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Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u (als coördinerend bevoegd gezag) de Commissie voor 
de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een advies uit te brengen in het ka-
der van de reikwijdte en het detailniveau van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) 
gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek. 
Overeenkomstig uw verzoek bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.  
 

Hoogachtend, 
 
 
 
dr.ir. G. Blom 
Voorzitter van de werkgroep  
SMB Haarlemmermeer Bollenstreek 

 

mailto:mer@eia.nl
www.commissiemer.nl


 

  



 

  

Advies ten behoeve van de reikwijdte en het detailniveau van 
de Strategische Milieubeoordeling (SMB) gebiedsuitwerking 

Haarlemmermeer Bollenstreek 

Advies ten behoeve van de reikwijdte en het detailniveau van de SMB ge-

biedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek, 

uitgebracht aan de Provinciale Staten van Noord-Holland door de Commissie 

voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep SMB 

Haarlemmermeer Bollenstreek, 

de secretaris de voorzitter 

 

ir. I.G.M. de Bondt dr.ir. G. Blom 

Utrecht, 12 augustus 2005 

 



 

  



 

  

INHOUDSOPGAVE 

1. INLEIDING ....................................................................................... 1 

2. SAMENVATTING............................................................................... 1 

3. BELEIDSKADER EN BESLUITVORMING ........................................... 2 
3.1 Beleidskader................................................................................... 2 
3.2 Besluitvorming ............................................................................... 2 

4. REFERENTIE EN RUIMTELIJKE MODELLEN.................................... 2 
4.1 Referentie ....................................................................................... 2 
4.2 Vertrekpunten ................................................................................ 2 
4.3 Opstellen ruimtelijke modellen ....................................................... 3 
4.4 Bouwopgave.................................................................................... 3 
4.5 Lagenbenadering ............................................................................ 3 
4.6 Gevoeligheidsanalyse...................................................................... 4 
4.7 Voorkeursalternatief ....................................................................... 4 

5. MILIEUGEVOLGEN EN TOETSINGSKADER....................................... 5 
5.1 Detailniveau ................................................................................... 5 
5.2 Toetsingskader ............................................................................... 5 

6. VERGELIJKING OF BEOORDELING VAN RUIMTELIJKE MODELLEN 6 

7. LEEMTEN IN INFORMATIE............................................................... 6 

8. VORM EN PRESENTATIE.................................................................. 6 
 

BIJLAGEN 

1. Brief van het bevoegd gezag d.d. 16 juni 2005 waarin de Commissie in de 
gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

2. Projectgegevens 



 

 

 



 

 1 

1. INLEIDING 
In de Nota Ruimte is een gebiedsuitwerking gedefinieerd voor de Haarlem-
mermeer en de Bollenstreek. Het Rijk heeft de provincies Noord-Holland en 
Zuid-Holland verzocht op te treden als opdrachtnemers. De gebiedsuitwerking 
moet antwoord geven op de vraag of en waar in het plangebied in de periode 
2010-2030 10.000 tot 20.000 woningen een plek kunnen krijgen buiten het 
stedelijke gebied, in samenhang met andere ruimtelijke opgaven (waterber-
ging, recreatieve groenvoorziening, etc.) 
 
Provincie Noord-Holland heeft besloten een Strategische Milieubeoordeling 
(SMB) uit te voeren. De reden hiervoor is dat de gebiedsuitwerking vrijwel 
zeker zal leiden tot een partiele streekplanherziening Noord Holland Zuid. 
Wijziging van het streekplan Zuid Holland West is minder waarschijnlijk. De 
SMB heeft wel betrekking op het hele plangebied en niet alleen op het Noord-
Hollandse deel.  
 
Bij brief van 16 juni 2005 van Gedeputeerde Staten van Noord Holland1 is 
aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) gevraagd of zij ad-
vies uit wil brengen ten behoeve van het opstellen van de notitie over de reik-
wijdte en het detailniveau voor de SMB. Het advies van de Commissie heeft 
betrekking op de gebiedsuitwerking voor het hele gebied.  
 
