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1. Inleiding
Doel van dit mi/ieurapport
Deze Slralegische Milieubeoordeling hoort bij de partiële herziening van hel sIreekplan Zuid-
Holland Oosl 2003 voor hel plangebied Zuidplas. Zij is ook bruikbaar voor hel Inlergemeenlelijk
Slructuurplan Zuid plas (ISP). De Slralegische milieubeoordeling is onderdeel van hel sIreekplan en
wordl daarmee gelijklijdig vaslgesleld. Hel rapport beval een beschrijving van de rol die milieu
(groen, waler en grijze milieu) heeft gespeeld in de planvorming, een overzichl van (polenliële)
milieueffeclen van hel plan en een inlegrale beoordeling van de wijze waarop hel plan de
milieukwalileil beïnvloedt.
Hel rapport is opgesleld meI een qrieledig doel:
. inzichl geven in de gemaakle afwegingen:

. beoordelen van de wijze waaropmilieu-overwegingen zijn belrokken in de planvorming;

. beschrijven of de slreekplanherziening voldoel aan de doeislellingen ter bescherming van hel

milieu.

Aanleiding
Op 27 juni 2001 werd de EuroPese richllijn 2001/42/EG betreffende de beoorde/ing van de
gevolgen voor hat mileu vEin pepaalde plannen en programma's vaslgesleld. Op grond van deze
richllijn moel een milieurapport worden opgesleld bij wettelijk verplichle plannen, als deze hel
kader vormen voor lalere m.e.r.-plichlige en m.e.r.-beoordelingsplichlige besluiten, belangrijke
gevolgen kunnen hebben voor Vogel- en Habilalrichllijngebieqen of op andere wijze aanzienlijke
milieueffecten hebben.

Dil geldlook voor de partiële herziening van hel sIreekplan Zuid-Hplland Oosl 2003 vopr hel
plangebied Zuidplas (verder 'slreekplanherziening' genoemd). In hel plangebied zijn weliswaar
geen Vogei- en Habilalrichllijngebieden aanwezig, maar de slreekplanherziening vorml een kader
voor lalere m.e.r.-(beoordelings)plichlige beslullen (zie label 3.2) en heeft aanzienlijke
milieueffeclen.Hel slreakplan - en daarmee de herziening -is bovendien een wettelijk
voorgeschreven planvorm.

Relatie met andere plannen vQor de Zuidplaspolder
De slreekplanherziening koml voort uil een langdurig voorbereidingsproces. AI in eerdere sladia
zijn beslissingen genomen die hierin hun beslag krijgen, Belangrijke ijkpunlen zijn de Inlerregionale
Slrucluurvisie (ISV) uil seplember 2004 en hel Inlergemeenlelijk Slrucluurplan (ISP), dal Iegelijk
meI de slreekplanherziening is opgesleld.

Dil milieurapport is beslemd voor de slreekplanherziening en bruikbaar voor heliSP. Waar hel
nodig is om inhoudelijk lerug Ie grijpen op de achlerliggende plannen of besluilen, wprdt dil in de
leksl aangegeven. Dil is bijvporbeeld hel geval bij de keuze voor onlwikkeling van de
Zuidplaspolder in hel algemeen en bij de onderbouwing van de eersle globale inrichlingsschelsen
in hel ISV.
Hoewel de slreekplanherziening geldl voor de periode 2006-2020, beschouwt dil milieurapport ook
de doorkijk lol 2030. Dil gebeurt omdal die doorkijk nadrukkelijk is opgenomen in de ISV, hel ISP
en de slreekplanherziening, en omdal die lermijn voor een goed onderbouwd milieuoordeel zeker
nodig is.

Leeswijzer
De kern van hel milieurapport, de beschrijving van de milieueffeclen, is Ie vinden in de
hoofdslukken 6 lol en meI 10, waarbij de effeclen per programma-onderdeel worden nagelopen, en
in hoofdsluk 5 waarin de resultalen van de gehanleerde ontwerpmelhodiek (de lagenbenadering)
zijn opgenomen. Een beoordeling van de wijze waarop hel milieu in de plannen is verwerkl, is Ie
vinden in hoofdsluk 11. In de hoofdslukken daarvóór is een loelichling Ie vinden op
achlereenvolgens hel plan, hel beoordelingskader en de beslaande silualie meI inbegrip van de
aulaname ontwikkeling. De hoofdslukken daarna gaan in op de onzekerheden en
moniloringmaalregelen. Hel slalhoofdsluk beval een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.
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2. Toelichting op het plan

2.1 Karakteristiek van de Zuidplaspolder

De Zuidplaspolder ligl in een gebied dal wordl aangeduid als de driehoek Rotterdam-Zoelermeer-
Gouda RZG). Dil is een overgangsgebied lussen de versledelijkle Zuidvleugel van de Randslad en
hel landelijke Groene Hart. De Zuidplaspolder beslaaI nu nog voor hel groolsle deel uil agrarisch
gebied, meI een aanlal belangrijke recrealiegebieden. Door de cenlrale ligging meI uilvalsroules
naar sledelijke gebieden, Schiphol en de haven van Rollerdam is de polenlie van dil gebied voor
sledelijke onlwikkeling groot. De versledelijkingsdruk is zichlbaar in de vorm van nieuwe
bedrijfsgebouwen, kassen en woonlocalies. Hel areaal sledelijk gebied en glasluinbouw is in de
laalsle decennia slerk loegenomen.

Figuur 2.1: ligging piangebied
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2.2 Doel en bestuurlijke aanleiding van het plan

AI in de vorige eeuw is gezochl naar ruimIe voor de ontwikkeling van de Randslad, onder meer Ier
voorbereiding op de Vijfde Nola Ruimlelijke Ordening van hel rijk. Onder hel kabinel-Kok I (1994-
1998) heeft de toenmalige minisIer van ruimlelijke ordening De Boer verzochl om Ie verkennen
welke ontwikkelingsruimIe de Randslad kan hebben in de periode 2010-2030. Deze verkenningen
zijn verrichl door de provincie Zuid-Holland onder regie Van hel Besluurlijk Platform ZuidvleugeL.

In 2001 zijn besluurlijke afspraken gemaaklover een lransformalie van de driehoek RZG.
Vervolgens richtte de provincie Zuid-Holland een sluurgroep op, waarin 23 partijen de opgave
verder hebben uiIgewerkt: de Sluurgroep Zuidplas driehoek RZG (verder 'Sluurgroep' genoemd).

In 2003 is in hel kabinelsslandpunl over de Nola RuimIe, zoals de Vijfde Nola Ruimlelijke Ordening
inmiddels is gaan helen, een lransformalie-opgave opgenomen. De provincie Zuid-Holland krijgl
hierin opdrachl om de mogelijkheid van versledelijking in de Zuidplaspolder uil Ie werken.

De Sluurgroep heeft bouwslenen voor de lransformalie en een langelermijnvisie voor hel gebied
uilgewerkl in de Inlerregionale Slrucluurvisie (ISV). Nadal deze eind 2004 door de belrokken
partijen is vaslgesleld, is hel Inlergemeenlelijk Slructuurplan (ISP) opgesleld. Om deze plannen Ie
voorzien van een planologisch-juridisch kader, is een partiële slreekplanherziening nodig.

2.3 De keuze voor de Zuidplaspolder

Aan de afweging om de Zuidplaspolder Ie ontwikkelen is een vergelijking meI andere gebieden
vooraf gegaan. Slrikl genomen zijn deze ailernalieven geen onderdeel van deze 5MB. Dal
afwegings- en besluilvormingsproces heeft immers eerder plaalsgevonden. Voor de
streekplan herziening Is de keuze voor de Zuidplaspolder een gegeven. De maalschappelijke
discussie over de localiekeuze loopl echler door lol opde dag van vandaag. De Zuidplaspolder is
namelijk hel diepslgelegen punl van Nederland meI een complex walersysleem, en de vraag of hel
wenselijk is om juisl daar Ie versledelijken wordl nog geregeld gesleid, Om inzichl Ie geven in hel
afwegings- en besluilvormingsproces dal lol deze keuze heeft geleid, wordl hier loch een korte
loelichling opgenomen.

De behoefte aan onlwikkelingsruimle voor de Randslad is vorig jaar bevesligd meI de provinciale
Woningbehoefteraming 2004. Volgens de berekeningen groeil de woningbehoefte in Zuid-Holland
door lol na 2030. Tussen 2010 en 2020 bedraagl de behOefte gemiddeld 14.000 woningen per
jaar, daarna daall deze lol circa 10.000 in 2030.

Hoe grool de behoefte aan ruimIe voor sledelijke ontwikkeling is, blijklonder meer uil hel Ruimlelijk
Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020). De behoefte aan kwalilaliefgoede woon- en werkmileus in
deze regio is zo grool, dal deze niel volledig kan worden geaccommodeerd binnen de eigen
plangrenzen. Er wordl een beroep gedaan op onlwikkeling van localies builen de plangrenzen,
zoals de Zuidplaspolder (voornamelijk voor woningbouw) en de Hoeksche Waard (voornamelijk
voor bedrijvenlerreinen).

In 1998 is gezochl naar ruimIe voor de ontwikkeling van de Randslad in vier verkenningen
waaronder hel gebied lussen de kusl - Gouda en Den Haag - Rotterdam. Ook in hel kader van de
voorbereiding van de Vijfde Nola is een aanlal verkenningen voor de Randslad verrichl, maar dan
voor kleinere gebieden. De driehoek RZG was er daar een van.

Een van de conclusies van de verkenningen was dal droogmakerijen zoals de Zuidplaspolder beIer
geschikl zijn voor inlensieve versledelijking dan veenweidegebieden. De veenweidegebieden
vormen de kern van hel Groene Hart en moelen vanwege hun waarde voor groen, natuur en
recrealie en vanwege de bodemgesleldheid gevrijwaard blijven van versledelijking. De Hoeksche
Waard, een mogelijk allernalief, was len lijde van de verkenningen aangewezen als Nalionaal

PZHIMifeulGMB 5



Mileurapport Streekpfanherzieníng Zuidplas

Landschap, waardoor groolschalige versledelijking was uiIgeslolen. Een ander allernalief, bouwen
voor de kusl, was vanwege de verwachle zeespiegelrijzing en de ontwikkelingskoslen niel
aanlrekkelijk.

Uil onderzoek van hel rijk blijkl dal de verhouding lussen woningbouwkosten en -opbrengslen in de
driehoek RZG ongunslig is, mede door de bodem- en ontwaleringssilualie. De verhouding wordl
echler gunsliger als de woningbouwwordl geconcenlreerd op localies meI een goede grondslag.
Het gebied is relalief goed Ie onlsluiten, en kan voldoen aan de vraag naar groene woon milieus.

Mede vanwege de maalschappelijke discussie rond de versledelijking van de Zuidplaspolder heeft
hel rijk aan de Sluurgroep RZG een ontwikkelingskader voor dil plangebied meegegeven,
opgenomen in bijlage 3 van hel ISV: evenwicht lussen woningbouw en bedrijvigheid, optimale
afslemming van de versledelijking op de waler-, bodem- en groenopgave van hel gebied en
behoud van onlwikkelingsmogelijkheden voor de glasluinbouw.

2.4 De opgave voor de ISP/streekplanherziening

Bij de overeenstemming lussen rijk en de Randsladpartijen heeft hel rijk een kader meegegeven.
Dil kader beslaaI uil reeds eerder in de Vijfde Nola en de BCR (Besluurlijke Commissie Randslad)
vaslgeslelde uilgangspunlen en een aanlal aanvullende, meer kwalilalieve uilgangspunlen (zie hel
Opgavendocumenl, driehoek RZG-Zuidplas, 28 maart 2003). De belangrijksle ruimlelijke
uilgangspunlen zijn samengeval in kader 2.1 (bron: Werkdocumenl ISP).

Kader 2.1: Ruimtelijke uitgangspunten ontwerpproces ISV

De kwanlilalieve ruimlelijke reserveringen voor de Zuidplaspolder zijn onlleend aan de
Boekhouding Dellamelropool van hel minislerie van VROM en overleg in de Besluurlijke
Commissie Randslad (BCR) .

2.5 Plan proces ISV

Hel onlwerpproces voor de ISV-kaart was een cyclisch proces, waarbij sleeds preciezere keuzes
konden worden gemaakl, geloelsl en evenlueel bijgesleid. Door deze aanpak kan niel worden
gesproken van plan-allernalieven die volwaardig zijn uilgewerkl en als gelijkwaardig kunnen
worden vergeleken. Wel zijn lijdens hel proces keuzes gemaaklom bepaalde onderwerpen niel
verder uil Ie werken en andere wel, en om bepaalde onderdelen als richlinggevend of
kaderslellend Ie beschouwen en andere niet.
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Kader 2.2: Achterli ende documenten

De ontwerpgroep bevatte vakspecialislen uil verschillende disciplines, zoals sleden bouw, waler en
verkeer. Ook de seclor milieu is vanaf hel begin af aan in de planvorming belrokken. De
specialislen waren afkomslig van meerdere deelnemende partijen, zoals hel rijk (VROM,
Rijkswalerslaal), de provincie, gemeenlen, Hoogheemraadschap van Schieland (lhans hel
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en ingenieursbureaus. In hel begin
zijn regelmalig sessies gehouden om kennis over hel gebied en seclorale achlergronden meI de
onlwerpers Ie delen. Dil heefl geresulleerd in een Alias meI kaarten, lekslen en onlwerpschelsen
op basis van de kenmerken van hel gebied (Ontwerpgroep Driehoek RZG Zuidplas, november
2003:Atlas ISV Driehoek RZG).

Vanuil de inlergemeenlelijke Slructuurvisie ISV zijn voor hel slrucluurplan en de
slreekplanherziening de volgende kwanlilatieve opgaven geformuleerd voor de periode 2010-2030.

Tabel 2.1: Kwantitatieve opgave ISP en streekplanherziening

Bedrijventerreinen
Glastuinbouw

Ruimte voor 15.000 tot 30.000 woningen. Tot 2020 wordt uitgegaan van 15.000 woningen,
waarvan 5.000 - 10.000 voor de Stadsregio Rotterdam en de overige voor Midden Holland en de
rest van de ZuidvleugeL.

150 tot 300 ha netto bedrijventerreinen voor de periode 2010-2030, waarvan 125 ha tot 2020.
280 ha netto glastuinbouw voor de periode 2020, waarvan 80 ha netto voor de hervestiging van
bedrijven vanuit de Zuidplas.
Ontwikkeling natuur in restveengebied en waterparel gezamenlijk 325 ha groot.
Ruimte voor circa 50 ha infrastructuur.
In de Eendragtspolder 150 hectare openluchtrecreatjegebied .
150 hectare waterberging in de Eendragtspolder.

Woningen

Natuur
Infrastructuur
Recreatie
Waterberging

Hel rijk en de Randsladpartijen hanleren de volgende randvoorwaarden:
goede afronding van de meI de driehoek uiIgebreide Zuidvleugel in relalie lol hel
Benlwoud en de Rottewig;
goede aansluiling op de infraslrucluur van de Zuidvleugel;
goede programmalische aansluiling op de behoeften van de ZuidvleugeL.

PZHIMifeulGMB 7



Milieurapport Streekplanherzíening Zuidplas

Figuur 2.2: ISV-kaart
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2.6 Verband met andere plannen

In deze paragraaf volgl een oVerzichl van de relalie van de slreekplanherziening niel andere
plannen op rijks- en provinciaal niveau.

TabeI2.2: Verband met andere plannen

Rijksplannen
Nota Ruimte

Nota Mobiliteit

Samenhang
De grens van het Groene Hart wordt aangepast om in de Zuidplaspolder verstedelijking
mogelijk te maken. De Zuidplaspolder is aangewezen als landbouwontwîkkelingsgebied om
nieuwvestiging en uitbreiding van de glastuinbouw mogelijk te maken.

Prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de bereikbaarheid opde
hoofdverbindingsassen, waaronder de A 12. Aangegeven wordt dat een zorgvuldige
ruimtelijke ontwikkeling het draagvlak voor het openbaar vervoer kan vergroten.

Vierde Nota Waterhuishouding

Structuurschema Groene Ruimte Afgesproken is het Strategisch Groenproject Zoetermee,rZuidplas te realiseren.

Nationaal Bestuursakkoord
Water

De hoofddoelstelling luidt: 'Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaarland en
het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee
een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd'. De begrippen integraal waterbeheer,
gebiedsgericht beleid en vergroten van de veerkracht staan hierbij centraal. De natuurlijke
toestand van het watersysteem is een belangrijke voorwaarde voorhetgebrulk een
duurzaam gebruik houdt rekening met de invloed op het systeem.

