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L. INLEIDING
De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland ztjn het erover eens dat de aanleg van een nieuwe oostwestverbinding tussen de Nn en de Nzo6 mogelijk een oplossing kan bieden voor de verkeersproblematiek in het noordwestelijk deel van de Duin- en Bollenstreek en in de dorpen Zwaanshoek
en Beinsdorp.
Ter onderbouwing van de besluitvorming in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland over een
eventuele streekplanwiziging of -uitwerking wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd, conform

het Besluit mileueffectrapportage 1994. bijlage C categorie 1.2.
Beide provincies zullen in samenwerking met de gemeenten in de regio mogelijke alternatieven voor

de oplossing van de problematiek nader onderzoeken. Dit onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een
besluit van Provinciale Staten van beide provincies. ofwel over de aanleg van een nieuwe verbinding
tussen de Nn en de Nz06, ofwel voorverkeersremmende maatregelen in combinatie met extra
openbaar vervoer,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland zijn initiatiefiemer voor dit project.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland treden daarbij op als coördinerend initiatiefiemer.
Provinciale Staten van beide provincies vormen het bevoegd gezag. Het bestuur van de provincie
Zuid-Holland treedt daar bij op als coördinerend bevoegd gezag.
De m.e,r,-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant van
24 oktober 2001. De startnotitie heeft van 29 oktober 2001 tot en met 26 november ter inzage

gelegen.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 21 december 2001 haar advies uitgebracht
over de richtlijnen voor het mileueffectrapport (MER). Tevens ztjn 34 inspraalaeacties ontvangen.

Deze staan vermeld in hoofdstuk ll.
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II RlCHTLIJNEN
Het advies van de Commissie voor de mileueffectrapportage is van een zodanige kwaliteit, dat wij
het advies vaststellen als zijnde de richtlijnen voor het op te stellen MER. Het advies wordt in
hoofdstnk iv integraal

opgenomen.

Als aanvullng op en in samenhang met het advies van de Commissie dienen de volgende richtljnen

in acht te worden gellOlnen.

4. Voorgenomen actviteit en alterl1atieven
Voor het inperken van alternatieven dient een integrale kwalitatieve argumentatie te worden

gegeven, De onderbouwing zal zo veel mogelijk gestoeld moeten zijn op kwantitatieve gegevens.

5. Bestaande mileutoestand en mileiigevolgcn
Er dient aangegeven te worden wat de consequenties van de alternatieven en varianten zijn voor;
bet beleidsdoel uit de PKB '5" baan Schiphol', om 500 ha gehiidsbelast recreatiegebied te

compenseren in het toekomstig recreatiegebied Haarlemmermeer Groen;
de geplande recreatieve wandel- en fietsrontes;
de geplande hydrologische bufferzone in het gebied.
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II INSPRACTlES
A. Samenvatting vau de mgediende inspraalcreacties
1, YVAfdeling..B.ennebroelç,..BeiI!ebme¡ç+3eeiisl!lidende_reacJies

De VV is van mening dat het MER-onderzoek, zoals in de startnotitie is beschreven te
beperkt van opzet is, Zij verzoekt extra alternatieven in het MER uit te werken:

een noordelijke variant, maar dan ter hoogte van de Oosteinderlaan;
de streelclanvariant;

alternatieven met en zonder aansluiting van de N22 op de Aziëweg;
een andere dosering van het verkeer op andere uitvalswegen van en naar Zuid~

Kennemerland richting de Haarlemmermeer;
verlengen van de NZ07 naar de Nz06;
het achterwege laten van een afslag van de nieuwe weg naar de N2oS,
Verder vraagt het bestuur om aandacht te schenken aan cle barrièrewerking van een toename

van het verkeer op de noord-zuidroute in het dorp, te onderzoeken wat de effecten zijn op de
bereikbaarheid van voorzieningen en cle verkeersveiligheid in Bennebroek en de gevolgen
voor de mileukwaliteit (geluidhinder enluchtlaliteit). De noordelijke variant van de weg

bezuiden Bennebroek, zoals omschreven in de startnotitie vindt men niet acceptabeL.
(WTO),..Ha.arlem
De WLTO pleit ervoor om in het kader van landschap ook de gevolgen van de alternatieven

2, We.stelijkLamLen. Tuinbouw

Organisatie

voor het areaal bollenteelUe inventariseren en rekening te houden met de afspraken uit het
Pact van Teylingen, In het kader van de bereikbaarheid d.ienen ook de gevolgen voor de
bereikbaarheid van de verschilende landbouwgebieden in het studiegebied te worden
meegenomen, Dit geldt ook voor de barrièrewerking van altematieven voor de
landbonwfunctie, Tenslotte wordt gepleit in aanvullng op het MER, een Landbouw Effect

Rapportage op te stellen.
3, AJ.M.Lommerse..Hilegom
Inspreker wijst op de zijns inziens onevenwichtige wij ze van plannen: het gebied werd twaalf

tot vijftien jaar geleden agrarisch landelijk gebied en nu verandert dat weer. Verder wenst hij
in het vervolg tijdig geïnformeerd te worden over de ontwilcelingen,
4, WaterschaILGroot.Haarl.emmermeer,. Hoofd.dOrP

van de nieuwe infrastructuur, de
mogelijke bergingsfunctie, die onderzocht wordt binnen het Strategisch Groenproject

Het waterschap wijst erop dat de aanleg c,q, voorbereiding

Haarlemmermeer Groen, niet mag frstreren, Verder dient er in het MER voldoende
aandacht te zijn voor de opbarstproblematiek en kwelgevoeligbeid in

het gebied,

5, Vere.nigingQndeJ;~zoekJ'Qr;Len f.Jl!ll.1,_WazenilJgr

In het gebied zijn volgens de beschikbare databestanden, belangrijke natuurwaarden
aanwezig, De vereniging dringt er dan ook op aan om binnen

het MER de gegevens over de

soorten serieus mee te wegen. Voor een aantal soorten kunnen mitigerende en
compenserende maatregelen genomen worden, De vereniging en een aantal particuliere
gegevensbeherende organisaties hebben voor een aantal soortgroepen gegevens beschikbaar.

Voor de soortgroepen waarvan gegevens onthreken, beveelt de vereniging aan om een
basisinventarisatie te laten uitvoeren.
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6, Hooghe_e~maadl'_çh;¡pY;¡nRij nlal1d,leiiien

Het hoogheemraadschap verzoekt de functies van de polder- en boezemwatersystemen en de
gevolgen voor deze functies bij wijzigingen in de zone van de oost-westverbinding expliciet te
laten beschrijven in het MER, Ook de gevolgen van de weg voor eventuele nieuwe functies in
de gebieden van het Strategisch Groenproject (onder andere seizoensberging en piekberging)
dienen te worden meegenomen, Verd.er wordt gevraagd om. in de paragraafBodem en Water

specifieke aandacht te besteden aan de (her)inrichting van het watersysteem, Men stelt onder
andere voor dat:

ten aanzien van de cornpensatie van het verhard oppervalk uitgegaan moet worden van
het creëren van ten ininste 10% extra open water;

het te dempen boezemwater in ieder geval gecompenseerd dient te worden;
de bermenlangs de weg moeten ten minste '7 m breed worden in verband met de diffse
verontreiniging van het wegverkeer;
de nieuw te graven watergangen voorzien dienen te worden van natuurvìendelijlce
oevers,

Ten aanzien van de waterkwaliteit wordt onder andere opgemerkt dat het hoogheemraadschap graag ziet dat de waterkwaliteitseffecten van de run-offvan de oost-westverbinding,
verzilting, l"veltoename en daarmee ontoelaatbare nutrientenbelasting, expliciet in kaart
worden gebracht. Tenslotte wordt speciale aandacht gevraagd voor de effecten op de
waterkwaliteit die de aanpassingen (met loziugen van bemalingswater) tijdens en

na de

aanleg van de verbinding met zich mee brengen en deze in het MER te laten benoemen,
7, SJ~Spi.ikei:BV,Hil~QI!

Inspreker heefi: de nodige bedenkingen over een variant die over de Oosteinderlaan loopt,

omdat deze conseqnenties heeft voor ztjn bedrijf en het woongenot in de omgeving,
8, J ,G.TJLde Gl'ot,DeZilk

preker maakt bezwaar tegen de variant, waarbtj een aansluiting op de Nzo6 wordt
gemaakt ter hoogte van de Zilkerduinweg te De Zilk, waardoor enkele woningen mogelijk
zonden moeten verdwtjnen.. Er wordt gewezen op de geluidsoverlast el1luchtverontreiniging,
indien de woningen niet zullen verdwijnen, Ook voor het cultuurhistorische aspect moet
aandacht zijn, Gepleit wordt voor een onderzoek naar de mogelijkheden in de totale
omgeving waar de proble,'nen zich afspelen. Tenslotte wil inspreker graag tijdig geïnformeerd worden over de ontwikkelingen,

Ins

9. BouWbedrijf de

GroN.DI:Zilk

De bezwaren komen op hetzelfde neer als gesteld onder 8) met dien verstande dat het nu om

een bedrijf gaat wat mogelijk zou moeten verdwijnen,
10, RQ.)'¡ilY~Il Zanten,

Hilegom

De inspreker is verheugd over het initiatiefin verband met de mogelijke ontsluiting van het
in tv"eeen zou splitsen, Men
bedrijf, maar maakt zich zorgen over een variant, die het bedrijf
verzoekt in het vervolg van het project zoveel mogelijk betrokken te worden bij de tracébepaling,
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11, JJl.A,M,.Cbüstoffels,M,P,J, vestere!lRc'vaJLSaaSe,ZVIaanshoek

De insprekers maken bezwaar tegen de wijze waarop de startnotitie ter inzage is gelegd,
waarbij zij niet tijdig zijn geïnformeerd over de ter visielegging, ondanks een toezegging,
Tevem maken zij bezwaar tegen de noordelijke variant, waarbij bedrijven worden gesplitst
en een goede bedrijfsvoering onmogelijk wordt gemaakt, Ook wordt de rust in broedgebieden
ernstig verstoord, Zij vragen om de doortrelddng van de NZ07 nader te onderzoeken,
12, FractieVVP:HiUegmn,ililegom