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering: 

- Werkdocument bouwstenen, ambtelijk concept 30 juni 2005   
- Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau, juli 2005 

Geen van deze documenten heeft ter inzage gelegen. De Commissie heeft 
daarom geen reacties van organisaties, bedrijven en bewoners van het gebied 
betrokken bij het formuleren van haar advies.  
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.2. 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies ‘de Commissie’ genoemd.  

2. SAMENVATTING 
De Commissie is van mening dat het werkdocument bouwstenen en de con-
ceptnotitie over de reikwijdte en het detailniveau een goede eerste aanzet 
vormen voor het uitvoeren van de SMB. De Commissie heeft na het lezen van 
de documenten de volgende aanbevelingen:  

- maak, evenals bij de beschrijving van de sectorale opgave en opties in 
het werkdocument bouwstenen, gebruik van een lagenbenadering bij 
het opstellen van de gebiedsuitwerking;  

- voer een gevoeligheidsanalyse uit, waarin de thema’s, die een grote on-
zekerheid kennen en een grote invloed hebben op de uiteindelijke ge-
biedsindeling, een plaats krijgen. Neem in ieder geval de ontwikkeling 
van Schiphol, de ligging van de contouren van Schiphol en de toe-
komst van de akkerbouw mee in de gevoeligheidsanalyse; 

                                                

1  Zie bijlage 1 voor kopie brief.  
2 Zie bijlage 2 voor samenstelling werkgroep. 
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- vertaal de vertrekpunten in harde randvoorwaarden, (milieu)doel-
stellingen en (milieu)beleidswensen en geef een prioritering aan. Toets 
in welke mate de alternatieven hieraan voldoen;  

- zorg voor een publieksvriendelijke samenvatting, waarin de referenties 
en de modellen met hun beoordelingen overzichtelijk staan weergege-
ven. 

3. BELEIDSKADER EN BESLUITVORMING 

3.1 Beleidskader 

Aangegeven is dat beleidswijziging noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan 
de opgaven. Niet al het beleid zal ter discussie worden gesteld. Geef aan hoe-
veel ruimte voor ontwikkeling er is binnen het huidige beleid dat niet gewij-
zigd wordt. Dit is met name van belang voor de Bollenstreek. Ga tevens in op 
de inhoud en hardheid van het pact en het offensief van Teylingen.  
 
De Commissie draagt de suggestie aan om een analyse te maken van ruimte-
lijke ordeningsplannen, visies en uitwerkingen die de afgelopen 10-15 jaar 
voor het gebied zijn opgesteld (zowel inhoudelijk als procesmatig) en deze voor 
zover relevant te beoordelen binnen het kader van de ruimtelijke modellen op 
bruikbare ideeën en inzichten. Met een dergelijke analyse kan de gebiedsuit-
werking geplaatst worden in een tijdsperspectief.  
 

3.2 Besluitvorming 

In de notitie over de reikwijdte en het detailniveau staat aangegeven dat er 
geen officiële SMB-procedure wordt doorlopen. Geef aan wat de verschillen 
zijn tussen de gekozen procedure en de officiële en maak duidelijk waarom 
afgeweken wordt van de officiële procedure.  

4. REFERENTIE EN RUIMTELIJKE MODELLEN  

4.1 Referentie 

De Commissie adviseert om in de SMB de maximale mogelijkheden binnen 
het huidige beleidskader als tweede referentie mee te nemen. Geef duidelijk 
aan in hoeverre in deze referentiesituatie kan worden voldaan aan de doelstel-
lingen met betrekking tot woningbouw, waterretentie, natuurontwikkeling, et 
cetera.  
 

4.2 Vertrekpunten 

In het overzicht van de vertrekpunten staat aangegeven dat het MIT 20103 het 
vertrekpunt vormt voor het thema infrastructuur. Geef aan in hoeverre de 
regionale infrastructurele plannen, die genoemd zijn in het werkdocument 

                                                

3  Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2010. 
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bouwstenen, uitgangspunt zijn bij het ontwikkelen van de ruimtelijke model-
len.  