De uitgangspunten voor het waterbeleid zijn.hierln..verwoord. Onder andere is de
Watertoets hierin opgenomen.

Provinciale plannen
Provinciale Ruimtelijke

Structuurvisie

Provinciaal Verkeer- en
Vervoersplan

Beleidsplan Milieu en Water

Deelstroomgebiedsvisie Midden
Holland

Cultuurhistorische
Hoofdstructuur

Provinciaal Economische Visie

Nota Wervel

Naar een duurzaam en
hoogwaardig glastuinbouw-
complex in Zuid-Holland

Mee~arenprogramma
bedrijventerreinen

Samenhang
De Zuidplaspolder is opgenomen als Schakelzone stad~infra. Voor dit gebied is een
transformatie voorzien in de richting van verstedelijking alsmede uitbreiding en versteviging
vandeglas~as.

Bij de infrastructuuropgaven.tot 2020 wordt de ontsluiting van de Zuidplaspolderbenoemd:
het ZSM-project A20: 'synergìeonderzoek N456', mede als mogelijke eerste stap in de
ontsluìtng van de Zuidplaspolder. Aan de hand van de uitkomsten zal te zijner tijd worden
bezien of uitvoering prioriteit heeft boven andere verkeersvraagstukken in Zuid-Holland.

Op de functiekaart water is een ecologisch aandachtsgebied (waterparel) aangegeven,
waar de aanwezige kwel moet worden gehandhaafd.

Een te realiseren waterberging is opgenomen in de Eendragtspolder en een totaalpakket
duurzaam water is aangegeven voor het gebied tussen A 12 en A20. Het zuidelijk
veengebied is aangegeven als knelpunt functiegeschiktheid in geval van verstedelijking. De
waterparel is opgenomen en aangegeven wordt dat schoon (kwel)water moet worden
benut.

Cultuurhistorisch waardevolle elementen zijn vooral gelegen in de Tweemanspolder, de
Eendragtspolder en het bovenland tussen Ringvaart en Hollandsche Ijssel of Gouwe. De
trefkans op archeologische sporen is aanwezig in de hoger gelegen kreekruggen binnen de
Zuidplaspolder.

Geeft het provinciale beleid voor economie en werkgelegenheid weer.

Aangegeven zijn een zoeklocatie voor windturbines langs de A 12 en een gewenste locatie
voor windturbines (15 megawatt) in de Gouweknoop.

De glas-as is het geografisch samenhangende gebied waar de kern van de Zuid-HoHandse
glastuinbouw is gevestigd. Het loopt van het Westland via Pijnacker-Nootdorp en de B.
driehoek (Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Bergschenhoek) naar de Zuidplaspolder, waar
successievelijk de nieuwe uitplaatsingslocaties voor de glastuinbouw zullen worden
gerealiseerd.

De Zuidplaspolder wordt genoemd als belangrijk onderdeel van de opgave nieuwe
bedrijventerreinen.
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Nota Landgoederen

Mileurapport Streekpfanherzíeníng Zuidplas

Deze nota geeft aan wat de voorwaarden zijn voor vestiging van landgoederen, en kan van
belang zijn in het zuidelijk deel van de Zuldplaspolder.

Overige plannen
Zuidvleugel van de Randstad

Waterbeheersplan en Nota

Water en Ruimtelijke Ordening
in Schieland (2003) van het
Hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard

Samenhang
In dit document wordt de Zuidplaspolder genoemd als de belangrijkste integrale
ontwikkelings!ocatie in de ZuidvleugeL. Er worden kaders gegeven voor de uitwerking
volgens drie sporen: nieuwbouw in de centra van steden en dorpen bij stations van
openbaar vervoer, nieuwbouw in het overige stedelijk en dorpsgebied en nieuwe 'uiteg',
ingebed in het landschap. Inhoudelijk komt de beschrijving van de driehoek RZG overeen
met wat in de ISV is opgenomen.

In dit document wordt de beleidsinzet van het hoogheemraadschap verwoord voor realisatie
van waterberging en geschiktheid van locaties voor verstedelijking en glas vanuit het
waterbeheer.
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3. Het beoordelin9skader

3.1 Wat te beoordelen?

Voorafgaand aan dil milieurapport is een Nolilie ReikwijdIe en Oelailniveau gemaakt. Hierin is
onderbouwd welke aspeclen in dil milieu rapport worden behandeld en op welke manier. Dil
milieurapport richl zich primair op de streekplanherziening, maar is ook Ie gebruiken voor heliSP.

Aanleiding voor de 5MB-plichl van de partiële slreekplanherziening voor de Zuidplaspolder is hel
kadersleIlende karakler voor m.e.r.-(beoordelings)plichlige aclivileilen. Er kan echler niel worden
volslaan meI de behandeling van deze planonderdelen. Uil de Europese richllijn volgl dal een 5MB
hel plan als geheel moel beschouwen. Hel rijk heeft wel nadrukkelijk aangegeven dal de
beoordeling moel plaalsvinden op een vergelijkbaar niveau als hel plan (Siralegische
Milieubeoordeling, Aandachlspunlen inzake de loepassing van de Europese Richllijn 2001/42/EG
voor Slralegische milieubeoordeling, Minislerie van VROM, juli 2004).

Twee soorten uilspraken in de slreekplanherziening zijn voor dil milieurapport van belang.
De eersle soort zijn de programma-onderdelen die eerder zijn genoemd: woningen,
bedrijvenlerreinen, glasluinbouw, opperviakIen groen en blauwen infraslrucluur. De belrokken
overheden willen de programma-onderdelen aclief realiseren volgens de principes van de
onlwikkel ingsplanologie.

De lweede soort uilspraken zijn Ie vinden op de slreekplankaart. die aangeeft welke funclies waar
een plek (kunnen) krijgen. De legenda van de slreekplankaart benoeml dezelfde elemenlen als de
opgave (bijvoorbeeld localies voor woningbouw), deels een precisering daarvan (bijvoorbeeld naar
lype infraslrucluur) en deels aanvullende funclies.

Tabel 3.1 Legenda-eenheden streekplankaart
Landelijk gebied en Natuurgebied
stedelijk gebied Ontwikkelingsgebied groene functies:

Ontwikkelingsgebied groen wonen
Groene verbinding
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied met bijzondere waarden (A+)
Plantagekwadrant
Openluchtrecreatie of stedelijk groen
Verblijfsrecreatle
Stads- en dorpsgebied
Bebouwing si int met cultuurhistorische waarde
Beschermd stads- of dorpsgezicht
Lint

Laan
Bedrijventerrein
Glastuin bouwbed rijvenland sch ap

Streekplanuitwerking

Verkeer en vervoer (Inter)nationale of bovenregionale wegverbinding, bestaand of nieuw
Regionale wegverbinding, bestaand of nieuw
Regionale wegverbinding, geprojecteerd of in studie
Regionale wegverbinding, optioneel

(lnter)nationale of bovenregionale raîlverbinding, bestaand of nieuw
Hoogwaardige openbaarvervoersverbinding (HOV), nieuw
Stations of haltes, bestaand of nieuw

Waterbeheersing Water
Tocht
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Piekberging

Grenzen Gemeentegrens
Plangrens
Grens Groene Hart
Bebouwingscontour

Een derde soort uilspraken zouden concrele beleidsbeslissingen (cbb's) zijn, die een zwaarder
planologisch gewicht hebben dan andere planonderdelen. De slreekplanherziening voor de
Zuidplaspolder beval echler geen cbb's.

Beoordeling van m.e.r-.(beoordelings)plichtige onderdelen van het plan
In bijlagen C en D van hel Besluil milieu-effeclrapportage 1994 slaal welke besluilen respeclievelijk
m.e.r.-pichlig of m.e.r.-beoordelingsplichlig zijn. De mogelijk m.e.r.-(beoordelings)plichlige
onderdelen van de slreekplanherziening slaan in label 3.2. MeI uilzondering van windlurbines,
buisleidingen en koude-warmteopslag zijn dil dezelfde onderwerpen als hel ruimlelijk programma:
wegen, woningen, bedrijvenlerreinen, glasluinbouwgebied en de inrichting van hel landelijk gebied.

Voor deze m.e.r.-(beoordelings)plichlige besluilen zijn de gemeenten hel bevoegd gezag, omdal
de m.e.r.-plichl op hel beslemmingsplan of op de uilwerking van hel beslemmingsplan rusl
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Figuur 3.1: slreekplankaart

Ontwerp streekplanherziening Zuidplas indusiefwijzigingen d.d. 7-12-2005
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Figuur 3.2: Plankaart ISP
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Tabel 3.2 Overzicht mogelijke m.e.r.(beoordelings)plichtige onderdelen als gevolg van de
streekplanherziening
Onderwerp
Aanleg of aanpassing van rijks- en provinciale wegen

M.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht?
Mogelijk, afhankelijk van omvang en lengte

Aanleg of aanpassing van een spoorweg Mogelijk, afhankelijk van lengte en liggíng

Aanleg van een buisleiding voor het transport van gas, oHe Mogelijk, afhankelijk van capaciteit en lengte
of chemicaliën

Inrichting van het landelijk gebied Mogelijk, afhankelijk van oppervlakte

Aanleg van recreatieve of toeristísche voorzieningen Mogelijk, afhankelijk van bezoekersaantal, oppervlakte en

ligging

Bouw van woningen M.e.r.-plicht, want meer dan 2000 woningen buiten
bebouwde kom

Aanleg van een bedrijventerrein Mogelijk, afhankelijk van oppervlakte

Aanleg van eeriglastuinbouwgebied Mogelijk, afhankelijk. van oppervlakte

Aanleg stedelijke voorzieningen M.e.r.~beoordeHngsplicht

Oprichting, wijziging of uitbreiding van één of meer met M.e.r.~beoordelingsp¡¡cht, want 15 megawatt elektrisch
elkaar samenhangende installaties voor het opwekken van vermogen of meer
elektriciteit door middel van windenergie

Koude-warmteopslag Mogelijk, afhankelijk van te onttrekken hoeveelheid
grondwater

Effecten op Vogel- of Habitatrichtlijngebieden
Een lweede aanleiding voor een 5MB kan zijn dal een plan een kader vorml voor aclivileilen meI
effeclen op Vogel- of Habilalrichtlijngebieden. De Zuidplaspolder beval geen Vogelrichllijngebied,
Habilalrichllijngebied of delen daarvan. Dil is daarom geen bruikbaar crilerium om onderdelen Ie
selecleren die moelen worden beoordeeld.

Beoordeling van alternatieven
Volgens de EU-richllijn moel worden aangegeven welke allernalieven in beschouwing zijn
genomen. In hel geval van de Zuidplaspolder kunnen daarbij drie niveaus worden onderscheiden.

Op hel niveau van de Zuidvleugel is in 1998 bij de afweging om de Zuidplaspolder Ie onlwikkelen
een vergelijking gemaakl lussen de Zuidplaspolder en andere gebieden. Slrikl genomen is dil geen
onderdeel van deze 5MB, zoals beschreven in paragraaf 2.3. Op hel niveau van de Zuidplaspolder
zelf zijn in hel planproces geen verschillende allernalieven onderscheiden. Tijdens de planvorming
voor de ISV is meI de lagenbenadering ingezoomd op een oplimale indeling van hel plangebied.
Hierbij zijn geen wezenlijk verschillende allernalieven onlwikkeld. Dil proces en de overwegingen
bij de gemaakte keuzes zijn beschreven in hoofdsluk 5.

Op inrichlingsniveau gaal hel om een vergelijking lussen allernalieven voor plan-onderdelen,
bijvoorbeeld of een weg op de ene plek komlof op een andere. Vanuil helontwikkelspoor is een
allernalief aangedragen voor de glasluinbouw. Een beschrijving van deze allernalieven en de
overwegingen bij de keuzes slaal in hoofdsluk 9. De milieugevolgen worden inzichIelijk door de
piankaarten naasl de verschillende lhemakaarten (bijvoorbeeld bodemgeschiklheid,
walerhuishouding) Ie leggen. Deze kaarten zijn opgenomen in Bijlage B.
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3.2 Hoe te beoordelen?

In dil rapport wordt onderscheid gemaakt lussen hel beschrijven van feilelijke of verwachle
effeclen van hel plan en een inlegrale beoordeling van de effecten. De hoofdslukken 6 tol en meI
10 zijn gewijd aan de beschrijving van de effeclen. De plan-beoordeiing is opgenomen in hoofdsluk
11.

De beschrijving van effecten
De EU-richllijn geeft aan dal een beschrijving moel worden gegeven van "de mogelijke aanzienlijke
míleueffecten, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, bevolking, gezondheid van de mens, fauna, flora,
bodem, water, lucht, klimaatfactoren, materiële goederen, cultureel erfgoed met inbegrip van
architectonisch en archeologisch erfgoed, landschap en de wisselwerking tussen bovengenoemde
elementen." Deze opsomming is noch verplichlend, noch limilalief De keuze voor Ie beschrijven
effeclen is afhankelijk van de aard van hel plan en de verwachle effeclen.

Voor dil plan worden effeclen beschreven op de volgende aspeclen: bodem, waler, naluur,
landschap, culluurhislorie, mobilileil en bereikbaarheid, gezondheid, leefomgevingskwalileil,
energie, meervoudig ruimIegebruik en sluurbaarheid/loekomslwaarde. Deze lijsl wordl bij elk
onderwerp in vasle volgorde doorlopen. Maar hel is niel allijd nodig om elk aspecl Ie beschrijven;
hel gaal immers om 'aanzienlijke' milieueffeclen. Binnen hel vasle slramien worden daarom alleen
effeclen beschreven op de relevanle aspeclen.

Bij de beschrijving van effeclen worden normalieve uilspraken gedaan over de milieukwalileit. Er
wordl bijvoorbeeld geloelsl aan wettelijke grenswaarden of er worden kwalilalieve uilspraken
gedaan over een 'goede' of 'siechIe' milieukwaliteil, over 'belasIe' en 'minder belasIe' delen.
Dergelijke normalieve uilspraken zijn gebaseerd op een referenlie aan gangbare loelsingswaarden
meI een wettelijke of beleidsmalige basis. In hel volgende kader (kader 3.1: Milieuloelsingskaders
uil wetten en beleid) slaal een overzichl van inlernalionale en nalionale milieu-loelsingskaders uil
wetten en beleid. Het gaal echler Ie ver om alle inlernalionale en nalionale loelsingskaders in hun
geheel op Ie nemen.

Kader 3. 1: Miteutoetsini:skaders uit wetten en beleid

Het toetsingskader voor bodem (en deels grondwater) is de Wet bodembescherming, formeel de 'Wet houdende regelen
inzake bescherming van de bodem' van 3 juli 1986. Deze is gericht op gevallen van bodemverontreiniging. De bijbehorende
Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering van 27 februari 2000 geeft een overzicht van de getalswaarden voor
verontreinigende stoffen in bodem en grondwater.

Het toetsingskader voor oppervJaktewaterkwaliteit (en deels grondwaterkwalieit) bestaat uit de fysisch-chemische normen

(getalswaarden) uit de Vierde Nota Waterhuishouding. Daarnaast is sinds 2000 de Europese Kaderrichtljn Water van kracht.
Deze wordt momenteel in Nederlandse wetgeving omgezet.

Het toetsingskader voor waterkwanteitnormen is vastgelegd in WB21, de Nota Regels voor Ruimte en de Leidraad Normering
Wateroverlast (Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht)

Het toetsingskader voor luchtkwalieit wordt voor een groot deel bepaald door de Europese regelgeving, met name de
Europese KaderrlchtHjn Luchtkwaliteit ('Richtlijn 96/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit' van 27
september 1996) en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen. Er gelden getalswaarden voor maximale concentraties van
enkele stoffen in de lucht.

Het toetsingskader voor geluid is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Deze wet geeft onder meer regels voor bronnen en
belasting van gevoelige bestemmingen. Er gelden getalswaarden voor maximale belasting van gevoelige bestemmingen.

