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Figuur 1: Overzichtskaart van de regio Breda-Tilburg en ligging van de N629 Oosterhout-Dongen 
 
 
 
 

 

 
Figuur 2: Het trechterings-proces voor de oplossing van de verkeersproblematiek in de regio Dongen-Oosterhout. De 

pijl geeft de huidige plaats aan in het proces. 
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1 Waarom een startnotitie m.e.r.? 

Startnotitie en milieueffectrapportage 
Dit is de samenvatting van de startnotitie voor de milieueffectrapportage N629 Dongen-
Oosterhout. Met de startnotitie is de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
officieel gestart. De m.e.r.-procedure wordt doorlopen om het mogelijk te maken een 
oplossing voor de verkeersproblemen van de N629 te kiezen. De keuze wordt gemaakt 
door de provincie, in overleg met de gemeenten Oosterhout en Dongen. 
In het milieueffectrapport (MER) worden de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen 
beschreven. Het MER wordt in de komende maanden opgesteld. De startnotitie geeft aan 
wat in het MER zal worden beschreven. Het gaat daarbij om de mogelijke oplossingen en 
om de effecten. Het feitelijke onderzoek moet dus nog plaatsvinden. De startnotitie is 
bedoeld om de vragen, die in het MER moeten worden beantwoord, scherp te krijgen. 
Verwacht wordt dat de oplossing bestaat uit een nieuwe N629 tussen Dongen en de A27. 
Hiervoor wordt een bestemmingsplan worden gemaakt.  
 
De N629 tussen Dongen en Oosterhout (figuur 1) kent al geruime tijd problemen. De door-
stroming van het verkeer is slecht, er gebeuren te veel ongelukken en er is hinder door 
geluid en luchtverontreiniging. De Provincie Noord-Brabant heeft besloten de problemen 
van de N629 aan te pakken. Sinds 1999 zijn in diverse studies uitgevoerd (figuur 2). De 
planstudie/m.e.r. die nu van start gaat leidt tot een concreet besluit over de aanpak van 
het probleem.  
 
M.e.r. ten behoeve van bestemmingsplan  
De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure. Hoewel de weg in 
twee gemeenten (Oosterhout en Dongen) ligt, is het de bedoeling om één MER en één 
bestemmingsplan op te stellen. Beide gemeenten zullen dit voor hun eigen gedeelte van 
de N629 in procedure brengen. 
 
Betrokken partijen 
In de procedure treedt als initiatiefnemer op: 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Het bevoegd gezag in de procedure is in dit geval: 

Gemeenteraad gemeente Dongen 
Gemeenteraad gemeente Oosterhout 

De Commissie voor de milieueffectrapportage en andere overheidsinstanties zijn ook bij 
de procedure betrokken. Deze instanties adviseren over de inhoud van het MER. De Com-
missie m.e.r. is een onafhankelijke commissie, die verplicht moet worden geraadpleegd 
over de inhoud van het MER.  
 

Inspraak 
U kunt reageren op deze startnotitie: inspraak is mogelijk tot uiterlijk zes weken na de publicatie. De inspraak 
is bedoeld om te bepalen wat in het MER moet worden onderzocht en hoe het onderzoek moet plaatsvinden. 
Tijdens de inspraakperiode wordt een informatieavond gehouden. 
De gemeente Oosterhout coördineert de praktische gang van zaken. Dit houdt in dat Oosterhout de inspraak-
reacties ontvangt en doorstuurt aan Dongen en de provincie. Alle inspraakreacties worden ook aan de 
Commissie voor de milieueffectrapportage overhandigd.  
Startnotitie, inspraakreacties en adviezen zijn de basis voor de richtlijnen voor het MER. In de richtlijnen komt 
te staan wat in het MER moet worden onderzocht. De richtlijnen worden vastgesteld door de raden van de 
gemeenten Dongen en Oosterhout.  
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Procedure 
De procedure voor de milieueffectrapportage en het bestemmingsplan bestaat uit de 
volgende stappen (figuur 3): 
• het opstellen en de openbare bekendmaking van de startnotitie; 
• een periode voor inspraak (6 weken) en advies; 
• het opstellen en vaststellen van richtlijnen voor het MER; dit gebeurt door de raden 

van de twee gemeenten, op basis van een advies van de Commissie m.e.r.; 
• het opstellen van het milieueffectrapport (MER): onderzoek naar de milieueffecten 

van de weg en van mogelijke maatregelen om de milieugevolgen te beperken. In de 
richtlijnen wordt het 'wat en hoe' van het onderzoek beschreven; 