De rol van het particulier initiatief wordt genoemd in de beschrijving van de 
modellen, maar komt niet terug bij de beschrijving van de uitgangssituatie en 
in het toetsingskader. Geef aan in hoeverre en welke particuliere initiatieven 
in de komende 5-10 jaar aanknopingspunten opleveren voor accenten en 
keuzes in de gebiedsuitwerking. Geef per model aan in welke mate het model 
invloed heeft op de wensen van marktpartijen.  

4.3 Opstellen ruimtelijke modellen 

De Commissie adviseert om het ontwerpproces zo in te richten dat gedurende 
het proces duidelijk wordt hoe hard de verschillende vertrekpunten zijn (har-
de randvoorwaarden, doelstelling of beleidswens). Geef tevens aan welke  
randvoorwaarden in eerste instantie ten grondslag liggen aan alle ruimtelijke 
modellen. 
 
Beschrijf kort waarom gekozen is voor de gehanteerde assen. Geef aan of met 
het gehanteerde kruis en de hieruit voortkomende modellen het hele speelveld 
wordt gedekt of dat er nog lacunes zijn die niet met de modellen worden be-
schreven.  

Maak bij de modellen inzichtelijk of ze aan de vertrekpunten (randvoorwaar-
den en doelstellingen) voldoen.  

Tijdens het locatiebezoek, dat de Commissie heeft afgelegd in het plangebied4, 
is naar voren gekomen dat er een aantal zoekgebieden is gedefinieerd. Geef 
aan hoe de zoekgebieden zich verhouden tot de systematiek die gekozen is bij 
het opstellen van de ruimtelijke modellen.  

4.4 Bouwopgave  

De bouwopgave is de belangrijkste aanleiding om een gebiedsuitwerking op te 
stellen. De commissie adviseert om de bouwopgave in de gebiedsuitwerking 
en de SMB helder uiteen te zetten. Zo zullen de termen ‘eigen behoefte’ en 
‘arbeidsmarkt’ vertaald moeten worden naar aantallen woningen en opper-
vlakten voor voorzieningen. Geef aan hoe de opvang van de eigen bevolking, 
doorstroming, vergrijzing en arbeidsmarkt, vertaald wordt in aantallen en 
type woningen of woonmilieu(s). Geef per model en per actor (Rijk, Noodvleu-
gel, gemeenten) aan hoe en in hoeverre aan de bouwopgave wordt voldaan.  

4.5 Lagenbenadering 

In het werkdocument bouwstenen wordt gesteld dat een lagenbenadering ge-
hanteerd zal worden (pag. 61). In de notitie over de reikwijdte en het detailni-
veau komt deze traditionele lagenbenadering, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van zeefkaarten niet meer terug. Door alleen uit te gaan van modellen worden 
onderdelen van de gebiedsuitwerking, zoals woningbouw en waterbergingsge-

                                                

4  Op 28 juni 2005 heeft de commissie een bezoek afgelegd aan de Haarlemmermeer en de Bollenstreek.  
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bieden wellicht niet op de meest logische plaats gesitueerd. De Commissie 
adviseert om toch een lagenbenadering te hanteren. Hiervoor zijn drie invals-
hoeken denkbaar:  

1. Leg aan alle vier de modellen de lagenbenadering ten grondslag. Een na-
deel hierbij kan zijn dat de modellen nivelleren  

2. Werk naast de vier studiemodellen een model uit dat de lagenbenadering 
als uitgangspunt heeft. 

3. Verwerk de lagenbenadering heel expliciet in het toetsingskader. Een na-
deel hiervan is dat de lagenbenadering geen hulpmiddel is bij het ontwer-
pen van een gebiedsindeling, maar alleen als controle middel achteraf 
wordt gehanteerd. 
  

4.6 Gevoeligheidsanalyse 

In paragraaf 4.1 van de conceptnotitie over de reikwijdte en het detailniveau 
wordt de term lagenbenadering ook gebruikt. De Commissie raadt aan om de 
lagenbenadering, zoals geschetst in deze notitie, in het vervolgtraject aan te 
duiden met gevoeligheidsanalyse of what-if benadering.  