Het toetsingskader voor natuur bestaat uit de Europese Vogelrichtlijn (VR) en de Habitatrichtlijn (HR) die sinds 1979 (VR) en
1992 (HR) van kracht zijn. De richtljnen verplichten enerzijds tot de bescherming van een groot aantal soorten planten en
dieren (rode lijst-soorten) en anderzijds tot het beschermen van bepaalde leefgebieden. In Nederland wordt de wettelijke
soortbescherming sinds 2002 geregeld via de Flora- en Faunawet. De gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtljn is
nog niet in nationale wetgeving vertaald en heeft daarom een rechtstreekse werking. Een beleidsmatig toetsingskader voor
ruimtelijke ontwikkelingen is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die door het rijk in 1990 in het Natuurbeleidsplan is
vastnesteld. De provincie heeft dit ruimtelijk natuurbeleid uitòewerkt in de Provinciale EcoloQische Hoofdstructuur (PEHS).
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Er is geen wettelijk toetsingskader voor recreatie. Kwantitatieve en kwalitatieve doelen staan in verschllende provinciale
beleidsstukken, met als kader de nota Recreatie 2000+ uit 1999.

Het toetsingskader voor externe veilgheid is verdeeld over verschilende nationale wetten en regelingen, al naar gelang de
bron (inrichtingen, buisleidingen, rai!- en wegtransport). Voor een aantal bronnen bestaan getalswaarden voor het
plaatsgebonden risico (voorheen individueel risico). Een afwegingskader voor het groepsrisico is door de provincie Zuid-Holland
vastgesteld. Op rjjksniveau is dit in ontwikkeling.

Het toetsjngskader voor overstromingsrisico's is de Wet op de primaire waterkeringen 1996. Op basis van deze wet zijn

normen (overschrijdingsrisico's) voor dljkkringen vastgesteld..De de normen voor regionale waterkeringen zijn vastgelegd in de
Provinciale Verordening Waterkeringen.

Voor cultuurhistorie bestaat geen wettelijk toetsingskader. Wel heeft het rijk beleid geformuleerd in de Nota Belvedere uÎt
1999. Hierin is ook een kaart met waardevolle gebieden en elementen opgenomen. Dit is op provinciaal niveau uitgewerkt in de
kaarten serie 'Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland' die in 2002 is uitgebracht.

Voor verstedelijking bestaat geen wettelijk toetsingskader. Wel is ruimtelijk beleid geformuleerd in diverse ruimtelijke nota's op
rljks- en provinciaal niveau.

Beoordeling van het plan
Er is geen voorgeschreven of algemeen aanvaard prolocol voor de beoordeling. In dil rapport
wordl gebruik gemaakl van een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling dal is gebaseerd
op hel gedachlegoed van Allerra en de TU-Delft zoals dal in hel Milieurapport Inlegraai
Ontwikkelingsperspectief Zuid-Hollandse Kusl is gebruikl (Werkgroep 5MB IOPK, mei 2005).
Uilgangspunl is dal een onlwikkeling pas inlegraai en duurzaam is indien deze vanuil drie
invalshoeken geslalle krijgt: vanuil slromen, gebieden en acloren. In hel mileubeleid sleml dal
overeen meI respeclievelijk brongerichl beleid, gebiedsgerichl beleid en doelgroepenbeleid. Vanuit
deze invalshoeken kan de vraag worden gesleid in hoeverre de voorgenomen onlwikkeling een
bijdrage levert aan een duurzame ruimlelijke kwalileil, waarbij de duurzaamheid moel gelden voor
zowel sociale (people), ecologische (planel) als economische (profil) aspeclen. De ruimlelijke
kwalileil koml lol uildrukking in de waarde die een gebied heeft voor mens, planl en dier: de
gebruikswaarde, de loekomslwaarde en de belevingswaarde.

Vanuil deze achlergrond kan een aanlal vragen worden gesleid over hel plan. Beanlwoording van
die vragen vorml hel hart van de milieubeoordeling.

Tabel 3.3: Beoordelingskader
Ruimtelijke kwaliteit Benut het ontwerp de ecologische potenties?

Dragen de water- en verkeersstructuur de inrichting?
Zorgt het streekplan maximaal voor meervoudig ruimtegebruik?

Fysisch-chemische
kwalieit

is er voldoende gedaan om mileubelasting te voorkomen, dan wel te minimaliseren?

Sociaal-economische
kwaliteit

Wordt de culturele identiteit van de Zuidplaspolder gebruikt en/of versterkt?
Is er rekening gehouden met economische en sociale belangen?
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4. Bestaande milieusituatie en autonome ontwikkelingen

4.1. Bestaande situatie milieu

Algemeen
De Zuidplaspolder is, op de begrenzing bij Nieuwerkerk aan den Ijssel en Nesselande na, volledig
omgeven door hel Groene Hart meI zijn veenweidegebieden. De Zuidplaspolder is voor hel
groolsle deel in gebruik als agrarisch gebied. Hel noordelijk kleigebied Is voornamelijk bij de
akkerbouw in gebruik en glasluinbouw wordl meI name in Zevenhuizen-Moerkapelle en
Waddinxveen sleeds verder onlwikkeid. Hel zuidelijk gelegen deel van de polder, hel veengebied,
is vooral in gebruik bij de melkveehouderij. De akkerbouw en melkveehouderij renderen

gaandeweg minder goed. Vanwege de cenlrale ligging in de Zuidvleugel is de versledelljkings- en
recrealiedruk groot.

Geomorfologie en bodem
De Zuidplaspolder is in Ie delen naar verschillende bodemcomplexen: kiei, overgangsgebied, veen
en bovenland.

Figuur 4.1: Bodemcomplexen

Tabel 4.1: Bodemcomplexenbodemsoort ligging
klei in het noordelijke deel

overgangsgebied van klei, katleklei en tussen de A20 en de A12
veen (kreekruggen)
veen ten zuiden van de A20
bovenland tussen Ringvaart Zuidplaspo!der

de Gouwe en de Hollandsche
Ijssel

Bron: Interregionale Structuurvisle, september 2004, stuurgroep driehoek RZG Zuidplas.

Er zijn enkele bodemveronlreiniglngslocalies bekend, bijvoorbeeld bij Zevenhuizen, de Eendenkooi
en langs de spoorweg Rollerdam-Gouda. Langs de Hollandsche IJssel liggen meerdere
veronlrelnigde localies. Deze vallen onder hel milleuaandachlsgebied Hollandsche Ijssel en
worden in dal kader aangepakt.
Polenliële bodemveronlreinigingslocalies liggen meI name waar in hel verleden siolen zijn
gedempt. Of de bodem daar daadwerkelijk veronlreinigd is, is niel bekend. De localies zijn niel van
een omvang enlof urgenlle dal zij op slralegisch niveau invloed hebben op de besluilvorming.
Er liggen in hel plangebied geen milieubeschermingsgebieden voor grondwaler.

Geluid, lucht en externe veiligheid
De Zuidplaspolder wordl doorsneden door lwee snelwegen, die zowel een nalionale als regionale
funclie vervullen. De doorslroming op deze wegen slagneert regelmalig, in hel bijzonder bij de
Gouweknoop, waar vlakbij hel aquaduct onder de Gouwe de A12 en de A20 samenkomen.
Rondom deze snelwegen liggen zones meI beperkingen voor hel gebruik vanwege geluid,
luchlkwalileil en exlerne veilgheid. In de direcle nabijheid bevinden zich geen woningen of andere
kwelsbare funclies, waardoor er op dil momenl geen knelpunlen voor de volksgezondheid
oplreden. De grenswaarden luchlkwalileil voor C02, Nox en fijn slof mogen niel worden
overschreden.
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Parallel aan deze snelwegen lopen twee spoorlijnen: Den Haag-Gouda en Rotterdam-Gouda. Een
derde spoorlijn is de verbinding lussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Alleen op hel lrajecl
Rollerdam-Gouda worden gevaarlijke sloffen vervoerd. Dal levert een exlern veiligheidsvraagsluk
op. Geluidszones gelden bij alledrie de spoorlijnen. Ten westen van Gouda komen de snelwegen
en spoorlijnen samen. Dal leidl lol een bundeling van alle genoemde rnilieu-aspeclen.

De polder wordl onlslolen door provinciale wegen, die op vier punlen op de snelwegen aanhaken:
op de A12 bij Waddinxveen en Moerkapelle-Zevenhuizen en op de A20 bij Moordrechl en
Nieuwerkerk aan den IJsseL Uil hel gebied zelf koml naasl woon-werkverkeer veel mobilileil voort
uil een dislribuliecenlrum bij Zevenhuizen en hel bedrijvenlerrein Dislripark bij Waddinxveen, waar
veel dislribuliebedrijven zijn gevesligd. De wegen zijn overbelasl en regelmalig lreedt filevorming
op, wat een extra milieubelasling veroorzaakt.

Er iiggen in hel plangebied geen rnilieubeschermingsgebieden voor slille.

Natuur
De Zuidplaspolder beval geen Vogel- enlof Habilalrichllijngebieden of
Naluurbeschermingsgebieden. Hel noordelijke deel kenl geen bijzondere ecologische kwalileilen.
De huidige ecologische kwalileilen zijn vooral Ie vinden in hel zuidooslen van de polder. Slolen en
linlen hebben een behoorlijke vogelsland en de sloten in hel middengebied kennen een zeer
bijzondere hydrobiologische waarde. Hel grasland in hel zuidelijk gebied is als weidevogelgebied
inleressant. De nu voorkomende amfibieën geven geen aanwijzing voor hoge naluuiwaarden.
In de Zuidplaspolder heeft geen uiIgebreide invenlarisalie van soorten plaalsgevonden. Wel is
bekend dal rode-lijslsoorten, de planl- en diersoorlen die meI uilsIerven worden bedreigd of onder
grole druk slaan, meI name in hel middengebied en zuidelijk deel voorkomen.Significanl negalieve
effeclen op de biolopen van rode-lijslsoorten in Zuid-Holland vallen onder hel
compensaliebeginsel.
In hel zuidelijk deel en hel overgangsgebied zijn hoge naluuiwaarden aanwezig en de polenlies
voor onlwikkeling van kwelgebied en nal schraalgrasland worden hoog ingeschat. Enkele kernen in
hel veenweidegebied zijn naar Zuid-Hollandse maalslaven goede lol zeer goede
weidevogelgebieden. Nabij Gouda in de Ooslpolder in Schieland, leeft een zeer omVangrijke
kolonie van de meervleerrnuis (een priorilaire soort van de EU-Habilalrichllijn). In de slolen van de
walerparel len noorden van de A20 zijn de hydrobiologische waarden en de soortendiversileil en
-zeldzaamheid zeer groot. Hier zijn dan ook enkele kleine maar waardevolle naluurgebieden
aanwezig.

Recreatie
Uil onderzoek naar recreatie behoefte in de Dellamalropool blijkl een grole behoefte aan
recrealieve voorzieningen (bron: Tweede Slrucluurschema Groene RuimIe). De huidige
voorzieningen zijn vooral geiegen langs de Rotte en slaan onder druk van de recrealiebehoefte uil
hel sledelijk gebied van vooral Rotterdam. Er is lhans een gebrek aan recrealieve voorzieningen
van formaal, maar deze zijn in onlwikkeling (Rottewig, Benlwoud).

Water
Hel veen gebied is hel laagslgelegen deel van de polder. Hel walerbeheer is hier afgeslemd op de
veeleelt. Vanwege de aanhoudende inkiinking van de bodem, zijn regelmalig peilaanpassingen
van het oppervlaklewaler nodig. Uil oogpunl van duurzaam walerbeheer zou de huidige
walerhuishouding moelen worden verbelerd. De kern van de problemaliek wordl gevormd door
gebrek aan bergingscapacileil, de drainerende werking van de Zuidplaspolder op de wijde
omgeving, de loenemende verzilling en de malige walerkwalileit. Door de versledelijking en de
glasluinbouw is de fiexibilieil voor hel vinden van duurzame walerhuishoudkundige oplossingen
gering.
Door de hoge kweldruk en de relalief lichle bodemlaag is hel reslveengebied gevoelig voor
opbarsling van de walerbodern. Bij een daling van de bodem en hel oppervlaklewalerpeil neeml dil
risico loe, waardoor de afwalering kan worden gehinderd.
In hel overgangsgebied van veen naar klei ligl een 'walerparel'. Dil is een gebied waar de
walerkwalileil voldoel aan de MTR-normen voor slikslof -en fosfaalgehallen die hel rijk slell in de
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Vierde Nola Walerhuishouding. Dil is een van de slechls vier plekken in Zuid-Holland waar deze
kwalileil wordl gehaald.
De Zuidplaspolder ligl binnen dijkkring 14. Deze dijkkring kenl hel hoogsle normeringsniveau voor
overslromingsrisico's door dijkdoorbraken.

Cultuurhistorie
Vergeleken meI de veenweidegebieden in de omgeving kenl de Zuidplaspolder weinig
culluurhislorische kwalileilen. Hel plangebied heeft geen slalus als Belvederegebied. Infraslrucluur
en bebouwing hebben de idenlileil van de polder behoorlijk aangetast. Hier en daar is nog sprake
van oorspronkelijkheid in de vorm van oude monumenlale panden en boerderijen en de oude
verkaveling. De kreekruggen bieden een middelgrole lrefkans op archeoiogische waarden.
De polders Tweemanspolder en De Wilde Veenen kennen landschappelijke en cultuurhislorische
kwalileilen, zoals de Viermolengang. Ze bevatten geen delen meI een hoge archeologische
verwachtingwaarde. In hel noordelijk deel van de Eendraglspolder zijn mogelijk wel archeologische
sporen Ie vinden.

4.2. Autonome ontwikkeling

De aulonome onlwikkelingen zijn ook weergegeven in de gemeenlelijke beslemmingsplannen
(vigerend of in onlwerp) en SIreekplan oosl 2003. In deze paragraafvolgl een nadere loelichling op
milieuaspeclen die voor de beoordeling van belang zijn.

Algemeen
Uil de beschrijving van de acluele silualie en de ontwikkeling in de beslemmingsplannen valt op Ie
maken dat de lrendmalige onlwikkeling op langere lermijn waarschijnlijk zou leiden lol een
geleidelijke versledelijking van uil de randen en van binnenuil hel gebied. Dit zou gepaard gaan meI
de nodige versnippering en verrommeling. De samenhang lussen wonen, werken, recreëren,
naluur en verbindingen zou hierbij op de lochl komen Ie slaan.

Verstedelijking
In de Zuidplaspolder 'verhardt' ongeveer 80 heelare per jaar. In de afgelopen lien jaar is de
werkgelegenheid meI 44 procenl gegroeid. Hel aanlal bedrijfsvesligingen groeide meI 33 procent.
In de periode 1990-2002 is in de driehoek RZG bijna 130 heelare bedrijvenlerrein uiIgegeven. Dal
is bijna 11 heelare per jaar.

Tabel 4.2: Procentuele toename werkgelegenheid en aantal bedrijfsvestigingen in de periode
1991.2001
Gebied
Driehoek RZG
. waaronder bedrijventerreinen

Werkgelegenheid
44%
84%

Aantal vestigingen
33%
79%

Door de al in (onlwerp-)beslemmingsplannen opgenomen onlwikkeling van bedrijvenlerreinen,
glasluinbouw en woningbouw neeml de versledelijking verder loe. Uilbreiding van bedrijvigheid
vindl plaals in de regionale bedrijvenlerreinen Gouwepark en Dislripark en rondom de aansluiling
van de N209 op de A 12 bij Bleiswijk, waar een forse uilbreiding meI snelweggebonden
bedrijvigheid is voorzien. Hel reslerend agrarische gebied in hel noordelijk deel is nagenoeg
geheel beslemd voor glasluinbouw, geconcenlreerd lussen Zevenhuizen, Moerkapelle en
Waddinxveen. Weslergouwe en Triangel zijn de belangrijksle uilbreidingslocalies voor
woningbouw. Hel glasluinbouwgebied bij Nieuwerkerk aan den Ijssel is in hel SIreekplan Zuid-
Holland Oosl van 2003 aangewezen als Iransformatiegebied.

Verkeer
De wegen zijn overbelast. Regelmalig slagneert de doorslroming, zowel op hel hoofdwegennel als
op hel regionale net. De N219 wordlamgelegd, waarbij de lwee aansluilingen van de regionale
wegen op de A 12 worden vervangen door één cenlrale aansluiling. Hel dorp Zevenhuizen wordl zo
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van doorgaand verkeer onllast. Omlegging van de N219 biedt echler geen oplossing voor de
verkeersproblemaliek in hellolale plangebied. De geplande woningbouw en bedrijventerreinen in
hel gebied en de 'sluipende' versledelijking leiden lol exlra verkeer, waardoor de nu al overbelasle
wegenslrucluur nog meer onder druk koml Ie slaan.

