het openbaar vervoer krijgt een hoge prioriteit voor de ontsluiting van de binnenstad. De
ontwikkeling van openbaar vervoercorridors wordt nagestreefd. De HAL-OV-corridor is
daarbij het eerst aan de orde. Lang parkeren bij de Ring wordt door openbaar vervoer
ondersteund.
De fiets krijgt een volwaardige plaats krijgen binnen het verkeers- en vervoerbeleid.
Vooral op korte afstanden moet de fiets een belangrijker vervoermiddel worden en ook
moet de relatie met het openbaar vervoer worden verbeterd.
De parkeerdruk in het stadscentrum is hoog en neemt nog toe. De fysieke mogelijkheden
van het centrum zijn beperkt en optimale benutting van de beschikbare parkeercapaciteit
is geen afdoende oplossing. De gemeente Alkmaar ontwikkelt flankerend beleid gericht
op de afname van de parkeervraag. Het betreft hier met name het bevorderen van het
gebruik van flets en openbaar vervoer. Daarnaast kunnen P&R-terreinen aan de rand van
de stad. gecombineerd met een openbaar vervoersverbinding naar het centrum, de
parkeerdruk in het centrum verlagen.
De nieuwe aanpak van de verkeersonveiligheid, die op alle overheidsniveaus wordt
gevolgd, bestaat uit een preventieve benadering. De benadering heeÜ het credo
'Duurzaam Veilig'. De essentie daarvan is het voorkomen van verkeersongevallen in
plaats van het achteraf bestrijden. Door een betere weginfrastructuur, met per
wegcategorie voor de gebruiker herkenbare situaties, kan duidelijker verkeersgedrag
worden bereikt en onzekerheid van de weggebruiker worden weggenomen.
Voor de gemeente Alkmaar biedt de ontwikkeling van een transferium gekoppeld aan het
stadion de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de oplossing van de verkeersproblematiek op stedelijke en op het regionale hoofdwegennet.
Locatiekeuze onderzoek (1999)
Het localiekeuze onderzoek betreffende het nieuw te bouwen AZ stadion resulteerde in
een voorkeur voor de locatie Kooimeer in Alkmaar-Zuid. Bij de uiteindelijke afwegingen
hebben onder andere ruimtelijke, planologische, milieukundige, verkeerskundige en
veiligheidsaspecten een rol gespeeld.
In verkeerskundig opzicht afzonderlijk bleek deze locatie voor het stadion de naast-beste.
Voorts werd deze locatie wel voor een transferium het meest kansrijk geacht.
De algemene gemeentelijke beleidspunten in relatie tot het aspect mobiliteit zijn ten
eerste geleiding en beperking van de mobiliteit. Ten tweede wordt het stimuleren
alternatieve vervoerswijzen voor de auto voorgestaan. Gemeentelijk beleid met
betrekking tot het aspect bereikbaarheid is gericht op een goede verkeersdoorstroming op
de Alkmaarse Ring.
Voor het aspect parkeren richt het beleid zich onder andere op het voorkomen van
parkeeroverloop van stad ion bezoekers. Daarnaast richt het gemeentelijk beleid zich op
het benutten van parkeermogelijkheden aan de periferie van de stad. Tenslotte is er
gemeentelijk beleid ten aanzien van verkeersveiligheid geformuleerd. Hierbij gaat het
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om verminderen van verkeersongevallen en -slachtoffers en het werken aan een
duurzaam veilig verkeerssysteem.
Uit de bovenstaande gemeentelijke beleidspunten op het gebied van verkeer en vervoer
zijn de toetsingscriteria afgeleid. Deze zijn in het onderstaande kader beschreven.
Mobiliteit
• intensiteiten autoverkeer
• kwaliteit reismogelijkheden per openbaar vervoer
• kwaliteit fietsvooizieningen
Bereikbaarheid
• congestiekans op de Ring
Parkeren
• aantal en locatie parkeerplaatsen
• wachttijden bij verlaten stadionterrein
Verkeersveiligheid
• positie langzaam verkeer ten opzichte van gemotoriseerd verkeer
• vormgevingseisen Duurzaam Veilig

11.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Algemeen
Door de toenemende verkeersdruk gaat de leefbaarheid van Alkmaar en omgeving steeds
verder achteruit en wordt de regionaal verzorgende functie alsmede de recreatieve
waarde van Alkmaar bedreigd. Om dit mede te helpen voorkomen dient het vervoersaanbod in goede banen te worden geleid.
Supporters
Voor de beschrijving van de effecten rond het thema verkeer en vervoer is het van belang
te weten wat globaal de herkomst is van de supporters. Hiervoor worden gegevens van
het bestaande stadion gebruikt. Het bestaande AZ stadion heeft een capaciteit voor 8.400
supporters. Een groot deel hiervan is seizoenkaarthouder, namelijk circa. 5.700. Tabel 13
geeft de huidige verdeling naar herkomst.
Er wordt vanuit gegaan dat deze verdeling ook in de toekomstige situatie gehandhaafd
blijft.
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Tabel 13 Overzicht van deseizoenclubkaarthouders (1998/1999)

Alkmaar
Alkmaar Zuid
Alkmaar West
Alkmaar Noord-St.Pancras

Totaal

aantal
972
236
1078

2286

Omgeving
Zaanstreek
Regio Hoorn/Enkhuizen
Regio Heerhugowaard
Kop Noord-Holland
Heiloo
Bergen/Schoorl
Noord-Kennermerland
Overig
Totaal

aantal
280
452
1002
415
331
172
504
238
3394

Mobiliteit
De belangrijkste aanrijroutes naar het gebied Kooimeer zijn de A9 en de Ring rond
Alkmaar (figuur 4.2). Alkmaar vormt het concentratiepunt van diverse verkeersstromen
uit de kop van Noord-Holland. Vanuit hier vindt een gebundelde afwikkeling van het
verkeer plaats over de A9 in zuidelijke richting. De Ring is een verdeelweg van het
stedelijk verkeer en het regionale verkeer.
De A9 en de Ring behoren tot de categorie hoofdwegen met hoge verkeersintensiteiten.
In de komende jaren wordt een verkeersgroei op deze wegen verwacht. Vooral op het
oostelijke deel van de Ring zal de verkeersgroei aanzienlijk zijn onder invloed van een
forse uitbreiding van woningbouw en werkgelegenheid in het HAL-gebied. De te
verwachten verkeersgroei bedraagt hier circa 40% tot hel jaar 2010. De bijgevoegde
kaarten van het belaste autonetwerk voor de huidige situatie 1997 en de autonome
ontwikkeling 2010 geven een beeld van de verkeersintensiteiten in de avondspitsperiode
(Kaart 5 en 6).
De locatie Kooimeer en het naastgelegen deel van het bedrijventerrein Boekelermeer
worden in de huidige situatie niet ontsloten door het openbaar vervoer. De buslijn die het
dichtste bij de locatie komt is het stadsvervoer dat door de woonwijken Kooimeer en
Overdie loopt.
In het kader van de vaststellingsprocedure van het Structuurplan Boekelermeer-zuid
heeft de gemeente Alkmaar besloten een inspanningsverplichting op zich te nemen om
een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding lot stand te brengen met het NS-stalion
van Alkmaar. In de autonome ontwikkeling wordt er vanuit gegaan dat deze openbaar
vervoersverbinding tot stand komt. De exacte uitwerking daarvan is in dil stadium nog
onduidelijk.
Voorts heeft Alkmaar in de huidige situatie een snelle busverbinding mei de randstad
(o.a. Amsterdam, Schiphol). De frequentie van de verbinding is echter laag en de
opstapplaatsen hebben geen kwaliteit. In de autonome ontwikkeling wordt geen
verandering voorzien voor deze buslijn.
In de huidige situatie zijn er geen busverbindingen vanaf locaties buiten Alkmaar
richting het centrum van de stad en het strand voor het vervoer van toeristen. Ook in de
autonome ontwikkeling wordt dit niet voorzien.
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In de huidige situatie zijn geen fiets voorzien in gen in het plangebied aanwezig. Wel
bestaan in de autonome ontwikkeling mogelijkheden voor fietsers die vanaf het
bedrijventerrein Boekelermeer richting het centrum van Alkmaar willen fietsen. Zij
maken gebruik van de fietstunnel vanaf de Boekelermeer, die aansluit op de
Hadewychstraat of van de tunnel die parallel loopt aan het Noordhollands kanaal.
Bereikbaarheid/verkeersafwikkeling
De verkeersafwikkeling op de A9/N9 is binnen de regionale directie Noord Holland van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderwerp van studie.
De Ring rond Alkmaar is in de huidige situatie in de spitsperioden op werkdagen en op
de zaterdag volbelast. Op delen van de Ring is dan sprake van verkeerscongestie. Buiten
de genoemde spitsperioden is nog wel voldoende capaciteit.
Door de te verwachten verkeersgroei zullen de problemen toenemen in de autonome
ontwikkeling. Verwacht wordt dat de congestieproblemen zich in de toekomst zullen
gaan uitstrekken over langere perioden van de dag.
De bypass tussen de A9 en de oostelijke Ring wordt thans aangelegd. Hierdoor zal het
verkeersplein Kooimeer worden ontlast. De splitsing van de A9 en de bypass wordt
ongelijkvloers uitgevoerd. Het kruispunt bypass/Ommering/Smaragdweg wordt uitgerust
met verkeerslichten en een groot aantal opstel stroken, met name in de hoofdrichtingen.
Op korte termijn zal worden gewerkt aan het optimaliseren van de beslaande kruispunten
op de Ring. Op langere termijn wordt door de betrokken overheden het realiseren van
ongel ij kvloerse knooppunten als noodzakelijke oplossing gezien. Verkennende studies
en planvoorbereiding zijn echter nog niet gestart.
Het westelijke deel van de Alkmaarse Ring maakt deel uit van de route naar de kust. De
forse verkeersstromen van dagrecreanten leiden hier op vele dagen per jaar tot
verkeerscongestie. Bovendien is het tekort aan parkeermogelijkheden bij de recreatieve
bestemmingen langs de kust een groot probleem.
Verkeersveiligheid
In de huidige situatie is beperkt aandacht besteed aan het principe van Duurzaam veilig.
In de autonome ontwikkeling komt dit uitgewerkt aan de orde. De hoofdaanvoerwegen
naar de locatie Kooimeer hebben in de autonome ontwikkeling een vormgeving en
inrichting die voldoet aan de eisen van het Duurzaam Veilig-principe. Fysieke scheiding
van verkeersoorten en van rijrichtingen, geminimaliseerd aantal aansluitpunten/kruispunten en aangepaste snelheidslimieten in de invloedssfeer van de kruispunten zijn
de belangrijkste kenmerken.
Transferium
Er is in de huidige situatie een verbinding tussen Alkmaar en de Randstad, maar de
opstapplaatsen hebben geen kwaliteit en de frequentie is laag (Gemeente Alkmaar
2000a). Verwacht wordt dat ook in de autonome ontwikkeling behoefte blijft bestaan aan
een dergelijke verbinding.

mei 2000

-70-

Sbclidrs AZ/MER AZ lUdion

U.4

ElTectbeschrijving voorgenomen activiteit

11.4.1

Stadion
Het nieuwe stadion Kooimeer biedt plaats aan 13.500 toeschouwers. Aangenomen wordt,
dat het spreidingspatroon (procentuele verdeling) van de herkomst van de eigen
supporters niet of nauwelijks zal veranderen ten opzichte van de huidige situatie. De
bezoekers komen lopend, op de fiets, met de auto of de bus naar het stadion. Verwacht
wordt dat de bezoekers zijn verdeeld over de vervoersmodaliteiten zoals beschreven in
tabel 14. Hieruit komt mede naar voren, dat er een redelijke stroom supporters met het
openbaar vervoer reist. Wellicht is inzet van extra (stads)bussen tijdens wedstrijden
noodzakelijk.
Tabel 14 Vervoersmodaliteiten supporters (toekomst qe situatie)
aantal
aantal
Vervoersmodaliteit
personen
voertuigen
eigen supporters:
7.500
auto
3.000
1.500
stadsbus/OV
3.000
fiets
3.000
lopend
250
bezoekende supporters:
touringcar/bus

25

1.250

Mobiliteit
Intensiteiten autoverkeer
Op wedstrijddagen (woensdag, zaterdag, zondag) zal het extra verkeer van het stadion
hogere intensiteiten veroorzaken op (delen van) de Alkmaarse Ring en de A9. Op de
woensdagavond (aanvang wedstrijd 19.30 uur) is er een overlap van de aanvoer van
auto's naar het stadion en de reguliere avondspitsperiode (15.30 tot circa 18.30 uur). Op
de zaterdagavond (aanvang wedstrijd 19.30 uur) valt de aan- en afvoerperiode van het
autoverkeer buiten de reguliere spitsperiode (14.00-17.00 uur). Uit tellingen op de
Kennemerstraatweg nabij het bestaande stadion wordt geconstateerd, dat de aanvoer op
zaterdag vanaf circa 17.30 uur op gang komt. Er is dus geen overlap in verkeersstromen.
Op de zondagmiddag (aanvang wedstrijd 14.30 uur) zijn de normale verkeersintensiteiten doorgaans aanzienlijk lager dan op werkdagen c.q. zaterdagmiddag.
Piekdagen in het strandbezoek vormen daarbij een uitzondering. Veel van die piekdagen
zuilen echter in de zomerperiode vallen, buiten het voetbalseizoen. Ook op zondagen
worden geen grote negatieve effecten in vergelijking lot de referentiesituatie verwacht.
Kwaliteit openbaar vervoer
De te realiseren hoogwaardige openbaar vervoersverbinding tussen het bedrijventerrein
Boekelermeer en het NS-station zal de stadionbezoekers in beginsel een goede
reismogelijkheid bieden, zowel als voor/natransport van het NS-slation als
vervoersverbinding vanuit het centrum van Alkmaar. Deze openbaar vervoersverbinding
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kan ertoe bijdragen dat de keuze van vervoerwijze van supporters naar het stadion
verschuift van auto naar openbaar vervoer.
Kwaliteit fielsvoorzieningen
De locatie Kooimeer zal vanuit Alkmaar voor fietsverkeer worden ontsloten door middel
van een fietstunnel onder de Ringweg door. Deze tunnel zal aansluiten op het bestaande
fietspad langs de noordzijde van de Ommering. Daarmee wordt aangesloten op het net
van stedelijke fietsverbindingen in Alkmaar.
Op het stadionterrein zelf wordt voorzien in een stallingsgelegenheid voor fietsen (3.000
plaatsen) op een locatie, direct bij de uitmonding van de fietstunnel, buiten het gedrang
van het autoverkeer en toch in de nabijheid van een toegang naar de tribunes.
Op de korte afstand, met name vanuit Alkmaar, is het gebruik van de fiets naar het
stadion een alternatief voor de auto. Enerzijds draagt de kwaliteit van de
fietsvoorzieningen daaraan bij en anderzijds wordt de concurrentiepositie van de fïets
gunstig beïnvloed door de (onvermijdelijke) wachttijd voor de auto's bij het verlaten van
het stadionterrein.
Bereikbaarheid
De relatief lage verkeersintensiteiten van het 'normale' verkeer op de zondagmiddag
zullen met toevoeging van het sladionverkeer geen problemen geven in de
verkeersafwikkeling op de hoofdwegen nabij het gebied Kooimeer.
Op zaterdag komen de autostromen naar het stadion op gang net na de normale
zaterdagmiddagspits. Uitgaande van een zekere spreiding in de aankomsten (zoals bij het
bestaande stadion) in de periode 17.30-19.30 uur, zal het extra autoverkeer naar het
stadion geen problemen veroorzaken in de verkeersafwikkeling.
Op woensdag is de situatie anders. Op woensdag is er een overlap met de reguliere
avondspits, zodat een langer durende spitssituatie zal ontstaan met deels hogere
intensiteiten dan op normale werkdagen. Voorts zijn er zijn twee factoren die in de
toekomst op de woensdag de problemen van de verkeersafwikkeling in de omgeving van
het gebied Kooimeer zullen versterken. Allereerst is er de te verwachten sterke
verkeersgroei op het oostelijke deel van de Ring (met circa 40% tot het jaar 2010). Ten
tweede is een zeer groot deel van de supporters van AZ afkomstig uit noordelijke en
oostelijke richting en gebruiken de oostelijke Ring als aanrijroute naar het stadion. Deze
route is reeds zwaar belast als gevolg van ontwikkelingen in het HALgebied.
Parkeren
Aantal en locatie parkeerplaatsen
De parkecrcapaciteit op eigen terrein van het stadion is niet toereikend voor alle auto's
van de wedstrijdbezoekers. Van de 3.000 benodigde parkeerplaatsen worden er 1,750 op
het stadionterrein gerealiseerd. Voorts worden de overige 1.250 parkeerplaatsen aan de
zijde van de Boekelermeer gesitueerd. Enerzijds kan hiervoor aanvullende parkeergelegenheid worden aangelegd en anderzijds kan dubbelgebniik van parkeerterreinen bij
bedrijven op het bedrijventerrein Boekelermeer plaatsvinden. Eventueel zullen hiervoor
pendelbussen worden ingezet.
Aan deze gestructureerde parkeeroverloop -mits adequaat begeleid- zijn op zich geen
verkeerskundige bezwaren verbonden. Het biedt ten aanzien van de verkeersafwikkeling
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bij het ieegstromen van het stadionterrein zelfs voordeel. De elders geparkeerde auto's
kunnen via de alternatieve route Smaragdweg/Diamantweg worden afgewikkeld naar de
oostelijke Ring en belasten zodoende niet het kruispunt Smaragdweg/bypass.
Een bijzonder aandachtspunt is het voorkomen van een ongecontroleerde parkeeroverloop. De praktijk van een gestructureerde overloop naar parkeerterreinen op het
bedrijfsterrein Boekelermeer zou kunnen uitlokken, dat er in dal gebied ook bezoekers
gaan parkeren op niet daarvoor aangewezen plaatsen, dichter bij het stadion, AZ zal
stewards opleiden die toezien op het parkeren.
Wachttijden bij verlaten stadion
Een afwikkelingsprobleem van bijzondere aard doet zich voor bij het vertrek van de
auto's na afloop van de wedstrijd. Anders dan bij aankomst, vindt het vertrek van de
stadionbezoekers buitengewoon geconcentreerd plaats. Hel kruispunt Smaragdweg/
bypass/Ommering fungeert daarbij als doseerpunt.
Aan de hand van een globale analyse met behulp van het rekenprogramma COCON
wordt ingeschat, dat dit kruispunt (met vormgeving volgens tekening NH.03 van de
Grontmij. d.d. 14-02-99) goed regelbaar is. Voor de uitstroomsituatie na afloop van de
wedstrijden is een speciaal regetprogramma wenselijk, met een relatief lange cyclustijd
(bijvoorbeeld 120 seconden), waarin maximale groentijd wordt toebedeeld aan de
Smaragdweg (uitstroom stadion). De verwerking van alle auto's van het stadionterrein
zal daarbij ongeveer I uur in beslag nemen.
De onvermijdelijke wachttijden bij het uitrijden van het stadionterrein na de wedstrijd
kunnen aanleiding zijn voor parkeeroverloop naar aangrenzende gebieden. Om
wachttijden (van een half uur tot I uur) te ontlopen, zullen bezoekers wellicht gaan
proberen om op alternatieve locaties in de directe omgeving van hel stadion te parkeren.
Gebieden die liggen binnen een extra loopafstand van 10 è 15 minuten zijn het
aangrenzende gedeelte van het bedrijventerrein Boekelermeer, alsmede de zuidelijke
gedeelten van de woonwijken Overdie en Kooimeer. Voor wat betreft dat laatste moet
worden opgemerkt dat de aanwezige singel langs de Ommering een fysieke barrière
vormt tussen het stadionterrein en de woonwijken; los van de werkelijke extra looptijd
zal het omlopen een zekere drempel opwerpen. Verwacht wordt dat de parkeeroverlast in
de woonwijken zeer beperkt zal zijn.
Verkeersveiligheid
Positie langzaam verkeer
In de directe omgeving van het stadion voorziet het plan in een volledig gescheiden
afwikkeling van fietsverkeer en autoverkeer. Langs de aanvoerwegen liggen vrijliggende
fietspaden en de kruisingen met drukke verkeerswegen (verlegde Ommering en bypass)
zijn ongelijkvloers aangelegd in de vorm van een fietstunnel. De kans op verkeersongevallen van fietsers is door deze voorzieningen minimaal.
Duurzaam Veilig verkeerssysteem
Op de vier takken van het kruispunt Smaragdweg/bypass/Ommering zijn de rijrichtingen
fysiek gescheiden door een tussenberm. Dit heeft een gunstige invloed op de
verkeersvei 1 igheid.
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Het kruispunt zelf wordt geregeld met verkeerslichten. Inherent aan deze kruispuntvorm,
zijn hier verkeersongevallen te verwachten met vooral als toedracht "kop-staarlbotsing"
en "fout-uitgevoerde voorsorteermanoeuvre". Op dit type kruispunten vinden vrijwel
geen voorrangsongevallen plaats, maar die weinige voorrangsongevallen zijn veelal
bijzonder ernstig qua afloop.
Op het verkeersplein Kooimeer is in het plan ten behoeve van het stadion voorzien in een
in/uitgang voor hulpdiensten. Uit oogpunt van verkeersveiligheid op het plein dient
voorkomen te worden dat ander verkeer van die toegang gebruik gaat maken. AZ zorgt
voor een afsluiting.
11.4.2