Gedurende het opstellen van de gebiedsuitwerking en de SMB zal blijken op 
welke onderdelen van de gebiedsuitwerking de gevoeligheidsanalyse betrek-
king zal hebben. De Commissie merkt wel op dat de groei van Schiphol en de 
ligging van de contouren, de toekomst van de akkerbouw en de mogelijke be-
bouwing van het recreatiegebied in de Haarlemmermeer in ieder geval meege-
nomen moeten worden in de gevoeligheidsanalyse. 

4.7 Voorkeursalternatief 

Uit de conceptnotitie over de reikwijdte en het detailniveau blijkt niet of het 
voorkeursalternatief nog af kan wijken van de modellen. De Commissie advi-
seert om via de modellen brainstormend te zoeken naar mogelijkheden om te 
voldoen aan de doelstellingen en tegemoet te komen aan de beleidswensen en 
het voorkeursalternatief te ontwikkelen. Beschrijf voor het voorkeursalterna-
tief / de mogelijke voorkeursalternatieven de bandbreedte van de milieueffec-
ten.   
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5. MILIEUGEVOLGEN EN TOETSINGSKADER 
Neem zowel de referenties als de ruimtelijke modellen mee als alternatief in de 
toetsing.  
 

5.1 Detailniveau 

Het abstractieniveau van de alternatieven zal gevolgen hebben voor de para-
meters, waaraan getoetst wordt in de SMB. 
 
In de conceptnotitie over de reikwijdte en het detailniveau is aangegeven dat 
de effectbeschrijving vooral kwalitatief van aard zal zijn. De Commissie merkt 
op dat bij een eventuele passende beoordeling (conceptnotitie reikwijdte en 
detailniveau, paragraaf 4.1) kwantificering noodzakelijk kan zijn voor het uit-
sluiten van significante gevolgen. Tevens merkt de Commissie op dat bij ver-
volgbesluiten, bijvoorbeeld bij wijziging van het streekplan Noord Holland 
Zuid, kwantificering tevens noodzakelijk is indien er een kans is op over-
schrijding van de normen voor luchtkwaliteit, externe veiligheid of geluid.  
 
In de SMB voor de gebiedsuitwerking kan volstaan worden met een indicatie 
van de kans op overschrijding van de normen. Geef tevens aan welke mitige-
rende maatregelen genomen kunnen worden. 
  

5.2 Toetsingskader  

De Commissie kan instemmen met de eerste aanzet van het toetsingskader, 
zoals gepresenteerd in paragraaf 4.3 van de conceptnotitie over de reikwijdte 
en het detailniveau. Formuleer echter ook voor het aspect ruimtelijke kwali-
teit beoordelingscriteria  
 
De toetsingscriteria zijn breed en algemeen geformuleerd, zonder informatie 
over de methodiek. Let bij de uitwerking en hantering van de toetsingscriteria 
op het aanbrengen van voldoende diepgang, zonder de breedte te verliezen. 
 
De alternatieven worden getoetst op de invloed die ze hebben op de verschil-
lende milieuaspecten. De toetsing, zoals wordt voorgesteld in de conceptnoti-
tie over de reikwijdte en het detailniveau, doet geen uitspraken over de mate 
waarin de alternatieven voldoen aan de (milieu)doelstellingen en aan (mili-
eu)wensen.  

Vertaal de vertrekpunten in randvoorwaarden, doelstellingen en beleidswen-
sen. Formuleer een heldere prioritering tussen de verschillende doelstellingen 
en wensen en toets in welke mate de alternatieven hieraan voldoen.  



 

 6 

6. VERGELIJKING OF BEOORDELING VAN RUIMTELIJKE 
MODELLEN  
De ruimtelijke modellen en de referenties worden getoetst aan het toetsings-
kader op basis van de gevolgen die de ze hebben voor de verschillende milieu-
aspecten.  
 