Recreatie
Verwachl wordl dal de recrealiebehoefte verder loe zal nemen. Aanleg van nieuwe
recrealiegebieden en verbetering van de onlsluiling van het gebied moelen in de groeiende
behoefte voorzien. Binnen hel Slralegisch Groenprojecl Zoelermeer-Zuidplas wordl de Rottewig
verbreed en verlengd en wordl hel Bentwoud aangelegd. Binnen de gemeenle Zevenhuizen-
Moerkapelle is een beslemmingsplan in onlwikkeling voor de Eendraglpolder meI plannen voor
openluchlrecrealie en walerberging.
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5. Toepassing van de lagen benadering voor inrichting
Bij helonlwerp van de hoofdlijnen van de inrichling in de ISV is de lagen benadering loegepast. De
lagenbenadering is een ontwerpprincipe dal is gebaseerd op de mogelijkheden die worden
geboden door respeclievelijk de ondergrond (bodem, geomorfologie, walersysleem, landschap en
naluur), hel infraslrucluurnelwerk en de occupalielaag (Iocalies voor wonen en werken).
Toepassing van de lagenbenadering is vanuil milieuoogpunl gewensI, omdal hel afslemmen van
gewensle ruimlelijke funclies op de onderliggende lagen voorkoml dal nieuwe rnilieuknelpunlen
onlslaan.

Drie bodemlandschappen
Helloepassen van de lagenbenadering heeft geleid lol een verdeling van de Zuidplaspolder in drie
zogenaamde 'bodemlandschappen' (zie Figuur 4.1: Bodemcomplexen. En voor een nadere
loelichling in Alias ISV Driehoek RZG, november 2003). Basis hiervoor is de bodernkaraklerisliek:
klei in het noorden, reslveen in hel zuiden en een middengebied dal beslaaI uil reslen van een
kreekrug rnel klei, veen en katteklei. De vierde zone, beslaaI uil hel bovenland, hier vinden geen
ruimlelijke onlwikkelingen plaals. Elke zone heeft vanwege de bodemsamenslelling en
hoogleligging karakterislieke polenlies voor de afwalering, voor de ecologie en voor versledelijking.

Doorwerking in de hoofdlijnen voor de inrichting
MeI deze driedeling als basis is voortgebouwd op de specifieke polenlies voor elk van de drie
gebieden. Dil heeft geleid lol de volgende hoofdlijnen voor de inrichling (ISV, pp. 30 en verder):
. Hel zuidelijk reslveengebied is een Ie vernatten gebied meI accenlen op naluur, landschap en

openluchlrecrealie. In hel veen gebied len zuiden van de A20 wordl hel oppervlaklewalerpeil
geslabiliseerd. Hierdoor onlslaan mogelijkheden om gevarieerde milieus Ie maken, zoals natte
naluur en ruimIe voor walerberging op hel laagsle punt. De hoger gelegen delen bieden
mogelijkheden voor bebouwing. Slabilisalie van hel walerpeil zorgl voor afleiding van de
kwelsIroom vanuil de Krimpenerwaard naar hel middengebied.

. In hel middengebied, de kreekrug meI onder meer katteklei, ligt hel accenl op wonen en
werken. Hel middengebied heeft polenlies voor een hoogwaardig walerrijk mileu. In
combinalie meI naluur en recrealie liggen hier kansen voor verspreide woningbouw in hogere
prijsklassen. De voormalige Veenweg in hel middengebied is vanuil culluurhislorisch oogpunl
waardevol en wordl benul voor een ecologische en recrealieve verbinding. Ook hel in de
ondergrond aanwezige krekenpalroon kan daarvoor worden gebruikt. Versledelijking vindl
plaals op de hogere rug. Een naluurkerngebied van zeker vijftig hectare wordl gerealiseerd
langs de Vierde Tochl, waar nu al hoge naluurwaarden aanwezig zijn.

. In hel noordelijk kleigebied ligt hel accenl op een bundeling van (groolschalig) werken,

inclusief glasluinbouw. De bodemgesleldheid is geschikl voor alle funclies. Door de onlsluiling
biedl hel gebied goede mogelijkheden voor sledelijke funclies zoals glasluinbouw,
woningbouw en bedrijvenlerreinen.

. De gridvormige slrucluur van de polder wordt verslevigd en vernieuwd. Wegen, walerlopen,

beplanling en verkaveling worden dragers van de nieuwe slrucluur.
. De verkeersafwikkeling blijft geconcenlreerd op hel hoofdwegennel, waarvan de capacileil

wordl uiIgebreid. In hel onderliggende wegennel worden enkele roules loegevoegd en
verbelerd, zoals een belere aansluiling op de zuidweslelijke randweg van Gouda, de omleiding
van Zevenhuizen, de reconslructie van de op- en afritten van de A12 bij Waddinxveen in
samenhang meI de sluiling van afril Zevenhuizen.

. In eersle inslanlie zal regionaal busvervoer hel openbaar vervoer verzorgen. Er zijn polenlies
voor sledenbaanhalles bij Doelwijk en Weslergouwe en een nieuwe light-railverbinding.

Deze resullalen zijn vertaald in de ISV-kaart. De kaart geeft een globale aanduiding van de
gewensle ligging van wonen, werken, wegen en groen, dil is verder uilgewerkl in hel ISP- en
slreekplanproces. Walerslrucluren en groenslructuren zijn in hel plan dragers van de ruimlelijke
ontwikkeling. Bij de amblelijke voorbereidingen zijn de walerbeheerders nauw belrokken geweest.
Daarmee is invulling gegeven aan de walertoeIs.
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6. Effecten programma water en groen

6.1 Het programma voor water en groen

Hel programma voor waler en groen bestaal uil een kwanlilalieve opgave en een aantal
inrichlings- en beheeropgaven. Tabel 6.1 beval hel programma zoals dal in hel sIreekplan is
opgenomen.

Tabel 6.1: Het ra ramma voor water en roen

Programma vanuit de waterhuishoùding:
totsta,ndbrengen van een verbinding in het watersysteem onder de,A12 'en de 'spoorlijn Gouda-Den Haag;
mogelijke aanleg van een derde hoofdwaterafvoer naar de Ringvaart;
geen:peilverlaging in het veengebied;
reserveren 'van ruimte voor 0pP,ervlaktewater bij functiewijziging: ,!;-1 0% in het noordelijk kleigebied, 10% in het
middengebied en 15% in het zuideJjk veengebìed.

Daarnaast geeft het waterperspectief de volgende'uitgangspunten voor in'richting:
. laag gelegen delen van de pòlder (restveengebied en een deel van het rriddengebied) vrijhouden van bebouwing;

kaden en dijken vrijhouden van bebouwing;
peHfixatie in Zuidoostelijk deel vanwege de sterke kweldruk, na eianpassing van de bestemming en ingebruikname van
het gebied.

. Grotere peilvak eenheden maken.

Vanuit de groene structuren:
. aanleg en verbetering van' de ontsluiting van het 8entwoud en de Rottewig (die grotendeels buiten het plangebied

vallen) voor auto en langzaam verkeer;
aa,nleg van twee gro'ene verbindingen:

van het Beòtwòud ý¡á de Vijfde Tocht langs Westergouwe 'naar de Krimpenerwaard;
van "polder de Wilde Veenen naar de Krlmpenerwaard, ,via de Vierde Tocht , het natüurkerngebied (de waterparel)
en het restveengebied rond Moorc:recht;

aanleg van groepzones in randen,van het gebied, zoals bij TriangeL, bij Westergouwe en de Groene Zoom tussen de
kernen van Nieuwerkerk aan den IJsset en Capelle aan den Ijssel en tussen Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den
Ijssel, in aansluitng op recreatieve fíetsverbindingèn;
ontwikkeling van natuufÌàarden 'en recreatieve waarden in het restveengebied ten zuiden van de A20,' met vooralsnog
behoud van de agrarische functie voor 200 ha van het totale gebied;
aa'nleg, van natuur aan beide zijden van d,e A20 van 325 ha waarvan '150 ha ten noorden van de A20 (ter plaatse van
de, waterparel) en'175 ha ten zuiden van de ft0, verdeeld in kleinere locaties;
inrichtingyan d~, Eendragtspolder als openfuchtrecreatiegebied en waterberging (475 ha);
behoud Van Polder de WildeVeenen en 'de Tweernanspolder voor de agrarische functie;
aanleg en versterking van het fietspaden netwerk; 'skeelerroutes, wandelroutes en kanaroutes;
aanleg van recreetleve voorzieningen (nog niet,definitief uitgewerkt).

6.2 Plantoelichting water en groen

6.2.1 Ontwerppríncípes
In hoofdsluk 5 is loegelichl hoe de loepassing van de iagenbenadering heeft geleid lol een indeling
in drie zones: hel zuidelijk reslveengebied, hel middengebied en hel noordelijk kleigebied.
Slructurerende elemenlen zijn de bodemopbouw en de hoogleligging.

Vervolgens is de kwelslroom vanuil de naaslgelegen hogere Krimpenerwaard naar de diepe
Zuidplaspolder slerk bepalend geweesl voor de inrichlingsvisie. De kwelsIroom is meI name in de
slolen in hel zuidooslelijk deel zo slerk, dal de bodem omhoog wordl gedrukt. Tegelijk is dit
grondwater van goede kwalileil waardoor hel kansen biedl voor de onlwikkeling van
naluurwaarden.
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Een volgende slap in de onlwerpslralegie is de gridslrucluur van lanen, linlen en lochlen. Deze
moelen hel robuusle raamwerk vormen dat slrucluur geeft aan de polder. Hiermee kunnen
loekomslige funclies een plek krijgen meI behoud en verslerking van de idenlileil van de polder. Dil
wordl in hel ISV aangeduid als hel Planlagelandschap.

Op de plankaart van de slreekplanherziening zijn de drie deelgebieden nader ingevuld. Er is een
bebouwingscontour op de slreekplankaart gezel die versledelijking (glas, bedrijven en woonfunclie)
van groene funclies (recrealie, naluur, agrarisch) scheidt. De gebieden waarvoor een
slreekplanuitwerking geldl liggen builen deze conlour.

6.2.2 Alternatieven
Vanuil de lagenbenadering zijn de polenlies voor waler en naluur zo duidelijk naar voren gekomen
dal er geen allernalieven zijn onlwikkeld voor de driedeling in veen-, midden- en kleigebied meI
bijbehorende accenlen voor inrichling. Voor de gridslrucluur van lanen, linlen en lochlen zijn
enkele onlwerpen gernaakt. Omdal de uilgangspunlen voor de onlwerpen gelijk zijn gebleven, zijn
er geen significanle verschillen voor waler en groen op hel niveau van hel gehele gebied.

6.2.3 Compenserende en mitigeren de maatregelen
Hel programma voor waler en groen is niel in de laalsle plaals bedoeld om de miiieukwalileil van
de Zuidplaspolder Ie bevorderen. De ligging en aard van waler- en groenfunclies is in de eersle
fasen van hel onlwerpproces geoplimaliseerd. Te compenseren ofle verzachlen (miligeren)
negalieve milieu-effeclen lreden dan ook niel op.

6.3 Effecten van programma water en groen

Bodem
Binnen hel plangebied liggen geen bodem- of grondwalerbeschermingsgebieden. Door loepassing
van de lagen benadering is de ligging van de hoofdfunclies versledelijking, naluur en recrealie
afgeslemd op de bodemopbouw. Bij aanpassingen aan de walerinfraslrucluur moel in sommige
delen van hel gebied rekening worden gehouden meI (ongewensle) brakke kwel en mogelijk
opbarslen van de walerbodem. Door hel zuidelijke gebied ais walerrijk veengebied in Ie richlen
meI de funclies naluur, waler, recrealie en agrarisch naluurbeheer kan verdere bodemdaling
worden beperkl door hel peilbeheer aan Ie passen aan de nieuwe funclies.

Water
Er is ruimIe gereserveerd voor walerberging.
Hel realiseren van een derde hoofdwalerafvoer (Zevenhuizen) zal een posilief effecl hebben op de
walerkwalileil, omdal waler uil hel glasluinbouw en bedrijvengebied niel door hel gehele gebied
wordl gelransporteerd. Door op den duur naar grolere peilvakken en peilfixalie Ie gaan, worden
kwelslromen gewijzigd. De kwelslroom van uil de Krimpenerwaard wordl beperkl, waardoor
wegzijging en bodemdaling in de Krimpenerwaard iels worden geremd. De kwelslroom binnen de
Zuidplaspolder wordl door slabilisalie van hel peil in de randgebieden afgeleid. Hierdoor kan een
grolere zone in hel overgangsgebied nabij hel naluurgebied len noorden van A20 van hel relalief
schone kwelwaler profileren. In gebieden meI een naluuriunclie wordl gestreefd naar hel
vaslhouden van waler in natte perioden en hellalen uilzakken van hel walerpeil in droge perioden.
Hierdoor vermindert de behoefte aan walerinlaaI, helgeen de kwalileil van hel waler len goede
komt.

Natuur
De naluurpolenlies die volgen uil de bodem- en walersilualie worden aangegrepen om nieuwe
naluur en recrealie een plek Ie geven. In de walerparel is een naluurkern gepland, waardoor de
kansen voor hoge naluurwaarden worden benut. De Tweemanspolder en Polder de Wilde Veenen
zijn gevrijwaard van inlensieve bebouwingsfunclies en vormen een belangrijke schakel in de
Rollewig. Ook de polenlies van hel zuidelijke gebied voor naluur en landschapswaarden worden
benut. Er zijn ecologische relalies lussen de Rottewig, hel Benlwoud, de Vierde Tochl, de Vijfde
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Tochl, de waterparel, hel walerrijke veengebied en de Krimpenerwaard. Door deze gebieden te
verbinden meI lanen, linlen en lochlen worden deze relalies verslerkt. De walerberging in de
Eendraglspolder wordl gecombineerd meI mogelijkheden voor naluur en recrealie. De
walerberging kan een negalieve invloed op weidevogels hebben als er in hel broedseizoen (hel
voorjaar) water wordl ingelalen. Aandachlspunl is de kwalileil van het inlaalwaler in relalie lol hel
gewensle naluurtype en landgebruik. AI meI al heeft hel pian posilieve effeclen op de
naluurkwaiileil in de gehele Zuidplaspolder en hel omringende Groene Hart. De robuusle
ecologische verbindingszones hebben een posilief effe cl op migralie van planlen en dieren. Vraag
is hoe robuusl de ecologische verbindingszone lussen Zevenhuizen en dorp Ringvaart in de
loekomsl is Ie houden. Er is hier ook een weg en walergang gepland lerwijl er geen minimale
breedle voor de groene verbinding is opgenomen.

Landschap
De driedeling in kleigebied, middengebied en veengebied sluil aan bij de huidige slrucluur.
Aanpassingen in lanen, linlen en bochlen versIerken de landschapsslrucluur. De Tweemanspolder
en Polder de Wilde Veenen behouden hun huidige agrarische funclie. De mogelijkheden om dil
polderlandschap Ie beleven worden verg rooI door helloevoegen van kleinschalige voorzieningen
voor exlensieve recrealie. De inrichling van hel zuidelijk deel als walerrijk veen gebied benadrukl
de opbouw van hel gebied en verslerkl hel nu al in polenlie aanwezige naluuriandschap. In dil
gedeelle komen geen aclivileilen of nieuwe wegen die de kwalileil van hel landschap of de naluur
nadelig kunnen beïnvloeden.

Cultuurhistorie
Er zijn in hel gebied weinig elemenlen aanwezig uil de lijd van voor de vervening. De oude
Veenweg is nog herkenbaar door de verkaveling en de ligging op kreekruggen. De scheidingslijn
lussen de funclie wonen en naluur Iigl langs deze hislorische lijn. De polders Tweemanspolder en
De Wilde Veenen behouden hun huidige funclie en landschappelijke en cultuurhislorische
kwalileilen, zoals de Viermolengang. Hel plangebied bevat geen delen waar de archeologische
verwachlingswaarde hoog is, maar hel noordelijk deel van de Eendraglspolder beval mogelijk
archeologische sporen, die wellchl zullen worden aangelasl door de walerberging.

Mobiliteit en bereikbaarheid
Hel programma voor waler en groen heeft geen signiticanle effecten op mobilileil en
bereikbaarheid.

Gezondheid (geluid, iucht. externe veiligheid)
Hel waler- en groenprogramma heeft slechls indirect invloed op de gezondheid. De grole
aaneengeslolen naluurgebieden, recrealiegebieden en bomenslrucluren (lanen) in hel plangebied
leveren een posilieve maar geringe bijdrage aan de luchlkwalileil door absorblie van slikslof (Nox)
en slofdeelljes uil de luchl en door hel omzetten van koolslofdioxide in zuurslof en koolslof.