De fractie vraagt Oln zowel het studiegebied als het plangebied te vergroten en extra

varianten in het onderzoek mee te nemen:
een zuidnoordverbinding direct langs het spoor, hierop aangesloten de doorgetrokken
N Z07 naar de Nz06;
een variant hierop is om de N 206 ten noorden van De Zilk te verbinden met de weg langs
het spoor,

Verder is men van mening dat de informatie naar de Hilegomse burger te kort is geschoten,
13, NV Ned_erlaIlds~_Gasunie,Groniiigen

De Gasunie geeft aan dat in het plangebied aan de zuidkant, een regionale gastransportleiding is gelegen, De ligging hiervan is van wezenlijke invloed op de te maken kenze Voor
aanleg van de weg,
'4, l,KroftÆimmsLeids.e VaartLan!lelijk,H~emstede

De inspreker verbaast zich erover dat de gemeente Heemstede kenneltjk niet is betrokken bij
het project,
MeeD!ijJç-Bennebroek. .Bennebroek

'5, Vereniging

De vereniging geeft aan dat de in de startotitie opgenomen tracés een belasting vormen
voor zowel het natuurlijk milieu als het leefmileu in de woonkernen van Bennebroek en
Hilegom, Zij vraagt in het MER de effecten te onderzoeken:
alternatieve tracés tussen Bennebroek en Hilegom in bijvoorbeeld in de omgeving van de
Oosteindervaart;
het achterwege laten van een afslag van de nieuwe weg naar de Nzo8;
een nieuw
aan te leggen verbinding'tussen de westelijke randweg en de Nz06 in De Zilk;

de oostwest verkeersstromen die in Bennebroek ontstaan om de Rijksstraatweg te
ontwijken,
16, ,c'A,N,M"Heemskerk,J:Ull.e$om
lnspreker geeft aan dat de oost-westverbinding in strjd is met het Pact van Teylingen, Hij

pleit voor een iioord-zuidverbinding parallel aan de Rijksstraatweg,
'7, E,A.AM,deGmot,De

Zjlk

De reactie komt overeen met hetgeen onder 8 is aangegeven,

18, H.N.lvl,Verl1aaL l:ileg9Jll
Er wordt gevraagd om in het MER te onderzoeken wat de bestemming is van het verkeer,

komende van de N207 naar de N208 richting Hilegom,
'9,

BOi!VIkumUg bmea1!deGmol,DeZilç

De reactie kOIIt overeen met hetgeen onder 8 is aangegeven.
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zo, Wijlç:ai!d Oostd1ün, Hilegom

De wijkraad vindt het tracé door 'de Polders', onaanvaardbaar. In het bestemmingsplan is
landschappelijk zeer waardevol gebied gaat. De problematiek ligt
vastgelegd dat het om een
volgens de raad meer bij de noord-zuidverbinding en het doodlopen van de N z06 bij De Zilk,

Een zuidelijke verbinding naar de N2Z (bijvoorbeeld bij Sassenheim ofvia de NZ07) zou een
oplossing kunnen zijn, in combinatie met verkeersremmende maatregelen, De wijkraad wil
graag op de hoogte gehouden worden van de ontVl'Ildcelingen,
21 , P,J ,VerhoetnamensMdlandJ'aUetsBV, Te!:iiar

Er wordt bezwaar gemaakt tegen de aanleg van een tracé op of direct grenzend aan de
Oosteinderlaan te Hilegom, omdat dat grote nadelige gevolgen heeft voor het bedrijf
Meiland Pallets,
22, MinisterlevanLaiidbouw,. Nat1i¡rbeIieeren.Vis.serlj, DirectIeZ_uidWesLDordrech.t

De wettelijke ad\'Iseur geeft aan dat:
voor het bepalen van tracévarianten rekening gehouden dient te worden inet de effecten
op het beschermd natuurmonument Duinen bij Vogelenzang, Daarnaast wordt gevraagd
mIl mitigerende inaatregelen inee te nemen btj het uitvverkeii van de varianten die
negatieve effecten hebben op het gebied;

voor het Strategisch Groenproject Haarleuimermeer een raamplan is opgesteld, wat
uitgangspunt moet zijn voor de mer-studie. Verzocht wordt om rekening te houden met

barrièrewerking en geluidshin.der voor recreatie, alsm,ede lTIet versnippering van het
gebied,
23, llIoemisterlj. CA,M,Granneman,HillegQm

Ten aanzien van het noordelijke tracé wordt aangegeven dat een uniek stukje landschap
wordt doorkruist, Het is in tegenspraak met het pas vastgestelde bestemmingsplan en het
Strategisch Groenproject Haarlemmermeer, Te kiezen valt voor de nuloptie of een meer
zuidelijk gelegen tracé, het liefst ten zuiden van Hilegom, in aansluiting op bestaande
wegen, Een goede ontsluiting van het station van Hilegom is daarbij zeer gewenst,
24, J.W~L,. Abrahamsen_ent,E.,.s.te.enwinkeLll.emiebroe.k

Namens een groep bewoners van zuid~Bennebroek wordt nut en noodzaak van de nieuwe
verbinding in tvájfel getrokken, Het noordwest verkeer in Bennebroek zal door de verbinding
aanzienlijk toenellien. De Bennebroek~variant zal flora en fauna doen verdvvjnen, geluids~ en
Haarlem,
stankoverlast te weeg brengen en aantTekkend werken voor verkeer uit de richting
Als er toch voor een verbinding wordt gekozen, lijkt de noord-HiIegomvariant het meest in
aanmerking te komen, De bewoners willen op de hoogte gehouden worden van de
ontwkkelingen,
25, ll.urgemegsJerenWethoud.ersvan..llennel2Lo.elc~.llsènnebroel,

De gemeenteraad spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijke geluidseffecten op de
woonbebouwing in het zuidelijke gedeelte van Bennebroek, indien zou worden gekozen voor
het meest noordelijke tracé, Verder vraagt de raad om de Oosteindervaartvariant in het MER
te onderzoeken,
z 6, S.tichtingHei.Zuid:HoUandsLandschap, .Rotterdam

De Stichting dringt er op aan om in het MER uitgebreid aandacht te geven aan onderzoek
naar de mogelijkheden voor het neiuen van verkeersrem.m.ende rnaatregelen, in coinbinatie
iuet extra openbaar vervoer,
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Men heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de varianten die de Oosteinderpolder en de
Vosse- en Weerlaner polder doorkruisen, Onderzoek naar de huidige en potentiële waarden
(gezien de toekomstige bestemming) van deze polders zal moeten plaatsvinden, De huidige
varianten zullen een zeer negatieve invloed hebben op deze waarden.
Tenslotte wordt: een onderbouwing gevraagd in het MER, waarom het verlengen van de NZ2

naar de A4 een onvoldoende bijdrage levert aan het: oplossen van de problematiek.
27, MilelLOverlegPuin:enBollenstreek(MODBj, Noordwijk

Het overleg geeft aan dat bij diverse leden van bij hen aangesloten verenigingen, veel kennis

van zaken is over flora, fanna en vegetatie in het gebied, Het overleg wil graag op de hoogte
gehouden bltjven van de ontwikkelingen,
28,llrge.meesteLs'IlWeth-'Ildexs.v~n. BJoemend¡laLBIQ.e.mendaa!

De gemeente geeft als belangrijk aandachtspunt aan, de mogelijke doorsnijding van het open
agrarisch gebied van de binnenduinrand,
2g. Keesvi\nH;asieis,-Zn"Yoge.leimmg

Inspreker ziet weinig verlichting door de maatregelen voor het dorp Vogelenzang, omdat veel
mensen geen andere route zullen nemen; doortrekking van de Nz06 naar de Rijksstraatweg
geeft veel schade aan het open karakter van het: gebied en de bollenteelt. Er wordt gepleit
voor alleen een verbinding russen de Rijksstraatweg en de Nn,
:i 0, DO!'Psrai\dZwaam_hoek, Zwaaii!lQd,

De dorpsraad spreekt haar waardering uit over de inhoud van de startnotitie en hoopt op een
snelle realisering van de oost-westverbinding,
31, B.ewonersvande Harp,B.eIlLebro.ek

De bewoners geven aan dat de Bennebroekvariant zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor
de kwaliteit van de woonsituatie (gduidsoverlast, luchtverontreiniging),
32, Clobi\LGardenJWBomencentl\!m. ZWi\ansho.ek

De inspreker is verontrust: over de mogelijkheid dat de verbinding over zijn 5 ha groot
groencentruni zal gaan lopen, Hierin staan zeldzame boomsoorten en er is een ransuI1populatie,
33, EeWoIls'ISyal1dJ'.OQs.teimierlitaa_Hill"gom

De bewoners maken zich zorgen over een eventuele variant over de Oosteinderlaan. Zij willen
op de hoogte gehouden worden,
34, Biiuitbewoners

HillegQ!nmerdij.lc.en

Spiexingweg,

ZWiians1i_

oeK

De verbindingsweg doorsnijdt volgens de bewoners 'het groene hart' van Zwaanshoelc Zij
wijzen daarbij onder andere op het bomencentrum met uilenpopulatie (inventarisaties
bijgevoegd),

Verder wordt gewezen op de geluidsoverlast en het zicht op een eventueel viaduct over de
Ringvaart, De Hilegomvariant zou een betere oplossing kunnen zijn,
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ß, Algemene opmerkingen met betreklcig tot de inspraaleactes

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de inspraakreacties bij haar advies

betrokken,
Alternatieven

niet voor iedereen
afdoende is gemotiveerd, Om te kunnen afwegen ofbij de inperking van alternatieven in de

Uit de inspraakreacties blijkt dat de inperking van de alternatieven

startnotitie geen relevante alternatieven over het hootè zijn gezien, dient in het MER een
strctuurvsie op het studiegebied te worden gegeven, alsmede een analyse van de problemen

en de mogelijke oplossingen daarvoor (peiljaa.r 2020).
Milieugevolgen

Uit de inspraakreacties komt naar voren dat gevreesd wordt voor grote effecten op het woon-

en leefiilieu, In de richtltjnen worden onder andere geluid, trillngen, luchtkaliteit,
veiligheid, visuele effecten en bereikbaarheid als belangrtjke in het MER te onderzoeken
iten1S aangemerkt.