Hierbij moet duidelijk worden welke voorwaarden nodig zijn voor de beleid-
voornemens om zoveel mogelijk kansen te benutten, knelpunten op te lossen 
en nieuwe te voorkomen.  

7. LEEMTEN IN INFORMATIE 
Geef aan over welke milieuaspecten in de SMB geen informatie kan worden 
opgenomen wegens gebrek aan gegevens. Spits deze inventarisatie toe op die 
milieuaspecten, die (vermoedelijk) in de verdere besluitvorming een belangrij-
ke rol spelen. Beschrijf welke onzekerheden blijven bestaan en wat hiervan de 
reden is. 

8. VORM EN PRESENTATIE 
Houd de (hoofdtekst)tekst van het Milieurapport beknopt en overzichtelijk. 
Het werkdocument bouwstenen bevat helder en bruikbaar kaartmateriaal. 
Neem in de SMB ook een kaart op waarop alle gebruikte topografische namen 
staan weergegeven. Voeg tevens een kaart toe waarop de provinciegrens van 
Noord-Holland en Zuid-Holland is aangegeven en waarop de Bollenstreek en 
de Haarlemmermeer zijn gemarkeerd.  
Zorg voor een publieksvriendelijke samenvatting waarin de referenties en de  
modellen met hun beoordelingen overzichtelijk staan weergegeven. 
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BIJLAGE 2 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland 
 
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Noord-Holland  
 
Besluit: niet van toepassing, het betreft een vrijwillig SMB ten behoeve van 
een nadere uitwerking van de Nota Ruimte. De gebiedsuitwerking krijgt geen 
PKB status.  
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: niet van toepassing 
 
Activiteit/plan: De gebiedsuitwerking voor de Haarlemmermeer en de Bol-
lenstreek moet antwoord geven op de vraag of en waar in het plangebied in de 
periode 2010-2030 10.000 tot 20.000 woningen een plek kunnen krijgen bui-
ten het stedelijke gebied, in samenhang met andere ruimtelijke opgaven (wa-
terberging, recreatieve groenvoorziening, etc.) 
 
Procedurele gegevens: 
De Commissie heeft op 12 augustus 2005 advies uitgebracht. De Commissie 
heeft de onderstaande documenten betrokken bij haar advisering: 

- Werkdocument bouwstenen, concept 1 juni 2005   
- Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau, juli 2005 

Deze documenten hebben niet ter inzage gelegen.  
 
Projectbeschrijving en advisering:  
De gebiedsuitwerking voor de Haarlemmermeer en de Bollenstreek moet ant-
woord geven op de vraag of en waar in het plangebied in de periode 2010-
2030 10.000 tot 20.000 woningen een plek kunnen krijgen buiten het stede-
lijke gebied, in samenhang met andere ruimtelijke opgaven (waterberging, 
recreatieve groenvoorziening, etc.) 
 
De Commissie is van mening dat het werkdocument bouwstenen en de con-
ceptnotitie over de reikwijdte en het detailniveau een goede eerste aanzet 
vormen voor het uitvoeren van de SMB. De Commissie heeft na het lezen van 
de documenten de volgende aanbevelingen:  

- maak gebruik van een lagenbenadering bij het opstellen van de ge-
biedsuitwerking;  

- voer een gevoeligheidsanalyse uit, waarin de thema’s, die een grote on-
zekerheid kennen en een grote invloed hebben op de uiteindelijke ge-
biedsindeling, een plaats krijgen. Neem in ieder geval de ontwikkeling 
van Schiphol, de ligging van de contouren van Schiphol en de toe-
komst van de akkerbouw mee in de gevoeligheidsanalyse; 

- vertaal de vertrekpunten in harde randvoorwaarden, (milieu)doel-
stellingen en (milieu)beleidswensen en geef een prioritering aan. Toets 
in welke mate de alternatieven hieraan voldoen;  

- zorg voor een publieksvriendelijke samenvatting, waarin de referen-
ties, modellen en het voorkeursalternatief met hun beoordelingen 
overzichtelijk staan weergegeven. 
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