Leefomgevingskwalieit
Hel gebied krijgl niel alleen exlra woon- en werkfunclies, maar geeft ook groen, naluur,
walerberging en recrealie een slerke posilie. Daardoor is er voldoende ruimIe aanwezig voor
loekomslige bewoners om zich Ie onlspannen en Ie recreëren. De oppervlakleverhouding
versledelijking versus rusl en ruimIe is lweederde legen eenderde.

Energie
Hel programma voor waler en groen heeft geen significanle effeclen op de energiehuishouding.

Meervoudig ruimtegebruik
In hel landelijk gebied wordl waar mogelijk gezochl naar funcliecombinalies voor naluur, recrealie,
walerberging en landbouw. In hel middengebied worden de naluur, recrealie en walerberging
gecombineerd meI bewoning.

Stuurbaarheid en toekomstwaarde

PZHIMifeulGMB 25



Mifeurapport Streekpfanherziening Zuidpfas

Hel grid van lanen, linlen en lochlen brengl slrucluur aan waarbinnen loekomslige programma's
van wonen en werken worden geplaalst. Omdal de slrucluur als eersle moel worden neergelegd,
zijn er voorinvesleringen nodig die de inzel van alle belrokkenen vragen.
De groenopgaven Tweemanspolder, Eendraglspolder, Polder de Wilde Veenen en hel walerrijke
veengebied zijn van belang voor de groenslrucluur van de gehele ZuidvleugeL. Ingeschal wordl dat
dil belang zo grool is dal de druk om de gebieden laler alsnog Ie versledelijken kan worden
weerslaan. Dal is vooral van belang voor de Eendraglspolder, die hel dichlsle bij hel sledelijke
gebied ligt. Hel walerrijke veengebied wordt een onlwikkelingsgebied voor groene functies. Hel
walerpeil wordl fasegewijs gefixeerd voor naluuronlwikkeling en walerhuishouding, zodal een deel
van de landbouw voorlopig de huidige bedrijfsvoering kan voortzetten.
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7. Effecten programma infrastructuur

7.1 Het programma infrastructuur

Onderslaande label baval hel programma voor infraslrucluur.

7.2 Plantoelichting infrastructuur

7.2.1 Ontwerpprincipes algemeen
Bij de planvorming is mal de volganda uilgangspunlen gewerkt:
. nieuwe woningbouw moel aansluilen bij baslaande karnen en voorzieningen, zodal hel

bestaande nelwerk oplimaal wordl benul en voor korte afslanden de fiets kan worden gebruikl;
. nieuwe bedrijvigheid vindl een plek nabij rijkswegen, in hel bijzonder bij de A 12 en

A20/Gouweknoop;
. wegen en andere infraslrucluur worden waar mogelijk gebundeld om 'uilsmering' van effeclen

Ie voorkomen;
. glasluinbouw wordl gebundeld ontwikkeld nabij de A12, waarbij scheiding van vrachlverkeer

en woonfunclies als uilgangspunl geldl;
. hel zwaartepunl van nieuwe woononlwikkelingen ligl rond de hoofdslrucluur van hel openbaar

vervoer, door hel openen van nieuwe halles en slalions op concenlraliepunlen van woningen
en andere functies.
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Figuur 7.1: infraslrucluur, Wegenkaart
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7.2.2 Ontwerpprincipes wegennet
De aanpassingen in de weginfraslrucluur hebben zowel tol doel om beslaande knelpunlen op Ie
lossen als om de nieuw geplande woon- en werkgebieden Ie onlsluilen. De voorslellen voor
aanpassing van de weginfraslrucluur zijn weergegeven in figuur 7.1 en worden hieronder
loegelicht.

Verbetering N219 (langs Zevenhuizen)
De N219 is een drukke noord-zuidverbinding door de bebouwde kom van Zevenhuizen. Ook in de
huidige silualie is een verbinding gewensl len ooslen van de bebouwing van Zevenhuizen naar de
A 12, maar hel bouwprogramma in de slreekplanherziening geeft aanleiding voor een grolere
capacileil (een sladsweg meI twee keer twee rijslroken).

Aanieg corridor A 12 (paraiielweg A 12)
Verkeersmodellen voorspellen door de onlwikkelingen in de Zuidplaspolder een grole
verkeersinlensileil op de A12 lussen Doelwijk en afslag Zoelerneer-Oost. Hier wordl een
parallelweg voorgesleid.

Aanleg corridor Noord (pwaiielweg A 12 en aansluitingen naar noorden en westen)
Er is in de huidige silualie druk verkeer op de verbindingswegen van en naar hel noorden
(Waddinxveen, Boskoop en verder). In een Mobilleil Corridorstudie wordl nader uilgewerkl welke
oplossing de besle is. Hel huidige plan gaal uil van een verslerking van de parallelweg aan de A 12
lussen Waddinxveen en Gouda meI een nieuwe oeververbinding over de Gouwe, een randweg om
Waddinxveen en aansluilingen naar hel noorden en weslen. Verkeer van de A 12 in de richling
Gouda wordl via de nieuwe len noorden van de A12 naar Gouda geleid. Op deze wijze wordl de
doorslroming in hel Gouweaquaduel verbelerd, niel alleen omdal de omvang van hel verkeer
minder wordl, maar ook omdal hel weven van in- en uilvoegend verkeer met de verkeerssIromen
van de A 12 en A20 niel langer nodig is.

Knooppunt Gouda-West (diverse verbeteringen en nieuwe aansluiting)
in de huidige silualie liggen er hier enkele samenhangende verkeersvraagslukken. Uil
verkeerssludies blijkl dal een oplossing kan worden gevonden door verslerking van de
zuidweslelijke randweg rond Gouda, in combinalie meI enerzijds een aansluiling op de A12 bij
Gouda-noord en anderzijds een aansluiling naar hel noordweslen, naar de TriangeL.
Door de verbinding meI de A 12 aansluiling Gouda-Noord kan regionaal verkeer van de N207 zuid
naar A12 en A20 door de slad Gouda worden leruggedrongen, Een regionale onlsluilingsweg in de
Gouweknoop A 12-A20 om de beslaan de N456 voor hel verkeer vanuil Gouda-Zuid én de N207-
zuid naar de A12 Ie vervangen biedl hier mogelijk een oplossing. Tevens kan deze
bedrijvenlerreinen en woningbouwlocalies onlsiuilen. Hel regionale en sledelijke verkeer wordl
verdeeld naar drie aansluilingen (T-slrucluur). Door deze herroulering wordl regionaal verkeer om
de slad Gouda geieid, wal een verlichling geeft van milieubelasling in de bebouwde kom van
Gouda. De reslcapacileil van de beslaande Coenecoopbrug wordl benul en minimaal benodigd
asfall koml erbij, wegen worden gebundeld en dus overlast ook, verkeer wordl beIer begeleid en
verdeeld naar beslemming en vrachlverkeer kan snel worden afgeleid naar hel hoofdwegennet.

7.2.3 Alternatieven bij programma wegennet
Er zijn verschillende allernalieven onderzochl die uileindelijk niel in de slreekplanherziening zijn
opgenomen. Deze zijn hoofdzakelijk afgevallen om verkeerskundige redenen: ze lrokken Ie weinig
verkeer van de bestaande roules aan en boden dus geen oplossing voor de huidige of verwachle
verkeersproblemen. De afgevallen allernatieven zijn:

Verbinding A 12-A20 (Moordrechtboog)
De verbinding lussen de A12 en de A20 (Moordrechlboog) is afgevallen als volwaardig allernalief.
Deze verbinding beslond uil een aansluiling van de A12-Wesl op de A20, uilgevoerd als rijksweg.
Uil een verkeerssludie (Roule Zuidplas 3, juli 2005, Goudappel Coffeng) bleek dal realisalie van
verbindingen op hel onderliggend wegen nel belere verkeerseffeclen heeft. goedkoper is en minder
ruimIe vergt.
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Noordelijke parallelstructuur A 12 op afstand
Er is een sludie verrichl naar een vierbaansontsluiling parallel aan de A12, op enige afsland van de
rijksweg. Deze roule was geprojecleerd vanaf Gouda boven- of onderlangs Moerkapelle meI
aansluiling op de doorgaande weg door Zoelermeer. Dit belekenl een exlra milieudruk in bestaand
sledelijk gebied en, afhankelijk van de landschappelijke inpassing van deze weg, een aanlasling
van hel dorpse karakler van Moerkapelle. Ook leidl dil lol een exlra doorsnijding van de Rottewig
door de Wilde Veenen of de Tweemanspolder, wal hel landschap aanlasl en barrièrewerking heeft
voor recreatie en natuur.

Zuidelijke parallelstructuur A 12

De varianl ten zuiden van de A 12 is niel Ie realiseren in verband meI de ontwikkeling van hel
bedrijvenlerrein Gouwepark en de overbelasling van de Coenecoopbrug. Een kunstwerk dal deze
nieuwe verbinding over de A20 heen moel brengen, zal een flinke afmeling moelen hebben.
Daarmee wordl zij koslbaarder dan een nieuw kunstwerk len noorden van de A12.

Corridor A20 (Parkway)
Verkeersmodellen voorspellen een grole verkeersintensileil op de A20, mede door de
onlwikkelingen in de Zuidplaspolder. Onderzochl wordlof een onlsluiling op grolere afsland
parallel aan de A20 (verlengde Doenkade ofwel Parkway) een oplossing biedt. Het onllaslen van
de A20 vindl dan plaals via een nieuwe regionale verbindingsweg naar de noordrand van
Rotterdam. Verwachl wordl dal bij realisering van deze weg, hel verkeer door Rotterdam op de
A20 zal afnemen. De snelheid op de A20 kan dan omlaag en een beperking van de milieubelasling
in Rotterdam is dan hel posilieve effect. Hel doorkruisen van de Rolle en de Eendraglspolder
wordl geleI op landschap, recrealie en naluur door versnippering en barrièrewerking negalief
beoordeeld. Een goede inpassing in hel landschap zal een noodzakelijke maar koslbare
aangelegenheid zijn. Daarbij zullen ook de effeclen van deze nieuwe verbinding op hel zware
wegIransport en vervoer Vim gevaarlijke sloffen uil Rotterdam moelen worden bekeken. Hel is
vooralsnog Ie vroeg om deze verbinding op de kaart aan Ie duiden. Nul en noodzaak moelen nog
worden aangeloond. Vooralsnog blijkl dal de verkeersinlensileit niel hoog genoeg is om een
doortrekking lol aan de noord rand van Rotterdam te kunnen moliveren. Deze verbinding is daarom
in hel sIreekplan als oplioneel aangemerkl en ruimlelijk niel onmogelijk gemaakt.

Zuidelijke parallelstructuur A20
Bundelen langs de A20 is onderzochl als allernalief voor de Parkway, maar al snel afgevallen,
vanwege de slechle grondslag (slappe bodemopbouw) en de extra aanlasling van een gebied meI
hoge naluurpolenlie.

Corridor Noord
De onlsluiling in noordelijke richling via de N207 is nu al problemalisch. Een eVenluele nieuwe
wegverbinding zou echler hel niveau van een provinciale weg overslijgen. De urgenlie van dil
probleem en de mogelijke oplossingen zouden daarom op rijksniveau moelen worden onderzocht.
Langs de weslzijde van Waddinxveen is een wegverbinding in noordelijke richling opgenomen,
maar deze heeft alleen een regionale onlsluilingsfunclie.

7.2.4 Ontwerpprincipes en alternatieven openbaar vervoer
UiIgegaan wordl van een gefaseerde opbouw van hel openbaar vervoer, via busverbindingen,
P&R-slalions aan beslaande spoorlijnen naar een nieuwe lighlrail-verbinding meI verdere
inlensieve woonlocalies rond (nieuwe) slalions.
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Figuur 7.2: Infraslrucluur, Openbaar vervoerverbindingen

.:i
emIWPud
.

"., i!,'t:.~",
"~;

/. .,

.( "'~,

Infrastructuur: openbaar vervoer

Bro: Godal G:g. Rmite Zildplas 3

- .. Ol grns ISP

Viirkeersstruetuur collecief

~ ""oom.._
=i reiora met ha

HO-ame hab
, - "'-. HO.. ""Ion...,
.,~,",~:~'F:':'~7,:' bodobus.

;-' d ê' ,. ovge as bu

omgeviri hacoflec vef

PZH/Mifieu/GMB 31



Mileurapport Streekplanherziening Zuidplas

Voor hel openbaar vervoer zijn nog verschilende allemalieven in beeld. Deze zijn momenleel
onderwerp van onderzoek. De voorslellen voor aanpassing van hel openbaar vervoer zijn
weergegeven in figuur 7.2 en worden hieronder loegelicht.

Ral/verbindingen
De Sleden baan is een regionaal railsysleem dal onder meer de Zuidplaspolder meI Rotterdam en
andere sleden in de Randstad zal verbinden. Voor de Sledenbaanhalles wordl gedachl aan aanleg
van een halle Weslergouwe op de spoorweg Gouda-Rotterdam, en Zevenhuizen-Moerkapelle op
de verbinding Gouda-Den Haag. Op langere lermijn is een slalion Doelwijk in beeld bereikbaar
door een aftakking van hel beslaande spoor nellen weslen van Nieuwerkerk aan den IJsseL.
Los van deze oplie zal ook doortrekking van de melrolijn bij Nesselande aan de orde zijn voor
verstedelijking in hel weslelijke deel van hel cenlrale middengebied: de localie Ringvaartdorp. De
doortrekking eindigl bij de halle slalion Ringvaart.
Onderdeel van hel Sledenbaan-concepl is inlensieve bebouwing bij halleplaalsen, zodal hel
openbaar vervoer maximaal kan renderen. Daarom heeft hel spoor langs Nesselande van uil
bodem en naluur de voorkeur, wanl deze voert hoofdzakelijk door hel kleigebied dal relalief
geschikl is voor woningbouw. Hel spoor langs de ooslkanl van Nieuwerkerk aan den IJssel
doorsnijdl hel reslveengebied. Evenluele loekomslige inlensieve versledelijking in dil landschap
als gevolg van de railverbinding is geredeneerd vanuil bodem, naluur en landschap(beleving)
minder wenselijk.

Bouwprogramma 's bij Stedenbaanstations
Een aanlal slalions langs beslaand spoor is onderzochl op hun mogelijkheden voor een inlensief
bouwprogramma. Die mogelijkheid is een belangrijk crilerium bij de keuze van slalionslocalies.
Bepalende facloren daarbij zijn vooral de bodem opbouw, de luchlkwalileil en de exleme veiligheid.

Station Doe/wijk: een inlensief bouwprogramma is in principe mogelijk. Hel sluil op minder
bezwaren vanwege grondslag en milieukwalileilen dan bij de andere onderzochle slalionslocalies.
Er ligl een in polenlie goed Ie onlwikkelen onderliggend verkeersnelwerk, onder meer vanwege de
kruising van de belangrijksle polderlinlen en de aansluiling op de A 12. Een ander voordeel is dal
over deze spoorlijn geen gevaarlijke sloffen worden vervoerd, in legenslelling lol de spoorlijn naar
Rotterdam. Slalion Doelwijk is dan ook op de kaart opgenomen.

Station Gouweknoop: vanwege milieubeperkingen, de mindere grondslag, de wens om
windturbines Ie bouwen en de versnippering van hel mogelijke woongebied door spoor- en
snelwegen is een inlensief bouwprogramma hier moeilijk.

Station Westergouwe: vanwege milieubeperkingen, de mindere grondslag en de versnippering van
hel mogelijke woongebied door spoor- en snelwegen is hel de vraag of een inlensief
bouwprogramma hier mogelijk is. Desondanks is de localie op de slreekplankaart opgenomen,
wanl hel slalion kan dienen als P&R-slalion in de nabijheid van de nieuwbouwwijk Weslergouwe.

Station Zevenhuizen: dil slalion kan worden onlwikkeld zonder loevoeging van exlra
woningbouwprogramma.

Station Moordrecht: op basis van de slechle grondslag, de aanwezige naluurpolenlies en de wens
om Moordrechl haar dorpse karakler Ie lalen behouden is dil slalion afgevallen.