Ook wijzen verschilende insprekers op de invloed van de ingreep op de bestaande en
potentiële waarden van bodem, water, cultuurhistorie, landschap en natuur. De richtlijnen
geven aan dat de invloed van de alternatieven en varianten op deze aspecten, duidelijk in het
MER moet worden beschreven.

Degenen die schriftelijk opmerkingen hebhen gemaakt, zullen een exemplaar van de
richtlijnen toegestuurd krijgen,

Advies voor richtljnen voor het milieueffectrapport
Oost-Westverbinding N22-N206

21 december 2001

1201 -43

¡SBN BO-421-0B23.8

Utrecht. Cornmissie voor de milieueffectrapportage.
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commissie voor de milieueffectrapportage

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP DEN HAG

uw kenmerk

DWM2001/9759
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23 oktber 200 1

1201-38/vE/eli

olldeiwem

doorkiesnummer

Adves voor rtchlljnen Üûst-Westverb1n-

(030) 23 76 25

Ub'echt,
21 decembr 2001

dig N22-N206

Geacht college,

Met bovengenoemde brief stelde ti de COmrssie voor de mieueffectrapportage (m.e,Ll in de
gelegenheid een advies voor lichtljnen uit te brengen voor een mieueffectrapport (MERl ten
behoeve van de besluitvonnng over de Oost-Westverbinding N22-N206.
Overeenkomstig arel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wml bied ik ti hIerbIj het adVies van

de Comrssie aan.
De Comrssie hoopt met haar advies een constrctieve bIjdrage te leveren aan de totstadkomig van de lichtljnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebnik maak van
haar aanbeveligen. DIt houdt in dat de Commssie graag de vastgestelde liehtljnen lrgt

toegestuurd.
Hoogachtend,

~Rl~
--

drs. J.G,M. van Rhijn
vooniJter van de werkgoep m.e.L
Oost-Westverhlnding N22-N206

Postadres Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Bezoekadres Artur van Schendeistraat 800
Utrecht

telefoon (030) 234 76 66

telefax (030) 233 1295

e-mail meriæe¥änl
website ww.commissiemer.n!

Advies voor richtljnen voor het mieueffectrapport
Oost-Westverbinding N22 - N206

Advies op grond van artkel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het mileueffectrapport over de Oost-Westverblnding N22 _. N206,

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (coördInerend) door de

Commssie voor de mileueffectrapportage; namens deze
de werkgroep m.ex,
Oost-Westverblndlng N22 - N206,

de secretaris

de voorzitter

--

~AAR4~

L~~=--~
drs. M. van Eck

drs, J.G,M, van Rhijn

Utrecht, 21 december 2001
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INLEIDING

De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland overwegen een nieuwe oostwestverbindIng aan te leggen tussen de N22 en de N206 In het gebIed tussen
HIlegom en Bennebroek. Ter onderbouwing van de besluitvonnng over een

eventuele streekplanwijziging of -uitwerking wordt milieueffectrapportage uit,
gevoerd, conform het Besluit m.e.r. bijlage C categOrie 1.2,
Bij brief van 23 oktober 2001 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

als coördinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de milleueffectrapportage
(m.e,r.) In de gelegenheid gesteld om advies uIt te brengen over de richtljnen
voor het miieueffectrapportl. De m.e.r,-procedure ging van start met de ken-

nisgeving van de startnotitle In de Staatscourant van 24 oktober 20012.
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m,e.r,',
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m,e.r. en wordt verder
in dit advies 'de Commssie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te
geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het

mileubelang volwaardig in de besluitvonnng mee te wegen,
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakeacties en adviezen',

die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen, In dIt advies verwjst de Commissie naar een reactie wanneer deze bIjvoorbeeld naar haar oordeel:

. informatie bevat die in het MER opgenomen moet worden of die nader onderzocht moet worden, zoals informatie over specifieke lokale milieuom-

stadIgheden;
. belangrjke vragen en discussIepunten naar voren brengt, zoals over te onderzoeken alternatieven.

De Commssie Is van mening dat de staotitie al veel relevante informatie
bevat voor de richtljnen en het MER. Dit advies richt zich vooral op aanvul-

lende punten.

, Zie biJiage l.

2 Zie bijlage 2.

:l De samenstellg hiervan is gegeven in bijlage 3.

4 Bijlage 4 geeft hiervan een lijst
..1-

2.

HOOFDPUNTEN V AH HET ADVIES
In het MER moet aan de hand van een analyse van achterliggende oorzaken
en een structuurvsie op het plangebied een concreet meethare doelstelling

worden opgesteld inzake leefbaarheid en verkeer. Daarbij moet duidelIjk wor.,

den of het afronden van de regionale hoofdstrctuur door het maken van een
verbInding t.ussen de N22 en de N206 als een min of meer zelfst.andige neven..
doelst.ellIng wordt beschouwd, of dat. het. uitsluit.end gaat om het. oplossen van

de verkeersleefbaarheidsproblemen in het. plangebIed.
Overige doelst.ellngen die voortloeien uit het vigerende beleid, bijvoorbeeld

inzake natuur en landschap, kunnen In de vorm van randvoorwaarden in het
MER worden opgenomen,

De Commissie adviseeri een aant.al alternatieve stir"tuurbe"ld"", voor de
functionele hiërarchIe van het. wegennet in een verkeersmodel door t.e reke.
nen. De result.at.en kunnen worden gebruikt om te t.oetsen in hoevelTe bet gebruik van het. wegennet overeenkomt met. de functionele hiërarchie van de
wegen. Vanuit deze analyse kan tot een goed gemotiveerde inperking van alternatieven worden gekomen die In de MER verder wordt uit.gewerkt.

Relevante altem"tieven en vadamtim, die na de-.æ nadere motivering overblijven, moet.en worden beschreven voor zover deze gevolgen hebben voor het

mmeu. De alteuiatieven zullen In prInCipe bestaan uit. een combinatie van
aanleg van nieuwe weggedeelt.en met. verkeersgeleidende maatregelen op de
bestaande wegen, tenzij blijkt. dat. ook met alleen dit. laatste het doel kan wor-

den bereikt., De alt.ernatieven moeten worden get.oetst op hun robuustheid in
het licht. van mogelIjke toekomstige ontwkkelingen (no-regret-t.oets),
Het voorkeurs- en meest milieuvriendelijke tracé, respectievelijk de uitvoering
aan te leggen wegverbindingen moet worden gemotiveerd
door varanten onderling te vergelijken.

van event.ueel nieuw

De Commissie acht. In dit MER vooral de ..weging van belang tussen de ef-

fect.en voor de bewoners in het. plangebied en de effecten op de ontwkkellngsmogeltjkheden van het natuur- en recreatiegebIed Strategisch Groenpl'ject Haarlemmenneer (met ü1begrp van de polders t.ussen HIlegom en Bennebroek).
De verkeersberekeningen vomien een belangrijke basis bij de effectbeschrIjvIg voor bereikbaarheid, geluid, veilgheid en luchtvemntreiniging.

BIj de effectbesdirijvIg voor het onderdeel ",,,,,n- en ¡eefmilieu gaat het om
de cnmulatieve gevoigen van ongelijksoortige milIeuaspecten als geluid, tril..

lingen, luchtverontreiniging, veilgheid, banièrewerking, voorzienIngenniveau,
visuele hinder en gedwongen vertrek door sloop van huizen op de gezondheid
en de sociale omstandigi'leden van mensen,

!:j de effectbeschrijving voor het onderdeel natuur gaat. het eveneens om de
cumulatieve gevoigen van ongelljksoortige mileuaspecten: areaalverandering,
versnippering en barrlèrewerkíng, verst.oring door geluid en betreding, veran-

dering In grond.. en oppervlakt.ewaterkwantit.eit en -kwalieit en eut.rofiëring,
Deze moeten In onderllnge sanenhang worden beschouwd.

.2.

Het MER dIent een systeembeschrijving te bevatten van het studiegebied,
waarin op hoofdlIjnen wordt ingegaan op de relatie tussen enerzijds de bodemopbouwen de ontstaansgeschiedenis van het gebied en anderzijds de bestaande en potentiële waarden op het gebied van water, bodem, natuur, cul-

tuurhistorie en landschap,
De samenvatting Is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door beslultvonners en insprekers en het verdIent daarom bIjzondere aandacht. Het

moet als zelfstandig document leesbaar zijn voor een brede doelgroep van belangstellenden en belanghebbenden en een goede afspiegeling zijn van de in-

houd van het MER. De samenvatting moet duidelIjk kaartmateriaal bevatten.

3.

PROBLEEMSTELLING. DOEL EN BESLUITVORMING
Arel 7.10, lid 1. onder a van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een beschjving van hetgeen met de voorgenomen Clctíviteir wordt beoogd."