• parallel aan het opstellen van het MER wordt een voorontwerp-bestemmingsplan 
opgesteld door de gemeenten; 

• aanvaarding van het MER door de raden in de beide gemeenten; 
• een periode voor inspraak (6 weken) en advies over het MER en het voorontwerp-be-

stemmingsplan;  
• toetsing van het MER door de Commissie m.e.r.: een kwaliteitsborging door onafhan-

kelijke specialisten. De Commissie m.e.r. toets of het MER voldoet aan de richtlijnen 
• het vervolg van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Het is de bedoeling dat de inspraak op het MER en het voorontwerp-bestemmingsplan 
eind 2007 of begin 2008 zal plaatsvinden.  
 
 

 
Figuur 3:  De stappen in de m.e.r.-procedure. Per stap is aangegeven welke partijen betrokken zijn.  
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Schriftelijke opmerkingen op deze startnotitie kunnen worden gericht aan: 
Gemeente Oosterhout 
t.a.v. Dhr. R. Tuin 
Postbus 10150 
4900 GB Oosterhout 

                                                              (o.v.v. Startnotitie m.e.r. N629) 
 

 
 

2 Probleem en doel 

Probleem  
De provinciale weg N629 Dongen-Oosterhout (Heistraat) voldoet niet meer aan de eisen. 
Er staan in de spitsperiodes dagelijks lange files, de weg is onveilig en er zijn leefbaar-
heidsproblemen (geluid, luchtkwaliteit). De problematiek zal in de toekomst verder 
toenemen. In Dongen worden de effecten van de huidige Westerlaan op de leefbaarheid 
als negatief ervaren. 
Het gaat om de volgende bereikbaarheidsproblemen:  
• slechte doorstroming op de op- en afritten van de A27; 
• de matige tot slechte verkeersafwikkeling op de Westerlaan en de Heistraat tijdens de 

spitsperioden; 
• het sluipverkeer als gevolg van de slechte doorstroming; 
• de slechte bereikbaarheid voor landbouwverkeer.  
De N629 wordt gebruikt door zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer voor de 
aanliggende woningen en (agrarische) bedrijven. Ook landbouwverkeer maakt gebruik 
van de weg. 
 
Doelstelling 
Het doel van een nieuwe of verbeterde N629 is het realiseren van een toekomstvaste op-
lossing voor de verkeersgerelateerde problematiek op en langs de bestaande wegver-
binding Dongen - Oosterhout (A27). Deze oplossing zorgt ook op lange termijn (na 2015) 
voor een goede verkeersafwikkeling en vergroot tevens de verkeersveiligheid en de leef-
baarheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de geplande ontwikkeling van Ooster-
hout-Oost. 
 

 
Figuur 4  Beeld van de dagelijkse file op de Heistraat (N629) bij Dongen 
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Studiegebied en inpassingsgebied 
Het onderzoek richt zich op het gebied tussen Oosterhout en Dongen (figuur 5). Dit gebied 
wordt het studiegebied genoemd. Binnen het studiegebied ligt het inpassingsgebied. In 
dit gebied wordt gekeken naar mogelijke tracés voor de N629. 

 
Figuur 5 De bestaande N629 (referentiesituatie) en het inpassingsgebied voor nieuwe tracés. De rode 

stippellijn geeft een indicatie van het studiegebied (bron ondergrond: Topografische dienst NL). 
 

3 Kader  

Beleidskader 
Voor de plannen voor de N629 is het nationaal en regionaal beleid van belang. Het gaat 
daarbij om het ruimtelijke beleid, beleid ten aanzien van verkeer en vervoer en het natuur- 
en milieubeleid. In het MER wordt dit beleid beschreven. Ook het beleidskader van de 
beide gemeenten komt in het MER aan de orde. Van belang zijn de onder andere de plan-
nen voor Oosterhout-Oost, zoals beschreven in het Ontwerp-structuurplan, het structuur-
plan van Dongen en het gemeentelijke verkeer- en vervoerbeleid in beide gemeenten. Met 
dit beleid wordt bij de uitwerking van tracévarianten rekening gehouden. 
 