Regioral/ Gouda-Rotterdam
Voor de Regiorail Gouda-Rotterdam worden verkenningen uilgevoerd voor drie oplies:
. partiële viersporigheid lussen Rotterdam en Gouda;

. idem meI afbuiging van hel spoor door de polder naar Gouda meI heavyrail;

. aanleg randsladrailas door de Zuidplaspolder en aansluilend op de noord-zuidmetro in

Rollerdam meI Iighlrailexploilalie;
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7.2.5 Ontwerp en alternatieven regionale fietsstructuur
UiIgegaan wordl van aansluiling op de beslaande lokale wegen en fielspaden. Ook de nieuwe
slrucluur van linten, lanen en groene verbindingen biedl een kader voor deze verbindingen.
Fielsverbindingen maken geen onderdeel uil van hel sIreekplan, maar zijn wel opgenomen in hel
ISP.

Er zijn geen allernalieven onderzocht. Mogelijk worden enkele verbindingen op hel Provinciaal
Fielspadenplan heroverwogen op basis van nieuwe woon- en werkgebieden en de nieuwe
landschappelijke slrucluur. Bij de fasering en helonlwerpen vormen de passages van de
fielsverbindingen meI de overige infraslructuur in hel gebied een belangrijk aandachlspunt. Hel
Provinciaal Fielspadenplan is hel kader waarin dal beleid wordl ontwikkeld en uilgevoerd.

7.2.6 Compenserende en mitigerende maatregelen
Infraslrucluur kan belangrijke negalieve effeclen hebben op de milieukwalileil, vooral door de
polentiële aanlasling van hel landschap en de milieugevolgen van hel verkeer (emissies, geluid,
veiligheidsrisico's). Over hel algemeen zijn de milieugevolgen van hel auloverkeer zwaarder dan
die van openbaar vervoer en fielsverkeer. Om die reden is hel plan zodanig opgezel dal gebruik
van deze vervoerssoorten wordl geslimuleerd. Daarnaasl is hel wegennel zodanig onlworpen dal
de kwelsbare woonbeslemmingen zo min mogelijk worden belast. Verbindingen als de N219 en de
weslelijke randweg om Gouda worden specifiek meI dal doei aangelegd. Andersom zijn zones die
onder een relalief zware milieubelasling slaan vooral in beeld voor minder kwelsbare functies, meI
name bedrijfsvesliging en glasluinbouw. Effeclen op hel landschap zijn verzachl door bij hel
onlwerp nadrukkelijk rekening Ie houden meI de landschapsslrucluur en nieuwe wegverbindingen
zo mogelijk langs beslaande infraslructuur Ie leggen.

De opzeI van de verkeerslructuur is gesloeld op lwee principes die vooral de luchlkwalileil dienen:
1. verbelering van de doorslroomkwalileil waardoor minder congeslie onlslaal;

2. omleggen van zware verkeersslromen langs gebieden meI minder bebouwing zodal minder

bloolslellng plaalsvindt.

Ad 1: Hel Inlergemeenlelijk Slrucluurplan en de Slreekplanherziening zetten in op de inlroduclie
van zogenaamd OWN-cap-wegen. Dil zijn regionale wegen van hel onderliggend wegen nel meI
een specifieke capacileilsfunclie. Hiermee vormen ze een wezenlijke lussen schakel lussen hel

hoofdwegennel (rijkswegen) en hel 'gewone' onderliggende en sledelijke wegennet. Door de
inlroductie van deze wegen wordl de congeslie leruggedrongen. Dil heeft gunslige effeclen voor
de emissies, omdal juisl congeslieverkeer slerk bijdraagl aan de luchlvervuiling. De volledig
omgeleide N219 en N456 krijgen een funclie als OWN-cap.
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Een voorbeeld van de OWN-capaciteitsmaatregel 'vrije doorgaande stroom' die door het
terugdringen van congestie tegelijk de uitstoot vermindert (bron: CROW publicatie 225
Ontwerpsuggesties onderliggend wegennet+ (2005) )

Ad 2: De zwaarsle verkeerssIromen door hel gebied Zuidplas liggen nu dwars door
bebouwingszones (zowel op de N219 ais de N456). De slroomfunclie van deze wegen wordl
volledig verplaalsl naar een zone meI minder bebouwing. Dil maakl de beslaande bebouwing
rondom de huidige N219 en N456 vrij van een zware milieubelasling. Bij de planning van
ruimtelijk", onlwikkeling in de omgeving van de nieuwe omgeiegde N219 en N456 wordl afdoende
rekening gehouden meI milieuzoneringen.
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Principe mileu-effect van de voorgestelde omleggingen van N219 en N456 (bron: Goudappel
Coffeng)
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7.3 Effecten van programma infrastructuur

Bodem
Hel programma voor infraslrucluur heeft geen significanle effeclen op de bodem.

Water
Exlra wegen leiden lol een loename van de verharding in hel gebied en daarmee een vermincjering
van de infillralie van regenwaler in de bodem en een verhoogde afvoer naar oppervlaktewaler.

Natuur
MeI hel huidige programma worden geen naluurgebieden doorsneden door nieuwe wegen. Binnen
de huidige of nieuwe naluurgebieden zullen relalief geringe verslorende effeclen oplreden van de
infrastrucluur en mobiliteit van builen deze gebieden. Wel zijn er effeclen op de naluur builen de
naluurgebieden. Exlra wegen en aanvullende inrichling veroorzaken e)(lra barrières. Verslorende
effeclen kunnen oplreden door geluid, verlichling en beweging. EmiSsies leiden voorOlllokOlOlllOlngs
de wegen lol verhoogde gehOlllen milieuvreemde sloffen in de bodem en orgOlnisrnen.

Landschap
De inrichling van hel onderliggende wegennel volg I de polderslrucluur en verduidelijkl deze meI
brede lanen. Ook worden nieuwe wegverbindingen parallel eOlnhuidige hoofdverbindingswegen
(A 12) gelegd. De invloed op hellandschOlp is dOlOlrmee relatief beperkl en de slrucluur binnen de
poider wordl in hel middengebied verslerkt.

Cultuurhistorie
Hel programma voor infraslrucluur heeft geen significanle effecten op de cultuurhislorische
waarden in de ZuidplOlspolder.

Mobiííeit en bereikbaarheid
Doordal meer regionaal verkeer over hel onderliggend wegen nel kan worden afgewikkeld, zal er
minder congeslie oplreden. De onlsluiling verbeIert door hel verplaalsen en opheffen van
aansluilingen. Verkeer als gevolg van de ontwikkeling van bedrijvenlerreinen en glasluinbouw kan
meleen worden afgeleid naar de hoofdinfraslrucluur. Dil onllasl de lokale wegen. Hel maken van
openbaar-vervoersmogelijkheden beperkl hel aulagebruik. De onlsluiling naar hel noorden is
vooral voor inlerregionaal verkeer niel oplimaal geregeld. Een weslelijke randweg rond
Waddinxveen is ingelekend, meI een regionale onlsluilende funclie. Hel gebied is vOlnuil
noordelijke richling dus minder goed bereikbaar, maar omdal de ZuidplOlspolder zich voorOlI oP de

Rotterdamse regio oriënleert is hel de vraag of dil problemalisch is.

Gezondheid (geluid, lucht, externe vetligheid)
Dankzij hel onlwerpprincipe van bundeling van infraslrucluur, zijn de milieueffeclen beperkt. In
Gouda lreden posilieve effeclen op, omdal inlerregionaOlI verkeer niel langer door de slad Gouda
rijdt.

De aanpassingen zullen de doorslroming verbeleren en daardoor de emissies verminderen, mOlar
Iegelijk zullen zij meer verkeer aanlrekken en facilileren. Meer verkeer veroorzaakl een verhoging
van de emissies. Er zijn op dil momenl nog veel onbekende facloren die invloed hebben op de
uileindelijke emissies. De belangrijksle daarvan hebben Ie maken meI hel uiteindelijke programma,
de onlwikkeling van de lechniek, de samenslelling van hel wagenpark en de inrichling van en
beheersmaalregelen op de wegen. Zie ook hoofdsluk 14.3 Aanbevelingen.

Een loename van hel verkeer vergrooI de kans op ongevallen (ook bij hel vervoer van gevaOlrlijke
sloffen) waardoor de risicoconlour groler wordt. Daartegenover vermindert de ongevallenkans door
hel onllaslen van hel Gouwe-aquaducl en vooral hel wegvallen van in- en uilvoegend verkeer op
hel knooppunl van de A 12 en de A20.

Gezondheid (geluid, lucht. externe veiligheid)
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Conlexl
Verbelering van geluid- en luchlkwalileil is niel alleen een juridische verplichling, maar ook een
praklische opgave. Onderslaande figuur laaI zien welke invloed omgevingsfacloren hebben op de
gezondheid van mensen.
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Geluid- en in hel bijzonder luchlkwalileil wordl niel alleen bepaald door verkeer. Vooral bij
luchlkwalileil is er een enorme invloed van achlergrondconcenlralies. Wel heeft de ligging en hel
funclioneren van infraslrucluur (meI name in sledelijk gebied en langs rijkswegen) een grole
invloed op hel wel of niel halen van wettelijke normen. Onderslaande schels visualiseert dil effecl
voor luchlkwalileil (N02 en PM1 0).
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Schematische weergave van de concentratie-opbouw van N02 en PM10 in stedelijk gebied (bron:
MNP. Mileubalens 2005)
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Naasl dil algemene beeld is ook de geografische ligging van hel gebied in Nederland maalgevend.
De figuren hieronder lalen zien dal de N02-problemaliek een duidelijke regionale conlext. De
PM10-problemaliek heeft zelfs een bovennationale conlext. De figuren lalen verder zien dal de
Zuidplaspolder qua achlergrondconcenlralies aansluil bij hel randsledelijk niveau.
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Links: jaargemiddelde concentratie N02 in Nederland In 2002, in fJg/m3
Rechts: Aantal overschrijdingen grenswaarde daggemiddelde concentratie PM10 In Nederland
in 2002, In aantal dagen (RIVM)

De N02-concenlralie wordl voor gemiddeld 35% bepaald door verkeer en vervoer. Dil aandeel
vanuil verkeer wordl slerk beïnvloed door de onlwikkelingen in de voertuiginduslrie. Er is dan ook
(ondanks de groeiende automobilileil) een dalende lrend in de N02-concenlratie zichlbaar van
ongeveer 2% per jaar.

Voor PM1 0 is de invloed van ingrepen op hel verkeer en vervoer minder krachlig. De bijdrage van
binnenlandse activileilen (induslrie, verkeer, elc) op hel PM10-niveau is circa 15%, hel builenland
is voor circa 35% procenl veranlwoordelijk en maar liefsl 50% is afkomslig van natuurlijke bronnen.
Van de binnenlandse aclivileilen is slechls 7 lol 30% vanuil hel verkeer afkomslig (uillaaIgassen,
bandenslijlage, remslijlage). De afname van PM10 vanuil verkeer kan dus wel fors zijn, maar heeft
dus relalief weinig invloed op hellolaal.

Normen geluid, N02 en PM10
Voor geluid, N02 en PM10 zijn immissienormen (bloolslellingsnormen) opgesleld. Voor geluid
bedraagl de voorkeursgrenswaarde uil de Wel Geluidhinder 50dbA 'aan de gevel' van
woonbebouwing. De maximale onlheffingswaarde voor geluid bedraagl 65 dbA.

Voor N02 bedraagl de norm overal 40 microgram/m3. Dil is een elmaalgemiddelde op jaarbasis.

Voor PM1 0 bedraagl de norm ook overal 40 microgram/m3, levens een elmaalgemiddelde op
jaarbasis. Daarnaasl geldl een norm van maximaal 35 dagen meI een hoeveelheid boven de 50
microgram/m3 (per 1 januari 2005).

Hierbij is al rekening gehouden meI zeezoulcorreclie
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Uilgangspunlen berekeningen naar geluid, N02 en PM10
Hel RZG-verkeersmodel is als vertrekpunl genomen voor de berekeningen. Dil verkeersmodel is
gebaseerd op hel Verkeers- en Vervoersmodel van de Sladsregio Rotterdam, meI een slerke
zoneverfijning in de Zuidplas. Daarnaasl heeft een aclualisalie van hel verkeersmodel
plaalsgevonden meI behulp van hel meesl recenle verkeersmodel van Rijkswalerslaal-Zuid
Holland (hel NRM Randslad 2.0).

Op basis van de verkeersinlensileilen uil hel verkeersmodel zijn berekeningen gemaakl voor
geluid, N02 en PM1 0:
1. geluid: Hel milieumodel van PromilSpalial is ingezel om de geluidsconlouren Ie bepalen

rondom de wegen. Hierbij is uiIgegaan van een vrije-veldsilualie, zonder invloed van
afschermende werking van gebouwen en geluidswallen.

2. N02 en PM10: voor hel bepalen van de luchlkwaliteil zijn (naasl de verkeersinlensileilen)
aanvullende weg- en omgevingskenmerken ingevoerd. Hierbij moel worden gedachl aan
redelijke aannames voor snelheidslype, weglype, bebouwing langs de weg, bomenfaclor en
een inschatting van de afwikkelingskwalileit. Vervolgens is de luchlkwalileil geloelsl aan de
normen van hel Besluit Luchlkwalileit.

Voor de loetsing is gebruikl gemaakl van hel CAR-model versie 4.0. De concenlralie van
stoffen is bepaald op basis van de geografische ligging van de wegen
(achlergrondconcenlratie), verkeersinlensileiten en de hiervoor genoemde
omgevingskenmerken,

Voor de luchlkwalileil is ook rekening gehouden meI congeslie-effeclen. Hierbij is gebruik
gemaakl van een congeslie-penally op basis van de verkeersberekeningen uil hel RZG-
verkeersmodeL.

Er is bij de berekeningen zo goed mogelijk aangeslolen bij hel delailniveau van hel
Inlergemeentelijk Slrucluurplan en de Partiële slreekplanherziening Zuid-Holland Oosl, Zuidplas.
Er is dus niel gerekend meI gedelailleerde mechanismen, zoals daadwerkelijke siluering van
gebouwen, verwaai-effeclen, enzovoort.

De uilkomslen zijn gedeellelijk uilgedrukl in emissie-effeclen (uilslooI): NOx en PM10 in kg.

De normen hebben echler belrekking op immisie-effeclen (bloolslelling): geluid, N02 en PM10.
Voor een goed inzichl in de effecten, zijn de berekeningsuilkomslen zo veel mogelijk vertaald naar
oppervlakles gebied waarin de geslelde normen niet worden gehaald. Op deze wijze is een goede
vergelijking mogelijk lussen scenario's. Voor geluid is bijvoorbeeld de gebiedsoppervlakIe
benoemd waarin een hoger geluidsniveau oplreedl dan 50 respeclievelijk 65 DBA, Ook voor N02
en PM10 zijn de uilkomslen vertaald naar oppervlakles van hel gebied dal niel voldoel aan de
normen.
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Scenario's
Zowel voor geluid als voor N02 en PM10 zijn vier scenario's onderzocht:
1. huidige silualie 1998 (basisjaar verkeersmodel)

2. 2020 aulonome silualie (dil is de silualie meI aulaname verkeersgroei en reeds geplande
ruimtelijke en infraslruclurele aanpassingen, maar zonder de nieuw geplande aanpassingen in
hel kader van hel projecl RZG Zuidplas)

3. 2020 aulonome scenario-silualie (dil is een theorelische silualie waarbij len opzichle van de
hiervoor genoemde silualie wel de nieuw geplande ruimtelijke aanpassingen in hel kader van
hel projecl RZG Zuidplas zijn meegenomen. De nelwerken zijn echler onveranderd)

4. 2020 scenario silualie (dil is de silualie conform hel projecl RZG Zuidplas en de
Slreekplanherziening Zuid-Holland Oosl, Zuidplas, zowei qua ruimlelijke ontwikkeling als
infraslruclurele aanpassingen)

Elk scenario is dus een combinalie van enerzijds netwerken en anderzijds ruimlelijk programma.
De samenstelling van de vier scenario's wordl verduidelijkt door onderslaande malrix.

.

Netwerken

1 Netwerk 1998Pro ramma
Nelwerk aulonoom Nelwerk conform projecl RZG

Zuidplas

Silualie 1998 Scenario 1

2020 aulonoom
(maar zonder
RZG Zuid las
2020 conform

projecl RZG
Zuidplas

Scenario 2

Scenario 3 Scenario 4

Matrix: de scenario's 1 t/m 4 zijn opgebouwd uit een combinatie van netwerken (horizontale as) en
ruimtelijk programma (verticale as). In de netwerkkaart jes is lintbebouwing met rode vierkantjes
weergegeven, in scene rio 2 t/m 4 zijn de ontlaste provinciale wegen gestippeld weergegeven.