Transferium
Bij aanvang van deze MER studie is geen gefundeerde schatting van het aantal
gebruikers van het transferium bekend. Zo'n schatting is wellicht mogelijk met de
resultaten van de landelijke studie naar transferia. Aangezien het aantal gebruikers niet
bekend is, is een kwantitatieve beschrijving van de effecten van het transferium niet
mogelijk gebleken. De effecten zijn daarom kwalitatief beschreven.
Mobiliteit
Intensiteiten autoverkeer
De parkeerruimte van het stadion zal onderdeel worden van een {park en ride)
transferium. In het transferium kunnen met name bezoekers van de stad en bezoekers van
de kust worden opgevangen. Voorts kan het transferium dienen als verzamelpunt voor
reizigers naar de randstad.
Het gaat in dit plan in de eerste plaats om een bestemntingstransferium. Beslemmingstransferia liggen aan toevoerwegen van stedelijke agglomeraties, vooral gericht op
vermindering van congestie en opvang van het verkeer in het stedelijk gebied. Omdat ze
dicht bij de bestemming liggen leveren bestemmingstransferia in verhouding een
beperkte bijdrage aan de reductie van het aantal autokilometers. Wel kunnen
bestemmingstransferia een behoorlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de
bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad.
In de praktijk gaat het veelal om mengvormen van typen transferia. Ook in het
onderhavige geval is een functie als herkomsltransferium in beeld ten behoeve van het
vervoer naar de regio Amsterdam/Schiphol. Dit type transferium ligt in of nabij
herkomstgebieden, waardoor ze een forse bijdrage leveren aan de reductie van het aantal
kilometers.
De locatie van het transferium is gunstig, aan de rand van de stad en direct ontsloten aan
de autosnelweg A9. Uitgaande van de realisering van de HOV-verbinding naar het NSstation/stadscentrum, kan met het bestemmingstransferium een reductie van de autointensiteiten op het stedelijke wegennet worden bewerkstelligd. De resultaten van
doorrekenen van het stadsregionale verkeersprognosemodel (HAL-model) laat een
verkeersvermindering zien op o.a. de radiale aanrijroutes naar het centrale stadsgebied,
de Vondelstraat en de Kennemerstraatweg als een transferium wordt aangelegd op de
Kooimeer.
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Het bestemmingstransferium heeft ook potentie om te ftjngeren als overloop voor de
parkeerplaatsen aan de kust in Egmond en Bergen. Op drukke dagen dient daartoe een
aparte buspendel te worden ingezet die de strandbezoekers naar hun bestemming
vervoert. De te verwachten reductie van de verkeersintensiteiten betreft niet alleen de
route naar/van de kust, maar ook het parkeerzoekverkeer bij de bestemming.
De piotentiële functie als herkomsttransferium betreft de overstap op de reeds bestaande
snelle busverbinding naar de regio Amsterdam/Schiphol en het carpoolen. De reductie
van auto-intensiteiten op het stedelijk wegennet, inclusief de Alkmaarse Ring, zal
marginaal zijn. In het voor/natransport zal de auto een dominante plaats innemen.
Daarnaast kunnen het openbaar vervoer (HOV-lijn) en de fiets een rol spelen. Het effect
van het herkomsttransferium op de wegen naar de randstad (o.m. de A9) vertaalt zich
vooral in een reductie van het aantal autokilometers.
Gezien de mengfiinctie van het transferium is het op dit moment onzeker hoeveel
bezoekers gebruik zullen maken van de bestemmingsfunctie en hoeveel mensen het
transferium zullen benutten als herkomsttransferium. Hierdoor is het niet mogelijk
gebleken de reductie van het aantal autokilometers te kwantificeren.
Kwalileil openbaar vervoer
Een belangrijke eis voor de realisering van het transferium is, dat voorzien wordt in
hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen. Er is een concreet voornemen om een
hoogwaardige busverbinding tot stand te brengen tussen Boekelermeer/transferium en
het stadscentrum/NS-station. Verder is er de bestaande snelle busverbinding met de regio
Amsterdam. Deze heeft echter een lage frequentie. Voor een pendelbus naar de kust
bestaan nog geen concrete plannen.
KwaliIe il fietsvoorzieningen
De bereikbaarheid van het herkomsttransferium is ook van belang voor de fiets. Voor het
fietsverkeer zijn uitstekende voorzieningen in het plan opgenomen. De ongelijkvloerse
kruising van de (verlegde) Ommering met aansluiting op het vrijliggende fietspad langs
de Ommering geeft rechtstreeks aansluiting op het stedelijke fietsnetwerk. Bij het
verkeersplein Kooimeer komen de vrijliggende fietspaden langs de Vondelstraat, de
Heilooër Tolweg en de Ommering samen.
Parkeren en Verkeersveiligheid
Het aantal parkeerplaatsen op het stadionterrein zal naar verwachting ruim voldoende
zijn voor de onderscheiden transferium-functies.
Wat betreft het aspect verkeersveiligheid wordt verwezen naar de effectbeschrijving van
het stadion.
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11.5

EfTectbesch rijving van de varianten en het MMA
Variant collectief vervoer stadion
Stichting AZ onderzoekt de mogelijkheid om bussen vanuit diverse plaatsen uit de regio
te laten rijden op wedstrijddagen. Gedacht wordt aan vaste opstapplaatsen in o.a.
Heerhugowaard, Langedijk, Egmond, Castrïcum, Heiloo.
Om het autogebruik naar het stadion te beperken, is met name een speciale busdienst
vanuit Heerhugowaard/Langedijk kansrijk, i.v.m. het grote aantal supporters dat uit dit
gebied afkomstig is. Bovendien betekent dit enige verkeersvermindering op de qua
capaciteit meest kwetsbare aanrijroute, de oostelijke Ring rond Alkmaar, In de
voorgenomen activiteit is de intensiteit van het autoverkeer op de omliggende wegen een
aandachtspunt. Ten opzichte van de voorgenomen activiteit wordt het toetsingscriterium
intensiteiten autoverkeer beperkt negatief gewaardeerd.
Deze variant wordt opgenomen in het door AZ op te stellen vervoerplan voor de eigen
supporters.
Variant fietsenstalling
Bij deze variant wordt de fietsenstalling geplaatst zo dicht mogelijk bij het AZ stadion.
Hoewel dit voordelen oplevert voor de fietsers en zodoende het fietsgebruik bevordert,
wordt deze variant niet meegenomen in het MN4A. De reden hiervoor is dat er kruisende
fiets- en autoverkeersstromen ontstaan. Uit verkeersveiligheidsoogpunt is dit niet
wenselijk.
Variant afrijroute
De variant afrijroute heeft betrekking op de capaciteit van hel kruispunt Smaragdweg/bypass. In de voorgenomen activiteit wordt op dit kruispunt voorzien in 3 opstelstroken
op de Smaragdweg. De toevoeging van meer opstelstroken op de Smaragdweg verhoogt
de afrijcapaciteit vanaf het stadionterrein aanzienlijk. De wachttijden bij het verlaten van
het stadionterrein worden daardoor verkort, en tevens wordt de kans op ongewenste
neveneffecten van te lange wachttijden {ongecontroleerde parkeeroverloop) kleiner.
Aanbevolen wordt om tenminste ruimte te reserveren voor extra opstelstroken. De
wachttijden vanaf het stadiontertein wordt hierdoor kleiner. Dit toetsingscriterium wordt
hierdoor beperkt negatief gewaardeerd.
Variant openbaar vervoer
Naast de HOV-verbinding tussen de Boekelermeer en het stadscentrum zou het openbaar
vervoersysteem van het transferium kunnen worden uitgebreid met:
een pendelbus naar de kust, op drukke {zon)dagen;
een frequentieverhoging van de bestaande sneldienst naar de randstad.
In de zomerperiode is de verkeersdrukte hierdoor kleiner. Dit wordt gezien als een
beperkt positief effect, omdat het gaat om verbeteringen die een incidenteel karakter
hebben.
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Variant busroute
In het MMA zal een hoogwaardige vorm van openbaar vervoer naar het stadscentrum
een frequentie dienen te hebben van 5 A 10 minuten. Om een rechtstreekse en snelle
busverbinding tot stand te brengen, zou de route bij voorkeur dienen te lopen via een
aparte busstrook langs de wegen en op de kruisingen.
In het MMA dient de route van de bussen op het stadionterrein fysiek te worden
gescheiden van de parkeerroutes van de auto's. Ook kan in de tunnel onder de bypass één
van de drie geplande rijstroken dienen als busstrook in zuidelijke richting, zodat de vlotte
doorstroming bij het aansluitpunt naar de Smaragdweg is verzekerd.
Variant inrichting busstation
Ten aanzien van sociale veiligheid wordt in het MMA een aanbeveling gedaan. Een
belangrijke aanbeveling is, dat de haltes van het openbaar vervoer 'in het zicht' worden
gesitueerd op een overzichtelijke plaats en bovendien zo dicht mogelijk bij de
autoparkeerplaatsen (max. loopafstand 2S0m). Uitgaande van een busroute over het
stadionterrein is de zone ten noordwesten van het stadion aan te merken als een goede
locatie. Dit is in de voorgenomen activiteit de locatie waar de parkeerruimte voor de
bussen van de bezoekende partij is gesitueerd. Mogelijk zijn beide functies op die plaats
te combineren.
Ook ten aanzien van voetgangers worden in het MMA aanbevelingen gedaan. Deze
algemene eisen liggen op ontwerpniveau, maar kunnen tevens een ruimteclaim (kunnen)
inhouden. Het zijn de volgende:
veilige (bij voorkeur autovrije) looproutes tussen parkeerplaatsen en bushalte;
overzichtelijke oriëntatie op de bushaltes;
onderscheid in instap- en uitstapperrons;
overdekte wachtruimte bij de bushaltes.
Het MMA zal bestaan uit de voorgenomen activiteit aangevuld met de bovenstaande
varianten, met uitzondering van de variant waarbij de fietsenstalling wordt verplaatst.
11.6

Conclusies
Voor het thema verkeer en vervoer is de belangrijkste conclusie dat de voorgenomen
activiteit een beperkt negatief effect veroorzaakt voor de verkeersdrukte in het
studiegebied. De reden hiervan is dat er in de referentiesituatie in 2010 al een zeer grote
verkeersdrukte zal zijn op de wegen rond Alkmaar, als gevolg van de autonome groei
van het autoverkeer. Het verkeer dat wordt gegenereerd door de voetbalwedstrijden
brengt jaarlijks op een aantal woensdagavonden extra problemen met zich mee.
De parkeermogelijkheden zijn ruim aanwezig op het stadionterrein of in de directe
omgeving. Negatieve effecten die zich hierdoor voordoen zijn dat er grote drukte zal zijn
kort na de wedstrijd, omdat dan alle toeschouwers van het terrein af willen. De drukte zal
zich beperken tot 30-60 minuten na de wedstrijd.
Ten aanzien van verkeersveiligheid is het nieuwe stadion een verbetering. De stromen
van fiets- en autoverkeer zijn volledig gescheiden. Hierdoor is de kans op ongevallen
klein. Ook de kruispunten voor het autoverkeer zijn opgezet volgens de uitgangspunten
van Duurzaam Veilig.
Stlchdng AZ/MER AZ taOian
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Aanvullend wordt nog opgemerkt dat de verkeer en vervoerssituatie in het centrum van
Alkmaar, rond de Alkmaarderhout sterk zal verbeteren wanneer het stadion wordt
verplaatst naar de locatie in de Kooimeer.
Tabel 15 Effecten thema verkeer en vervoer AZ stadion
Aspect
Toetsingscriteria
Mobiliteit

intensiteiten autoverkeer
kwaliteit openbaar vervoer
kwaliteit fietsvoorzieningen
Totaal

MMA 1

Referentiesituatie
0
0
0
0

Voorgenomen
activiteit
01*

+
0

0/+
+
0/+

Bereikbaarheid

congestiekans
Totaal

0
0

Of'
01-

0/0/-

Parkeren

aantal en locatie parkeerplaatsen
wachttijden vanaf stadionterrein
Totaal

0
0
0

01•

0/0/0/-

Verkeersveiligheid

positie langzaam verkeer
duurzaam veilig
Totaal

0
0
0

+
+

+
+
+

+

De ontwikkeling van een transferium dat voorziet in snelle vervoersmogelijkheden via
openbaar vervoer naar Amsterdam/Schiphol kan een forse bijdrage leveren aan het
reduceren van het aantal autokilometers. De locatie Kooimeer is gunstig voor deze
functie als herkomsttransferium. Ook als herkomsttransferium voor regionaal verkeer
richting het centrum van Alkmaar en het strand reduceert het aantal autokiiometers.
Onduidelijk is nog hoeveel mensen daadwerkelijk van het transferium gebruik zullen
maken. Ten aanzien van de referentiesituatie in de Kooimeer levert de aanleg van een
transferium in z'n geheel een positief efTecl op voor de verschillende aspecten waarvoor
de effecten zijn beschreven.
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Tabel 16 Effecten thema verkeer en vervoer transferium
1 Aspect
Toetsingscriteria
Mobiliteit

intensiteiten autoverkeer
kwaliteit openbaar vervoer
kwaliteit fietsvoorz leningen
ToUal

Referentiesituatie
0
0
0
0

Voorgenomen
activiteit
0/+

+

0/+
+
+
+

+
+

MMA

Bereikbaarheid

congestiekans
Totaal

0
0

+
*

+
+

Parkeren

aantal en locatie parkeerplaatsen
Totaal

0
0

+

+
+

positie langzaam verkeer
duurzaam veilig
Totaal

0
0
0

+
+

Verkeersveiligheid
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*

+
+
+

+
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12

WOON- EN LEEFMILIEU

12.1

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt het thema woon- en leefmilieu uitgewerkt. De aspecten die aan
bod komen zijn: geluid, lucht, licht, afval, openbare orde en veiligheid. Het aspect
windhinder is niet meegenomen omdat er vanuit wordt gegaan dat gezien de grootte van
het stadion en de ligging geen effecten zijn te verwachten.
Bij de effectbeschrijvingen die in dit hoofdstuk aan bod komen is uitgegaan van een
afstand tussen de middenstip van het stadion en de woonwijk Overdie van ongeveer 200
meter.

12.2

Geluid

12.2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de geluidhinder die het stadion en aanverwante
activiteiten kan veroorzaken. Allereerst zal de wetgeving omtrent geluidhinder worden
beschreven en komen aspecten over de hinderbeleving aan bod. Aansluitend zijn de
toetsingscriteria geformuleerd. De huidige situatie en de autonome ontwikkeling worden
vervolgens beschreven voor het plan- en studiegebied. Tenslotte zijn de milieueffecten
van de voorgenomen activiteit en de variant bepaald.
Voor meer gedetailleerde informatie betreffende berekeningen en aannames wordt
verwezen naar het uitgevoerde akoestisch onderzoek "Prognose van de te verwachten
geluidbelasting" met kenmerk ML-IN20000272 van DHV Milieu en Infrastructuur BV.
Dit onderzoek is opgenomen in het bijlagcnrapport van hel MER.

12.2.2

Beleid en toetsingscriteria
Wet milieubeheer (1999)
In de Wet milieubeheer zijn regels opgenomen omtrent de normering van geluidhinder.
Voor geluidhinder van bedrijven, waar ook het AZ stadion onder valt, wordt onderscheid
gemaakt tussen indirecte en directe hinder. Onder indirecte hinder wordt hier ingevolge
artikel 1.1 tweede lid van de Wet milieubeheer verstaan de nadelige gevolgen voor hel
milieu veroorzaakt door de activiteiten die, hoewel plaatsvinden buiten het terrein van de
inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Hierbij moet men denken aan auto's en
bussen op het openbare gedeelte (transferium) rondom het stadion. Onder directe hinder
wordt verslaan het geluid dat afkomstig is van de activiteiten uit het stadion, zoals het
geluid van supporters maar ook van geluidsinstallaties en ventilatoren.
Onder indirecte hinder vallen alle vervoerbewegingen die plaatsvinden op het
omliggende parkeerlerTein(nen)/transferium. Voor het gemiddelde optredende geluids-
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niveau (LAr,LT) '^ c^" voorkeursgrenswaarde gesteld van 50 dB{A) en een maximale
grenswaarde van 65dB(A)' (Directoraat-Generaal milieubeheer, 1996).
Voor directe geluidshinder worden eisen gesteld aan het gemiddeld optredende
geluidniveau (L\f LT), maar ook aan optredende geluidpieken (L^max) (DirectoraatGeneraal milieubeheer, 1998). Samengevat gelden de volgende eisen over de
verschillende perioden van een dag, die worden gesteld voor nieuwe inrichtingen (Tabel
17).
Tabel 17 Te verwachten toetsinqswaarden voor directe neluidshtnder

Beoordelingsgrootheid
1
'-Aniix

6

Dagperiode
(07.00-19.00)
50
70 (75)

Avondperiode
(19.00-23.00)
45
65

:

Nachtperiode
(23.00-7.00)
40
60(65)

Het stellen van eisen aan het gemiddelde geluidsniveau geschiedt veelal op basis van het
referentieniveau ter plaatse of vastgesteld geluidbeleid voor de omgeving. De in de tabel
tussen haakjes gezette waarden kunnen op basis van bestuurlijke afweging door het
bevoegd gezag toegestaan worden in de milieuvergunning.
De toetsingswaarden van tabel 17 volgen uit het nationale beleid. Het nationale beleid
biedt hiervoor mogelijkheden middels Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid
voor lokaal geluidbeleid. De gemeente Alkmaar heeft vooralsnog geen eigen
geluidbeleid, waaraan nonnen kunnen worden ontleend.
Beoordeling mate van hinder
Op basis van de wetgeving zijn nonnen af te leiden voor de geluidsbelasting door de
voorgenomen activiteit. Hieruit wordt nog niet duidelijk wat de hinder zal zijn die door
de omwonenden wordt ervaren. In een onderzoek is het verband tussen de geluidsniveaus
van verschillende typen geluidsbronnen (industrie, wegverkeer etc) en de hinderbeleving
onderzocht (Miedema, 1993). Dit leidt voor de verschillende geluidsbronnen tot het
beoordelingssysteem dal is weergegeven in Tabel 18, In dit onderzoek worden de
onderstaande kwalificaties gebruikt ten aanzien van de mate van hinder van enkelvoudige
geluidsbronnen (Industrie).
Het beoordelingssysteem is grafisch weergegeven in figuur 13.1. Dit figuur geeft
duidelijk aan dat bij dezelfde geluidsniveaus industrie lawaai als hinderlijker ervaren
worden dan railverkeer.