Te nemen besluit 
De planstudie/m.e.r. wordt uitgevoerd ten behoeve van het vastleggen in een bestem-
mingsplan van een tracé voor de N629 tussen Dongen en Oosterhout. Omdat het plan-
gebied in de gemeenten Dongen en Oosterhout ligt wordt het bestemmingsplan in beide 
gemeenten vastgesteld.  
 
Naast de planologische besluiten zijn tal van andere besluiten noodzakelijk, bijvoorbeeld 
in het kader van vergunningverlening. Het MER zal daarover informatie verschaffen. 
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4 Voorgeschiedenis 

In een aantal rapporten is al gekeken naar de mogelijkheden om de problemen van de 
N629 op te lossen (zie figuur 2 en tabel 1).  
 
In 1999 hebben Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen, Dongen en de provincie de verkeers-
situatie rondom de A27 ( tussen Breda-Noord en Hooipolder) onderzocht. Deze BORD-
studie heeft geresulteerd in een regionale visie op de verkeersstructuur. In een vervolgon-
derzoek (BORDT genoemd omdat ook Tilburg is betrokken) zijn elf tracévarianten onder-
zocht. Volgens dit onderzoek kunnen tracévarianten ten zuiden van het Wilhelminakanaal 
geen oplossing bieden voor de verkeersproblematiek tussen Dongen en Oosterhout. In de 
Integrale Effectenstudie Dongen-Oosterhout (2005) zijn de elf varianten nogmaals onder-
zocht op verkeerseffecten, milieugevolgen en kosten. Deze studie concludeert dat een 
nieuw tracé ten noorden van het kanaal en de varianten met twee aansluitingen op de A27 
het meest kansrijk zijn. Ook benutting van het huidige tracé verdient nog aandacht. 
 
De volgende stap is gezet in de Strategische Milieubeoordeling (SMB) die Oosterhout 
heeft uitgevoerd ten behoeve van de Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost (SGV) en 
het Structuurplan Oosterhout-oost. In de SMB zijn de meest kansrijke varianten van de 
Integrale Effectenstudie onderzocht. Daarnaast is er een Meest Milieuvriendelijk Alter-
natief ontwikkeld: een nieuw tracé parallel aan de huidige N629, dat aansluit op de 
Westerlaan. Dit alternatief is door Oosterhout gekozen als voorkeursalternatief voor de 
ontwikkelingen ten Oosten van Oosterhout. Het probleemoplossend vermogen in combi-
natie met de beperkte gevolgen voor de groene omgeving hebben hierbij de doorslag 
gegeven. 
 
Vanwege de bedenkingen van Dongen tegen het voorkeursalternatief van Oosterhout is 
ter voorbereiding op deze startnotitie een zogenaamde gebiedsscan uitgevoerd door 
Noord-Brabant in samenspraak met Dongen en Oosterhout. De resultaten van de gebieds-
scan (tracéalternatieven en -varianten) zijn gebruikt bij het opstellen van de startnotitie 
m.e.r.  De gebiedsscan heeft zich gericht op het gebied ten westen van de bebouwde kom 
van Dongen. Dit gebied is waardevol vanwege onder andere natuur en landschap.  
 
 

5 Alternatieven en varianten 

5.1 Overzicht alternatieven 

Op basis van de resultaten van de voorafgaande onderzoeken en de gebiedsscan zijn uit-
gangspunten geformuleerd (zie kader) en drie mogelijke oplossingsrichtingen gekozen 
om verder te onderzoeken. Deze oplossingsrichtingen worden aangeduid als alterna-
tieven (tabel 2). Twee daarvan, het Parallelalternatief en het Omleidingsalternatief, gaan 
uit van het aanleggen van een nieuwe weg. Het nulplus-alternatief gaat uit van het verbe-
teren van de bestaande N629 door het aanpakken van de knelpunten. In het MER wordt 
verder het meest-milieuvriendelijke alternatief beschreven. De zogenaamde referentie-
situatie komt in het MER aan de orde als vergelijkingsbasis voor de effecten. 
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Tabel 1: Het voortraject, de opdrachtgevers, het doel en het resultaat 

Studie Wie Doel Resultaat 
BORD-verkeersstudie (1999) 
 

Breda 
Oosterhout 
Gilze en Rijen 
Dongen 
 

Verkeersstudie van 
knelpunten 

Knelpunten in beeld 
gebracht 

BORDT-verkenning (2002) 
 

Breda 
Oosterhout 
Gilze en Rijen 
Dongen 
Tilburg 
Noord-Brabant 
 

Uitwerken van oplossingen 
voor knelpunten. Tevens 
globaal de effecten van de 
verschillende varianten in 
kaart brengen 
 

11 varianten ontwikkeld 
met advies om er 8 verder 
te bestuderen. 