Artilcel 7.10, lid 1. onder c van de W'm:

Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiing waarvan het
milieu~effectrapport wordt gemaakt, en een overzcht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen actiuiteit en de beschreven alterntieven. "

3,1

Probleemstellig en doel

Probleemstellng
In de probleemstelling moet worden beschreven voor welke knelpunten het
voornemen een oplossing moet bieden en welke aanleidIng en ontwelingen
tot het initiatief hebben geleic!. De startotitie geeft aleen een kwalItatieve be-

schrijving daarvan, De probleemstelling zal specifieker moeten worden uitgewerkt. DaarbIj moet ook exp!lciet aandacht worden besteed aan de aehterliggende oorzaken voor de problemen. Duidelijk moet worden:
. welke verkeersstromen door het gebIed gaan en moeten gaan;

. of deze stromen zich bevinden op wegen die daaroor qua functie bedoeld
en geschikt zijn;

. wat de verhoudIng lokaal intern, lokaal extern en doorgaand verkeer is;
. wat de aard (woon-werk, zakelijk, recreatief! van het verkeer is, de herkomst en bestemming en het aandeel vrachtverkeer;

ø wat de plaats, tijdstippen, frequenties, aard en omvang van de problemen
zijn, zoals congestie, geluldnIveaus, ongevallen etc,

In de startnotitie ligt bij de probleemstelling het accent op de verkeers/leefbaarheidsproblemen in de kernen in het plangebied. Uit de tiel van de startnotItie en uit de aard van de belangrjkste oplossingrchting in de startnotItie
kan worden afgeleId dat het ook als een probleem wordt beschouwd dat de

N206 min of meer doodloopt en geen logische doorlopende verbinding heeft
met de N22. Het MER dient aan te geven of het Inderdaad een nevendoelstelling is deze ontbrekende verbindIng aan te leggen.
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Doel
Uit de probleemstellng moet een concrete en duidelijke omschrijving van het
doel (of de doelen) worden afgeleid, Daarbij moeten ook de doelen ten aanzien

van miieubescherming en ..verbeteiing worden aangegeven.
De doelen zijn in de staotitie nog nIet explicIet vermeld. Gegeven de voorlo-

pige probleemstellng zouden aspecten als verkeersafkkeling, leeibaarheid
en veilgheid een rol moeten spelen. De doelen moeten in relatie tot de probleemstellng (zIe 133.1) en de strctuurvisie (zie 134.1) expliciet en meetbaar

worden beschreven, zodat ze kumien dienen voor het kiezen en beoordelen

van de te bescbiijven alternatieven.

3.2

Besluitvorming
In de staotitie staat aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspun.

ten (ruimtelijke beperkingen, grenswaarden emissIes e.d.) te ontienen zijn aan
beleidsnota's, plannen en wetten. Dit overÆlcht is op hoofdlijnen afdoende, De
Commissie acht echter speCifiekere Informatie nodig over het Pact van Teylingen (In verband met mogelijke aantastig van het areaal aan bollenteeltgronden). bet Raamplan Haarlemmermeër Groen en de waterhuishoudingsplannen die voor het gebied Zijn vastgesteld,
In de startnotitie staat nog niet duidelijk of er in (de omgeving van) ¡¡et stu-

dIegebied gebIeden liggen, die op grond van milieuaspeeten een specIale sta-

tus in het beleid hebben of krjgen5, zoals bodembeschenningsgebieden, stiltegebieden, waardevolle cultuurlandschappen, GEA-object.en. archeologische

vindplaatsen, of onderdelen van de ecologische hoofdstrctuur. In het MER
dIent. dIt te worden aangegeven.
Tevens moet nog worden beschreven worden welke maatstaven voor de be.
oordeling van alternatieven (bIjvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan ¡¡et

mileubeleid worden ontleend. Daarbij vraagt de Commssie speciale aandacht
voor de Europese kaderrchtljn luchtkaliteit6 die geïmplementeerd is in ¡¡et

Besluit luchtkwaliteit.
In ¡¡et MER dient. t.e staan voor welke besluiten ¡¡et is opgesteld. Tevens ka

worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt. en
welke adviesorganen en Instaties daarbij formeel en informeel zIjn betrokken, Tot slot. moeten de besluiten worden aangegeven die in een later stadium
nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit. t.e realiseren.

5 De Directie LNV, bijlage 4 nummer 22, wijst op het Beschemid natuunnomirnent Dui.nen bij Vogelenzang. Wanrieer risico bestaat op aantastig van wezenljke waarden daabinnen (waaronder ook de

functie als stitegebied) dienen de natuurbeschemungsforrules te worden doorlopen uit het Strctuurschema Groene Rulinte.

6 De eerste dochterrchtljn ís de Richtljn 1999/30jEG van de Raad van 22 april 1999 betn~ffende grns..
waarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, Z'cvende deeltjes en lood in de lucht.
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VOORGENOMEN ACTIVTEIT EN ALTERNATIEVEN
Arkel 7. i 0, lid 1, onder b van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een beschrjving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waar-

op zij zal worden uitgevoerd, alsm.ede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beo
schouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keue !Joor de in beschouwing genomen altematielJen. "
Arkel

7.10, Hel 3 van de Wm:

"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrjven alternatieven behoort in ieder geval het al.-

tematief waarbij de nadelige gevolgen voor hei milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat
niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming
van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt. "

4.1

Algemeen
Volgens de statnotitie betreft de voorgenomen activiteit het nemen van maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie in en rondom Belnsdol'p, Bennebroek, Hilegom, Vogelenzang en Zwaanshoek Een belangrjk in beschou-

wing te nemen maatregel is de aanleg van een oostwestverbInding tussen de
N22 en de N206 in het gebied tussen Hilegom en Bennebroek. Voor de liggng
en aansluiting van de weg zijn dIverse varanten mogelik. Verder worden verkeersremmende, capaciteitsvergrotende, gebrulk-van.openbaar-vervoer-bevor-

derende maatregelen voor het gebied In beschouwing genomen, alsmede flan.
kerende beleid.

Inperking: van alternatieven

Uit de Inspraak blijkt dat de inperking van alternatieven niet voor een leder
afdoende is gemotiveerd'7.0m te kunnen afwegen en beoordelen of bij de in-

perkig van alternatieven In de startnotitie geen relevante alternatieven ovcr
het hoofd zIjn gezIen, acht de Commssie het nodig dat er in het MER een
stnctuurvsie op het studiegebied wordt gegeven.

Het studiegebied Is namelijk een complex gebied vanuit verkeerskundig oog-

pimL Een duIdelijke hoofdstnctuur in de vorm van bijvoorbeeld een rijkswegennet ontbreekL Bovendien Is de rulmtelijke ontweling fragmentarsch en
verspreid. De oorspronkelijke noorcluidoriëntatie verandert steeds sterker

naar een oostwestoriëntatie (o.a. door meer extern verkeer en de ontwIkkeling
van Schiphol).De gesignaleerde problemen zijn zo het gevolg van:
. het ontbreken van een heldere hoofdstnctuur;

. een fragmentasche en niet op de wegenstnctuur afgestemde ruimtelIjke
ontwikkeling (zo veroorzaakt volgens de stannotitie het industriegebIed

Hilegom-Noord problemen met vrachtverkeer);
. veranderende vervoerpatronen.
Stnictuurproblemen zijn moeiljk te bestrjden met ad-hoc verkeersoplossin-

gen, Elke oplossing veroorzaakt elders weer andere problemen. Het gevaar is
groot dat een 'lappendeken' ontstaat, waarn maatregelen elkaa onvoldoende
versterken en waarn nieuwe ruImtelijke ontwkkellngen steeds opnieuw voor

knelpunten zorgen.
7 rn de reacties nummer 1, 11, 12, 15, 25 en 26 worden bijvoorbeeld opmerkIngen gemakt over de
motiverig van alten1atieven en wordt gevraagd bepaalde alternatieven alsnog In het MER mee te nemen.
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Visie
Om ad-hoc ingrepen te voorkomen is behoefte aan een helder kaartbeeld met

daarop aangegeven de gewenste functionele hiërarchie van hoofdwegen in relatie tot de bevolkingsconcentraties en andere verkeersaantrekkende centra,
Aa de hand van dit kaartbeeld dIent te worden bepaald;
. wat het gewenste gebruik van de verkeersvoor¿leningen zou moeten zijn;

. welke schakels daarin ontbreken en van welk functioneel niveau de betreffende schakels zijn;
. welke bestaande schakels overbodigS zijn, dan wel in functic kunnen worden teruggebracht.
Aa de hand van dezc visie dient op structuurniveau een analyse te worden

gegeven van de problemen en mogelijke oplossingen daarvoor (peiljaar 2020).
Wanneer uit een dergelijke analyse blljkt dat verkeersproblemen in belangrijke mate worden veroorzaakt door het ontbreken van een verbinding tussen de
N206 en de N22, dan zou het voor de hand liggen een verbInding ten .zulden

van Hilegom via de N207 nog eens opnIeuw te bezien in combinatie met aanvullende maatregelen noordelIjker. Als er echter het doorgaande verkeer min.
der problemen veroorzaakt dan het eigen verkeer van de kernen Hilegom en

Bennebroek, ligt het voor de hand (ook) naar oplossIngen te kijken waarin bijvoorbeeld het verkeer van en naar HIlegom en Bermenbroek vla nieuwe lokale

verbindIngen zo snel mogelijk naar de N22 wordt geleld.
Mogelijk is een belangrjk onderdeel van het probleem dat de N206 aantrekkend werkt op verkeer dat verderop vastloopt. Dan kan ievens worden gezocht
naar oplossingen waarbij (een deel vanj deze weg wordt 'afgewaardeerd' in
combinatie met de eerder genoemde maatregelen.
Er is naar de mening van de Commissie derhalve aanleiding om in de samenstellng van de varanten ruImte te laten voor varianten waarbij het oostelijk

deel van de verbinding (tussen N22 en N208) en het westelijke deel (tussen
N208 en N206j verschIlend worden benaderd, bijvoorbeeld door alleen het
oostelijke deel aan te leggen.