' Hogere waarden dan 50 dB(A) kunnen worden toegestaan op basis van ALARA, de Handreiking
Industrielawaai en vergunningverlening en de gebruikelijke geluidhinderstrategie (maatregelen bij
bron-overdracht- en ontvanger).
' Afkankelijk van het referentieniveau ter plaatse.
Stidning AZ/MER AZ nwlua
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Tabel 18 Ervaren hinder van peluidsbronnen uitgesplitst nas roeluidsnivea JS
•••^aam
Letm (inïÜB(A|IHH
-'
Beoordeling:..
Wegverkeer,-,.,. •..,.Railverkeer4,. -".Industrie ..'- :, Vliegverkeer.-.
Goed
<40
<40
<40
<40
Tamelijk goed
40-44
40-44
40-45
40-46
Redelijk
45-50
46-52
44-48
44-48
Matig
50-55
52-58
48-52
48-51
Tamelijk slecht
55-60
58-64
52-57
51-55
Slecht
60-65
64-70
57-61
55-59
Zeer slecht
70-77
65-70
61-65
59-63
Extreem slecht
>77
£70
>65
>63

f

Beoordelingssysteem van g e l u i d s b r o n n e n

.Wsgvsrkeer
-Rail verkeer
-Industrie la waai
-Vliegtuiglawaai

Beoordeling

Figuur 13,1. Ervaren hinderlijktieid van diverse geluidsbronnen uitgesplitst naar geluidsniveaus.

In het voorgaande is de beleving beschreven van diverse geluidsbronnen afzonderlijk.
Maar in veel gevallen zullen diverse geluidsbronnen samen hinder veroorzaken. Voor
deze zogenaamde gecumuleerde geluidhinder zijn geen wettelijke normen vastgesteld.
Om een indruk te krijgen van de totale hinder van gecumuleerde geluidbelasting is de
zogenaamde Miedema-methode ontwikkeld. Deze rekenmethode houdt rekening met de
hinderbeleving van de diverse geluidsoorten waardoor er een uitspraak gedaan kan
worden over het percentage gehinderden en de mate van hinder ten gevolge van de
gecumuleerde geluidbelasting. Deze berekening levert een waarde op voor de
milieukwaliteit, de zogenaamde MK.M-waarde. Om een indruk te verkrijgen van de
waarde van de MKM is hieronder een veel gebruikte beoordeling gegeven (Tabel 19).
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Tabel 19 Milieukwaliteitswaarden voor cumulatie van diverse (geluidsbronnen

ft/lKM-waarde.
.rViv-!j-!-'.'-^B^prdeling'-' ' ' -'• |
< 50 dB(A)
Goed
Redelijk
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
Matig
60-65 dB(A)
Slecht
> 65 dB(A)
Zeer slecht

De MKM-waarde is dus een gecumuleerde geluidbelastingswaarde. In deze methode
wordt door middel van weegfactoren de bijdrage van de verschillende soorten lawaai op
een gevel van een woning opgeteld tot een integrale waarde. De gecumuleerde
geluidsbelastingen zullen worden beoordeeld op basis van het hierboven gestelde.
Hierbij worden dus de omgevingsbronnen {wegverkeerslawaai en industrieterrein
Boekelemeer-Noord) alsmede de geluidbelasting door het stadion gecumuleerd lot een
waarde. Op basis hiervan kan dan een uitspraak worden gedaan omtrent de invloed van
AZ op hinderbeleving in de omgeving.
Het toetsingscriterium dat wordt gehanteerd is de mate van hinderbeleving door de
cumulatie geluidsbronnen in de omgeving. Dit is weergegeven in het onderstaande kader.
Geluid
mate van hinderbeleving

12.2.3

Huidige situatie en autoaome ontwikkeling
In de huidige situatie zijn het industrieterrein Boekelermeer Noord en het wegverkeer
bepalend voor de geluidsbelasting van de woonomgeving. In het plangebied zijn in de
huidige situatie geen activiteiten.
In de autonome ontwikkeling is voorzien in het ontwikkelen van het bedrijventerrein
Boekelermeer Zuid 2 en 3. E>e geluidsbelasting hiervan is niet relevant voor de
woonomgeving omdat ook in de situatie in 2010 het industrieterrein Boekelenneer
Noord en het wegverkeer bepalend zijn voor de geluidsbelasting in de woonomgeving.
Er wordt vanuit gegaan dat er nagenoeg geen verschillen zijn in de geluidsbelasting in de
huidige situatie en de autonome ontwikkeling, omdat volgens de regelgeving de
geluidsbelasting niet mag toenemen.
De geluidemissie van de Boekelermeer Noord is maatgevend voor de woningen aan de
Bilderdijkstraat en Montelbaen {Oranjewoud, 1999). Dit industrieterrein is nagenoeg
volledig ontwikkeld. In de onderstaande tabel 20 is de geluidbelasting weergegeven op
de genoemde straten.
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Tabel 20 Geluidniveaus in autonome ontwtkkelinq
• Industrielawaai --"V
K
Periode
Geluidbelasting in dB(A)
Dagpenode
50
Avond periode
45

• Verkeerslawaaivi'.-.-."-•
Geluidbelasting in<dB(A)-,...
58-60
-

Hoewel het verkeerslawaai enigszins zal toenemen door de autonome ontwikkeling zal
het uiteindelijke geluidsniveau afnemen doordat dubbellaags ZOAB zal worden
toegepast op de wegen. Het verkeerslawaai zal circa 58-60 dB(A) bedragen in 2009 op
Bilderdijkstraat (Ommering) en de Montelbaen. Van de situatie in 2009 is aangenomen
dat deze gelijk is aan de situatie in 2010 en dient daarom als referentiesituatie (Tabel 20).
De beleefde geluidshinder van de omwonenden is bepaald aan de hand van de Miedemamethode. Voor de locaties Bilderdijkstraat 6 en 16 en Montelbaen is dit respectievelijk
67,64 en 66 dB(A). Deze locaties zijn representatief voor de totale woonomgeving.
12.2.4

ElTectbesch rijving voorgenomen activiteit
De geluidsbelasting van de voorgenomen activiteit is weergegeven in de onderstaande
tabel 22. Hieioiit blijkt dat de directe hinder door het stadion naar verwachting ligt tussen
40-52 dB(A). De directe hinder door piekgeiuiden ligt op circa 67 dB(A). De beide
waarden voor directe hinder liggen net boven de te verwachten norm. De indirecte hinder
als gevolg van parkeren ligt tussen de 41-49 dB(A). Dit ligt onder de te verwachten
norm. De hinderbeleving van de afzonderlijke geluidsbronnen varieert hierin van matig
tot redelijk.
Tabel 21 Geluldsbelasünq voorgenomen activiteit
Te verwachten
geluidsniveau'
Directe hinder (stadiongetuid)
Directe hinder (piekgeiuiden)
Indirecte hinder (parkeergeluid)

Te verwachten
norm°

40-52 dB(A)
circa 67 dB(A)
4 1 ^ 9 dB(A)

Hinderbeleving

50 dB(A)
65 dB(A)
50 dB(A)

matig
X

redelijk

X = van directe hinder door pieltgeluiden is geen waardering voor hindertwtevmg bekend.

Hinderbeleving
De hinderbeleving van de cumulatieve geluidsbelasting in de voorgenomen activiteit is
met behulp van de Miedema-methode de milieukwaliteitsmaat bepaald (tabel 22).
Tabel 22 MKM-waarden In de te onderschelden situaties
Rekenpunt
Bilderdijkstraat 6
Bilderdijkstraat 16
Montelbaen

ReferentJesituatie
67 dB(A)
64 dB(A}
66 dB(A)

Voorgenomen activiteit
67 dB(A)
65 dB(A)
66 dB(A)

MMA
67 dB(A)
65 dB(A)
66 dB(A)

' Etmaalwaarde, de avondperiode is maatgevend
' Uitzonderingen zijn op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
mogelijk
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Uit een vergelijking tussen de bovenstaande tabel 22 (cumulatieve geluidsbeleving) en
tabel 19 (gebruikte vastgestelde vergelijkingswaarden) blijkt dat er een hoge cumulatieve
geluidsbelasting is voor de omgeving van het stadion en dat de beleving hiervan slecht
tot zeer slecht is. Dit is dus inclusief de geluidsbelasting van de Boekelermeer Noord en
het wegverkeer. De effecten die zich voordoen wanneer de voorgenomen activiteit wordt
ontwikkeld, verschillen nauwelijks van de referentiesituatie.
De geluidsbelasting en -beleving wordt in zeer belangrijke mate bepaald door het
verkeerslawaai en het geluid door het bedrijventerrein Boekelermeer Noord. De
geluidsbelasting die activiteiten in het AZ stadion hieraan toevoegt is beperkt ten
opzichte van de geldende belasting.
12.2.5

Eflectbeschrijving varianten en MMA
De MMA-variant ts de variant waarbij toeschouwersopeningen in de eerste ring aan de
lange zijden van het stadion zijn afgedicht. De geluidbelasting, die optreedt in deze
situatie is weergegeven in tabel 24. De waarden die hier gegeven zijn gelden enkel voor
het stad ion geluid. Het gaat hier dus niet om cumulatieve waarden. De hinderbeleving is
vergeleken met de waarden die genoemd staan bij industrielawaai in tabel 18. Hierbij
zijn de bovengrenzen gehanteerd.
Tabel 23 Effecten ssoect aeluld met uitvoeren van oelufdbeoerkende maatreaelen

Directe hinder (sUdiongeluid)
Directe hinder (piekgeluiden)
Indirecte hinder (parkeergeluid)

Te verwachten
geluidniveau^
47-50 dB(A)
65 dB(A)
4 1 ^ 9 dB(A)

Te verwachten
norm
50 dB(A)
65 dB(A)
50 dB(A)

Hinderbeleving

matig
X

redelijk

X = van directe hinder door piekgeluiden is geen waardering voor hinderbeleving bekend.

Door het treffen van geluidbeperkende maatregelen aan de toeschouwersopeningen kan
voldaan worden aan de te verwachten normstelling. Deze maatregelen worden
opgenomen in het MMA.
12.2.6

Conclusie

Indien het akoestisch khmaat van de woonomgeving van het stadion wordt beschouwd,
blijkt dat er veel geluidhinder is ten gevolge van het verkeerslawaai op de Ommering.
Het verkeerslawaai is dan ook bepalend voor de MKM-waarde. De geluidbelasting van
het in werking zijn van het AZ stadion voegt hier nagenoeg niets aan toe. Hierbij dient
aanvullend te worden opgemerkt dat het AZ stadion slechts gedurende korte tijd in
werking is (gemiddeld eenmaal per week gedurende twee uur) en het verkeerslawaai
altijd prominent aanwezig is. De door AZ veroorzaakte hinder valt dan ook als het ware
weg in de door het wegverkeer veroorzaakte hinder.

° Etmaalwaarde, de avondperiode is maatgevend
met 1000
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De geluidsbelasting en -beleving wordt in zeer belangrijke mate bepaald door het
verkeerslawaai en het geluid door het bedrijventerrein Boekelermeer Noord. De
geluidsbelasting die activiteiten in het AZ stadion hieraan toevoegt is beperkt ten
opzichte van de reeds aanwezige belasting.
Tot slot valt nog op te merken dat het toekomstig stadion van AZ kan voldoen aan
redelijkerwijs in een milieuvergunning te stellen geluidvoorschriften.
Tabel 24 Effecten aspect qeluid
Aspect
Toetsingscriteria
Geluid

12.3

Lucht

12.3.1

InleidiDg

mate van hinderbeieving
(cumulatief)
Totaal

Referentiesituatie
0

Voorgenomen
activiteit
0

MMA

0

0

0

0

In deze paragraaf komt het aspect lucht aan de orde. In eerste instantie zal het beleid
hierover op worden besproken, waaruit de toetsingscriteria voortvloeien. Daarna wordt
een beschrijving gegeven van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het
studiegebied. Tenslotte worden de effecten op de luchtkwaliteit door de voorgenomen
activiteit beschreven. Aansluitend komen de effecten van de varianten aan bod en wordt
een voorzet gegeven voor het MMA.
Bij de berekeningen die voor het aspect lucht zijn uitgevoerd is uitgegaan van
wedstrijden die door het eerste elftal van AZ zijn gespeeld. De wedstrijden van het
tweede elftal van AZ genereren geen grote supporters- c.q. parkeerstromen.
Met betrekking tot het aspect lucht wordt ingegaan op de luchtkwaliteit op leefniveau
(immissieconcentraties). De luchtkwaliteit op leefniveau wordt bepaald door de
aanwezigheid en de concentratie van een groot scala aan chemische verbindingen. In dit
onderzoek zijn de componenten NO2, CO en benzeen onderzocht.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een tweetal modellen, te weten het CARParking en het CAR-model (Calculation of Air pollutton from Road trafTic, DHVversie'"). Het eerste model verschaft inzicht in de bijdrage van het verkeer in de directe
omgeving van parkeervoorzieningen op de luchtkwaliteit. Hiermee wordt de
jaargemiddelde concentratie berekend op verschillende afstanden van de betreffende
parkeervoorziening. Het CAR-model wordt gebruikt om de bijdrage van het te
onderzoeken parkeerterrein te kunnen combineren met de verkeersb ij dragen op nabij
gelegen wegen.

'O Deze door DHV ontwikkelde versie van het CAR-mociel kan voor meerdere componenlen
immissiebcrckeningen uitvoeren en worden gebruikt om emissies als gevolg van wegverkeer Ie berekenen.
Sdchloig AZIMER KL lOdion
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1

Door combinatie van de twee modellen is onderzocht of normoverschrijding optreedt op
kritische locaties. De kritische locatie is de geografische locatie waar zowel een
relevante bijdrage aan de luchtverontreiniging door het parkeergebied als door de wegen
plaatsvindt. In dit onderzoek is dat het wegvak tussen het parkeerterrein rond het stadion
en het parkeer terrein oostelijk van de bypass.
12.3.2

Beleid en Toetsingscriteria
Nationaal Milieubeleidsplan 3
Het beleid omtrent luchtkwaliteit is weer beschreven in het Nationaal Milieubeleidsplan
3 (NMP-3). Het toetsingskader voor luchtkwaliteit bestaat uit (wettelijke) normen. Deze
normen zijn grenswaarden oftewel concentratiewaarden voor specifieke componenten in
de buitenlucht die niet overschreden mogen worden. Daarnaast bestaan er richt- en
streefwaarden voor specifieke componenten.
Voor een aantal stoffen (benzeen, NOx) treedt in de toekomst een aanscherping op ten
opzichte van de huidige luchtkwaliteitsnorm als gevolg van nieuwe EU-wetgeving
(2010). Verder is er voor de meeste stoffen een verschuiving/uitbreiding te zien in het
type luchtkwaliteitsnorm dat wordt toegepast als gevolg van EU-wetgeving.
In tabel 25 wordt een overzicht gegeven van de relevante huidige en toekomstige (EU)
grenswaarden op het gebied van luchtkwaliteit voor de stoffen die in dit onderzoek
waaraan in het onderzoek is getoetst. Het is van belang om zoveel mogelijk rekening te
houden met de toekomstige wetgeving aangezien dit het toetsingskader zal zijn in het
jaar 2010.
Tabel 25 Toetsingskader luchtkwaliteit' normen In uq/m^)
STOF

HUIDIGE

NORM

TYPE

REFERENTIE

NORM

2010
.

Jaargemiddelde

5

Jaargemiddelde

Besluit Luchtkwaliteit Benzeen
Voorstel, 1 jan. 2010, EU-Richtlijn 98/0333

Benzeen

10
-

Benzeen
Koolmonoxide (CO)

6,000

6.000

98 percentiel (8 h)

Besluit Luchtkwaliteit Koolmonoxide & Lood

Stikstofdioxide (N02)
Stikstofdioxide (N02)

135
-

135
40

98 percentiel (1 h)

Besluit Luchtkwaliteit Stikstofdioxide

Jaargemiddelde

1 jan. 2010, EU-Riditlijn 1999/30/EG

De normen zijn jaargemiddelde concentraties of percentielconcentraties (piekconcentraties tijdens meteorologisch ongunstige omstandigheden). De percentielconcentraties zijn van belang voor stoffen die al door kortdurende blootstelling nadelige
effecten kunnen hebben op de mens en op ecosystemen.
Het toetsingscriterium dat is opgesteld voor het aspect lucht is weergegeven in het
onderstaande kader:
Lucht
• verandering immissie
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12.3.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
In de huidige situatie zijn er in het studiegebied geen overschrijdingen van de normen.
Voor de autonome ontwikkeling in 2010 geldt een jaargemiddelde achtergrond
concentratie van 26,2 \ig/m} jaargemiddelde NO?. Voor de 98-percentielwaarde van
NO2 geldt een achtergrondwaarde van 80,6 ^g/m^. De concentratie koolmonoxide in
2010 is l.OOO jig/m^. Tenslotte is in de autonome ontwikkeling een jaargemiddelde
concentratie van benzeen voorzien van 0,80 Hg/m^ (tabel 26).

123.4

EfTectbeschrijving voorgenomen activiteit
In de onderstaande tabel zijn de berekende immissieconcentraties in 2010 van het
parkeerterrein, de doorgaande weg (met en zonder achtergrondconcentratie) op de meest
kritische locatie weergegeven.
Tabel 26 Maximale ftnmissieconcentratle In uo/m^ in 2010
u i^jiJüJ t i i i i i t ^ i a i l i r i l b i ' J h;,^^- u t.jJiJ t ü j i t ^ bitiii.- >«> v - :AI .i L •mj.M.i.a.'ji -

NO,, jaargemiddelde
NOj, 98 percentiel
CO, 98 percentiel
Benzeen, jaarqem.