Deze scenario's zijn zo gekozen, omdal hiermee duidelijk wordt welke milieueffeclen ontslaan door
een nieuwe loevoeging van ruimlelijk programma en welke milieueffeclen de nieuwe
infraslructuuraanpassingen hebben.

PZHIMilieulGIvB 39



Mileurapport Streekplanherziening Zuidplas

Geluidseffecten

7.000

. 6.000~

fj 5.000
w
.c

4.000.

3.000 ~

2.000

1.000

0

var 1 var 2 var 3 var4

Oppervlakte in hectares per scenario, waar de norm van 50dB(A) wordt overschreden

In bovenslaand figuur is hel aanlal heelares weergegeven waar de geluidsnorm van 50 dB(A)
wordloverschreden. Hel verschii lussen scenario's 2 en 3 (gelijke infraslrucluur) wordl veroorzaakt
door de exlra verkeersbewegingen die de ruimlelijke onlwikkelingen in scenario 3 oproepen.

Scenario 4 scoort hel slechlsl aangezien dil scenario de groolsle infraslrucluuruilbreiding qua
weglengle kenl (dus zeker ook de langste geluidsconlouren).

Wel moel hel absolule aanlal hectares waar de geluidsnorm wordloverschreden worden
genuanceerd. In scenario 4 is in absolule zin sprake van een groler gebied waar de norm wordl
overschreden. Echler: len opzichle van scenario 1 en in mindere male scenario 2 en 3, worden
door verlegging van infraslrucluur bebouwde gebieden (beslaande woningen) onlzien en zal langs
hel nelwerk op de plek van de bebouwing de geluidsbelasling juisl lager zijn.
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Emissie NOx en PM10
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Scenario 2 scoort voor zowel NOx als voor PM10 hel best. Dit wordl veroorzaakl door veiwachle
onlwikkelingen in voertuiglechnologie waardoor de uilstool per voertuig per kilomeIer daall
vergeleken meI de huidige siluatie. De veiwachling is dal voor NOx een grolere verbelering kan
worden behaald dan voor PM10, waardoor voor NOx zelfs alle loekomstige scenario's beIer scoren
dan de huidige silualie.

Scenario 3 scoort zowel voor NOx als voor PM10 slechIer dan scenario 2 omdal hierin de
ruimlelijke onlwikkelingen zijn meegenomen; deze veroorzaken een loename van hel verkeer en
daarmee een loename van de uilsloot.

In scenario 4 zijn deze ruimlelijke ontwikkelingen eveneens meegenomen, maar is de lolale
uilslooI kleiner dan in scenario 3. Dil koml de infraslruclurele aanpassingen leiden lol minder
congeslie. Hierdoor daall de emissie van schadelijke sloffen.
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Immissie N02 en PM10
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Aantal hectares per scenario waarop op meer dan 35 dagen de grenswaarde PM10-immlssie (50
ug/m3) wordt overschreden

Opvallend is dal de immisie (bloolstelling) slerk daall lussen scenario 1 en 2. Dil heeft Ie maken
meI de verwachle daling van de achlergrondconcentralie in de komende 15 jaar.

Scenario 3 laaI een groei zien van de bloolslellng. Dil wordl veroorzaakl door de loename van
ruimlelijk programma wal exlra verkeer oproept. Scenario 4 laaI hel effecl zien van de
infraslrucluurvoorslellen. Doordal dil leidl lol een afname van de congeslie koml een daling van de
immissie lol sland.

Hel aanlal heelares meI een overschrijding van de normen in varianl 4 moel worden genuanceerd.
In dil scenario liggen de slroominfraslructuur niel meer in bebouwd gebied zoals in scenario 1 Um
3, maar in hel vrije veld. Dil belekenl dal de beslaande woningen worden onlzien; hierdoor neeml
de feilelijke bloolslelling in lermen van gehinderden slerk af. In de verdere planvorming kan
afdoende rekening worden gehouden meI evenluele hogere concenlralies, omdal dil nieuw Ie
ontwikkelen gebieden belreft.

De norm voor PM10 concenlralie per etmaalgemiddelde van 40 microgram/m3 wordl nergens
overschreden.
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Conclusies lucht en geluid in relatie lol verkeer
Uilgezonderd de geluidseffeclen verbeIert de aulonome siluatie in 2020 (zonder RZG Zuid plas-
ontwikkelingen) len opzichle van de huidige silualie (gemelen in oppervlakles gebied waarop de
normbelasling wordloverschreden). Dil is primair Ie danken aan lagere achlergrondconcenlralies,
verbelerd wagenpark en onlwikkelingen in de lechniek.

Toevoeging van alleen ruimlelijk programma leidl len opzichle van deze aulonome silualie 2020
allijd lol een verhoging van de vervuiling in dat gebied. Dil komlomdal siluering van nieuw
ruimlelijk programma ailijd verkeer aanlrekt. Wel blijft de vervuiling onder hel niveau yan de huidige
silualie, behalve als hel gaal om de emissie van PM10 en geluid.

Dankzij hel onlwerpprincipe van bundeling van infraslrucluur, dalen de berekende milieueffeclen
weer len opzichle van de silualie meI loegevoegd ruimlelijk programma. Hierbij is de silualie
(uilgezonderd geluid) per saldo zelfs gunsliger dan de huidige silualie. Dil wordl veroorzaakI door
verbeIerde doorslroming door nieuwe infraslrucluur.

Door verder in Ie zoomen op de gunsligere ligging van infraslrucluur kan de werkelijke score van
scenario 4 nog verbeleren. De belaslingen worden namelijk verplaalsl van zones meI beslaande
bebouwing naar onbebouwde gebieden binnen de Zuidplaspolder. Dil zal een aanvullend gunslig
effecl opleveren voor de blootstellng aan N02, PM10. Bovendien zal hel ook hel aanlal
geluldsgehinderden lerug brengen.

Inbedding milieu-effecten van verkeer in hel verdere planproces
De huidige regelgeving rond MER- en beslemmingsplanprocedures biedl voldoende waarborgen
om de milieu-effecten van verkeer een goede plek Ie geven in hel verdere besluilvormingsproces
in hel plangebied. De wel- en regelgeving len aanzien van hel aspect luchlkwalileilis nog hel
meesl in ontwikkeling. De effeclen van zorgvuldige inpassing, bundeling en fasering van
infraslrucluur en mobilleilsbewusle ruimlelijke ordeningsprincipes moelen vroeglijdig in hel
planningsproces in beeld worden gebrachl om mogelijke knelpunlen te onderkennen. Oe provincie
ondersleunI in dil proces, ondermeer door gerichle informalie-overdrachl over hel Besluil
luchlkwalileil en de beoordeling van ruimlelijke plannen, de andere actoren in het gebied die een
verdere invulling aan hel ISP gaan geven. De in deze 5MB gehanleerde analyse meI hel CAR-II-
model volslaaI voor onderbouwing van de effeclen van de plannen op hel schaal niveau van hel
gehele sludiegebied. Maatwerk, zowel wal belreft de uitwerking van concrele plannen en milieu-
maalregelen als hel Ie hanleren meel- en analyse inslrumenlarium is noodzakelijk om ook bij het
verdere proces milieu-effeclen goed in beeld Ie brengen.

Leefomgevingskwaliteit
Bij de planning van de infraslrucluur speelI hel effecl op de leefomgeving een grole rol.
Vrachlverkeer wordl snel afgeleid naar hel hoofdwegen nel, waardoor regionale wegen worden
onlzien. De nabijheid van openbaar vervoer is een belangrijke randvoorwaarde bij de inlensieve
woonfuncties. Fielsverkeer wordl bevorderd door een uilgekiend fielsnelwerk. Onnodig aulagebruik
wordl zo beperkt. Ook wordl hel recrealieve fielsverkeer geslimuleerd.

Energie
De ontwikkeling van de mobilileil hangl direct samen meI hel energieverbruik. Anders dan een
oplimale inzel op openbaar vervoer en langzaam verkeer, liggen maalregelen die hel
energieverbruik beperken echler builen de reikwijdIe van een ruimlelijk plan.

Meervoudig ruimtegebruik
Bij hel programma van infraslrucluur is meervoudig ruimIegebruik niel aan de orde. Infraslrucluur
leenl zich in principe wel voor meervoudig ruimlegebruik, bijvoorbeeld in de vorm van
overkluizingen, maar dal is alleen een haalbare optie bij volledig nieuwe wegen, niel bij
aanpassingen aan beslaande wegen.
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Stuurbaarheid en toekomstwaarde
Wegen en spoorwegen vergen een grole inveslering, zeker wanneer kunstwerken nodig zijn voor
passages van andere infraslrucluur. De koslen zullen mede bepalend zijn voor de uilvoering en
uileindelijke vormgeving van de infraslrucluur in hel gebied.
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8. Effecten programma woningbouw

8.1 Het programma woningbouw

Hel programma besla al uil 15.000 lol maximaal 30.000 woningen. Tol 2020 zijn er ongeveer
15.000 woningen Ie bouwen. Daarna is een doorgroei mogelijk lol 30.000 woningen uilerlijk in
2030. De aanlallen zijn bepaald op grond van de provinciale Woningbehoefteraming 2004 en de
woonmilieudifferenlialie is afgeleid uil lrends op Zuidvleugelniveau. Tabel 8.1 geeft de
verbijzondering volgens de slreekplanherziening weer. De algemene lypering van woon milieus in
de Zuidplaspolder is woningbouw in lage dichlheden, lemidden van groen en waler. De aanlallen
en de kwalileil worden zonodig in de loop van de planperiode aangepast.

Tabel 8.1: Programma woningbouw
WoonmHieus en fasering
Westergouwe en Triangel (autonome ontwikkeling)

Woningbouwopgave basisprogramma
Woningbouwopgave schakelprogramma
Woningbouwopgave doorkijk*

tot 2010 tot 2015 tot 2020 tot 2030
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8400

Groen wonen (exclusieve woonmilieus)

Kreekruggengebied: dun duur (4~9 woningen/ha)
Lanen en Linten
Landgoederen

Dorps wonen (in en bij bestaande kernen)
Nieuwerkerk~noord
Zevenhuizen-zuidwes1
Moerkapelle-oost

Waddinxveen-noord

Bij halteplaatsen openbaar vervoer (hogere dichtheden)

Station Westergouwe!Gouweknoop

Ringvaartdorp (naast Nieuwerkerk~noord)

Uitwerkingsgebieden (hoge dichtheden en dorps wonen)

Centraal Middengebied

Gouweknoop
Waddinxveen West

6000

Na 2020 is woningbehoefte sterk afhankelljk van bouw in de stadsregio Rotterdam.
woningbouwopgave geeft deze onzekerheid aan.

15.000 tot
30.000

De bandbreedte van de

8.2 Plantoelichting woningbouw

8.2.1 Ontwerpprincipes
Uil de lagenbenadering volgl dat:
. hel reslveengebied (hel zuidooslelijke deel van hel plangebied, lussen A20 en Hollandsche

Ijssel) ongeschikt is voor woningbouw, door de geringe draagkracht en het
overslromingsrisico;

. de zeekleigronden (hel noordweslelijke deel van hel plangebied) geschikl zijn voor

versledelijking, dankzij hun goede draagkrachl;
. hel middengedeelle voor een deel redelijk geschikt is voor versledelijking, voor een deel

minder. De kreekruggen bieden voldoende draagkrachl, de komgronden ertussen veel minder.
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Hel onlwerpprincipe van de gridslrucluur van linlen, lanen en lochlen schepl een sladslandschap
dal de oude polderslrucluur volgl en verslerkt. In hel kreekruggengebied is hel bebouwingspalroon
meanderend om zo de kreekruggen maximaal Ie benutten. Woningen in hel kreekruggengebied
komen op de minsl zellingsgevoelige gronden, zonder ophoging, meI bescherming van de
walerkwalileit

Door de gewensle oriënlalie van de woningbouw op Rotterdam en de ruimlevraag door
bedrijvenlerreinen en glasluinbouw is hel groolsle deel van de woningbouw in hel middengebied
gepland. Een meer exacle ligging is tol sland gekomen via de allernalieven voor wegverkeer en de
allernalieven voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en mogelijke slalionslocalies. In het
reslveengebied is de aanleg van landgoederen mogelijk. Deze mogelijkheid beperkl zich lol een
zone van 100 meIer van de beslaande wegen: de Tweede Tochlweg, de Spoorweglaan, de Vierde
Tochlweg en de Middeiweg.

De woningbehoefte na 2020 is slerk afhankelijk van wal er in de sladsregio Rotterdam wordt
gebouwd. Dil beïnvloedl de behoefte aan aanlallen woningen, de soort woningen en daarmee ook
de ligging. Gezien al deze onzekerheden is in hel sIreekplan voor drie deelgebieden, hel Cenlrale
Middengebied, de Gouweknoop en Waddinxveen Wesl, een uilwerkingsopgave opgenomen. Aan
deze uilwerkingen zijn randvoorwaarden verbonden. Als lol versledelijking in hel Cenlrale
Middengebied wordlovergegaan, moel dil op basis van hoogwaardig openbaar vervoer gebeuren.
Een lracé voor de verbinding is dan ook al gereserveerd. Rond de Gouweknoop moel de
woningbouw zich verhouden lol de milieukwalileit. Woningbouw op deze complexe localie is
daarmee nog geen vaslslaand feit.

8.2.2 Alternatieven

De ligging van de woningbouwlocalies is lol sland gekomen via de lagenbenadering en de wens
om in en bij beslaand dorpsgebied Ie bouwen. Zoals in paragraaf 2.5 uileengezel, is een
vergelijking lussen allernalieven geen onderdeel van deze melhodiek.

Het sIreekplan biedl door hel benoemen van de drie uilwerkingsopgaven wel de nodige flexibilileit.
De onzekerheden die de loekomsl biedl, vooral na 2020, kunnen daardoor voor aanlal, soort en
localie woningen goed worden opgevangen. Belangrijke uilgangspunlen voor de loçalies worden
door de geslelde randvoorwaarden behouden.

8.2.3 Compenserende en mitgerende maatregelen

De slreekplanherziening beval een aanlal maalregelen die de negalieve effeclen van de
woningbouw op hel milieu compenseren of verzachlen:
. de woningbouwlocalies zijn zo gekozen dal bouwen op de minsl draagkrachlige en nalsle

bodems is vermeden:
. De woningbouwlocalies mogen de walerkwalileil niel negalief beïnvloeden (emissie loos bouwen

als voorwaarde nabij de walerparel)
. naasl een woningbouwopgave beval hel plan ook een aanzienlijk groenprogramma;
. zuinig ruimlegebruik, duurzaamheid en concentralie rond hallen van openbaar vervoer gelden als

uilgangspunl (Slruclurerend element in de slreekplanherziening);
. als randvoorwaarde bij de uilwerking Gouweknoop is opgenomen dal er inzichl moel zijn in de

milieuaspeclen voordal woningbouw daar aan de orde kan zijn.
. als randvoorwaarde bij de uilwerking Centrale Middengebied is opgenomen dal een eventuele

hoogsledelijke woononIwikkeling gepaard moel gaan met hoogwaardig openbaar vervoer.

Er is op één plaals woningbouw gepland in de nabijheid van ecologisch waardevolle gebieden: bij
de naluurkern in hel kreekruggengebied. De slreekplanherziening beval een aanlal
randvoorwaarden die de negalieve effecten op de naluur verzachlen.
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In hel reslveengebied zijn landgoederen alleen mogelijk in een zone van honderd meIer van de
beslaande wegen: de Tweede Tochlweg, de Spoorweglaan, de Vierde Tochlweg en de Middelweg.
Voor woningbouw bij de walerparel gelden de volgende voorwaarden:
. een bebouwingsdichlheid van maximaal negen woningen per heelare;

. emissievrij bouwen;

. geen inlegrale ophoging;

. bouwen op de hogere gronden;

. een handhaafbare overgang lussen woon- en naluurgebied.

8.3 Effecten van het programma woningbouw

Bodem
De lagen benadering heeft len grondslag gelegen aan de versledelijkingslocalies. Bouwen op de
minsl draagkrachlige en nalsle bodems is vermeden. Binnen de woongebieden komlap de slapsle
gronden de minsl inlensieve bebouwing. Doorbreken van bodemlagen wordl daarmee voorkomen
evenals een (versnelde) inklinking.
De dorpsullbreidingen van Moerkapelle en Zevenhuizen vinden plaals op slevige kleibodem. De
dorpsuilbreiding van Nieuwerkerk aan den Ijssel (nu kassengebied) daarenlegen vindlap
veengrond plaals. Dil kan onderheien en ophogen lol gevolg hebben, hetgeen de bodemslructuur
kan aanlasIen. Hel middengebied (en RIngvaartdorp) en Doelwijk - hel groolsle deel van de
geplande versledelijking - liggen in hel overgangsgebied, meI een van plaals lol plaals
verschillende draagkrachl en onlwalering, daarmee een variabele geschiktheid voor
versledelijking. Voor hel geplande kreekruggengebied (groen-wonen len zuldooslen van de
Zuidelijke Dwarsweg) is dil geen bezwaar, omdal hier randvoorwaarden aan de woningbouw zijn
gesleid die bodem en walerkwalileil beschermen.