Getrapte aa"pak
De Commissie advlseert een aanta alternatieve struetuurbeelden voor de

funetionele hiërarchie van het wegennet in een verkeersmodel door te rekenen, De resultaten kunnen worden gebruikt om te toetsen in hoeverre het gebruik van het wegennet overeenkomt met. de functionele hIërarchie van de
wegen. Vanuit. deze analyse ka tot een goed gemotiveerde inperking van al-

t.ernatieven worden gekomen die in de MER verder wordt uItgewerkt.
Relevante alternatieven en varanten, die na deze nadere motivering overbllj-

ven, moeten worden beschreven voor zover deze gevolgen hebben voor het mi.
lleu, De alt.ernatieven zullen in principe bestaan uit een combinatIe van aan-

leg van nIeuwe weggedeelten met verkeersgeleidende maatregelen op de bestaande wegen, tenzij blijkt dat ook met alleen dit laatste het doel kan worden
bereikt.
In alle gevallen dient de samenhang van maatregelen binnen een variant goed
te worden benoemd (nIeuwe schakels, verkeersgeleidende maatregelen, aan.
sluitingen en functionele hiërarchIe),

8 Hiermee wordt bedoeld dat een ruim gediensioneerd stuk weg verkeer aantrekt dat elders vastloopt in
een wegenstrctuul die niet geschiü is voor een dergelijk aanb-od.
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De mogelijke ontwikkelingen op langere tennijn moeten ook worden meegenomen bij de nfeging van de alternatieve structuurbeelden voor de hiërarchie van het wegennet.

In het MER moet lUim aandacht worden besteed aan de vraag of de op dit
moment te kiezen oplossing bij verschilende denkbare ontwkkelingsIichtingen in de toekomst ook nog steeds de meest optimale is (no-regret-toets),

Btj elk alternatief moet worden aangegeven of mitigerende en compenserende
maatregelen nodig zijn en zo ja, waar deze worden getroffen

De keuze van de alternatieven moet in het MER worden gemotiveerd in relatie

tot de gestelde doelen, Als er een voorkeursalternatief wordt aangegeven, moet
worden toegelicht waarop deze voorkeur is gebaseerd. In het MER moet in ie-

der geval een meest milieuvrendelijke alternatief worden geïdentifceerd.
De Commssie stemt in met het voorstel in de startnotitie om het nulalterna-

tief (=nlets doen) als referentiesituatie in het MER te beschrIjven, zie ook
hoofdstuk 6,

4,2

Beschrjving van de alternatieven
Alternatieven met nie",we wegtriicés
Het voorkeurs- en meest milIeuvrendelIjke tracé van eventueel nieuw
aan te
leggen wegverbindIngen moet worden gemotiveerd door varanten onderling te

vergelijken, In verband met duidelIjke vragen uIt de inspraak daarover geeft
de Commissie in overweging het Oosteindervaarttracé ook in beschouwing te

neinen.
in de startnotitie lIgt sterk de nadruk op de traceringsvaranten. De Commissie vraagt daarnaast aandacht voor varianten In het wegontwerp, de aansluitingen en het snelheidsregime van de weg, Hiermee kan een lokaal of regionaal karakter van de schakel worden benadrukt. Het snelheidsregime bIj-

voorbeeld kan van belang zijn voor het ven:nderen van de geluidhinder in
Bennebroek, maar een lager snelheidsregime zal ook effect hebben op het ge-

bruik en derhalve de effectiviteit van de maatregel.
Ook moeten relevante varanten worden vergeleken voor de Wijze waarop de
bestaande (en eventueel toekomstige) Infrastrctuur (wegen, spoor, water)

wordt gekruIst (hoogi:elIggg), Per varant moet worden aangegeven:
. een basisprofiel van de weg (inclusief eventuele parallelwegen) en het be-

oogde snelheIdsregime op basIs van de verkeersfunctie;
. pricipeoplossingen voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld de kruIsingen

met andere infrastructuur;
. pricipeoplossingen voor locale ontsluitigswegen en erfontsluitingen die

niet (meer) op de huidige of de nieuwe infrast.rctuur kunnen aansluiten
en de eventuele noodzaak van omiijden;
. de oplossing voor het langzaam verkeer en de verkeersveIlgheid daarvan;

. hct lengteprofiel van de weg, waaiin opgenomen de hoogtelIggng, diepte
van ln- en ontgraving" en mogelljke noodzaak tot blIjvende bemaling, met

name bij kruisingen met andere Infrastructuur;
. eventuele initigerende maatregelen en voorzieningen zoals ge!uidwerende

voorzieningcn, ecologiscbc verbIndingen bij kruisIngen van watergangen,

" In verband met hydrologische problemen btj het vergraven van slecht doorlatende lagen.
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aanleg van wegbeplanting en uitvoerIng van bermen, extra aanleg van op-

pervlaktewaterlO ter compensatie e.d.
. de mogeltjke oplossingen bij knelpunten, zoals nabijgelegen woonbebou-

wing: hoeveelheid te slopen bebouwig.
Aangegeven moet worden welke vertcale en horizontale bandbreedte bij het te

nemen besluit nog resteert en wellce variatie dat nog kan hebben bij het bepalen van de miJeugevoigen,

Om te komen tot een volwaardig integraal alternatief moet in leder geval wor.

den aangegeven welke aanvullende maatregelen zowel elders In het plangebIed als op het direct aansluItende wegermet nodig zIjn om tot een goede oplossing te komen (denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan verdubbeling van de
nieuwe Bennebroekerwegl.

Nwplu""lternatief
Het nulplusalternatief vervlt een belangrijke functie in het motiveren van

nut en noodzaak van nieuwe wegaanleg en dIent daarom zo breed mogelijk
van opzet te zijn. Tegelijkertijd acht de CommssIe het niet zInvol te anticIperen op maatregelen dIe pas op de langere termijn (na 2020) mogelijk zijn, om-

dat het onderhavige MER zich richt op het oplossen van huidige problemen.
Het studiegebied is zo in ontwikkeling, dat de toereIkendheId van de wegen,.

strctuur op tennijn opnieuw zal moeten worden bekeken.

4.3

Meest mieuvrendelijk alternatief
Het meest mlleuvrendelijke alternatief (mma) moet:
. uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of ver-

betering van het mileu:
. binnen de competentie van de initiatiefnemer lIggen.

UIt de startnotitie komt naar voren dat bIj het zoeken naar oplossingen voor
de verkeersproblematiek een strjdigheid kan optreden tussen de belangen
van de bestaande bewoners (beperken van hinder) en de belangen die Zijn
gemoeid met een optimale ontwkkeling (op het gebied van natuurontwie,.

ling, waterhuishouding en recreatie) van het Strategische Gmenproject Ha,lllemmermeer en de ecologische verbindingen naar het duingebied. De Com-

missie adviseert daarom bij het ontwkkelen/identiceren van het meest milIeuvrIendelijke alternatief vanuit ieder van deze twee invalshoeken te zoeken
naar een oplossing voor het gesignaleerde verkeerspmbleem, waarbij aan genoemde belangen zoveel wordt recht gedaan. Vervolgens ka worden beoordeeld of er combinatiemogelijlùieden zijn en welk alternatief uiteindelijk voor
het predikaat "meest milieuvriendelijk" in aanmerking komt. Het gaat daarbij

om een meest gunstig tracê van een nieuwe wegverbinding, als deze nodig zou
zijn in combinatie met. oveiige verkeersgeleidende maatregelen.

lo Het Hoogheemraadschap Rijnland geeft in reaetJe nummei.- 6 aan dat bìJ extra verharding compensatie
nodig zal zijn,
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5.

BESTAADE WULIEUTOESTAND EN MILIEUGEVOLGEN
Arkel 7.10, lid i, onder ct van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een beschrjving van de bestaande toestand van het m.ilieu, voor zover
de voorgenomen activiteit of de beschreven altematieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsniede van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu., indien de activiteit noch de alternatieven
worden ondernomen. "
Artel 7.10, lid 1, onder e ValÎ de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een beschrving van de gevolgen voor het mrlieu, die de voorgenomen
activiteit, onderscheidenlijk de alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze

waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven. "

501

Algemeen
Bestaand.. mili..utoestand en autonome ",.twikl,,,Ung
De bestaande toestad van het milieu in het studiegebied", inclusIef de au-

tonome ontweling hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de
te verwachten mileueffecteno DaarbIj gaat het om de onderwerpen en be-

sclinjvigsmethoden dIe zijn vermeld in de paragrafen 502 tot en met 504, De
CommssIe stemt in met de invulling die de staotltie geeft aan de autonome
ontwikkelingo Als daaraast nIet zeker is of bepaalde Ingrjpende activiteiten

zullen doorgaan of niet, dan kunnen hIervoor verschilende scenario's worden
gebruikt.
Op kaart moet een overzIcht worden gegeven van de in het studIegebied gelegen gevoelige gebieden en objecteno
Mil." ug ""'" 19,,,

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de voigende algemene richtlijnen in acht te worden genomen:
. bIJ de beschrijving van de gevolgen voor het mileu moet, waar nodig, de
ernst worden bepaald in termen van aard, omvang, reikwjdte, mitigeerbaarheid en cornpenseerbaarheid;

. onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellgsmethoden en in

gebruikte gegevens moeten worden vermeld; zo nodig moet een worst-case
scenaro worden beschreven;

. de manIer waarop mieugevoigen zijn bepaald dient inichtelijk en controleerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete verwjzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal.
De CommIssIe stemt In met het overzicht van mileueffecten dat In de startnotitie staat aangegeven, Zij acht In dIt MER vooral de afeging van belang
iussen de effecten voor de bewoners in het plangebied en de effecten op de

ontwkkelingsmogelikheden van het natuur- en recreatiegebied Strategisch
Groenproject12 Haarlemmermeer (met inbegrip van de polders tussen Hileoo
gom en Bennebroek)o

Il Het plangebìcd is volgens de Commissie te krap in de startotitie op afeelding 6 aagegeven.