0,02
0,14
2.9
0.003

9,0
8,5
200
0,35

26,2
80.6
1000
0,80

35,2
89,2
1200
1,15

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de immissie-bijdrage van de parkeervoorziening
rond het nieuwe AZ stadion te verwaarlozen is ten opzichte van het wegverkeer rondom
het stadion (autonome ontwikkeling). De NO2, CO en benzeen-bijdrage van het
parkeerterrein bedragen alle minder dan 0,3% van de totale concentratie. Ten opzichte
van de verkeersbijdrage (exclusief achtergrondconcentratie) liggen de concentraties voor
parkeren nog steeds rond de 1%. De lage jaargemiddelde immissie van de
parkeervoorziening wordt veroorzaakt door het feit dat de voorziening slechts 25 dagen
per jaar volledig wordt benut en de grote afmeting van beide parkeerterreinen. Door het
laatste aspect heeft de wind vrij spel en worden de verontreinigde stoffen snel verdund.
Op geen enkele plaats worden de betreffende normen naar verwachting overschreden. De
N02-concentralie op de meest kritische locatie komt enigszins in de buurt van de norm
(40ng/m5), maar ligt echter nog beneden de toetsingsnorm van 37 jig/m^ (correctie voor
een meteorologisch ongunstig jaar). Zoals hierboven is gesteld, is de bijdrage van de
parkeervoorziening verwaarloosbaar.
Het toetsingscriterium 'immissie' wordt gewaardeerd als 'geen verandering ten opzichte
van de referentiesituatie in 2010 (tabel 27).
12.3.5

EfTectbeschrijving varianten en MMA
Er zijn geen varianten opgenomen die de immissie van stoffen in een meetbare
hoeveelheid zouden veranderen. Daarnaast levert dit aspect geen negatieve effecten op
Sbcliling AZ/MER AZ sUdJDn
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voor het milieu. Om deze reden zijn voor het aspect lucht in het MMA geen
aanknopingspunten geformuleerd.
12J.6

Conclusie
De bijdrage van de parkeervoorziening nabij het nieuwe AZ stadion aan de immissie van
NO2, CO en benzeen is in 2010 te verwaarlozen ten opzichte van het wegverkeer op de
wegen rondom het stadion (autonome ontwikkeling).
Tabel 27 Effecten aspect luchtkwaliteit
Aspect
Toetsingscriteria
Lucht

12.4

Licbt

12.4.1

Inleiding

Immissie
Totaal

Referentiesituatie
0
0

Voorgenomen
activiteit
0
0

MMA
0
0

Lichthinder wordt onderverdeeld in de hinder door verlichtingseffecten in de
woonomgeving (verstrooiingsefTecl) en hinder door verblinding doordat het mogelijk is
om in de lampen te kijken.
Verlichting van een stadion kan luminantie veroorzaken. Dit is het uitgestraalde indirecte
licht dat in de atmosfeer wordt verstrooid, waardoor een gloed boven het stadion
zichtbaar is. De gloed is onder andere afhankelijk van de uitgestraalde lichthoeveelheid
en van het meteorologische zicht. Een deel van het uitgestraalde licht kan door de
wolken worden gereflecteerd. De wolken lichten hierdoor op. Hierdoor ontstaan
verlichtingseffecten in de omgeving van het stadion.
Uit de literatuur volgt dat de hinder toeneemt naarmate:
- de luminantie door het stadion groter is;
- de afstand tot het object (bijvoorbeeld een woning) kleiner is;
- de afmetingen van het object groter zijn;
- de verlichting in de omgeving minder is (Stadion A'dam NV, 1992).
De effecten van licht op flora en fauna zijn beschreven in paragraaf 13.2.4.
12.4.2

Beleid en toetsingscriteria
Tot voor kort kende de wet- en regelgeving geen algemene norm voor buitenlichtinstallaties en de hinder van strooilicht. Er was geen kwantitatieve norm, vanwege de
onduidelijke relatie tussen verlichtingssterkte en de hinderbeleving, de onduidelijke dosis
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effect relaties voor flora en fauna en gezien de afhankelijkheid van lichtsterkte van de
meteorologische omstandigheden.
De commissie lichthinder heeft in november 1999 evenwel een rapport met een
normering gepresenteerd. Voor de maximale verticale verlichtingssterkte voor de
stedelijke omgeving {E3) wordt voorgesteld een waarde van 10 lux te hanteren.
De algemene tendens in het milieubeleid is de toename van het aantal gehinderden zo
veel mogelijk te voorkomen en bij voorkeur af te laten nemen. Dit geldt ook voor
lichthinder.
Op basis van het bovenstaande beleid zal de nadruk komen te liggen op de sterkte van
het strooilicht en verblinding. De toetsingscriteria, die aan de hand van het bovenstaande
zijn opgesteld, zijn weergegeven in het onderstaande kader.
Licht
• maximaal 10 lux in de woonomgeving - strooKicht
• geen verblinding voor omwonenden en vi/egg e bruikers -verblinding

12.4.3

1
.
|

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Huidige situatie
Het plangebied is op dit moment braakliggend weide gebied. Er is geen verlichting
aanwezig. Langs de A9 en de Ommering is aan weerszijden van de wegen
straatverlichting aangebracht. De verlichtingssterkte hiervan heeft een voor snelwegen
kenmerkende waarde tussen de 10 en 25 lux.
Ook aan de noordzijde van de Ommering is, in de woonwijk Overdie, straatverlichting
aanwezig. De gebruikelijke verlichtingssterkte op straten in woonwijken is circa 10 lux.
Autonome ontwikkeling
In 2010 zijn geen grote wijzigingen in het plangebied ten opzichte van de huidige situatie
als het gaat om verlichting. Wel is de bypass aangelegd en deze zal ook met
straatverlichting worden verlicht. Dit veroorzaakt geen substantiële verandering van de
verlichting van het gebied ten opzichte van de huidige situatie. Aan de oost en
zuidoostzijde zullen in de autonome ontwikkeling de bedrijventerreinen Boekelermeer 2
en 3 voor een groot deel ontwikkeld zijn. Op dit bedrijventerrein zullen naar verwachting
geen activiteiten worden ontwikkeld, die grote lichthinder zullen veroorzaken. In het
MER Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 en 3 is aangegeven dat lichthinder alleen
een punt van aandacht vormt voor eventuele op- en overslag activiteiten bij het
Noordhollands Kanaal.

12.4.4

EfTectbesch rij ving voorgenomen activiteit
Algemeen
De lichtinstallatie bestaat uit vier masten van 53 meter hoog. Elke mast heeft 32 lampen.
De lampen zijn uitgerust met de moderne gefacetteerde spiegeloptiek.
De referentiesituatie waarmee vergeleken wordt is de situatie in 2010 in de Kooimeer.
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Figuur 13.1 Stadion oude lichtmasten.

Figuur 13.2 Stadion verlichting met nieuwe lichönasten
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De lichtinstallatie van het nieuwe AZ stadion is in belangrijke mate gelijk aan de
lichtinstallatie die in gebruik is in het Arke stadion in Enschede. Andere overeenkomsten
tussen beide stations zijn een vergelijkbaar stadion ontwerp en een soortgelijke
omgeving; bij beide stations staan woningen in de nabijheid. Bij het bepalen van de
lichthinder door het AZ stadion is daarom gebruik gemaakt van de gegevens van het
stadion in Enschede.
Verstrooiing van licht komt bij lampen met gefacetteerde spiegeloptiek nauwelijks voor.
Door de diepe ligging van de lampen in de armaturen en de ingebouwde skirt
(afscherming) boven de lampen wordt voorkomen dat in de omgeving en voor het
verkeer lichthinder ontstaat (Arke stadion, 1997). Ter vergelijking is een foto
weergegeven die vergelijkbaar is met de verlichting in de huidige situatie (13.1a) en een
foto met de nieuwe soort lampen, die worden gebruikt in de nieuwe situatie (13.1b).
De uitstraling van het licht wordt verder beperkt door het plaatsen van hoge lichtmasten
bij AZ. Uit het onderzoek van het Arke stadion blijkt tevens, dat hoe hoger de
lichtmasten zijn, des te lager de verticale verlichtingsslerkte in de omgeving. De hoge
lichtmasten kunnen de bundels licht goed naar beneden richten. Er is minder strooilicht.
Bij de beschrijving van de lichteffecten van het AZ stadion is uitgegaan van het gegeven,
dat de middenstip van het stadion circa 200 meter verwijderd is van de dichtstbijzijnde
bebouwing. Verder zijn de wedstrijden van het eerste én het tweede elftal van AZ in de
effectbeschrijving meegewogen.
Periode van de licbthinder
in de wintermaanden zal de duur van lichthinder langer zijn dan in het voor- en het
naseizoen, omdat hel in die seizoenen in de avonduren nog licht is.
Bij de middagwedstrijden, dit zijn er circa 10 per jaar, treden gezien het tijdstip geen
lichteffecten op. Voor de avondwedstrijden, dit zijn er circa 30, is meer kans op
lichthinder. De helft van de avondwedstrijden valt op zaterdag en de overige wedstrijden
worden door de week gespeeld. Bij de avondwedstrijden worden de lampen rond 18.30
uur ontstoken. Ze zullen vervolgens tot circa 21.30 uur branden.
Omvang van de lichthinder
Voor de omvang van de lichthinder die optreedt in de woonomgeving is gebruik gemaakt
van berekeningen die zijn uitgevoerd voor de lichtmasten van het Arke stadion in
Enschede. Aangezien een gelijke lichtinstallatie zal worden opgezet voor het AZ stadion
en de hoogte van de lichtmasten gelijk is, is een extrapolatie van de situatie in Enschede
mogelijk voor de situatie in Alkmaar.
Strooilichf
Op een afstand van 200 meter vanaf de middenstip van het stadion is de verticale
lichtsterkte (Ev) circa 2 lux op 1 meter boven de grond. Dit is de afstand van het midden
van het stadion tot de woningen aan de Bilderdijkstraat, aan de rand van de woonwijk
Overdie. De waarde van 2 lux is lager dan de waarde van 10 lux die de commissie
voorstelt.
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Verblinding
De verblinding die kan op treden door hel kijken in de lampen AZ wordt door de
gekozen lampen onwaarschijnlijk geacht. Bewoners van Overdie kunnen niet
rechtstreeks in de lampen kijken. Verblinding van weggebruikers op de omliggende
wegen is uiterst beperkt. Mede door de hoogte van de lichtmasten is het niet
waarschijnlijk dat vanuit een voertuig in de naar beneden gerichte bundels kan worden
gekeken. Verder is de straatverlichting langs de wegen intensief. De aantrekkingskracht
van de lichtbundel van het stadion vermindert hierdoor.
12.4.5

Enectbeschrijving variaaten en MMA
Het meest milieuvriendelijke alternatief ten aanzien van lichthinder is de verlichting
zoals AZ die zich heeft voorgenomen.

12.4.6

Conclusie
De lichtinstallatie van AZ geeft door strooilicht een lichtsterkte van 2 lux bij de
woningen. De lichtsterkte is beneden de norm (10 lux) en de lichthinder van dit
strooilicht zal zeer beperkt zijn. Door het toepassen van 53 meter hoge masten wordt
verblinding in de woonwijken en op de snelwegen onwaarschijnlijk geacht.
Het meest milieuvriendelijk alternatief heeft de moderne lichtinstallatie die AZ zich
heeft voorgenomen.
Hoewel de hinder als gevolg van licht beperkt wordt geacht, worden de beide
toetsingscriteria als beperkt negatief beoordeeld, omdat het gaat om de kwaliteit van de
woonomgeving die wordt beïnvloed.
Aanvullend kan nog worden opgemerkt dat de kwaliteit van de woonomgeving in en
rond de Alkmaarderhout sterk verbetert.
Tabel 28 Effectan aspect licht
Aspect
Toetsingscriteria
Licht
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maximaal 10 lux in de woonomgeving strooilicht
geen verblinding voor omwonenden en
weggebruikers - verblinding
ToUal

Referentiesituatie

Voorgenomen
activiteit

MMA

0

0/-

0/-

0

0/-

01-

0

W-

01-
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12.5

Afval

12.5.1

Inleiding
In deze paragraaf wordt het aspect afval beschreven. Gekeken wordt naar de
afvalproductie als gevolg van de voetbal wedstij den, maar ook die van de bedrijfsmatige
nevenactiviteiten die in het stadiongebouw zullen plaatsvinden.
Ten eerste zal het beleid met betrekking tot afval worden beschreven. Uit het beleid
worden de toetsingscriteria afgeleid voor de beoordeling van het aspect afval. De
vrijkomende afvalstoffen in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling worden
gegeven. Omdat het bij dit aspect gaat om bedrijfsvoering is gekozen voor de
referentiesituatie in 2010 van het huidige stadion in de Alkmaarderhout. Vervolgens
worden de milieueffecten van de voorgenomen activiteit m.b.t. afval in kaart worden
gebracht. Tot slot worden de effecten van de varianten beschreven en wordt een voorzet
gedaan voor het MMA.

12.5.2

Beleid en toetsingscriteria
Het beleid omtrent het aspect afval is er op gericht dat afval zoveel mogelijk wordt
vermeden. Als dat niet mogelijk is, wordt ernaar gestreefd om het afval te scheiden en
nuttig toe te passen (hergebruik). Voor gias en papier is dat goed mogelijk. De
toetsingscriteria die hieruit voortvloeien zijn:
I Afval
- afval hoeveelheid
afvalscheiding en -inzameling
zwerfvuil

12.5.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
In de huidige situatie worden het afval dat ontstaan als gevolg van de wedstrijden niet
gescheiden ingezameld. In de huidige situatie ontstaat 300 m^ per jaar door de
wedstrijden en bedrijfsmatige activiteiten. Dit zijn grotendeels verpakkingsmaterialen
van dranken en snacks als gevolg van de voetbalwedstrijden. Eventueel zwerfvuil wordt
binnen twee dagen na afloop van wedstrijden verwijderd. Papier vormt de
hoofdafvalstroom van de bedrijfsmatige activiteiten.
Uitgaande van voetbalwedstrijden in de Alkmaarderhout wordt in de autonome
ontwikkeling verwacht dat de afvalstroom constant zal blijven.

12.5.4

ErTectbeschrijving voorgenomen activiteit
Afval hoeveelheid
In de voorgenomen activiteit zal het aantal wedstrijden ongeveer gelijk blijven met het
aantal dat in de huidige situatie wordt gespeeld. Het aantal bezoekers dat aanwezig zal
zijn bij de wedstrijden zal toenemen. Als gevolg hiervan zal de hoeveelheid afval dat
ontstaat als gevolg van de wedstrijden beperkt toenemen tot circa 330 m^/jaar.
SDdnüifAZ/MERAZiadHin

mei 2000

-95-

In de voorgenomen activiteit is een aantal bedrijfsmatige nevenfuncties aanwezig. Het
gaat ten eerste om de bedrijfsfunctie van AZ. Het afval dat hierdoor ontstaat zal
voornamelijk bestaan uit papier en klein chemisch kantoorafval. Deze hoeveelheden
zullen nauwelijks verschillen van de huidige situatie. Daarnaast zullen zich in de
voorgenomen activiteit bedrijfsmatige nevenfuncties worden ontplooid, waardoor ook
aiVal wordt geproduceerd. Hierbij gaat naar verwachting naast papier, voornamelijk om
huishoudelijk afval als gevolg van de cateringactiviteiten.
Door de bedrijfsmatige nevenfuncties zal de hoeveelheid afval toenemen. Dit wordt
beschouwd als een beperkt negatief effect.
Afvalscheiding en -inzameling
In de voorgenomen activiteit zal het afval niet gescheiden worden ingezameld, met
uitzondering van glas. De inzameling van glas heeft een beperkt positief op het aspect
afval. In de beschrijving van de varianten en het MMA wordt hier nader op ingegaan.
Zwerfvuil
In de voorgenomen activiteit wordt er vanuit gegaan dat de hoeveelheid zwerfvuil gering
is. De reden hiervan is dat AZ het terrein binnen twee dagen na de wedstrijd het terrein
schoonmaakt. Daarnaast zijn op het terrein van AZ afvalbakken aanwezig, zodat men
minder wordt uitgenodigd om het afval op straat te gooien. Er zal op het terrein binnen
de bypass een beperkt negatief effect optreden.
12.5.5

EITectbeschrijving varianten en MMA
Bij de variant afval wordt het papier dat afkomstig is van de bedrijfsmatige
nevenactiviteiten gescheiden ingezameld. Dit is een duidelijke, reeds gescheiden
afvalstroom en zal in de bedrijfsvoering weinig moeilijkheden opleveren. Het criterium
afvalscheiding en -inzameling wordt hierdoor positief gewaardeerd.
Het MMA bestaat uit de voorgenomen activiteit en de variant om apart het papier in te
zamelen dat ontstaat door de bedrijfsmatige nevenactiviteiten.

12.5.6

Conclusie
De hoeveelheid afval als gevolg van de voetbalwedstrijden en de bedrijfsmatige
nevenactiviteiten zal beperkt toenemen in de voorgenomen activiteit. Het gescheiden
inzamelen van afval houdt in de voorgenomen activiteit enkel het inzamelen van glas in.
Dit toetsingscriterium scoort daarom licht positief Het zwerfvuil dat ontstaat in de
voorgenomen activiteit wordt uiterlijk twee dagen na een wedstrijd verwijderd. Dit zal
niet verschillen van de huidige situatie in de Alkmaarderhout. De totaalscore voor het
aspect afval laat zien dat er geen relevante verschillen zijn ten opzichte van de autonome
ontwikkeling.
Een verbetering van het aspect afval is te realiseren wanneer ook papier van de
bedrijfsmatige nevenfuncties gescheiden wordt ingezameld. Dit is de variant die in het
MMA wordt meegenomen. De effecten voor het aspect afval scoren in het MMA nul.
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Tabel 29 Effecten aspect afval
Aspect
Toetsingscriteria
Afval

afvalhoeveelheid
afvalscheiding en - inzameling
zwerfvuil
Totaal

12.6

Openbare orde en veiligheid

12.6.1

inleiding

Referentiesituatie
0
0
0
0

Voorgenomen
activiteit
0/0/+
0/0/-

MMA
-

0/+
0/0

In deze paragraaf wordt het aspect openbare orde en veiligheid beschreven. Dit aspect
heeft hoofdzakelijk betrekking op de wedstrijden die gespeeld worden door het eerste
elftal van AZ, omdat hier grote bezoekersaantallen op afkomen. Daarnaast is een aantal
van deze wedstrijden aangewezen als risicowedstrijden, omdat openbare orde en
veiligheid in het geding zijn.
In deze effectenstudie zal eerst het beleid met betrekking tot openbare orde en veiligheid
worden beschreven, waaruit de toetsingscriteria naar voren zullen komen. De huidige
situatie wordt vervolgens beschreven, waarna ook de autonome ontwikkeling wordt
weergegeven. Tenslotte zullen de effecten van de voorgenomen activiteit in kaart worden
gebracht.
Het aspect openbare orde en veiligheid kent twee verschillende invalshoeken. Grofweg
op te delen in het stadion en de wedstrijd zelf en de gericht op de woonomgeving.
12.6.2

Beleid en toetsingscriteria
Er is geen gericht overheidsbeleid omtrent de openbare orde en veiligheid met
betrekking tot voetbalwedstrijden. De voetbalclubs in Nederland hanteren wel het
Handboek Veiligheid (KNVB, 1993). Dit is een uitgave van de KNVB en heeft
betrekking op de orde en veiligheid in de stadions. Hierin zijn voorwaarden en
voorschriften opgenomen over de accommodatie en organisatie.
AZ heeft, aanvullend op het beleid van de KNVB, veiligheidsbeleid geformuleerd, omdat
zij de toeschouwers optimale service wil bieden. Met de veiligheidsmaatregelen tracht
AZ te komen tot een optimale bescherming van het publiek, spelers en het stadion. AZ
beschouwt het als goed nabuurschap om overlast in omliggende woonwijken en
bedrijventerreinen te voorkomen.
Voor, tijdens en na voetbalwedstrijden worden stewards ingezet. Dit geldt zowel voor het
stadion als de directe omgeving. De KNVB geeft aan om circa 1 steward per 100
bezoekers in te zetten.
Aansluitend aan het interne orde- en veiligheidsbeleid is datgene wat zich afspeelt buiten
het stadion. Voor een deel wordt hetgeen zich buiten het stadion afspeelt, gecontroleerd
door de veiligheidsmensen van AZ. Daarnaast voert AZ overleg met de politie van
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Alkmaar. De korpschef en de burgemeester van Alkmaar bepalen wanneer politie-inzet
nodig is tijdens wedstrijden.
De toetsingscriteria voor het aspect openbare orde en veiligheid zijn:
Openbare orde en veiligheid
• handhavingsmogelijkheden in en rond het stadion ir*^^''
• overlast in de woonwijken
• overlast op de bedrijventerreinen