BORDT OV verkenning 
(2002) 

Breda 
Oosterhout 
Gilze en Rijen 
Dongen 
Tilburg 
Noord-Brabant 
 

Verkenning van de 
mogelijkheden voor 
openbaar vervoer op de lijn 
Tilburg-Dongen-
Oosterhout. 

Openbaar vervoer 
mogelijkheden in beeld 

Integrale effectenstudie 
Dongen - Oosterhout (2005) 
 

Breda 
Oosterhout 
Gilze en Rijen 
Dongen 
Tilburg 
Noord-Brabant 
 

Trechteren aantal 
varianten van de BORDT-
verkenning door middel 
van vergelijking van 
varianten. 

De 11 varianten van de 
BORDT-verkenning zijn 
terug gebracht naar 3 
kansrijke varianten 

Strategische Gebiedsvisie 
Oosterhout-Oost (2006) 
 

Oosterhout Ten aanzien van de N629: 
het zoeken naar een 
oplossing van de 
verkeersproblematiek. 
 

3 kansrijke varianten van 
de effectenstudie zijn 
aangevuld met een 
voorkeursalternatief. Dit 
voorkeurs-alternatief wordt 
in de huidige planstudie 
meegenomen als het 
parallelalternatief 
 

Huidige planstudie/m.e.r. 
N629 

Oosterhout 
Dongen 
Noord-Brabant 
 

Milieueffectbeoordeling 
 

ten behoeve van keuze 
voorkeursalternatief en 
realisatie N629 

 
 
 
 
Tabel 2:   Overzicht alternatieven en varianten 

alternatief variant 
nulplus-alternatief  
 

- 

zuid Parallelalternatief 
 noord 
Omleidingsalternatief stroomlijn 1 

stroomlijn 2  
bundeling noord  

 

bundeling zuid 
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Uitgangspunten voor de alternatieven 
• één aansluiting op de A27 ter hoogte van de afslag Oosterhout (afslagnr. 19); 
• gezien de verwachte verkeersintensiteiten wordt uitgegaan van een nieuw tracé met in eerste instantie 2x1 rijstroken 

eventueel uit te breiden tot 2x2 rijstroken. Dit wordt nader onderzocht in het MER; 
• het gebied globaal gelegen tussen de Brede Heistraat in het westen, de Westerlaan in het oosten en met een zuid-

grens als verlengde van de Steenstraat is kwetsbaar en de mogelijkheden van een tracé door dit gebied zijn nader 
bekeken in de zogenaamde gebiedsscan (op basis van bestuurlijke); 

• een nieuw tracé zal aansluiten op de Steenstraat. 
 

 
 

5.2 Referentiesituatie en nulplus-alternatief 

Referentiesituatie 
De effecten van de nieuwe of verbeterde N629 worden vergeleken met de referentiesitu-
atie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie plus de verwachte autonome 
ontwikkelingen tot 2020. De autonome ontwikkelingen omvatten vastgesteld beleid en 
bekende ontwikkelingen waarvoor reeds een besluit is genomen. De referentiesituatie 
wordt gebaseerd op: 

• ontwikkeling van de bevolking; 
• de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerreinen in het studiegebied (Provin-

cie Noord-Brabant, 2004) en;  
• ontwikkelingen in het kader van het Structuurplan Oosterhout-Oost; 
• ontwikkelingen op infrastructureel gebied, zoals de Noordwesttangent Tilburg.  

In het MER zal ook aandacht worden besteed aan andere ontwikkelingen, zoals het 
mobiliteitsplan waaraan de gemeente Oosterhout momenteel werkt. 
 