12 Met de ontwikk.elig van dtt gebied is tevens gemoeid het belang om verdere aantastig door betreding
van het dwnengeb1ed en het bossengebied in het strdwallenlandschap te beperken.
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5.2

Mobiltei.t
De verkeersberekeningen vonnen een belangrjke basIs bIj de effectbeschlijving voor hereikbaarheid. geluid, veIlgheId en luchtverontreiniging. Daarom

worden ze In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk opgenomen.
De Commissie beveelt aan om een modelrnatige analyse uit te voeren op alternatIeve strctuurbeelden voor de functionele hiërarchIe van wegen in het

studiegebied. In deze analyse wordt beschreven:
. mobIlteitseffecten uItgedrukt in vervoerswtjzekeuze (modal splI) Voor de

relatie in het plangebied en met de rest van de relevante omgeving;
. omvang van het gebruik van de verschIlende delen van het wegermei:
. samenstellng van het verkeer (intern. extern. doorgaand);

. (resterend) aandeel van (doorgaand. vracht)verkeer op wegen die daaroor
qua functie niet geschikt zIjn;

. bereikbaarheid van de economische centra;
. hereikbaarheid van recreatieve voorzieningen en beïnvloeding van recrea-

tieve routes.
Zoals gezegd kan deze strctuuranalyse bijdragen aan een goed gemotiveerde

Inperkig van de in de MER te beschouwen alternatieven,
De alternatieven voor imichting en tracerig dIe In de tweede stap van. de

analyse overblijven kunnen nadere worden geanalyseerd op de omvang van

het verkeer btj dIverse vormen van imichtlg en aansluiting van de weg. De
effecten ervan moeten worden beschrcven in de voigende termen:
. omvang en samenstellng van het verkeer op dc nIeuwe schakel;
. effecten ten aanIen van het gebruik op andere delen" van het wegennet.

Deze effecten moeten vervolgens worden vertald in effecten op geluid, hinder
en verkeersvellgheid in het studiegebied. zie §5.3,

5.3

Woon- en leefmeu

Bij de effectbeschlijvig voor het onderdeel woon- en leefmilieu gaat het om
de cumulatieve gevolgen van ongelijksoortge mileuaspecten als geluid. tIiIhngen, luchtverontreinigig. veIlgheid, bsrérewerking, voorzienIngenniveau,
visuele hinder en gedwongen vertek door sloop van huizen op de gezondheid
en de sociale omstadigheden van mensen.
Deze effecten dienen integraal en afzonderlijk In beeld te worden gebracht. Bij
de beschrijvig dient dujdehjk te worden waar positieve effecten ontstaan onder invloed van de alternatieven en waar negatieve effect.en ontsiaan.
Voor de alternatieven en varianten moet het volgende worden beschreven.
Geluid
Voor geluldgevoelige objecten (wonIngen. ziekenhuizen, scholen) binnen de

geluidzone van de weg dient de geluidbelasting ten gevolge vau de nieuwe weg
te worden bepaald. Tevens dient inzicht iu het aantal nieuwe "gehinderden" te

worden gegeven, waarbIj klassen van 5 dB(A) kunnen worden gehanteerd,
Daartoe dIenen de geluldcontouren vanaf 50 dB(A) te worden bepaald,
ia Aa1s1uitende wegen buiten het plan/studiegebied rnoeten worden beschouwd wanneer er spraIce is van

een Signficante verandering in intensiteiten. Als nchtltn daarvoor wordt een toename van 30% of een
afname in intensiteit van ZC¥/o aangehouden omdat dat ongeveer overeen zou komen met een verschil in

geluidbelasting van maaal 1 dB(A).
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In het MER moet staan voor hoeveel woningen er een hogere grenswaarde
dient te worden aangevraagd,
Daar waar relevant dienen cumulatie-effecten (ten gevolge van meerdere wegen, Industrelawaai. railverkeerslawaai) te worden beschouwd.

Het aantal nieuwe "gehinderden" zai dIenen te worden afgezet tegen de veranderIng van het aantal "gehinderden" ais gevolg wIjzIgig van de verkeersintensltelt van bestaande wegen.
De berekeningen kurmen in eerste aanleg uItgevoerd worden voigens Standaard Rekenmethode (SRM i uit het Reken- en Meetvoorschrift Verkeersla-

waai. Alleen in die gevallen waarin verwacht kan worden dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden of SRM I niet gebruIkt kan
worden, dient de meer gedetailleerde SRM n te worden toegepast.

Triling"",
InzIcht dient te worden verkregen in de optredende trllngen en aantal "gehinderdenl4 in triinggevoellge bestemmingen ten gevoige van de nIeuwe weg

alsmede in eventuele veranderIng van het huidige aantal trlJng"gehinderden"
als gevoig van wIjzigig van verkeersintensiteiten.
L..bl" i..chtkwalteit

Inzicht dient te worden verkregen in de te verwachten stoffenconcentraties in
de (woon)-omgeving ten gevolge van nieuwe wegtracés. Dit betreft de relevante
stoffen N02 en fijn stof. Overige stoffen worden (op langere termjn) nIet maat-

gevend geacht. Naast de bIjdrage van de weg zelf dient de reeds heersende
(stads)achtergrondconcentratie te worden beschouwd. Tevens dient inzicht

verkregen te worden In verandering van de stoffenconcentraties als gevolg van

wIjzigig van verkeersintensiteiten van de bestaande wegen.

Veilgheid
De Commssie Is van oordeel dat het beschouwen van de externe veilgheid op
zowel de bestaande wegen als de nieuwe weg in het aandachtsgebied nIet relevant lijkt. omdat er waarschIjnlijk weinig doorgaand verkeer met gevaarlijke
stoffen op deze routes is. Waneer in het MER (door kwantificering) aanne-

melIjk is gemaakt dat dIt verkeer beperkt is, behoeven geen IR en CR (contour)berekenmgen te worden uitgewerkt.
Wel dient te worden ingegaan op de veranderingen in de verkeersvellgheid(sbeleving) onder invloed van de voorgenomen verkeersmaatregelen,
Visuele effecte"

In het MER moet een beeld worden gegeven van de visuele hinder voor aanwonenden die ontstaat door eventuele nieuwe wegtracés als gevolg van de

verhoogde liggng van tracégedeelten, bruggen, viaducten en geluidschermen.
Overige effecten
Tot slot moet worden ingegaan op:

. veranderingen in de bereIkbaarheid van de verschilende bestemmngen in
het plangebied, waaronder het station van_ Hilegom:
, aantallen te slopen wonIngen en bedrijven:

14 indien de gevelljn van woningen op een grotere afstand ligt dan 20 m vanaf de wegas van een

tweebaansweg en er is geen sprae van verkeersrenunende maatrgelen in de vorm van drempels kan
volgens de Commissie redelijkerwjs worden aangenomen dat er geen sprake zal zijn van trnghindeL
- I 1,-

, effecten op de bedrijfsvoerIng van o,a. agrarisehe bedrijven; afname van het
areaal bollenteeltgebied;

. veranderingen In de kwalteit en gebruiksmogelijkheden van de aan te leg.
gen natuur- en recreatiegebieden in de polder Vosse- en Weerlarid, de

Oosteinderpolder en de Haarlemmermecrpolder.
Hixiid"r tijohms d" aaweg

Aangenomen wordt dat alle in aanmerking komende maatregelen om overlast
tn de aanegfase te beperken worden genomen. Deze maatregelen kunnen in
het MER vast kort worden aangeduid.

5.4

Bodem, water, landschap en natuur

Het MER dient een systeenibeschrijv:ng te bevatten van het studiegebied,
waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op de relatie tussen enerzijds de bo-

demopbouwen de ontstaansgeschiedenis van het gebied en anderzijds de bestaande en potentiële waarden op het gebied van water, bodeml5, natuur,

cultuurhIstorie en landschap. DuIdelijk moet in beeld worden gebracht welke
samenhangende bijzondere kenmerken en elementen aanwezig zijn In dit gebIed met een overgang van bos- en duInlandschap, geestgronden, veenweide-

gebied naar droogmakerij.
In het MER moet worden beschreven wat de invloed va,-i de alternatieven en

varanten hIerop is aan de hand van de volgende aandachtspunten,

Bodem e" water
. beïnvloeding grondwaterstand en -stromingen;

. verandering In kwelsItuatie;
. toename oppervlakte verharding; beïnvloeding van het waterbergend (seizoen en piek) vennogen;
. beïnvloeding van bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteIt; effec-

ten van 'runoff;
. wijzIging in de oppervlaktewaterhuishouding door aanleg, verplaatsen of
vergraven van wateriopen;

. wijzigingen in de bodemprofielopbouw en de hydroiogische eigenschappen
daaran, bijvoorbeeld eventuele doorbreking van afsluItende lagen en de
effecten daarvan;

. optreden van kiink en bodemdaling als gevoig van belasting en het te
hanteren peil;
. benodigd ophoogmateriaal en herkomst daarvan.

In ieder geval dient met de "Watertoetsl6- rekening te worden gehouden,

Voor de realisatlefase moet worden aangeduid wat blijvende effecten kunnen
zijn van bronbemaling van bouwputten op oppervlaktewaterkwalteit en
grondwater.

ls De Commissie Wijst er daarbij op dat de bodel1opbouw van de Haarlenmicmieer complexer en
verscheidener is dan vaak wordt onderkend: de "Beinsdorpafzctung", fossiele kwelderlandschappen,

restveengebieden en andere verschillen in de ondergrond hebben in het verleden invloed gehad op de
levensvatbaarheid van boerenbedrjven, maar kunnen ook invloed hebben op de geschidheid voor
aanleg van nieuwe functies (weg, natuur. waterpartj)_
16 Zie btjvoorbeeld "Handreilg Watertoets", oktober 2001.
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Cultur"l" "n historisch" g"ograñ" en landschap
In het MER moet mede op basis van een korte beschrijving van de ontginningsgeschIedenis het voigende worden beschreven:
. aantasting dan wel inpassing van waardevolle landschappelijke, cuituur"

historische, archeologische en aardkundige elementen en patronen;

. Invloed op de visueel-ruimtelIjke strctuur met de belangrjkste beeldbepalende of structurerende elementen zoals kaakteristieke open ruimten,

wegenstructuren en laanbeplantingen, (Aanbevolen wordt om hierbIj gebruik te makcn van kaarateriaal en foto's waarop de nieuwe situatie kan

worden ingetekend en de veranderingen als gevoig van de nieuwe wegtra,.
cés zichtbaar worden.)