12.6.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Huidige situatie
In deze beschrijving van de huidige situatie is uitgegaan van de locatie het
Alkmaarderhout. In de huidige situatie beschikt AZ over een veiligheids-Zstewardorganisatie van circa 140 personen. Voor deze organisatie is een vergunning verleend
door het Ministerie van Justitie. In samenwerking met de politie en na overleg met de
lokale driehoek (politie, burgemeester en officier van justitie) wordt de kwaliteit en de
opleiding van de stewards en veiligheidspersoneel bewaakt.
In samenwerking met de KNVB wordt de werving, selectie en basisopleiding van de
stewards verzorgd. Daarnaast heeft AZ voor de stewards een eigen voortgezette
opleiding ontwikkeld, om tot een verhoogde veiligheidsgraad te komen. Bij iedere
wedstrijd worden bovendien circa drie controleurs met honden ingehuurd van een
erkende particuliere beveiligingsorganisatie.
Voor het huidige stadion heeft AZ een ontruimingsprocedure opgesteld, die kan worden
gevolgd bij calamiteiten. Deze procedure is besproken en goedgekeurd door politie,
brandweer en Rode Kruis.
Om te voorkomen dat er in de huidige situatie problemen ontstaan tijdens
risico wedstrijden, kan de Combiregeling worden toegepast. Dit houdt in dat supporters
van de bezoekende voetbalclub bij risicowedstrijden met hun toegangsbewijs voor het
stadion meteen een vervoersbewijs moeten kopen. Zij zullen vervolgens op de
wedstrijddag met collectief (controleerbaar) vervoer reizen. Hiermee wordt overlast door
bezoekers voorkomen. De Combiregeling wordt ook vrijwillig toepast als vorm van
col lectief vervoer.
In de huidige situatie is in de woonwijk Overdie geen druk als gevolg van
voetbalsupporters aanwezig.
Autonome ontwikkeling
In de autonome ontwikkeling worden geen grote veranderingen voorzien met betrekking
tot het veiligheidsbeleid. Wel zal jaarlijks, als gevolg van landelijk beleid, het huidige
veiligheidsbeleid tegen het licht worden gehouden. Eventuele aanpassingen zullen indien
nodig worden doorgevoerd. Ook in de autonome ontwikkeling blijft een ontruimings-
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procedure gehandhaafd en zal worden bijgesteld, indien dit nodig is als gevolg van
landelijk beleid.
In de woonwijk Overdie en op het bedrijventerrein Boekelermeer zijn in de autonome
ontwikkeling geen problemen met betrekking tot openbare orde en veiligheid voorzien.
12.6.4

En'ectbescb rijving voorgeDomen activiteit
Handhavingsmogelijkheden in en rond het stadion
In het nieuwe stadion in de Kooimeer, met een capaciteit van circa 13.500 toeschouwers,
zal AZ beschikken over een steward-Zveiligheidsorganisatie van circa 160 stewards. Dit
is een uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie. Ook zullen in de nieuwe situatie
stewards worden opgeleid voor het begeleiden van de verkeers- en parkeerstromen direct
buiten het stadion.
In de situatie van een nieuw stadion zal AZ beschikken over een ontruimingsprocedure
wanneer zich eventueel calamiteiten voordoen. De ontruimingsprocedure voor het
nieuwe stadion is in dit stadium nog niet vastgesteld, maar voorafgaand aan de eerste
wedstrijd zal hierover afstemming plaatsvinden met politie, brandweer en Rode Kruis.
Het stadion heeft een noodin- en -uitgang voor diensten (politie, brandweer, ambulance
etc.) op de rotonde Kooimeer. Deze doorgang is op gezag van het Ministerie van
Rijkswaterstaat alleen te gebruiken tijdens noodsituaties. Ook op het stadionterrein wordt
een doorgaande route vrijgehouden voor de hulpverlenende diensten. Voorts zal er op toe
worden gezien dat de brandkranen en waterwinplaatsen vrij worden gehouden en
bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.
Door de stewardorganisatie in en de ontruimingsprocedure van het nieuwe stadion
worden bij calamiteiten weinig verschillen verwacht betrekking tot de veiligheid in het
stadion ten opzichte van de huidige situatie. Deze zal voldoen aan de gestelde eisen.
Rond het stadion op de parkeerplaatsen is goede verlichting aanwezig volgens de
bestaande veiligheidsnormen voor buitenverlichting. Hierdoor blijft goed zicht op het
terrein mogelijk. Stewards en eventueel politie worden ingezet om parkeerproblemen te
beperken. Het is niet geheel Ie voorkomen dat zich verkeersdrukte zal voordoen, door de
grote verkeersstromen, met name na afloop van een wedstrijd.
Rondom het stadionterrein zijn ofwel sloten aanwezig of hekken geplaatst. Deze dienen
te voorkomen dat mensen de wegen rond het stadion kunnen betreden en de
verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Er is een scheiding van de supportersstromen van de bezoekende club en AZ doordat
beide partijen afzonderlijke toegangen tot het stadion hebben. Ook in het stadion is een
apart tribunevak voor de bezoekende supporters aanwezig. Hierdoor wordt de openbare
orde en veiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd. Risicowedstrijden gaan gepaard met
een Combiregeling voor supporters.
Het verhardingsmateriaal in de voorgenomen activiteit (asfalt) is niet gevoelig voor
vandalisme. De op het terrein aanwezige afvalbakken worden vast aangebracht.
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openbare orde in de woonwijk
In de referentiesituatie is er geen overlast ten aanzien van de openbare orde in de
omgeving van het plangebied. In de woonwijken, voornamelijk de woonwijk Overdie, is
de kans op overlast door bezoekers nihil. De reden hiervan is dat de verkeersstromen zo
zijn opgezet, dat deze niet door de woonwijk lopen. Ook is er een barrière aanwezig om
te parkeren in de woonwijk, door de grote loopafstand. De fietsers en voetgangers zullen
via de Vondelstraat richting het centrum van Alkmaar gaan en daarom ook minimaal
overlast in Overdie veroorzaken.
Verwacht wordt dat er in de nieuwe situatie minder poiitie-inzet nodig zal zijn.
Doordat risicowedstrijden gepaard gaan met een Combi-regeling voor supporters wordt
er geen overlast in de woonwijk verwacht.
Het toetsingscriterium voor openbare orde in de woonwijk scoort daarom 'nul' ten
opzichte van de referentiesituatie.
Openbare orde op bet bedrijventerrein
In de referentiesituatie is er geen overlast ten aanzien van de openbare orde in de
omgeving van het plangebied. Op wedstrijddagen is de verwachting dat er voor aanvang
en na afloop van de wedstrijd op het bedrijventerrein vooral in de buurt van het stadion
en op de wegen supporters en verkeer aanwezig zijn. Het verkeer wordt door middel van
bewegwijzering zo goed mogelijk gestructureerd. De aanwezigheid van toeschouwers
vormt een beperkte belasting van het bedrijventerrein, maar er wordt niet verwacht dat er
problemen zullen ontstaan. De openbare orde op het bedrijventerrein zal ten opzichte van
de referentiesituatie beperkt negatief worden beïnvloed.
Veiligheid bij het transferium
Het transferium wordt dusdanig aangelegd dat er goed zicht is op de wachtruimten.
Tevens zal er op het terrein goede verlichting aanwezig zijn. Hoewel in de
referentiesituatie geen transferium aanwezig is, scoort dit toetsingscriterium beperkt
positief, omdat de bovenstaande veiligheidsaspecten zijn meegenomen bij de
ontwikkeling van het transferium en omdat zij naar verwachting een positieve invloed
zullen hebben op de openbare orde en veiligheid.
12.6.5

EfTectbeschrijving varianten en MMA
Er zijn in dit MER geen inrichtingsvarianten opgenomen die met name gericht zijn op de
handhaving van de openbare orde en veiligheid. Wel bestaat de mogelijkheid dat door
het toepassen van andere varianten het veiligheidsniveau vermindert. Met name het
vervangen van asfalt door grasbetontegels vereist een aanvullende afweging. De tegels
zijn gevoelig voor vandalisme omdat ze relatief makkelijk op te lichten zijn. De
grasbetontegels die asfalt vervangen, zijn over het algemeen handzaam. Om te
voorkomen dat hiervan misbruik zal worden gemaakt, zal AZ een grasbetonmat
overwegen voor de verharding van een deel van het terrein.
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12.6.6

Conclusie
AZ streeft naar een maximaal veiligheidsniveau en een gezellige sfeer. Op basis van de
maatregelen in de voorgenomen activiteit, zoals het inzetten van stewards, ontruimingsprocedure en het scheiden van supportersstromen, zijn de handhavingsmogelijkheden
van orde en veiligheid naar verwachting gewaarborgd. In de woonwijken en op het
bedrijventerrein wordt beperkt overlast verwacht. Hier zijn goede verkeersstromingen en
parkeermogelijkheden voorwaarden om overlast te beperken. Door de maatregelen in de
voorgenomen activiteit zal de verstoring van openbare orde en veiligheid in de hand
kunnen worden gehouden. Eventuele beperkte verstoring zal beperkt zijn tot de
wedstrijddagen (circa 25 dagen per jaar). In het MMA zijn geen aanvullende maatregelen
gegeven waardoor eventuele overlast nog verder kan worden teruggedrongen.
Tabel 30 Effsctcn as poet openbare orde en veil la held
Aspect
Toetsingscriteria
Openbare orde
en veiligheid
_

veiligheid en openbare orde in en
rond het stadion
openbare orde op bedrijventerreinen
openbare orde in woonwijken
veiligheid bij het transfehum
Totaal

Referentiesituatie
0

Voorgenomen
activiteit
0

0
0
0
0

0/0
0/+
0/-

0
0/0
0/+
0/-

In hoofdstuk 3 is de huidige situatie omtrent openbare orde en veiligheid rond het stadion
de Alkmaarderhout aan bod gekomen. Hieruit komt naar voren dat het stadion een
belangrijke negatieve druk uitoefent op de woonomgeving. Er is vooral sprake van
verkeersoverlast en supporters in de woonwijken. Door verplaatsing van het stadion
zullen de problemen in het centrum van Alkmaar verdwijnen. In de nieuwe situatie in de
Kooimeer zal naar verwachting ook geen overlast omtrent openbare orde en veiligheid
optreden voor de omwonenden in Overdie en het bedrijventerrein. Concluderend treedt
er dus een algehele verbetering op in Alkmaar voor de openbare orde en veiligheid.
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13

NATUURLIJK MILIEU

13.1

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt het thema natuurlijk milieu beschreven. Ten eerste komen in
paragraaf 13.2 de aspecten landschap en ecologie aan bod. Hierin worden de effecten op
landschapsniveau en op de flora en fauna toegelicht. Vervolgens komen in paragraaf 13.3
de aspecten bodem en water aan bod. Er wordt ingegaan op de kwaliteit en de kwantiteit
van bodem, oppervlakte- en grondwater. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk het aspect
cultuurhistorie geschreven.

13J

Laadschap ea ecologie

13.2.1

InleidiDg
In deze paragraaf komen de aspecten landschap en ecologie aan de orde. In eerste
instantie zal het beleid dat omtrent deze onderwerpen is geformuleerd worden besproken.
Hieruit komen de toetsingscriteria naar voren. Daarna wordt een beschrijving gegeven
van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het studiegebied. Tenslotte
worden de efTecten beschreven van de voorgenomen activiteit.
Op kaart 7 is zijn de aspecten landschap en ecologie visueel toegelicht.

13.2.2

Beleid en toetsingscriteria
Natuurbeleidsplan (1990)
Het natuur- en landschapsbeleid wordt op nationaal niveau verwoord in het
Natuurbeleidsplan en nader uitgewerkt in het Structuurschema Groene Ruimte. Centrale
doelstelling van het Natuurbeleidsplan is de duurzame instandhouding, herstel en
ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden in Nederland. Dit wil men
bereiken door de realisering van een ecologische hoofdstructuur (EHS), die heel
Nederland bestrijkt. De EHS is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones, die elk een eigen status hebben. Op rijksniveau is de EHS
globaal begrensd, maar op provinciaal niveau in het Streekplan Noord-Holland-Noord
(1994) wordt de EHS verder afgewogen. In de beleidsnota Natuur en Landschap (1993)
is de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) uitgewerict en begrensd.
Streekplan Noord-Holland-Noord (1994)
In het Streekplan Noord-Holland heeft de provincie haar ruimtelijk beleid geformuleerd,
met daarin gewenste ontwikkelingen. Het Streekplan dient als toetssteen bij de
goedkeuring van bestemmingsplannen. Het vigerende Streekplan Noord-Holland-N oord
is in 1994 vastgesteld.
In het Streekplan is de EHS verder uitgewerkt tot een provinciaal ecologische
hoofdstructuur (PEHS). Tot de PEHS behoren die gebieden waar het behoud en meer
ontwikkeling van natuur en landschap de grootste kansen hebben en die een min of meer
samenhangend geheel vormen.
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In de PEHS is onder andere het gebied aan beide zijden van de A9, waaronder ook het
plangebied valt, aangewezen als 'graslanden buiten het veenweidegebied'.
In het Streekplan Noord-Holland-Noord wordt aangegeven dat het landschap in de
provincie vrij open is. Ontwikkelingen die deze oprenheid aantasten worden geweerd. Het
beleid is in hoofdlijnen gericht op behoud en herstel van de bestaande landschapskwaiiteit.
Beleidsnota Natuur en Landschap, deelnota Beleidsvisie ontwikkeling PEHS (1993)
In de Beleidsvisie ontwikkeling PEHS wordt een visie gegeven op de functie en
betekenis van de PEHS als totaal en worden mogelijkheden voor herstel, versterking en
ontwikkeling van de PEHS gegeven. De beleidsvisie is richtinggevend voor de
toepassing van instrumenten binnen het beleidsveld natuur en landschap.
Aan weerszijden van de A9 ligt een zone 'Graslanden buiten het veenweidegebied'.
Hierbinnen valt ook het plangebied. Kernpunten voor deze graslanden zijn:
• Behoud en herstel van de voor Noord-Holland karakteristieke graslanden, graslandelementen en specifieke gradiënten. Tevens aandacht voor regionale differentiaties;
• Stimuleren van een op natuurlijke potenties gericht beleid met betrekking tot onder
andere de mestregelgeving en weidevogelbeheer;
• Stimuleren van een natuurvriendelijke sloot- en slootoeverbeheer.
Groenontwikkelingsplan Noord-Kennemerland (1994)
Het Groenontwikkeiingsplan Noord-Kennemerland is opgesteld in navolging van de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin Noord-Kennemerland is aangewezen als
randstadgroenstructuur. Het groenontwikkelingsplan geeft een visie op de groene
structuur van Noord-Kennemerland en voorwaarden voor de uitvoering. De gemeente
Alkmaar valt binnen het beschreven gebied.
In het plan staan ontwikkelingen beschreven over onder andere het landschap. De
ontwikkelingsgebieden hiervoor liggen hoofdzakelijk ten noorden en westen van
Alkmaar. In het algemeen wordt gesteld dat in niet expliciet beschreven gebieden,
waaronder ook het plangebied, de groenontwikkeling zal bestaan uit landschapsbehoud
en -beheer, en in beperkte mate zullen nieuwe ontwikkelingen worden ontplooid.
Ekologie Beleidsplan Alkmaar (1991)
Het Ekologie Beleidsplan van de gemeente Alkmaar geeft een raamwerk waarbinnen
natuurontwikkeling in de stad Alkmaar kan plaatsvinden. Het formuleert de randvoorwaarden voor op te stellen beheerplannen.
Het Ekologie Beleidsplan Alkmaar geeft onder andere een visie op de ecologische
ontwikkeling aan de zuidrand van Alkmaar. Het gaat in dit beleidsplan met name om het
ontwikkelen van een ecologische hoofdstructuur. Aan de zuidkant van Alkmaar liggen
kansen door de relaties tussen het Alkmaarderhout-Heilooërbos en de OosterhoutZandputte versterken. Aangegeven wordt dat groene bermen, begroeiingen langs wegen
en waterlopen kansen bieden voor de versterking van de bovengenoemde gebieden.
Op basis van het bovenstaande beleid en de richtlijnen voor het MER zijn de volgende
toetsingscriteria geformuleerd:
in« 2000
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Landschap
• aantasting openheid;
• aantasting ruimtelijke structuur.
Ecologie
• verandering flora;
• verandering fauna;
• aantasting van ecologische verbin

13.2.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Landschap
Het landschap in de regio Heüoo/Alkmaar is opgebouwd uit stroken, evenwijdig aan de
kustlijn en de duinen, in een afwisseling van strandwallen en strandvlakten. Op de
(hogere) strandwallen bevinden zich de oudere bebouwing (zoals die van Heiloo), bossen
en landgoederen (Heilooër bossen). Een belangrijk element op de strandwal is het
landgoed Nijenburg, dat aangesloten ligt aan het Heilooërbos, Vanwege de bijbehorende
bossen maakt het landgoed deel uit van de groene zone rondom Heiloo en draagt het bij
aan het besloten beeld van de strandwal. Landgoed en beboste strandwal zijn vanuit de
polder Boekelermeer (met name vanuit het westelijk deel; de Ringsloot) goed zichtbaar.
De hoofdontsluiting op de strandwal ligt in noord-zuid richting. Haaks daarop staan
'secundaire' wegen, waarvan sommige doorlopen tot in de strandvlakte, waarin de polder
Boekelermeer en de Boekelerpolder liggen (Gemeente Alkmaar 1999),
Het wegenpatroon op de strandvlakte is oost-west gericht. Aan de voet van de strandwal
ligt een zone waarin de oorspronkelijke ontginning vanaf de strandwal heeft
plaatsgevonden. Dit leidde tot een langgerekte, opstrekkende verkaveling, haaks op de
lengterichting van de strandwal. Wat verder van de strandwal is de grond in
onregelmatige blokken verkaveld. Het onregelmatige karakter vindt zijn oorsprong in het
grillige verloop van natuurlijke laagten en watertjes. Dit oude oniginningspatroon is in de
Oosterzij polder nog goed te zien. Deze polder wordt doorsneden door een noord-zuid
verbinding, de A9. Hoewel deze weg geen volledige visuele barrière vormt, verstoort zij
wel het beeld van het verkavüngspatroon en vormt zij een functionele barrière. De
oorspronkelijke oost-west kruisingen zijn in de vorm van viaducten over de A9 wel
visuele barrières geworden. Door de ontwikkelingen is de grote openheid van de
strandvlakte versnipperd en de waarneming van het verkavelingspatroon verstoord.
De polder Boekelermeer en de Boekelerpolder liggen in de open strandvlakte ten oosten
van de Heilooër strandwal. De droogmaking van deze polder dateert uit de 16e eeuw.
Van de polder Boekelermeer zijn de belangrijkste oorspronkelijke polderkenmerken de
Ringsloot, op de grens met de Oosterzijpolder, met daarlangs een aantal oudere
boerderijen.
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ka»t7
Landschap en ecotocpe
Legenda
I H pari^bos de AlkmaardeitioLit
^ H l-lejlooërüos
• i stadspark OoGterhout
• • Zandput