Nulplus-alternatief 
Doordat de problematiek van de N629 samenhangt met het gebruik en de vorm van de 
huidige Heistraat en de kruisingen, wordt in het MER een zogenaamd nulplus-alternatief 
onderzocht. Onder het nulplus-alternatief wordt verstaan dat er geen nieuwe N629 komt, 
maar dat met (verkeerskundige) maatregelen (zoals bijvoorbeeld aanpassing van de 
kruisingen) de problematiek van verkeer en leefbaarheid wordt aangepakt. Het nulplus-
alternatief wordt in het MER gelijkwaardig onderzocht en vergeleken met de andere 
alternatieven. 
 

5.3 Parallelalternatief 

Het Parallelalternatief loopt in hoofdzaak parallel aan de huidige N629 door landbouw-
gebied. Dit alternatief is gebaseerd op het voorkeursalternatief uit de SMB voor Ooster-
hout-oost. Het alternatief sluit aan ter hoogte van de kruising Middellaan-Heistraat nabij 
de kern Dongen. De Westerlaan (al dan niet in aangepaste vorm) houdt een functie voor 
doorgaand verkeer. In figuur 6 is een indicatief tracé van het parallelalternatief opgeno-
men. Voor het gedeelte tussen de Brede Heistraat en de Westerlaan zijn twee varianten 
mogelijk (figuur 8): 

1. variant noord: N629 ten noorden van de begraafplaats, grotendeels over de 
bestaande Heistraat; 

2. variant zuid: N629 ten zuiden van de begraafplaats. 
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Figuur 6: Indicatief tracé van de het Parallelalternatief (bron ondergrond: Topografische 
dienst NL) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7: Indicatief tracé van het Omleidingsalternatief. (bron ondergrond: Topografische 
dienst NL) 
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Figuur 8 Een indicatie van de twee varianten van het Parallelalternatief (bron ondergrond: 
Topografische Dienst NL) 

 
 

5.4 Omleidingsalternatief 

Figuur 7 laat een indicatief tracé van het Omleidingsalternatief zien. Het Omleidings-
alternatief bestaat uit een tracé dat gedeeltelijk parallel loopt aan de huidige N629 en dan 
ter hoogte van de Brede Heistraat splitst in een noordelijke en een zuidelijke tak. Voor het 
gedeelte tussen het splitsingspunt en de aansluiting op de Steenstraat (zuidelijke tak; dit 
is de eigenlijke N629) is op basis van de gebiedsscan geconcludeerd dat meerdere 
varianten mogelijk zijn. De noordelijk tak volgt de bestaande Heistraat en is bedoeld voor 
verkeer met de bestemming van en naar Dongen. In dit alternatief vervalt de functie van 
de Westerlaan voor doorgaand verkeer. 
 
De eigenlijke N629 
Voor het tracé van het Omleidingsalternatief vanaf het splitsingspunt worden vier varian-
ten onderzocht, met elk een ander accent ten aanzien van de verschillende waarden in het 
onderzoeksgebied (figuur 9): 
1. Stroomlijn 1: meest rechte tracé, omgeving het Blik wordt ontzien 
2. Stroomlijn 2: kortere brug, aansluiting bij verkavelingspatroon Duiventoren 
3. Bundeling noord: gebruik maken van de bestaande brug, geen doorsnijding Het Blik 

en de Duiventoren 
4. Bundeling zuid: nieuwe brug meer westelijk om bundeling met kanaal mogelijk te 

maken. 
De varianten doorsnijden de waardevolle gebieden Het Blik en/of de Duiventoren op een 
andere manier. Hun uitwerking op versnippering van het landschap, barrièrewerking voor 
natuur en leefbaarheid zijn dus verschillend.  

 † 

Noordelijke variant  

Zuidelijke variant  

IJzertijdboerderij  

Begraafplaats 
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Figuur 9: Indicatieve routes van de vier varianten van de zuidelijke tak van het 

Omleidingsalternatief. 
 
 

5.5 Meest-milieuvriendelijk alternatief 

Een wettelijk verplicht onderdeel van een MER is de ontwikkeling van het Meest Milieu-
vriendelijke Alternatief (MMA). Dit kan een geheel nieuw alternatief zijn of het kan een 
variant zijn op één van de ontwikkelde alternatieven. Het MMA wordt zo opgesteld dat het 
de milieueffecten zo klein mogelijk zijn. 
 