Natuurlontwikkelingl
Bij de effectbeschrijvig voor het onderdeel natuur gaat het eveneens om de
cumulatieve gevoigen van ongelijksoortge mleuaspecten: areaalverandering,

versnippering en banèrewerking, verstoring door geluid en betredJng, verandering in grond- en oppervlaktewaterkwantieit en -kwalteit en eutrofiërig.

De belangrjkste aspecten, waaraan aandacht moet worden besteed bij het
beschrijven van de gevoigen van de alternatieven, zIjn de negatieve of pOSitieve invloeden op:

o beschermde natuurgebieden, dier- en plantensoorten17;
. potentiële natuurwaarden in het plangebied

. de organismen waaroor de ecologische verbinding tussen de Haarlem-.
mermeer en het duJngebied was gepland.

Eventuele nieuwe wegtacés liggen voigens de starotitie voor het overgrote
deel Jn het Strategisch groenproject Haarlemmermeer- Omdat het Strategisch
Groenproject Haarlemmermeer als vastgesteld beleid kan worden beschouwd,
dient te worden nagegaan welke Jnvloed ieder van de alternatieven heeft op de

geplande kwalteiten in dit plan, Daarbij dient te worden ingegaan op de natuurtechnische eisen die Jn het plan zIjn gesteld om de natuurontwkkelIng
tot stand te brengen en op de vraag of deze door de voorgenomen activiteIt
worden beïnvloed.

17 In de inspraakeactie van de Vereniging Onderzek Flora en Faun, bíJiage 4 nummer 5, wordt een
overzicht gegeven van de in het gebied aanwezige beschermde soortn. Verder v.liJzen enkele inspraakreacties op de aanweZigheid van een popultie uilen. Warmeer aantasting drigt van het voortbestaan van

populaties van beschermde sorten onder invloed van de voorgenomen activiteit. dienen de pa.ssende
stappenschema's van de beschermlngsfonnules te worden doorlopen.
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6.

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN
Arel 7.10, lid 1, onder f van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te venvachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen
activiteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milíeu van elk der in beschouwiJlg genomen
alternatieven. "

De mileueffecten van de alternatieven en varanten moeten onderling én met

de referentie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is Inzicht te geven in
de mate waarn. dan wel de essentiéle punten waarop, de positieve en nega-

tieve effecten verschilen. Tevens moet inicht worden gegeven in het doelbereik. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve informatie
plaatavinden.
Desgewenst kan een indicatie worden gegeven van de kosten van de verschil..

lende alternatieven.

De onderlinge vergelijkig dient bij voorkeur te worden gepresenteerd n,et behulp van tabellen. Bij het opstelien van de tabellen dient voor de volgende
punten aandacht te ztjn:
. er moet een duidelijke en controleerbare koppeling zijn tussen de achter-

grondinformatie en de inhoud van de tabellen;
. in de elndtabel moeten integrale alternatieven worden vergeleken, varanten kunnen beter apar worden vergeleken;
. de punten waarop de alternatieven worden gescoord dIenen (zo nodig na

clustering van meerdere kieinere aspecten) ongeveer gelijkwaardig te zijn
qua ernst en reikwjdte, zodat een evenwichtig beeld ontstaat;

. de tabel moet zelfstadig leesbaar zijn (vermijd onbegrjpelijke codcs of

lIcht deze in een legenda toe).

7.

LEEMTEN IN INFORMTIE
A.'lkel 7.10, lid 1., onder g van de Wm:

F..n MER bevat ten minste; "een overzht lJan de leemten in de onder d en e bedoelde beschrvin-

gen ¡d,w.z. van de bestade milieutoestand en autonome ontwikelig daaran. resp. van de
HllHeueffectenl ten gevolge van het ontbreken uan de ben.odigde gegevens."

Het MER moet aangeven over welke mileuaspecten geen informatie ka WOf'.

den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens, Deze inventasatie moet wor,.
den toegespItst op die mjlieuaspecten. dIe (vermoedelijk) in verdere be-

slnitvorming een belangrjke rol spelen. Op dIe maner ka worden beoor-

deeld. wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan rni.euinfonnatie,
Beschreven moet worden:

. welke onzkerheden zijn blijven bestaan en wat hIervan de reden is;

. In hoeverre op korte termjn zou kunnen worden voorzien in de leemten in
informatie;
. hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit;

. de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit.
.14.

8.

EvALUATIEPROGRAMA
Arkel 7.39 van de Wm:

"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen VQn de betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondemomen. "

De provincies Zuid- en Noord.Holland moeten bIj de besluiten aangeven op
welke wijze en op welke tenrrjn een evaluatieonderzoek verrcht zal worden
om de voorspelde effecten met de daadwerkelljk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen.

Het verdient aanbeveling. dat in het MER reeds een aanzet tot een programma
voor dIt onderzoek staat, omdat er een sterke koppelIng bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellngsrnethoden, de geconstateerde leemten

in kennis en het te vemchten evaluatieonderzoek.

9.

VORM EN P:RENTATIE
Arkel 7.10, ad 1. onder h van de Wm..:

Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht

geeft voor de beoordeling van het milieu-effectapport en van de daann beschreven gevolgen voor
het milieu van de voorgenomen activiteit en ¡Jan de beschreven alternatieven. "

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door be.

sluitvorrers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het
moet als zelfstadig doeument leesbaar zijn voor een brede doelgroep van belangstellenden en belanghebbenden en een goede afspiegeling zijn van de in-

houd van het MER. Daarbij moeten de belangrjkste zaken zijn weergegeven:
. de hoofdpunten voor de beslultvonrng;

. de milieueffeeten van de meest relevante alternatIeven en vaianten;
. de vergelijkig van de alterriatieven en de argumenten voor de selectie van

het mma en eventueel het voorkeursalternatief;
. een toelichtig op de procedure en de inspraakmogelijkheden daarbIj,

Voor de presentatie van het MER beveelt de Commissie aan om:

. het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrond-

onderbouwing in een bIjlage op te nemen;
. een verklarende woordenltjst, een lijst var, gebruIkte afkortngen en een li-

teratuurlijst bij het MER op te nemen;
, reeent kaarateriaal te gebruH,en, een duIdelijke legenda erbij te voegen

en (net als In de startotitiel tcn minste een kaar op te nemen waarop alle
In het MER gebruIkte topografische namen goed leesbaar zIjn weergegeven,
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M !LEU EfFE:CTRAPPO RT AG E

OOST-WESTVERBlNUING NZ2-N2.06
ONDERWERP
Ge"pLlt~ro" $L:(cii V~1l Zuid.

Holland ¡u'blxn ten ~hCW'"
v.ß Clll op te 5t..Uen Milieuctrecrapp.ori. op Sok(o~r 2001
L"'11 rtarto¡i¡ic iiigowlg" de Wet milicubchcerOIHèJ;mg..ii
van Geepure-nle Si~icii V.:ii NoortHiaU'Ilid

He! iiiitiatief ~iref¡ de iial1l~ v,:tl Ccn nrcu"',, oml.w.,,
verbinding (u!icll de NU co de N20ú in hrt gcbkd ('!S('ll
Hillegom 'In RllUlclm:ick 0. "Nkccrsproblotniiiirk in hei

noord,w~idijkdcd van de Duin."" lklkimrcck '''' ¡" de
d(lrpn ZWa.1ruIiO¿" en Bciii5dorp word! in h""fdlijiicn
vcro17..akt door hei noord.zuid "c.kcernl' de N2M en de
N20tl met hnkomsi/lit':wmim¡ng in d. 0",1'' NI lIoUCiisi,,,k.

INSPRAAK

Ee lroer lQll !Jimerlff"n mel brkkng ~Old" Îiihoud
V;¡¡ de l1ClgOp te ~t~nLn richtlijiien "'~i\~r maken;in het
coiieg~",~ Geepte.ro~ SU\t"l1 van Zuid.floll.;mi.

Dit çalleg m6rdineert d"voo~idlilg("ii de ~h"nd,,¡¡ng

\';ll dei: m ~.l'rou~.
Opmerkngen ki.mn~n tOl eii n~er 26 mivem!;r:W1

schl'elijk wordeii ingediend bij h"rcollegev.n
Gedepuieerde Si;¡ten v.n Zuiil.Hotlid. Potbus 902.
:i¡i LP .s-Gi;:vcnhagè (liide!" ""imeldirig Vó11
DWM 2ítH!959.

Uw per:oon1ìjke &i:C\ns word~ri niet lib:ildgem~kt alt"
da~r in een ~p3n(' briefhij de. v;n perstll¡ji(~ gegt'et
onl'dane. schiiftelijk"0I'm("1((ogm om w;¡r.
INlAGE

~ u;¡rmOlirie vmrd-: riÆ.r..pf"lire lig met tng;tigv.m
29 oktober 2001 tot en m(' 2r; n~mri.:wi op werl(i~g~ii
t;jdeii~ kiliitoorureii ter inzgc:
bij dc Direct(' Groii. Wateren Milieu v;n de p"wjiicie
Zuid.Holland, k.nicr 0516. Zuid'Holl"-odphú¡¡ i

~ maiige veii~rsfwkkeling op .lae rouies in crmb;n"tie

te DenHaag. tel.nr (070) -Hl 'i 17;
bij d~ Afdclíl'g Economie.1.ndtiuw en Mile" V':lf de
provincie floord.Haii~od. k:iit313I. Haurplein 33

met het onibn,keri van voldoende geschilcte oo,¡-west
,..rbindingcii leidt tot ~luíl'veÓ(""c. vccllttrshindecen

ie Haarlem. t('( Ilr (023) SL'¡ '16 -l9/S14 38 4S:
in h~¡: gerneemdiuisVin HíUegom. afdeling Milieu.