Ringsloot
l-ysvuilcertrale (KVÏ;)

plangebied
— — bypass

250

500 Meters

De polder Boekelermeer is een relatief kleine droogmakerij in vergelijking met de 17e
eeuwse polder De Schenner, die ten oosten daarvan ligt. Dit vier meter diepe meer werd
tussen 1631 en 1635 door ongeveer 54 windmolens drooggemalen. De drooglegging,
bemating en het rechthoekige verkavelingspatroon werden geheel volgens het
oorspronkelijke plan gerealiseerd. Daarmee herbergt de Schermer een zeer karakteristiek
en gaaf polderpatroon. Het is een grootschalige, open polder met een rationele
verkaveling.
Het landschapsbeeld in het studiegebied wordt bepaald door verscheidene elementen.
Ten eerste heeft het plan- en studiegebied een overwegend agrarische functie. Daarnaast
is de aanwezige afvalstort en de huisvuilcentrale (HVC) zeer bepalend voor het beeld.
Ook de bypass van de A9 vormt een beeldbepalend element.
Naast een historisch gegroeide landschappelijke hoofdstructuur wordt het huidige
landschap steeds meer bepaald door elementen en patronen van recente antropogene
aard, die weinig of geen samenhang vertonen met de abiotische ondergrond en daardoor
als het ware 'over' het oude cultuurlandschap heen zijn gelegd. Het gaat hierbij onder
meer om wegen, kanalen, hoogspanningsleidingen, stedelijke uitbreidingen, vuilstortlocatie, e.d.
Een zowel landschappelijk als cultuurhistorisch waardevol element in het plangebied is
de Ringsloot, deze vormt een natuurlijke begrenzing tussen de polder Boekelermeer en
de Oosterzijpolder, met daarlangs een aantal oude boerderijen. Daarnaast zijn er langs de
Ringsloot mogelijk waardevolle stolpboerderijen gelegen.
Ecologie
Direct ten zuiden van Alkmaar ligt het open poldergebied. Van west naar oost bestaat dit
landschap uit een (voormalige) strandvlakte met kleine onregelmatige verkavelde
polders met kronkelende dijken en wegen, een hoger gelegen (voormalige) strandwal met
bebouwing, wegen en bos en tenslotte een aantal lager gelegen kleine onregelmatig
verkavelde polders.
Het biotooptype is hoofdzakelijk grasland. Daarnaast liggen er ook vaarten, sloten
{dijk)taluds, bermen, moerassen en rietkragen, gebouwen (boerderijen) en wegen.
Een kartering uit 1979 van de omgeving van Alkmaar laat zien dat in de omgeving van
het plangebied vooral de meer algemene soorten planten voorkwamen. In de graslanden
is geen Reukgras aangetroffen, hetgeen duidt op een intensief agrarisch gebruik.
De in het studiegebied aanwezig planten duiden over het algemeen op bemeste
graslanden, voedselrijke akkers en ruigten en op storingsmilieus (inventarisatie uit 1995).
Het plangebied zelf bestaat uit grasland, dat doorgaans een weinig botanisch waarde
heeft. De graslanden zijn veelal soortenarm en worden overheerst door beemdgrassen,
Engels raaigras en kweek.
In het grasland broeden plaatselijk de Grutto en Kievit. Op ruigere plekken in het
grasland broeden Veld leeuwerik. Gele kwikstaart en de Patrijs. Regenwulpen foerageren
in de graslanden. In de hier en daar voorkomende rietkragen broeden de Rietgors en de
Kleine karekiet.
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Het Heilooërbos is een overwegend oud binnenduinrandbos (circa 250 jaar) van circa 80
hectare. Het bos is van het type Fluitekniid-Essen bos en het Abelen-Kurkiepenbos. De
bomen die er voorkomen zijn vooral oude Beuken en Eiken, maar ook de lep. Linde,
Esdoom, Es en Berk. Struiken, die als ondergroei voorkomen zijn de Esdoom, Vlier,
Lijsterbes, Meidoom, Spaanse aak en de Braam.
In de krujdlaag komen onder andere voor: Witbol, Kamperfoelie, Eikvaren, Klimop,
Stekelvaren, Dagkoekoeksbloem, Salomonszegel. De meer bijzondere soorten die
voorkomen in het Heilooërbos zijn Lelietje-der-dalen, Gewone vogelmelk, Keverorchis,
Kleine klis en Bosandoom. Onder het naaldhout komen veel kale plekken voor of
plaatselijk veel Braam.
In het Heilooërbos zijn ongeveer 46 broedvogelsoorten geteld. De bekendste broedvogel
is de Blauwe reiger die in grote aantallen in de hoge oude Beuken nestelt. Het merendeel
van de Broedvogels bestaat uil soorten van houtige vegetaties zoals de Fitis, Tjiftjaf,
Nachtegaal, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Zwartkop. Tuinfluiter en de
Grote bonte specht. Roofvogels die in het Heilooërbos voorkomen zijn de Boomvalk,
Torenvalk, Ransuil en de Bosuil.
Verder komt onder andere de Rosse vleermuis voor. Van andere zoogdieren is weinig
bekend. Wel wordt af en toe de Bunzing waargenomen.
In de stad Alkmaar ligt verder nog een aantal natuurkemgebieden. Dit zijn het
Alkmaarderhout, de Zandput en het Oosterhout (Kaart 7). Het Alkmaarderhout is een
oud parkbos met een gevarieerde boomlaag, bosmantel-, ruigtkniiden-, zoomvegetaties
en open bloemrijke bosweiden. De Zandput is een zandwinplas met een jong park. Het
park ligt aan de noordzijde van het bedrijventerrein Boekelermeer Noord. Er ontwikkelen
zich brede rietkragen, verschillende typen oevervegetaties en ruigtkmidenvegetaties. Het
Oosterhout is een jong stadspark. Hier ontwikkelen zich bosmatel-, ruigtkniiden- en
zoomvegetaties langs bosranden, rietoever- en ruigtkruidenvegetaties langs waterlopen
en bloemrijke graslanden.
De Zandput en het Oosterhout liggen geïsoleerd in de zuidoosthoek van de stad en de
randweg (Ommering) scheidt beide van elkaar. Een beleidsontwikkeling is het versterken
van beide gebieden door ze onderling te verbinden via groenstroken. Dit zou vorm
kunnen krijgen in een natte verbinding, waardoor de natuurwaarden worden versterkt.
Het open poldergebied ten zuiden van Alkmaar heeft in de toekomst potenties om zich te
ontwikkelen als leefgebied van amfibieën, watervogels en zoogdieren van grazige
vegetaties.
De Zandput wordt in de autonome ontwikkeling gezien als een geschikte plaats voor de
ontwikkeling van brede rietkragen en verschillende typen moeras- en oevervegetaties
langs de grote plas. Waarschijnlijk zullen plannen worden uitgewerkt om steile
Geverwanden bij de Zandput te laten fungeren als onderkomen voor bijvoorbeeld de
oeverzwaluw.
In de autonome ontwikkeling wordt verwacht dat er in het Heilooërbos goede
mogelijkheden zijn voor verruiming van de planten- en diersoorten.

mciZODO

- 108-

SdchnngAZ/MEHAZtudioB

Autonome ontwikkeling
Verwacht mag worden dat bij een autonome ontwikkeling van het landschap, en de
daaruit voorkomende visueel-ruimtelijke kwaliteit, grote veranderingen zal ondergaan. In
de komende jaren tot 2010 zullen grote delen van het bedrijventerrein Boekelermeer 2 en
3 worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal het belangrijke
element de Ringsloot worden benadrukt en duidelijk blijven in het landschap.
13.2.4

Enectbesch rijving voorgenomen activiteit
Aantasting openheid
Als gevolg van de aanwezigheid van de afvalverbrandingsinstallatie en de
bedrijventerreinen Boekelermeer Zuid 1, 2 en 3 is de eens zo kenmerkende openheid van
het poldergebied reeds aanzienlijk aangetast. Door het stadion wordt het resterende open
gedeelte tussen het bedrijventerrein en de A9 verder verdicht en wordt de visuele relatie
tussen de open gebieden aan weerszijden van de snelweg verstoord. Het hoge gebouw
vormt een groot contrast met de openheid van het poldergebied. Gezien de ligging vlak
tegen de bebouwing van Alkmaar en de reeds genoemde bedrijventerreinen het effect
echter niet als ernstig negatief, maar als beperkt negatief beschouwd.
Aantasting ruimtelijke structuur
De aanwezigheid van het stadion is beeldbepalend voor de aanblik van Alkmaar, gezien
vanuit het zuiden. Door zijn hoogte en opvallende vorm fungeert het stadion hierbij als
een oriëntatiepunt aan het begin van de stad. Dit kan ais een positief aspect worden
beschouwd.
De kenmerkende landschappelijke opbouw, met de parallel lopende landschapstypen,
wordt door het stadion verder verstoord. Ook het kenmerkende verkavelings- en
slotenpalroon, met onder andere de Ringsloot en de hiermee samenhangende
afleesbaarheid van de ontginningsgeschiedenis wordt verder aangetast. Ook hier geldt
dat de ruimtelijke structuur reeds verstoord is, met name door de aanwezigheid van de
A9, de bebouwing van Alkmaar zelf en de bedrijventerreinen Boekelermeer Zuid. Het
effect is beperkt negatief De functie van het stadion als oriëntatiepunt aan hel begin van
Alkmaar, draagt hieraan bij.
Verandering flora
Als gevolg van een stadion in de Kooimeer zal de hoeveelheid flora, hoofdzakelijk
planten, in het plangebied substantieel verminderen. Daar staat tegenover dat de huidige
vegetatie in hel plangebied voornamelijk bestaat uit algemene soorten en dat er dus geen
zeldzame soorten verloren zullen gaan. Dit wordt gezien als een beperkt negatief effect.
Als gevolg van een voetbalstadion in de Kooimeer is het onwaarschijnlijk dat zich in het
studiegebied veranderingen zullen voor doen met betrekking tot de flora.
Verandering fauna
In het plangebied zijn algemeen voorkomende soorten dieren aanwezig. Over de aantal
zijn geen exacte gegevens bekend, maar door de aanwezigheid van de wegen en de
andere activiteiten aansluitend aan het plangebied, is het de verwachting dat het aantal
dieren beperkt is. Het effect op de fauna in het plangebied door de aanleg van het stadion
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en parkeervoorzieningen is dus beperkt te beschouwen omdat het om algemene soorten
gaat en het aantal beperkt is.
Daarnaast zijn er effecten op de fauna Ie verwachten als gevolg van het gebruik van het
stadion. Wanneer er wedstrijden worden gehouden in de avonduren, en de
veldverlichting aan staat zal er licht uitstralen naar de omgeving. Zoals reeds is
aangegeven in paragraaf 12.4 over lichthinder door omwonenden, is de uitstraling van
licht beperkt. Naar mate de afstand tot het stadion groter wordt, is de lichthinder minder.
Het open poldergebied westelijk van het plangebied ondervindt naar verwachting beperkt
hinder. Hoewel dit gebied ook al wordt beïnvloed door de straatverlichting langs de A9.
De fauna in dit open poldergebied, maar wellicht ook de fauna die voorkomt in het
Heilooërbos, kan worden verstoort door de lichtuitstraling. Omdat het in deze situatie
gaat om relatief kortdurende en niet zeer regelmatige verlichting (in vergelijking met
bijvoorbeeld glastuinbouwgebieden) zullen er naar verwachting geen ernstige negatieve
effecten optreden voor biologische relaties en processen bij de dieren.
Aantasting van ecologische verbindingszone
In het plangebied zijn al een aantal barrières aanwezig, zoals de A9 en de Ommering.
Verder zal in het plangebied het aantal soorten en dieren zeer beperkt zijn. De aantasting
van ecologische verbindingszones is dan ook klein.
Door de ontwikkeling van de voorgenomen activiteit ontstaan wel mogelijkheden voor
nieuwe ecologische verbindingszones. De natte zone langs de Ommering kan
bijvoorbeeld met de waterpartijen, die bij het stadion worden gerealiseerd, worden
verbonden. De fietstunnel onder de Ommering door kan hier fungeren als een corridor.
Hiervan kunnen langstrekkende dieren, zoals bijvoorbeeld padden en kikkers, gebruik
maken. Als gevolg hiervan zou ook de Ringsloot beter kunnen worden ontwikkeld.
13.2.5

EITectbeschrijving varianten en MMA
Variant ontwikkeien waterpartijen/helofytenfilters
De waterpartijen die worden aangelegd voor de opvang van water kunnen ook worden
ontwikkeld, zodat hel een geschikte habitat voor amfibieën vormt. Voorwaarde is dan
wel dat de waterpartijen niet dieper zijn dan 1.5 meter. Tot deze diepte is nog groei van
vaste waterplanten mogelijk, dat noodzakelijk is voor het overleven van amfibieën.
Verder is een schuine oever, plasdraszone nodig, zodat de dieren het land op kunnen.
Tenslotte mogen er geen vissen in de waterpartijen aanwezig zijn, omdat zij de eitjes van
amfibieën eten. Ontwikkeling van een dergelijke habitat biedt verder mogelijkheden
omdat er ook andere natte zones in het studiegebied aanwezig zijn, zoals de sloot langs
de Ommering en de Zandpm.
Variant grasbetontegels
De variant waarin op 50% van het terrein grasbetontegels {of matten) worden aangelegd
heeft een positieve invloed op het bodemleven. Door de grasbetontegels wordt de bodem
niet afgesloten en blijft een divers bodemleven mogelijk.
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13.2.6

CoDclusie
Het landschap in het studiegebied is in de referentiesituatie reeds sterk veranderd als
gevolg van antropogene invloeden, zoals de A9 en de ontwikkeling van het
bedrijventerrein Boekelermeer. De effecten op de openheid en de ruimtelijke structuur
worden om die reden als beperkt negatief gewaardeerd. Voor het MMA zijn geen
varianten opgenomen
Voor het aspect ecologie geldt dat ten aanzien van de flora in het plangebied het aantal
niet zeldzame planten zal verminderen. Dit wordt beschouwd als beperkt negatief. Voor
de fauna in het plangebied worden beperkt negatieve effecten verwacht omdat het
leefgebied sterk wordt verkleind.
Naar verwachting zullen de effecten op fauna in het studiegebied door licht beperkt zijn.
De afstanden zijn namelijk redelijk groot en het gaat, in tegenstelling tot glastuinbouw,
om beperkte duur van lichtuitstraling.
Het plangebied biedt mogelijkheden om te dienen als ecologische verbindingszone. Het
gaat dan vooral om de waterpartijen aan de rand van het terrein. Wanneer deze
natuurvriendelijk worden aangelegd en beheerd is het effect als verbindingszone positief
Tegenover deze over het algemeen beperkt negatieve effecten voor landschap en
ecologie en het beperkt positieve effect als ecologische verbindingszone staat de situatie
die ontstaat op de huidige locatie in het parkbos Alkmaarderhout. Op die locatie ontstaan
verbeterende ontwikkelingsmogelijkheden voor flora en fauna (zie paragraaf 3.4).
Tabel 31 Effecten voor landschap en ecologie
Toetsingscriteria
Aspect
Landschap

Aantasting openheid
Aantasting ruimtelijke structuur
Totaal

Ecologie

Verandering flora
Verandering fauna
Aantasting ecologische verbindingszone
Totaal

13.3

Bodem en water

13J.]

Inleiding

Referentiesituatie
0
0
0

Voorgenomen
activiteit
0/0/0/-

MMA

0
0
0
0

0/0/0/+
0/-

0/0/+
+
0/+

In deze paragraaf komen de aspecten bodem en water aan de orde. In eerste instantie zal
het beleid hierover op nationaal, provinciaal en lokaal niveau worden besproken. Hieruit
komen de toetsingscriteria naar voren. Daarna wordt een beschrijving gegeven van de
huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het studiegebied. Tenslotte worden de
effecten op bodem en water door uitvoering van de voorgenomen activiteit beschreven.
Aansluitend komen de effecten van de varianten aan bod en wordt een voorzet gegeven
voor het MMA.
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0/0/0/-

13JJ

Beleid en (oetsingscriteria
DerdeA'ierde Nota Waterhuishouding
Op nationaal niveau is in de Derde Nota Waterhuishouding (NW3) de hoofddoelstelling
voor het grond- en oppervlaktewaterbeleid als volgt geformuleerd; 'Het hebben en
houden van een veilig en bewoonbaar land als primaire randvoorwaarde en het
ontwikkelen en instandhouden van gezonde waterhuishoudkundige systemen, die
duurzaam gebruik garanderen.' Tevens worden in het NW3 normen en streefwaarden
voor bodem- en waterkwaliteit geformuleerd.
Provinciaal Waterhuishoudingsplan 1998-2002
In het Waterhuishoudingsplan wordt het strategisch beleid voor de waterhuishouding in
de provincie Noord-Holland vastgelegd, dat de basis vormt voor waterbeheersplannen
van betreffende waterschappen. Het vormt het kader voor de operationele plannen met
betrekking tot de inrichting en beheer van watersystemen door waterbeheerders,
provincie en derden. Bij inrichting en beheer van de waterhuishouding in Noord-Holland
en het gebruik van water staan uitgangspunten voor duurzaamheid en leefbaarheid
centraal.
In het waterhuishoudingsplan is aangegeven dat het midden van Noord-Holland bestaat
uit veenweidegebieden en oude droogmakerijen. Het watersysteem wordt gekenmerkt
door inzijging in de hogere veenweidegebieden en door toenemende kwel in de
droogmakerijen.
In het studiegebied ligt de Ringsloot en enkele andere sloten en watergangen. Het
peilbeheer in deze wateren is afgestemd op agrarisch grondgebruik. Ten noorden van het
plangebied ligt het park de Zandput. In het westelijk deel van dit park zijn enkele poelen
en sloten aanwezig. Het oostdeel van het park bestaat uit een diepe plas met ondiepere
oeverzones langs de westzijde. Deze plas heeft functies voor natuur, recreatie en de
sportvisserij.
De toetsingscriteria voor bodem en water zijn beschreven in het kader.

Bodem
• verandering bodemstructuur,
• zand behoefte/g rondoverschot.
Grondwater
• aantasting grondwaferkwantiteit.
Oppervlaktewater
• beïnvloeding oppervlaktewaterhuishouding;
• aantasting waterkwaliteit;
• belasting rioolwaterzuiveringsinstallatie.
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13.3 J

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Voor de beschrijving van de huidige situatie zijn veel gegevens ontleend aan het
geotechnisch en hydrologisch onderzoek voor de Nieuwbouwlocatie AZ stadion te
Alkmaar (Grontmij, 2000) een bodemkundig, hydrologisch en grondmechanisch
onderzoek ten behoeve van het nabij het plangebied gelegen bedrijventerrein
Boekelermeer-Zuid 1 (Grontmij, 1996) is onder meer gebruik gemaakt van de
bodemkaart 19 West van de Stichting Bodem Kartering en het MER Boekelermeer-Zuid
2 en Zuid 3 (Oranjewoud, 1999).
Bodem
Het oorspronkelijk bodemprofiel bestaat uit een afdeklaag met een dikte van circa 0,5 m,
bestaande uit lichte klei tot zeer lichte zavel. De afdeklaag is humusarm tot matig
humeus. Het bodemtype valt in de categorie van 'knippige poldervaaggronden'. De
diepere ondergrond is vooral opgebouwd uit matig fijn tot matig grof, matig kleiarm tot
zeer kleiarm zand en heeft een goede draagkracht. In de omgeving wordt lokaal een
(zandige) veenlaag van beperkte dikte aangetroffen.
Het plangebied heeft een agrarische functie en is in gebruik als weidegrond. Het
maaiveldniveau varieert van NAP-1,21 m aan de zuidzijde van de locatie tot NAP +0,61
m aan de noordwestzijde van de locatie.
Op de onderzoekslocatie zijn enkele licht verhoogde gehaltes aan minerale olie en PAK
aangetroffen in de (onderwaler)bodem.
In een van de mengmonsters van de bovengrond is een zeer licht verhoogd gehalte aan
minerale olie aangetroffen, waarschijnlijk veroorzaakt door humusverbindingen. In een
ander mengmonster is een licht verhoogd gehalte aan PAK geconstateerd, waarschijnlijk
verband houdend met puinrestjes in het mengmonster. In de overige onderzochte
monsters zijn geen overschrijdingen aangetoond.
Van de vier in het gebied genomen slibmonsters vallen drie monsters in klasse O (nietverontreinigd) en één monster, op basis van het gehalte aan PAK, in klasse 2.
De licht verhoogde gehaltes in de bovengrond vormen geen belemmering voor het
toekomstige gebruik. Alleen bij eventuele afvoer van de (puinhoudende) grond van de
locatie zal rekening moeten worden gehouden met de licht verhoogde gehaltes aan PAK.
Het ter plaatse vrijkomende klasse O-slib kan vrij worden verspreid. Het klasse 2-slib
mag ook worden verspreid, maar niet in onevenredig grote hoeveelheden en slechts over
een breedte van maximaal 20 meter over de direct aan het wateroppervlak grenzende
percelen.
Grondwater
Ten aanzien van de geohydrologische opbouw in West-Nederland worden in het
algemeen een relatief slecht doorlatende deklaag (bovenste bodemlaag), watervoerende
lagen bestaande uit grof materiaal (zoals zand en grond) en scheidende lagen bestaande
uit fijne sedimenten (zoals klei en veen) onderscheiden. In tabel 32 is de regionale
geohydrologische opbouw weergegeven.
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Tabel 32 Reg ionale geohydrologische opbouw

Diepto^

Samensteitlng'^ivS,.