Voor dit project is het de bedoeling om het MMA te baseren op één van de alternatieven of 
varianten.  
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Figuur 10: Verkeersbelasting (motorvoertuigen per etmaal) in 2020 voor de referen-

tiesituatie en de alternatieven. Omleiding (1) = varianten stroomlijn 1 en 2 en  
variant bundeling zuid; Omleiding (2) = variant bundeling noord  
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6 Verkeersbelasting 

Vanwege de verkeerskundige aard van de problematiek rondom de N629 en omdat veel 
effecten (zoals geluid en lucht) afhangen van de verkeersbelasting op de weg zijn gege-
vens over de hoeveelheid verkeer, de herkomst en bestemming van het verkeer van 
belang voor het onderzoek. 
 
Uit de voorgaande studies zijn geen (model) gegevens beschikbaar voor de verkeersbe-
lasting van het Omleidingsalternatief. Er zijn daarom, vooruitlopend op het MER, nieuwe 
berekeningen met het verkeersmodel Midden-Brabant uitgevoerd. Dit model bevat actue-
le gegevens over infrastructuur en woon- en werkgebieden in Brabant. Het model levert 
een prognose voor de verkeersbelasting in 2020. 
 
In figuur 10 is voor de alternatieven, voor een aantal wegvakken van in het studiegebied 
de verkeersbelasting weergegeven. Het gaat om de hoeveelheid verkeer (aantal voer-
tuigen) per etmaal. De verkeersberekeningen laten zien dat beide alternatieven bijdragen 
aan een sterke ontlasting van de bestaande Heistraat. Bij het Parallelalternatief blijft de 
verkeersbelasting op de Westerlaan ongeveer gelijk aan die in de referentiesituatie. Het 
Omleidingsalternatief leidt tot een sterke afname van de verkeersbelasting op de Wester-
laan. 
 
De modelresultaten leiden vooralsnog tot de conclusie dat de nieuwe weg kan worden 
aangelegd met 2x1 rijstroken. Voor de Westerlaan (en met name de brug over het kanaal) 
zal in het MER nader worden ingegaan op de eventuele noodzaak voor uitbreiding van de 
capaciteit. Dit speelt vooral bij het Parallelalternatief. De nu beschikbare gegevens laten 
zien dat bij alle alternatieven tot 2020 de bestaande brug waarschijnlijk niet hoeft te 
worden aangepast. 
 
 

7 Effecten 

In het MER worden de effecten van de alternatieven in beeld gebracht. Het gaat daarbij zo-
wel om milieueffecten als de effecten op het verkeer (verkeersafwikkeling, verkeersveilig-
heid en dergelijke). Om dat mogelijk te kunnen maken worden de alternatieven van de 
globale tracéaanduidingen, zoals beschreven in hoofdstuk 6, verder uitgewerkt tot een 
globaal wegontwerp. Daarbij wordt rekening gehouden met verkeerstechnische vereisten. 
Van elk alternatief wordt tevens een globale kostenraming gemaakt. Bij de wegontwerpen 
wordt tevens, waar nodig, rekening gehouden met maatregelen om de effecten te beper-
ken, zoals geluidschermen of faunapassages.  
 
De milieueffecten worden in het MER beschreven voor de milieuthema's en aspecten zoals 
opgenomen in tabel 3. 
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Tabel 3 Beoordelingskader voor het effectenonderzoek in het MER 

Thema Aspect 

Ruimtegebruik Wonen 
 Werken 
 Recreatie 
 Landbouw 
 Kabels en leidingen 
Verkeer Verkeersafwikkeling 
 Langzaam en recreatief verkeer en openbaar vervoer 
 Verkeersveiligheid 
Lucht Luchtkwaliteit (o.a. fijn stof en stikstofoxyde) 
Geluid en trillingen Aantal geluidgehinderden 
 Geluidbelast oppervlakte 
 Beleving van trillingen 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie Landschap: ruimtelijke structuur / visueel 
 Cultuurhistorische waarden 
 Archeologische waarden 
Bodem en water Bodemkwaliteit  

Aardkundige waarden 
 Waterhuishouding (oppervlaktewater) 
 Grondwater  
Natuur/ecologie Natuurbeleid 
 Flora en fauna 
 Ecologische structuur en relaties 
Externe veiligheid Vervoer gevaarlijke stoffen 
Sociale aspecten Sociale aspecten 

 
 
 
 





 