vcrk""rsollVlilgheid iii de kem"ii Va" ildlisd0'1.
Ikiiiiebrik. Hil"í0ll. Vor,c1en:i,ng ",ti Zwaanslioà
O,,,,'"(in hebbn ile provincies i""OnHlolbnrl en

iuid.lliilland in sJmenwerking met de gemeenten iii de
rc¡;ío hei ¡"irialief genomen om mogelijke alternaticven
V(lr de oplo",'ini: v.:n de proulemaiick nnder Ie onrlcrl'Ckeli
Dii ondl'.l.ek moet uitCÎndelijk ¡eiden tOl eell bi~duit over
"nIlIeg. lr.cE en uiivoeriiigsvorm V,'n cl" nieuwe vcrbindiri¡;
ii",,'n de N22 '''' de N206 te" noorden v,l¡¡ Hillegom en !en

widcn V"" Beiinebroek. ofw"i verkecrs.eniinende
m;iairegcle" in combiii"tie m,'! extr. openb"arVNVOel'

Hoofdm.."t liS te Hilegom. tel.nr.(Oisi¡ S3 72 22:
in het gemttiitchuÎlvan Noordwijk",rloi., =nheid
Ilou".en en Mileu, Hcci..nW( 4 te Noordwijk('iùout.
tel iir (0252) J'l 37 37;

'" he¡ geiiwemehuis v;ii B~nn('brik.
fl~nebfOkerb~n 5 ie U~nn~brk. tänr (023\ SI:H 77 71:

iii he! gemccntehul$ van llloeenil~l.
m""mcnd¡¡"i""weg ,SB te O\'l". ld.ir (02.1 522 SS SS:
in h~i g('l\('emd.uis van H"J'iemmerm(,r,
R.udhltispl('iii I Ie Hoofddorp-. idolir (0231567654;1:
in de Openbare llibliotheek "'''il lleonebrocJ,
llenneblWl,eri.,,,¡¡:i ie ßenneliiuk. td nr. (0231 Sl 77 12;

PROC¡;DUin, INITIATIEFNEMERS
EN BEVOEGDE GEZAGëN

in de Opel\b.~re Bibliotheek v¡n ß1ocmend.ial.

Het onderuek ,,""ren de ""eiil:ele ~J.nlcg vJ.n een nieuwe

(11 de Op"llbare Bililiotheek",n H;iadeiiinierm""r.
Bínnenweg io te H(Kfddorp. tel or. (OU) s6 -IS 50;
in de Openbare Uibliuihttk =n Nícuw V",ii"ep.
Gell.nlmr..it Ui A re NieuwVeinel'. teJolir.(OiS2)62 03 21:
ín de Qllnb~n: Uihliotheek Vin V'Ndcnzm:i.i:.
Deken Zond:i~la:iii 104 te Vog"kn:ang

w~g Wlil onder de gu.meolijkeverantwixrdelijkhe¡c van de
¡iro\~ocie Zuid-Holland eii de proncie Noord'Holl~lld

Gedeputeerde St"ten van beide provincies iijn dJarom
inìti~tieflieni,.rV\Or dit projec Cedeputeerde Siaren van de
provincie Noord'Holiand treden daarbij op al. m"rdinerend
injtiaùefnL'f,er

Kort.. Klev"rl~¡¡n 9 te lIocOl..nd:ial iel nr. ¡OiJIS26 U SZ:

iel nr (ODI SLL4 OL J8

De beoegde gei:geii zlIllen geLlincnlijk de richtlijnen

Buiten katooruren is illz;ge v: d" stkJfll\ mogelijk ii

op~idlcii W;¡aldJll het MER uil mO(ten worden voldoen

telefoniche "f~p,"ak.

Indien wordt besloten tot aanleg Y:il een nieuwe ""winding
iu=1l de Nn en de N2. WOrdl dai een provinciale weg

Do pmvinct"le lJm,.n vaii zowel Zuid.Holland en
Noord'¡olbnd monten. 011 de ;l:uileg flogelijk te maken.
~n zogenaamd stæckpl¡¡nbesh,it nemen. ln)vind"le SlJICn

V;iii lidde proilH.iesvomien dnrom het Revoegd C.z.g
Het h(s!Uul van de provincie Zuid.Holland t,"d! daarbij op
als coòrdincr('nd Bevd Ceülg.
M ER Ol' MAAT

Door de proncie Zuid.Hollaud "'md! een 'M('rop lIaal
¡"Ieid gevoerd De gromlgedadi¡e hieiv,~n is o¡¡! inhoiio eii

priure worden tOtg~$ncden op d~ bei~¡¡g,ijl"'¡e S""úlgen
VQÚt het milie". de keU1.(,lTug"lijkheden v~" d~ i"iii~lIernemel' en d" beleidwrijhi:id V:Hl de bevoegd" i",i"mie.

INLlCHTfNGEN
Voor vrgen cwerde inhoud van het projec leun( U riet.

w~iiden Wt de heer 0 Wìfl~rv. de proncie
Nlll"d.Hol.~nd, i:(.nr. (023\ SB S2 23.
Vixr npmedtingen m~t ~trkkug tot d('zc proedure kunt u
aiut;et opnemen met de liC(r A.W.H V~n dO' Hdjckn.
il' nr (ß70ì 441 7Z 17

BIJLAGE 3
lP,,, .i e dg eg e"e nii
Init:iatiefnemer: Gedeputeerde St.aten van Noord-Holland (coördInerend)

Bevoegd ge",ag: Gedeputeerde Staten van Zuid,.Holland (coördinerend)

Besluit: wijziging en uitwerking van streekplannen

Categode Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C01.2
AcUv:tei\t: aanleg van een nIeuwe wegverbinding en uitvoering van overige
verkeersmaatregelen
Procedurele gegevens,

kennisgevig statnotitie: 24 oktober 2001
richtlijnenadvies uItgebracht: 21 december 2001
Bijz"",de" :iede n:

De Commissie adviseerde een visie op de i:imtelijkejverkeerskundige strctuur te ontwkkelen en aan de hand daaran te komen tot een gemotiveerde

inperking van alternatieven, Zij was er niet op voorhand van overtuigd dat bij
de inperkig in de stanotitie geen mogelijk relevante alternatieven Over bet

hoofd gezien waren. BIj het vergelijken van de alternatieven op milIeugevolgen

adviseerde de Commssie het accent te leggen op de effecten op het leefmiieu
van de bewoners in het plangebied enerzijds en de effecten op de ontwikkelingsmogelijkheden van het natuur. en recreatiegebied Strategisch Groenpro-

ject Haarlemmenneer anderzijds.
Samenstelling ""n de we"kg,,,e!,:
drs, G.,l, Baaijens

ir. B. Govers
ir. J.A. Huizer
drs, J,G.M, van Rhijn (voorätter)
ir, K.A.A. van der Spek

Secret,..i." van de werkgroep, drs. M, van Eck

nlt.

datum

--

pelt"""" "f insta"tie

plaats

datum va..
"..tvangst
Cie. m.e.lt.

24, 20011122 J.W.L, Abrahamsen en FE, Steen- Bennebroek

winkel

25,

20011023 B & W Gemeente Bennebroek

Bennebroek

26. 20011121 Stichting Het Zuid-Hollands Land- Rotterdam
schap
27. 20011117 Milieu Overleg Duin-- en Bollenstreek Noordwijk

20011207
20011207
20011207
20011207

(MODB)

28, 20011116 B & W Gemeente Bloemendaal Overveen

29. 20011116 Kees van Haaster & Zn. Vogelenzang
30, 2001 I 117 Dorpsraad Zwàanshoek Zwaanshoek

31. 20011206 Bewoners van de Har Bennebroek
32, 20011206 Global Garden BV Bomencentrm Zwaanshoek

33. 200 i I 122 Bewoners van de Oosteinderlaan Hilegom
34, 20011205 Buurtbewoners Hilegommerdljk en Zwaanshoek

Spieringweg
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20011207
20011207
20011207
20011213
213
20011213
20011213
200

II
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Lijst wa", i""praakr"a"U"" "n ..dwi"",,,,,

"r.

datum

P"zs""", "r insta"ti"

plaats

datum """

ontv..ngst
Ci". m.".u.
1.

20011123 VV Mdeling Bennebroek, 3 eens!ui- Bennebroek

20011207

clende reacties

2,

20011126

Westelijke Land- en Tuinbouw Orga- Haarlem
nisatie (WTO), afdelingen De ZilkVogelenzang en Lisse-Hilegom, mede

20011207

namens de Agrarsche Commissie
3.

4.
5.

20011125
20011106
20011122

I

Hilegom
A.J,M, Lammerse

Hilegom
Waterschap Groot-Haarlemmermeer Hoofddorp
Verenigli:ig Onderzoek Flora en Fau. Wageningen

na
Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden

S,J, Spijker B.v.

Hilegom

8,

20011126
20011121
20011123

J,Th,G, de Groot

De Zilk

9,

2001 1123

Bouwbedrijf De Groot

De Zllk

6,
7.

20011126 vertouwelljk
Hilegom
11. 20011123 J,B.A,M. Christoffels, M.P,J, Vester Zwaanshoek
en H.C. van Saase
10,

207
20011207
20011207
200

II

2001I207
20011207
20011207
207
200
II
207
20011207
200

II

Hilegom
Groningen

20011207

14. 200II 123 T. Krolt, namens Leidse Vaart Lan- Heemstede

20011207

12. 200i 1I23 Fractie VVD-Hilegom
13, 20011108 N,V, Nederlandse Gasunie

2001.1.207

clelljk

15. 20011123 Vereniging Meerwijk-Bennebroek
16. 20011121 C.A.N.M. Heemskerk

Bennebroek
Hilegom

17, 20011123 KAAM, de Groot

De Zllk

18, 200111.25 H.N.M, Verhaar

Hilegom

20011207
20011207
200
II
207
20011207

19, 200111.23 Bouwkundig Bureau De Groot

De Zilk

200

Hliegom
21. 200111.22 P,J. Verhoer, namens Mei!and Pallets Ter Aar
RV.

20. 2001 i 1.22 Wijkraad "Oostduin"

22, 200 I i 122 Mlniste¡ie van Ladbouw, Natuurbe- Dordrecht

heer en Visserij, Directie Zuidwest

23. 2001.1120 Bloel'l1lsterij C,A.M, Granneman Hilegom

207
20011207
II

20011207
20011207
20011.207