0-30 m

Afwisseling van grove en fijne zanden, lichte
of zware klei en veen
Matig fijn tot matig grof zand, plaatselijk
grindhoudend

30 - 70 m

Géohydrologlsche eentiéld"'' j-?»^.-.
Deklaag (over het algemeen slecht
doorlatend)

Watervoerend pakket

In het plangebied bestaat de ondergrond reeds vanaf circa 7,5 m uit zand en is de deklaag
mogelijk dunner.
Het plangebied is een van oudsher 'nat terrein' met relatief hoge grondwaterstanden. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt in het gebied naar schatting tussen de
0,25 m en 0,55 m onder maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bevindt
zich naar schaning op een diepte tussen 0,75 m en 2,0 m onder maaiveld (Grontmij,
2000).
De aanvulling van het grondwater vindt voornamelijk plaats in het duingebied langs de
Noordzeekust. Ook vanuit hel IJsselmeer vindt er aanvulling plaats. Kwel treedt op in de
(diepere) droogmakerijen. In het algemeen vertoont het grondwater een radiale
stromingsrichting naar de droogmakerijen.
Uit meetgegevens van peilbuizen in het plangebied blijkt dat het grondwater ter plaatse
in zuidoostelijke richting stroomt en dat er sprake is van (een lichte) inzijging (Grontmij,
2000). De horizontale stromingsrichting van het ondiepe grondwater wordt voornamelijk
bepaald door de ligging van de sloten in het plangebied. Kwantitatieve gegevens over de
grondwaterstroming in het plangebied ontbreken.
Het grondwater in het diepe watervoerende pakket heeft een chlorideconcentratie tussen
de 150 en 1.000 mg/l en kan derhalve als 'brak' worden gekwalificeerd. In het
grondwater worden in vrijwel alle peilbuizen (negen van de tien) licht verhoogde
gehaltes aan chroom gemeten. In twee peilbuizen bevat hel grondwater tevens een licht
verhoogd gehalte aan zink. De verhoogde gehaltes aan chroom en zink kunnen
waarschijnlijk als achtergrondgehalte voor dit gebied worden beschouwd (Grontmij,
2000).
Er zijn geen specifieke functies toegekend aan het grondwater in het plangebied; binnen
het plangebied noch in de directe omgeving hiervan vinden grondwateronttrekking plaats
ten behoeve van drinkwaterwinning of industriële doeleinden.
Oppervlaktewater
Het plangebied ligt in de Oosterzij polder. Deze polder maakt deel uit van het
beheersgebied van waterschap Het Lange Rond. De afwatering van het overtollige
oppervlaktewater in het plangebied geschiedt via de perceelsloten en de in het gebied
gelegen hoofdtocht. Het oppervlaktewater wordt in oostelijke richting afgevoerd en
uileindelijk via gemaal Boekei uitgeslagen op het Noordhollands Kanaal (NAP -0,5 m).
De Ringsloot is de belangrijkste hoofdwatergang in de Oosterzijpotder. In de
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Oosterzij polder wordt een zomerpeil gehanteerd van NAP -1,40 m en een winterpeil van
NAP -1.50 m. Het (vaste) waterpeil van de Boekelermeer ligl op NAP -1,70 m. Bij een
peil van NAP -1,40 m varieert de drooglegging in de huidige situatie van circa 0,4 m tot
1,3 m.
In de Oosterzij polder en de Boekelerpolder ligt een aantal oppervlaktewatermeetpunten.
De oppervlaktewaterkwaliteit blijkt bij toetsing aan de Algemene Milieu Kwaliteitsdoelstelling (AMK) niet te voldoen voor de parameters fosfaat, stikstof, chloride, sulfaat
en zuurstof. Zo bedraagt hel gemiddelde gehalte aan chloride circa 230 mg/l (brak). Met
uitzondering van het zuurstofgehalte overschrijden bovenvermelde parameters in het
Noord-Hollands Kanaal eveneens de norm.
Binnen het plangebied is aan het oppervlaktewater de functie agrarisch water toegekend,
aan het Noord-Hollands Kanaal de functies vis- en vaarwater.
In of nabij het plangebied zijn geen overstorten van een gemengd rioolstelsel aanwezig
(bron: gemeente Alkmaar)
Autonome ontwikkeling
Ten aanzien van de bodemopbouw, het grondwater en de daaraan gerelateerde
geohydrologische en grondmechanische aspecten worden geen relevante wijzigingen
verwacht.
Met betrekking tot de gemeten oppervlaktewaterkwaliteit kan worden opgemerkt dat
door gericht landelijk en provinciaal waterkwaliteitsbeheer wordt getracht de kwaliteit
van de verschillende oppervlaktewateren aan de daarbij behorende nonnen te laten
voldoen.
13.3.4

Effectbeschrijving voorgenomen activiteit
Verstoring bodemstructuur
De mate waarin de bodemstructuur zal worden verstoord is vooral afhankelijk van de
wijze van bouwrijp maken van het terrein.
Bij de diverse inrichtingswerkzaamheden zal de bodemstructuur worden vergraven.
Omdat het echter geen bijzondere bodemtypes c.q. bodembeschermingsgebieden
betreffen, wordt het efTect als gering beschouwd. De verwachte zettingen zijn gering (O a
5 cm). Door het omputten (omspitten of omspuiten) van de bodem kan de zandbehoefte
worden beperkt én zal er geen sprake zijn van grondoverschotten. De in de ondergrond
aanwezige zandlaag lijkt geschikt om deze optie te realiseren.
In de voorgenomen activiteit is gekozen voor een minimaal aanlegniveau van NAP -0,40
- -0,15 m en dient er rekening te worden gehouden met de aanvoer van extra zand. De
afgeleide effecten van de zandbehoefte (zandwinning) worden beschouwd als een gering
effect.
Aantasting grondwaterkwantiteit
Het hemelwater zal conform de eisen van de waterkwaliteitsbeheerder tenminste via een
verbeterd gescheiden rioolstelsel worden afgevoerd (bron: gemeente Alkmaar) naar
nabijgelegen waterpartijen. Door de toename van de verdamping en de vergrote afvoer
StiduiB|AZ/MERAZaHli«

ncilDDO

-115-

van het hemelwater naar het oppervlaktewater zal ten opzichte van de bestaande situatie
minder hemelwater wegzijgen naar het grondwater. Dit wordt beschouwd als een
negatief effect.
Bij de bouw wordt mogelijk gebruikgemaakt van bemalingen (bijvoorbeeld bij de aanleg
van de tunnel(s)). Aard en debielen van de bemalingen zijn nog niet bekend en hangen af
van de bouwmethode. Grootschalige (spannings)bemalingen worden naar alle
waarschijnlijkheid niet toegepast. De beïnvloeding van de grondwaterstand blijft naar
verwachting beperkt tot het plangebied en is van tijdelijke aard. Er worden geen
permanente veranderingen verwacht ten aanzien van grondwaterstanden en -stroming.
Beïnvloeding oppervlaktewaterhuisbouding
Ter plaatse van het toekomstige AZ stadion worden twee peilen ingesteld. De ringsloot
en de waterpartijen aan de oostzijde van het terrein, tot aan de ingang, krijgen een peil
van NAP- 1,70 m. De sloten en waterpartijen aan de noord- en westzijde krijgen een
waterpeil van NAP- 1,40 m. In verband met de waterkwaliteit en overlevingsmogelijkheden voor diverse watergebonden fauna is ervan uitgegaan dat de
vijverpartijen plaatselijk een waterdiepte van 1,5 m zullen krijgen.
Door de aanleg van verhard oppervlak neemt het waterbergend vermogen af. In het
Ontwerp is echter voldoende open water opgenomen om het hemelwater te kunnen
bergen (Grontmij, 2000). (Het open water wordt buiten het plangebied zelf gerealiseerd.)
De voorgenomen activiteit scoort ten opzichte van de bestaande situatie neutraal voor dit
aspect.
Aantasting bodem- en waterkwaliteit
In de voorgenomen activiteit wordt het hemelwater van verharde terreingedeelten
afgevoerd naar nabijgelegen waterpartijen en belanden eventuele verontreinigingen als
minerale oliën, PAK en zware metalen in het oppervlaktewater, de waterbodem en deel
ten gevolge van inzijging in het grondwater.
Ook bij calamiteiten kan de water(bodem)kwaliteit negatief worden beïnvloed en ter
plaatse van niet-verharde terreingedeelten ook de bodemkwaliteit. Bij een eventuele
verontreiniging van de bodem is de kans op verontreiniging van het grondwater groot
omdat er sprake is van een inzijgingssituatie.
De (kans op) beïnvloeding van de bodem- en waterkwaliteit wordt als een negatief effect
beschouwd.
13.3.5

EfTectbesch rij ving varianten en MMA
Variant grasbetontegels
Bij een variant waarbij voor de parkeerplaatsen gekozen wordt voor een wegbestrating
van 50 procent grasbetontegels en 50 procent asfalt zal in verhouding tot de
voorgenomen activiteit meer hemelwater kunnen wegzijgen naar het grondwater. Een
nadeel van deze variant is dat verontreinigingen (olie, PAK en zware metalen) de bodemen grondwaterkwaliteit kunnen aantasten en dat deze aantasting diffuus is. Ten aanzien
van dit laatste aspect scoort de variant dus minder goed dan de voorgenomen activiteit.
Aangezien de parkeervoorzieningen slechts op een beperkt aantal dagen per jaar volledig
gevuld zullen zijn, zijn de verontreinigingseffecten klein.
mdlOC»
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Variant infïltratievoorziening
Een variant waarbij het hemelwater van de daken kan wegzijgen naar de grond via
infiltratievoorzieningen scoort positief ten opzichte van de voorgenomen activiteit op het
aspect 'aantasting waterkwantiteit' en neutraal ten opzichte van het aspect 'aantasting
waterkwaliteit'. De Grontmij adviseert gezien de geringe mogelijkheden voor het maken
van infiltratievoorzieningen aan het oppervlak, om deze onder de grond aan te brengen.
Voor het verkrijgen van enige bergingscapaciteit wordt geadviseerd deze ter plaatse van
de parkeervakken aan te leggen en het infiltratiesysteem te koppelen aan een
drainagesysteem. Zo kunnen pieksituaties in de hemelwaterafvoer beter worden
opgevangen. Ter vergroting van de infiltratiecapaciteit wordt geadviseerd om ter plaatse
van de infiltratievoorzieningen een goede kortsluiting te maken tussen het infiltratiebed
en de zandondergrond. Daartoe zal de kleihoudende bodem, voorzover nog niet
verwijderd bij het bouwrijpmaken, verwijderd dienen te worden.
Variant helofytenfilters
Een variant waarbij het hemelwater dat naar de waterpartijen afstroomt wordt gezuiverd
via randvoorzieningen als een lamellenafscheider en een helofytenfilter levert een
duidelijke kwaliteitsverbetering van de bodem- en waterkwaliteit op ten opzichte van de
voorgenomen activiteit. Minerale olie, PAK en zware metalen zijn immers veelal
gebonden aan zwevende stof en bij dergelijke randvoorzieningen wordt het zwevende
stof uit het water verwijderd door bezinking. Wellicht dienen stuwconstnicties te worden
aangebracht om een voldoende lange verblyftijd in de waterpartijen te realiseren. Ook
een behoorlijke diepte van de waterpartij kan een duidelijke verbetering van de kwaliteit
van het oppervlaktewater in de waterpartijen en dus ook van het ter plaatse inzijgende
water tol gevolg hebben. Diepe vijvers vergroten de verblijftijd van het
oppervlaktewater. De grotere verblijftijd te samen met de onderwaterflora kan tot een
aanzienlijke zuivering van het oppervlaktewater leiden.
13.3.6

Conclusie
De bodem op de locatie Kooimeer is. afgezien van beperkte lichte verontreinigingen,
goed. Er zal om het stadion op -0.15 m beneden maaiveld te bouwen grond worden
aangevoerd aangezien het maaiveldniveau daar nu nog I tot een halve meter onder ligt.
Voor de grondwaterkwaliteit worden beperkt negatieve effecten verwacht ten opzichte
van de referentiesituatie. Ook voor de oppervlaktewaterkwaliteit geldt dit, omdat er
afspoeling van verontreinigende stoffen kan plaatsvinden. In het MMA wordt afgezien
van het plaatsen van infïltratiesysternen. Wel worden in het MMA de varianten
helofytenfilters en grasbetontegels meegenomen. Hierdoor verbetert respectievelijk de
oppervlaktewaterkwaliteit en het bodemleven.
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Tabel 33 Effecten voor bodem en water
Aspect
Toetsingscriteria
Bodem

Verstoring bodemstrucluur
Aantasting bodemiwaliteit

Totaal
Water

Aantasting grondwaterkwantiteit
Beïnvloeding oppervlalctewaterhuishoudlng
Aantasting waterkwaliteit
Totaal

13.4

Cultuurhistorie

13.4.1

Inleiding

ReferentieSituatie
0
0
0

Voorgenomen
Activiteit

WIWIA

o;-

0/
0/
0/

0
0
0
0

_

0/
0
0
0

Of-

0
010/-

Cultuurhistorie is een verzamelnaam voor alle sporen in het huidige landschap die
verwijzen naar hoe de mens daar vroeger woonde en werkte. Deze sporen uit het
Verleden zijn onder te verdelen in verschillende categorieën, zoals historisch grafische en
archeologische waarden. De archeologische waarden zijn sporen uit het verleden die zich
onder de grond bevinden zoals: potten, vuursteentjes, sieraden, munten, skeletten en
soms de resten van hele nederzettingen. De historisch geografische waarden vormen alle
cultuurhistorische waarden die geen gebouw zijn en niet onder de grond zitten, zoals:
dijken, graflieuvels, houtsingels, stelsels van oude wegen, kanalen met jaagpaden.
In deze paragraaf komt het aspect cultuurhistorie aan de orde. In eerste instantie zal het
beleid dat omtrent dit onderwerp is geformuleerd worden besproken. Hieruit komen de
toetsingscriteria voor deze MER-studie naar voren. Daarna wordt een beschrijving
gegeven van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het studiegebied.
Tenslotte worden de effecten beschreven van de voorgenomen activiteit.
13.4.2

Beleid en toetsingscriteria
Streekplan Noord-Holland-Noord (1994)
In het Streekplan Noord-Holland heeft de provincie haar ruimtelijk beleid geformuleerd,
met daarin gewenste ontwikkelingen. Het Streekplan dient als toetssteen bij de
goedkeuring van bestemmingsplannen. Het vigerende Streekplan Noord-Holland-Noord
is in 1994 vastgesteld.
Het beleid van de monumentenzorg in de provincie Noord-Holiand richt zich op het
zinvol integreren van het cultureel erfgoed in de ruimtelijke structuur. Nieuwe
ontwikkelingen, zoals de bouw van een stadion, moeten worden afgestemd op het
culturele erfgoed. Het bestaande cultureel erfgoed kan daarbij mogelijk richtinggevend
zijn voor de nieuwe ontwikkelingen.
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Het verdrag van Malta (1992)
In Valletta op Malta is in 1992 het verdrag over archeologie ondertekend door de
Europese lidstaten. Het verdrag heeft als doel het behouden van het archeologische
erfgoed, zowel op het land als onder water. Hierbij is een duidelijke voorkeur
uitgesproken voor het behoud van archeologische elementen 'in situ', dat wil zeggen: in
de bodem op de locatie zelf. Bij de planontwikkeling van nieuwe ruimtelijke ingrepen
moeten archeologische belangen worden afgewogen. Het verdrag gaat dus uit van het
principe: 'de verstoorder betaalt'. Grote ontwikkelingsprojecten dienen een post mee te
nemen die de kosten voor archeologisch onderzoek (inventarisatie, determinatie en
publicatie) dekt. Momenteel wordt dit Europese verdrag geïmplementeerd in
Nederlandse wetgeving. Formeel zal deze medio 2000 van kracht zijn. Tot die tijd is er
sprake van een overgangssituatie waarin al in zeer veel projecten rekening wordt
gehouden met archeologie.
De toetsingscriteria die hieruit voort vloeien zijn de volgende:
Cultuurhistorie
• aantasting cultuurhistorische elementen en patronen;
• aantasting archeologische waarden.

13.4.3

Huidige situatie en autonome ontwildkeling
Een cultuurhistorisch waardevol element in het studiegebied is de Ringsloot, deze vormt
en natuurlijke begrenzing tussen de polder Boekelermeer en de Oosterzijpolder, met
daarlangs een aantal oudere boerderijen.
Uit een verkennend historisch en archeologisch onderzoek voor de ontwikkeling van het
bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 en 3, is gebleken dat het gebied aansluitend aan
het plangebied historisch-geografisch nog tamelijk gaaf is. De percelering binnen de
Boekeiermeerpolder is echter niet zeldzaam. Door de aaneengesloten ligging van het
plangebied met het onderzochte gebied wordt er vanuit gegaan dat ongeveer gelijke
waarden gelden voor het plangebied.
In hel plangebied zullen naar verwachting geen archeologische vindplaatsen aanwezig
zijn. Verder wordt het plangebied gekenmerkt door een grillig verkavelingspatroon uit de
ontginningstijd (Gemeente Alkmaar, 2000).
In de autonome ontwikkeling mag worden verwacht dat zich geen grote veranderingen
zullen voordoen voor de cultuurhistorische elementen, zoals de Ringsloot en het
verka ve I ingspatroon.

13.4.4

EfTectbesch rijving voorgenomen activiteit
Tijdens de bouw van het stadion zullen grondwerken worden uitgevoerd. Enerzijds
zullen daarbij structuren in de grond worden aangebracht, zoals riolering. Ook zal de
grond worden opgehoogd met circa l meter. Als gevolg hiervan zal het grillige
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verkavelingspatroon in het plangebied voor een groot deel verloren gaan. Dit wordt
beschouwd als een beperkt negatief effect, omdat het gaat om een plangebied van
beperkte oppervlakte. Daarbij komt dat dit verkavelingspatroon niet zeldzaam is in
Nederland. Naar verwachting zijn er geen effecten te verwachten voor archeologische
waarden, omdat deze niet aanwezig zijn in het plangebied.
13.4.5

EfTectbeschrijving varianten en MMA
Er zijn geen varianten die effecten hebben op het aspect cultuurhistorie. Het minder
ophogen van de grond is geen optie, gezien de hydrologische situatie.
Binnen het aspect cultuurhistorie zijn geen aanknopingspunten voor het MMA aanwezig.

13.4.6

Conclusie
Het plangebied is geen waardevol gebied voor archeologische waarden. Wel zijn
cultuurhistorisch patronen en elementen aanwezig in de vorm van een grillig
verkavelingspatroon. Als gevolg van de bouw van het stadion zal dit verkavelingspatroon, dat overigens niet zeldzaam is voor Nederland verdwijnen. Dit wordt gezien als
een beperkt negatief effect. Voorts zijn er geen aanknopingspunten voor het aspect
cultuurhistorie in het MMA.
Tabel 34 Effecten voor cultuurhistorie
Aspect
Toetsingscriteria
Cultuurhistorie
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aantasting cultuurhistorische
elementen en patronen
aantasting archeologische waarden
Totaal

Referentiesituatie
0

Voorgenomen
activiteit
0/-

MMA

0
0

0
0/-

0
0/-
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14

DUURZAAM BOUWEN

14.1

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt Duurzame bouwen toegelicht. Duurzaam Bouwen wordt veelal
opgedeeld in thema's. Deze thema's zijn Locatie en omgevingskwaliteit; Materialen en
constructies; Energiegebruik en -verbruik; Waterverbruik en Binnenmilieu.
In dit hoofdstuk worden de volgende aspecten beschreven die relevant zijn voor de
voorgenomen activiteit:
• Materialen en constructie;
• Energiegebruik en -verbruik;
• Waterverbruik.
Voor het thema "Locatie en omgevingskwaliteit" wordt verwezen naar de hoofdstukken
9 iocatiekeuze, en hoofdstuk 12 woon- en leefmilieu.
Het thema "Binnenmilieu" richt zich op inpandige ruimten. Het thema heeft raakvlakken
met de toegepaste materialen en het energieverbruik. Het thema is niet afzonderlijk
behandeld.

14J

Beleid en toetsingscriteria
De overheid heeft concrete maatregelen gebundeld in nationale pakketten voor
Duurzaam Bouwen. Voor het stadion, het parkeerterrein en de wegen zijn de volgende
pakkenen van toepassing:
1. Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw - Nieuwbouw, 1998;
2. Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW: wegen, kabels, leidingen en buizen,
kunstwerken, waterwegen en waterkeringen, railverbindingen, groen en water, 1999.
Met deze pakketten kunnen twee strategieën worden gevolgd. De strategieën worden in
dit de gematigde en de ambitieuze strategie genoemd. Het toetsingscriterium is derhalve
de gekozen strategie.
Materialen en constructie
• aantasting cultuurtiisEorische elementen en patronen;
• aantasting archeologische waarden.
",'1-1"

Energiegebruik en-verbruik
• vermindering van de energiebehoefte;
• inzetten van duurzame energie.

•
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Waterverbruik

•

vermindering waterverbruik

•

toepassing waterbesparende maatregelen
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14.3

Materiaalgebruik

14.3.1

Inleiding
In deze paragraaf komt het aspect materiaalgebruik aan de orde. Het beleid en de
toetsingscriteria hieromtrent zijn reeds geformuleerd in de voorgaande paragraaf 14.2.
Aan bod komt de beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van
het studiegebied, en de effectbeschrijving van de voorgenomen activiteit. Vervolgens
worden de effecten van de varianten beschreven en wordt een voorzet gedaan voor het
MMA. Tenslotte wordt de conclusie ten aanzien van het aspect materiaalgebruik
gegeven.

14.3.2

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
In de huidige situatie is het plangebied een braakliggende grasland. Er is geen
(bouw)materiaal gebruikt. Er zijn wat betreft (bouw)materialen geen relevante autonome
ontwikkelingen.

14.33

Effect beschrijving voorgenomen activiteit
In deze fase van het MER is het voorontwerp afgerond. In dit stadium van het ontwerp
zijn geen concrete gegevens wat betreft materiaalgebruik beschikbaar.
In de volgende ontwerpfase, de fase van het detail ontwerp, worden de toegepaste
materialen geselecteerd. Hierbij zal AZ op gematigd positieve wijze rekening houden
met de aspecten van Duurzaam Bouwen. Dit betekent dat aan het Nationaal Pakket die
maatregelen materialen worden ontleend die zich binnen 3 jaar terug verdienen.
Inmiddels is reeds vastgesteld dat veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van
geprefabriceerde betonelementen. In het algemeen is het gebruik van betonelementen uit
de fabriek efficiënter dan gebruik van beton op de bouwplaats. Tevens zal in het detail
ontwerp de maatvoering worden afgestemd op handelsmaten. Hierdoor wordt de
hoeveelheid bouwmaterialen enigszins beperkt.

14.3.4

Effectbeschrijving varianten en MMA
De variant ten aanzien van Duurzaam Bouwen is het volgen van een ambitieuze
uitvoeringsstrategie van het Nationaal Pakket Utiliteitsbouw. Dit betekent onder andere
het volgen van een ontwerpmethode {design for reuse and recycling). Met de
ontwerpmethode wordt de hoeveelheid bouwafval, afval van onderhoud en het afval aan
het eind van de levensfase sterk beperkt. Door de bovengemiddelde toepassing van hout
in de gebouwen ligt het gebruik van vernieuwbare materialen op een hoog niveau. In het
beton en de verhardingen worden secundaire materialen, zoals puingranulaat en
hoogovencement toegepast.
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De ambitieuze strategie van Duurzaam Bouwen impliceert materiaalgebruik met
terugverdientijd langer dan 3 jaar. Vanwege de langere terugverdientijd zal de
ambitieuze strategie niet worden gevolgd.
In het MMA wordt de voorgenomen activiteit op een ambitieuze wijze duurzaam
gebouwd. Hierdoor vermindert onder andere het materiaalgebruik van niet herbruikbare
materialen. Dit heeft een positief effect.
14.3.5

Conclusie materiaalgebruik
Het stadion zal worden ontworpen en gebouwd volgens de gematigde strategie ten
aanzien van Duurzaam Bouwen. Dit leven een beperkt positief effect op.
Tabel 35 Effecten voor materiaalgebruik
Aspect
Toetsingscriterium
Materiaalgebruik

14.4

Energie

14.4.1

Inleiding

materialen volgens gematigde
strategie Duurzaam Bouwen
Totaal

Referentiesituatie
0

Voorgenomen
activiteit
0/+

MMA

0

0/+

+

+

In deze paragraaf komt het aspect energie aan de orde. Het beleid en de toetsingscriteria
zijn als eerste beschreven. Aan bod komt de beschrijving van de huidige situatie en de
autonome ontwikkeling van het studiegebied, en de effectbeschrijving van de
voorgenomen activiteit. Vervolgens worden de effecten van de varianten beschreven en
wordt een voorzet gedaan voor het MMA. Tenslotte wordt de conclusie ten aan zien van
het aspect energie gegeven.
14.4.2

Beleid en toetsingscriteria
Het beleid met betrekking tot energie is gericht op vermindering van het conventionele
energieverbruik. Mede door het Duurzaam Bouwen beleid te stimuleren wordt hieraan
invulling gegeven. Enerzijds is de aandacht gericht op de vraagzijde. De vraagzijde
wordt beschreven aan de kant van het totale energieverbruik (gas, elektriciteit en
eventueel warmte) en de energie prestatie coëfficiënt (EPC). Anderzijds wordt de
aanbodzijde geanalyseerd, waarbij bijvoorbeeld de inzet van energie uit duurzame
bronnen, zoals zonne-energie aan de orde is. Ook het gebruik van restwarmte uit de
omgeving valt onder de aanbodzijde.
De toetsingscriteria die bij dit aspect een rol spelen zijn:
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Energie
• vermindering van de energietjehoefte;
Inzetten van duurzame energie.

14.4.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
In de huidige situatie is de locatie Kooimeer een braakliggende weide. Er is geen
energieverbruik.
Op het bedrijventerrein Boeketermeer is de huisvuilverbrandingsinstallatie gevestigd.
Deze centrale heeft restwarmte. Er is geen stadsverwarming op het bedrijventerrein
waarmee de restwarmte kan worden benut. In de autonome ontwikkeling worden
vooralsnog geen initiatieven voor stadsverwarming voorzien, omdat er geen
aanwijzingen zijn dat er grote waimtegebruikers komen op het bedrijventerrein.

14.4.4

Eflectbesch rij ving voorgenomen activiteit
Het jaarlijkse energieverbruik is circa 320.000 kWh/jaar." Het verbruik van aardgas is
circa 50.000 m^/jaar.
In de voorgenomen activiteit worden maatregelen genomen die kostenneutraal zijn, of
een terugverdient ij d hebben van kleiner of gelijk aan drie jaar. Hierdoor is de Energie
Prestatie Coëfficiënt 12,5 %. Dat wil zeggen dal het energieverbruik 12,5% onder het
gebruik in de autonome ontwikkeling is.
Hoewel er in de voorgenomen activiteit geen gebruik wordt gemaakt van duurzame
energie in de vorm van bij voorbeeld zonne-energie of windenergie, is er wel rekening
mee gehouden dat het mogelijk is een dergelijke installatie te plaatsen.

14.4.5

EfTcctbcschrijving varianten en MMA
De variant waarmee het conventionele energieverbruik wordt verminderd, is het volgen
van een ambitieuze strategie ten aanzien van duurzaam energieverbruik. De ambitieuze
strategie houdt onder andere in:
• Gebruik van materialen met hoge energie isolatiewaarden.
• Inzetten van duurzame energie (restwarmte uit de huisvuilverbrandingscentrale,
zonne-energie op dak).
• Verbeteren energie-efficiency (energiezuinige verlichting en installaties).
In het algemeen wordt met deze strategie een Energie Prestatie Coëfficiënt van 20
procent bereikt.
De ambitieuze strategie betekenen maatregelen met een tenigverdientijd die langer dan 3
jaar is. Deze ambitieuze strategie zal niet worden gevolgd. Wel zullen waar mogelijk

" De waarde voor het energieverbruik is gebaseerd op de huidige situatie.
mei 2000
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voorbereidingen worden getroffen voor het opwekken van duurTame energie in het
stadion (zonnecellen, windmolens).
In het MMA wordt de ambitieuze strategie gevolgd. De restwarmte van de centrale wordt
niet benut, want er is geen stadsverwarming. Met de ambitieuze strategie MMA is de
EPC 20 procent. Het bijbehorende elektriciteitsverbruik en gasverbruik is respectievelijk
ongeveer 300.000 kWh per jaar en ongeveer 46.000 m^ per jaar.
14.4.6

Conclusie
Er zal een gematigde strategie worden gevolgd, ten aanzien van energiebesparende
maatregelen van Duurzaam Bouwen. Hieronder vallen ook de voorbereidingen voor het
plaatsen van zonnecellen en windmolens.
Uiteindelijk zal het energieverbruik wel toenemen, in vergelijking tot de huidige situatie
zonder enigerlei activiteiten in het plangebied. Met behulp van duurzame maatregelen
zal het verbruik zoveel mogelijk worden beperkt. Er wordt uitgegaan van een EPC van
12,5%.
Tabd 36 Effecten voor energie
Aspect
Toetsingscriteria
Energie

vermindering van de energiebehoefte
inzetten van duurzame energie
Totaal

145

Watergebruik

14.5.1

Algemeen

Referentiesituatie
0
0
0

Voorgenomen
activiteit
0/+
0
0/+

MMA
+
+
+

In deze paragraaf komt het aspect watergebruik aan de orde. Het beleid en de
toetsingscriteria zijn als eerste beschreven. Aan bod komt de beschrijving van de huidige
situatie en de autonome ontwikkeling van het studiegebied, en de effectbeschrijving van
de voorgenomen activiteit. Vervolgens worden de effecten van de varianten beschreven
en wordt een voorzet gedaan voor het MMA. Tenslotte wordt de conclusie ten aanzien
van het aspect watergebruik gegeven.
14.5.2

Beleid en toetsingscriteria
Het beleid richt zich op het verminderen van het verbruik van leidingwater. Dit is dan
ook het belangrijkste toetsingscriterium. Het verminderen van het waterverbruik kan
door gedragsverandering en door fysieke waterbesparende maatregelen. Dergelijke
maatregelen kunnen bij de bouw relatief makkelijk worden ingepast. Het toepassen van
waterbesparende maatregelen is daarom een toetsingscriterium.
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14.5.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Op dit moment is de locatie Kooimeer een braakliggend grasland. Er is geen watergebruik. Er zijn in het plangebied geen autonome ontwikkelingen gepland die betrekking
hebben op het watergebruik,

14.5.4

EfTectbeschrijving voorgenomen activiteit
In de voorgenomen activiteit wordt leidingwater gebruikt voor huishoudelijke en
sanitaire doeleinden en voor het beregenen van het voetbalveld. Het waterverbruik voor
huishoudelijke en sanitaire doeleinden bedraagt circa 1.900 m-* per jaar.
Op ongeveer 8 dagen per jaar wordt het voetbalveld beregend. Het waterverbruik op
dergelijke dagen is circa 135 m^ /dag". Voor beregening wordt daardoor jaarlijks circa
1.100 m^ leidingwater verbruikt.
Het totale leidingwaterverbruik wordt geschat op 3.000 m^ per jaar.

14.5.5

EïTectbeschrijving varianten en MMA
Voor het verminderen van het waterverbruik zijn twee varianten beschouwd. De eerste
variant richt zich op het verminderen van het huishoudelijke en sanitaire waterverbruik.
Hierbij kan op basis van het Nationale Pakket een ambitieuze strategie worden gevolgd.
De strategie behelst:
• Toepassen van waterbesparende armaturen.
• Functiegericht watergebruik (irrigatie velden met oppervlakte water, toiletspoeling
met huishoudwater).
• Ecologische meerwaarde watersysteem (natuurvriendelijke oevers).
Met de strategie kan het huishoudelijke en sanitaire waterverbruik met 30 procent
verminderen. Het jaarlijkse verbruik daalt daarmee tot 1.330 m^ per jaar. De
waterbesparende maatregelen van de ambitieuze strategie worden overigens als niet
kosteneffectief beschouwd door AZ.
In de tweede variant wordt het oppervlaktewater uit omliggende waterpartijen benut voor
het beregenen van het speelveld. Het leidingwaterverbruik wordt daarmee voor een groot
deel gereduceerd. Ook de initiatiefnemer staat positief tegenover deze variant.
In het MMA wordt jaarlijks 1,330 m^ leidingwater verbruikt door de voetbalgelieerde
activiteiten.

" Afineting veld (70x108,2=7574) x !5-20mm water. Hierbij is 15-20 mm water gebaseerd op de
beregening voor grasland voor de landbouw.
mei 2000
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14.5.6

Conclusie

Het is de verwachting dat in de voorgenomen activiteit circa 3.000 m^ leidingwater
wordt verbruikt. In afwijking van de voorgenomen activiteit zal in het MMA geen
leidingwater maar oppervlaktewater worden gebruikt voor hel beregenen van het
voetbalveld.
Tabel 37 Effecten voor watergebruik
Aspect
Toetsingscriteria
Watergebruik

vermindering van waterverbruik
toepassen waterbesparende maatregelen
Totaal

SdcKdnji A2/MER AZ soiliHi

Referentiesituatie
O
O
O

Voorgenomen
activiteit
0/0
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MMA
+
+
+

15

AANLEGFASE

IS.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten die zich voordoen in de aanlegfase. De
effectstudie voor dit aspect is beknopt. De reden hiervan is dat de effecten in de
aanlegfase van tijdelijke aard zullen zijn en daarom minder zwaar wegen dan de effecten
die optreden als gevolg van het in gebruik zijn van het stadion en nevenactiviteiten. De
effecten in de aanlegfase kwalitatief zijn beschreven.
De aanleg van het stadion zal gefaseerd plaatsvinden. In eerste instantie zal hel stadion
met parkeervoorzieningen worden ontwikkeld en vervolgens zullen de transferiumvoorzieningen worden aangelegd. Ook de bedrijfsruimten in het stadion zullen gefaseerd
worden ontwikkeld.

ÏSJ2

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
In de huidige situatie is het plangebied een stuk braakliggende landbouwgrond. Er is
reeds gestart met de aanlegwerkzaam heden voor de bypass van de A9. Voor de
autonome ontwikkeling is uitgegaan van een gerealiseerde bypass met tussen deze weg
en de A9 een stuk landbouwgrond.

15^

EtTectbcschrijving locatie Kooimeer
Bouwrijp maken
In de aanlegfasc zal het plangebied Kooimeer bouwrijp worden gemaakt. Hiertoe zal de
grond in het plangebied naar verwachting circa een meter worden opgehoogd. De grond
die hiervoor wordt gebruikt, is afkomstig van andere locaties. Hierdoor zullen er
transporten moeten plaatsvinden van en naar het plangebied. De vrachtwagens rijden afen aan tussen 7.00 en 19.00 uur en veroorzaken daarbij geluid. Eventuele geluidsoverlast
is niet te verwachten omdat de omliggende wegen in deze periode druk zijn.
Bij warm en droog weer kan tijdelijk stofoverlast optreden door verstuiven van het zand.
De etTecten op de aspecten bodem en water tijdens de aanlegfase zijn reeds beschreven
in paragraaf 13.3.
Aanleg van het stadion
Tijdens de aanleg van het stadion zullen zich verschillende effecten voordoen van
tijdelijke aard. De bouwactiviteiten zullen naar verwachting beperkt hinder voordoen in
de vorm van trillingen, geluid en stof
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15.4

Conclusie
In de aanlegfase doen zich effecten voor van tijdelijke aard. De effecten doen zich
uitsluitend voor in de daguren van 7.00 tot 19.00 uur. De hinder zal voornamelijk bestaan
uit trillingen, geluid en stof
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AFKORTINGENLIJST

CARmodel

Calculation of Air pollution from Road traffic- model

CO

Koolstofmonoxide

EPC

Energie Prestatie Coëfficiënt

Ev

Verticale lichtsterkte

HAL-OV

Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk Openbaar Vervoer

HAL-gebied

Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk

ï-'Ar LT

Gemiddeld optredende geluidsniveau

^Amax

Maximale geluidspieken

MMA

Meest Milieuvriendelijk Alternatief

NO2

Stikstofdioxide

WRO

Wet op de Ruimtelijke Ordening
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BEGRIPPENLIJST
beïnvloeiding modal split opnemen als beïnvloeding gericht op verminderen van het
auto-gebruik
achtergrondconcentratie: concentratie van een stof in bodem, water of lucht, die tot
stand komt zonder beïnvloeding door menselijke activiteiten
antropogene invloeden: invloeden door de mens
autonome ontwikkeling: op zichzelf staande ontwikkeling, zonder dat één van de
alternatieven wordt uitgevoerd
bereikbaarheid: manier waarop en de tijd waarin een locatie bereikbaar is
Bevoegd Gezag: overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de
voorgenomen activiteit van de Initiatiefnemer
bodemkwaliteit: de kwaliteit van de bodem zegt iets over de bodemverontreiniging in
het betreffende gebied.
compenserende maatregel: maatregel om de nadelige invloeden van de voorgenomen
activiteit op een andere plaats te compenseren
dB(A): decibel (A-gewogen), maat voor geluidsterkte
fysische bodcmstructuur: is een ander woord voor de opbouw van de bodem. De bodem
is opgebouwd uit verschillende lagen die uit fijn en grof zand. klei en veen kunnen
bestaan. Door de aanleg van een weg kunnen de opbouw van de bodem en de
geohydrologische kenmerken hiervan veranderen (qua samenstelling of qua dikte van de
verschillende lagen).
Grenswaarde: de grenswaarde is de bovengrens van lucht-, water- of bodemverontreiniging waarboven onacceptabele risico's plaatsvinden.
helofytenfilter: rietvegetatie met een zuiverende werking op water en waterbodem.
intensiteit: aantal motorvoertuigen dat per tijdseenheid (meestal per uur) een wegvak
passeert. Dit is een maat voor de hoeveelheid verkeer
Meest Milieuvriendelijk Alternatief: alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu zijn toegepast
m.e.r.: milieueffectrapportage (procedure)
MER: milieueffectrapport (document)
SbctaiagAZ/MERAZaii&ai
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mitigerende maatregelen:
verzachten of beperken

maatregelen

die optredende

milieueffecten

kunnen

Richtwaarde: concentratie van lucht-, water- of bodemverontreiniging die zoveel
mogelijk moet zijn bereikt en waar dit hel geval is zoveel mogelijk moet worden
instand gehouden.
Streefwaarde: verontreiningsniveau waarbij de risico's voor mens, dier en vegetatie
verwaarloosbaar worden geacht.
Toetsingsnorm: De toetsingsnorm is de waarde waaraan wordt getoetst wanneer een
correctie is uitgevoerd voor een meteorologisch ongunstig jaar.
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