Water
Binnen hel plangebied vindl geen woningbouw plaals in hel deel meI hel groolsle
overslromlngsrisico (een walerhoogle van meer dan een halve meIer en weinig vluchttijd), len
zuidooslen van de A20. In hel groolsle deel van de dorpsuilbreiding van Nieuwerkerk aan den
Ijssel moel wei rekening worden gehouden meI opbarslende (waler)bodems als gevolg van hoge
grondwalerdruk. De dorpsuilbreiding van Moerkapelle ligl hel gunsligsl wal belreft
walerhuishouding: hier is hel benodigd waleroppervlak maar 5 lol 10 procent. Hel overgrole deel
van hel woongebied moel rekenen op 10 procent.
Hel verbreden van de lochlen is zowel negalief als posilief in hel geval van een evenluele
dijkdoorbraak. Er is een sneller Iransport van waler naar de verschillende delen van de polder.
Maar hel gebied kan snel worden drooggemalen, waardoor de economische, ecologische en
sociale schade wordl beperkt.
Er is geen sprake van verslerking van de walerkeringen als gevolg van de onlwikkelingen, omdal
hel gebied binnen dijkkring 14 ligt en hier hel hoogsle veiligheidsniveau al voor geldt.
Versledelijking belekenl voor hel oppervlaklewalerpeil, dal er in feile lol peilfixalle wordl
overgegaan, waardoor grolere peilgebieden kunnen worden gerealiseerd. Dil is gunslig voor hel
beheer van hel walersysleem. De goede walerkwalileil in hel kreekruggengebied en de walerparel
worden behouden door de randvoorwaarden die hier aan de versledelijking zijn gesleid. Overig
polderwalel' en hel waler in dil gebied wordl gescheiden, waardoor een negatieve invloed op de
zeer goede walerkwalileil wordl voorkomen.
Bebouwing leidl lol een loename van de verharding in hel gebied en daarmee een vermindering
van de infillralie van regenwaler in de bodem en een verhoogde afvoer naar oppervlaklewaler.

Natuur
Polenliële naluurwaarden (vooral in de sloten) komen bij hel huidige agrarische grondgebruik
malig lol hun recht. Woningbouw kan een posilief effecl hebben op sloot- en oevervegelalie door
een verminderde belasting meI gewasbeschermingsmiddelen. Hel deel van de Zuidplaspolder meI
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de hoogsle polenliële naluurwaarden, dankzij kweiwaler en de natte veen bodem, ligl in het
geplande naluurkerngebied en de naluurgebieden in hel veenweidelandschap. Woningbouw heeft
hier geen negalieve effeclen op. In hel kreekruggengebied meI de overgang van naluurlijk wonen
naar naluurgebied(en), worden randvoorwaarden gesleid om negalieve effecten Ie voorkomen. In
hel aangrenzende deel van hel middengebied en Gouweknoop-Zuid is woningbouw in hogere
dichlheden gepland. Ook dal gebied kenl echler relalief hoge (polenliële) naluurwaarden, die
vragen om een groene inrichling en een goede walerkwalileit.

Landschap
Woningbouw zal hel iandschap ononlkoombaar en ingrijpend veranderen. Maar de slrucluur van
linlen, lanen en lochlen is in slaal hel nieuw ingerichle gebied een gebiedseigen idenlileil Ie geven.
Vooral bij hogere woningdichlheden besla al hel risico dal concessies, uil koslenoverwegingen en
om ruimIe Ie sparen, deze slrucluurelemenlen Ie weinig herkenbaar maken: Ie smaile lochlen, Ie
weinig ruimIe voor groene invulling.

Cultuurhistorie
Hel karaklerislieke onlginningspalroon wordl verslerkt door de onlwikkeling van lanen, linlen en
lochlen waaraan de woningbouw is gekoppeld. Hel effecl is dus posilief. De meesl markanle en
open polders Wilde Veenen, Tweemanspolder (meI de viermolengang), Eendraglspoider en hel
zuidelijk deel van de Zuidplaspolder (len zuiden van de A20) blijven vrij van bebouwing.
Archeologische reslen komen in de Zuidplaspolder weinig voor. De kans erop is hel groolsl in de
dorpsuilbreiding van Waddinxveen. Verkenning vóór hel bouwrijp maken en attenl onlgraven
voldoen om aanwezige waarden Ie behouden.

Mobilieit en bereikbaarheid
Een van de slerke kanlen van de woongebieden in de Zuidplaspolder is hun goede bereikbaarheid.
Hel openbaar vervoer kan nog op verschillende wijzen worden ingevuld. Inlensieve versledelijking
van hel middengebied is gekoppeld aan een hoogwaardige openbaar-vervoersverbinding (HOV),
die als randvoorwaarde in de slreekplanherziening is opgenomen. Dil heeft een posilief effe cl op
de onlwikkeling van de mobilileit.
De fielsbereikbaarheid van de woongebieden in de Zuidplaspolder is kansrijk en belangrijk.
Afslanden lol de omliggende kernen zijn klein. Grolendeels kan worden aangeslolen op de
beslaande lokale wegen en fielspaden. Een aantal nieuwe fielsverbindingen is gewenst. Hel
Provinciaal Fielspadenplan is hel kader waarin dal beleid wordl ontwikkeld en uilgevoerd. De
slrucluur van lanen, linlen en lochlen biedl een basisslramien voor de fielsverbindingen.
De huidige aulawegen zijn reeds overbelast. Nieuwe woon- (en werk)gebieden zullen voor een
exlra belasling zorgen. Door aanpassingen van hel wegen nel en door Ie voorzien in openbaar
vervoer en fielsverbindingen wordl de overbelasting opgeheven. Uilgangspunl voor hel nieuwe
wegennelwerk is dal het doorgaande verkeer om de beslaande kernen wordl geleid.

Gezondheid (geluid, lucht, externe veilgheid)
De milieukwalileil in de woongebieden van de Zuidplaspolder verschilI sterk. Driekwart van hel
gebied heeft een voldoende milieukwalileil, maar langs de infraslructuurbundel Den Haag-Gouda
en langs de provinciale wegen vormen luchlkwaliteil enlof geluid een probleem. Hel middengebied
en hel groolsle deel van hel kreekruggengebied voldoen aan alle eisen voor geluid, luchlkwalileil
en externe veiligheid, meI uitzondering van hel 24-uursgemiddelde voor fijn slof dal vrijwel overal
in Zuid-Holland Ie hoog is. Zie hoofdsluk 13.4 Aanbevelingen voor nadere inforrnalie omlrenl
luchlkwalileil en bouwprojeclen.
Vanwege exlerne veiligheid moel er ruimIe worden vrijgehouden voor een 36" gasleiding die langs
Doelwijk doorsleekl naar de Krimpenerwaard.
De dorpsuilbreidingen van Moerkapeile en Zevenhuizen liggen in de meesle opzichlen goed,
alleen is in een zone van 40 meIer aan weerszijden van de N219 de NO, -concenlralie Ie hoog
voor woningbouw en andere gevoelige beslemmingen. Hetzelfde probleem doel zich voor aan de
zuldooslkant van de dorpsuilbreiding bij Nieuwerkerk (door de A20) en een 40 meIer brede zone
aan de noordooslkanl van hel kreekruggengebied (langs de N456). Geluidshinder van de spoorlijn
Den Haag-Gouda is zonder afscherming Ie hoog in hel groolsle deel van Gouweknoop en in de
helft van Doelwijk. De N456 veroorzaakl een Ie hoge NO,-concenlralie lol circa 40 meIer van de
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weg. De groolsle hinder koml van de infraslrucluurbundel Rotterdam-Gouda (Iuchlkwaliteil, geluid,
exlerne veiligheid), hierlangs is bij Slalion Weslergouwe Gouweknoop een woongebied gepland.
Zonder maalregelen zullen hier negalieve effeclen op de gezondheid oplreden, daarmee is dil
geen duurzame localiekeuze. Door hel gebied loopl een aanlallichlere gasleidingen, maar die
volgen vaak beslaande wegen en zijn daarmee goed in Ie passen. De rivierwalertransportleiding
die hel middengebied en de kreekruggen doorsnijdl heeft een bebouwingsvrije breedle van 8 lol 18
meter.

Leefomgevingskwaliteit
Hel aanwezige en geplande groenblauwe landschap biedl de nieuwe bewoners een aanlrekkelijke
woon- en recrealieomgeving. De uileindelijke omgevingskwalileil wordl voor een grool deel op
inrichlingsniveau bepaald. Daarvoor liggen er goede mogelijkheden. Door eersl in en bij beslaand
dorpsgebied Ie bouwen kan de afbrokkeling van beslaande voorzieningen in de kernen worden
geslopt Er is zelfs een gedeellelijke groei in hel huidige aanbod mogelijk.

Energie
Op hel schaal niveau van hel sIreekplan bieden de geplande woongebieden in hel middengebied
geen bijzondere kansen of bedreigingen als hel gaal om energiegebruik en energievoorziening.

Meervoudig ruimtegebruik
De relalief grole hoeveelheid ruimIe in de Zuidplaspolder moedigl ruimlebesparend bouwen in de
woongebieden niel aan. Uilwerkingsafspraken over de hoeveelheid oppervlaklewaler en groen
zouden helpen, evenals een ambilieuze bouwopgave rond de nieuwe railslalions.

Stuurbaarheid en toekomstwaarde
Hel gefaseerde woningbouwprogramma biedl goede mogelijkheden om Ie bouwen voor de
marklvraag. De grole (polenliële) verscheidenheid in woonmilieus draagl bij aan een
woningaanbod dal beanlwoordl aan de behoefte van bewoners. Verder bepaall de inrichling
(mullifunclionele woninglypes, aanpasbaar bouwen) de loekomslwaarde van de woongebieden.
De onzekerheden die de loekomsl biedl, vooral na 2020, is door de flexibilileil in hel sIreekplan
voor aanlal, soort en localie woningen goed opgevangen.
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9. Effecten programma bedrijventerreinen en
glastuinbouw

9.1 Het programma bedrijventerreinen en glastuinbouw

Hel programma beslaaI uil maximaal 300 heelare (netto) bedrijvenlerrein en 280 hectare (netto)
glasluinbouw. De beoogde branches voor de bedrijvenlerreinen zijn in de eersle plaals groolhandel
en dislribulie op Randslad-schaal en in mindere male zakelijke dienslveriening en bouwnijverheid.
Beperkl, op groene localies, is ook ruimIe voor onderzoek en inslellingen. De doelgroep beslaaI uil
bedrijven die afkomslig zijn uil de Zuidplaspolder zelf, uil de overloop uil de regio Rotterdam en op
lange lermijn evenlueel voor de vraag uil deresl van de ZuidvleugeL, Naar veiwachling wordl 125
heelare bedrijvenlerrein gerealiseerd voor 2020.

Van hel programma voor glasluinbouw is 200 heelare bedoeld voor nieuw vesligingen vanwege de
herslruclurering in hel Weslland. 80 heelare is bedoeld voor hervesliging van bedrijven elders in de
Zuidplaspolder, vanwege een funclieverandering op de huidige localie.
Kwanlileil en kwalileil van hel programma voor bedrijvenlerreinen en giasluinbouw worden in de
loop van de plan periode zonodig aangepasl aan de behoefte, bijvoorbeeld onder invloed van
ontwikkeling in de Hoeksche Waard (bedrijvenlerrein).

Tabel 9.1: Programma bedrijventerreinen en glastuinbouw
Locatie Planning Type Oppervlakte

(netto ha)

Bedrijventerreinen
Nieuwerkerk aId Ijssel tot 2020 gemengd; niet extensief; bedrijven

en werknemers uit Rijnmond
50-70

A12 Noord tot 2020 grootschalig; transport en
distributie; milieuhinderlijk (uit de
regio)

40 waarvan 10-15

(milieuhinderlijk)

Linten en landen, bestaande tot 2020
bebouwing

kleinschalige, niethinderHjke
bedrijvigheid

10-15

A 12 Noordwest (Breede Weg) tot 2020 glas en bedrijvigheid 15-30

(minimaal 15 ha)

Gouweknoop 2020-2030 gemengd, hoogwaardig, kantoren,
bovenregionale voorzieningen

100

totaal bedrijventerreinen

Glastuinbouw
Noordelijk van A12, westelijk van tot 2020
verlengde N219

ca 300

nieuwvestiging

(waarvan combinatie met
bed rijfsactiviteiten )

200

(20)

hervestlging 80

totaal glastuinbouw ca 280
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9.2 Plantoelichting bedrijventerreinen en glastuinbouw

9.2.1 Ontwerpprincipes
. Vanwege bodem en walerhuishouding (hun belang volgl uil de lagenbenadering) zijn glas en

bedrijvenlerreinen in principe in hel noordelijk kleigebied gepland. De meesle beslaande
bedrijvenlerreinen en kassen slaan daar nu aL.

. Glasluinbouw koml binnen de aangegeven glasluinbouwbedrijvenlandschap. Daarbuilen is

geen nieuwvesliging van gespecialiseerde glasluinbouwbedrijven loegeslaan. Wel loegeslaan
is uilbreiding van beslaan de bedrijven, en van kassen als onderdeel van andere agrarische
bedrijven.

. Builen bebouwingsconlouren, dus in principe overal in hel gebied, zijn uilbreidingen
loegeslaan van legaal aanwezige bedrijven, en funclies die verband houden met een
groenblauwe hoofdfunclie, een en ander volgens de Nola Regels voor RuimIe. Hel gaal hierbij
om kleinschalige aclivileilen.

. Transport- en Iransportgenererende bedrijven komen in de eersle plaals langs belangrijke
Iransportaders. Kassen en bedrijvenlerreinen komen bij hel hoofdwegennet. Vrachlverkeer
wordl builen woongebieden gehouden.

. Om de glasluinbouw visueel in Ie passen, wordl aangeslolen bij hel beslaande
glasluinbouwcomplex.

. Inlensief ruimlegebruik is belangrijk. Geslreefd wordl naar combinalie van funclies en dubbel

ruimIegebruik: combinalies van glasluinbouw meI bedrijvenlerrein, slapeling van funclies,
cluslering van bedrijven ten behoeve van energie en waler (onder meer gielwalerberging
onder kassen).

9.2.2 Alternatieven
Voor de slreekplanherziening zijn geen allernalieven onderzocht. Uil loepassing van de
lagenbenadering en aansluilend bij beslaande ontwikkelingen, is slapswijs de geplande ruimlelijke
slrucluur onlstaan.Wel heeft de glasseclor zelf (op inilialief van de WLTO, door Mecanoo
Archileclen en Agrod Adviesburo) een ontwerp gemaakt: (F)lowlands - flowers, food & flow.

Figuur 9.1: (F)Lowlands
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Dil ontwerp is niel overgenomen, om de volgende redenen:
. er blijft weinig ruimIe over voor wonen en werken;

. wonen en werken sluilen niel goed aan bij Rotterdam (inlensief wonen koml bij Flowlands qp
hel knooppunl van A12 en N219 bij Bleiswijk);

. hel glas sluil niel duidelijk aan op de provinciale glas-as;

. vrachlverkeer en woonverkeer zijn niel goed gescheiden;

. de kreekruggen, juist hoger gelegen gronden, worden vergraven lol waler.

9.2.3 Compenserende en mitigeren de maatregelen
Om de (polenliële) negalieve milieu-effeclen van bedrijvenlerreinen en glasluinbouw Ie
compenseren dan wel Ie verzachlen, beval de slreekplanherziening een aanlal maalregelen:
. Glasluinbouw en bedrijvenlerreinen zijn zo gekozen dal bouwen op de minsl draagkrachlige en

nalsle bodems is vermeden.
. Naasl glas en bedrijvenlerreinen is ook sprake van een aanzienlijke groenopgave in hel

plangebied.
. Voor bedrijvenlerreinen en hel glas is hoeveelheid Ie realiseren oppervlaklewaler belangrijk. Hel

sIreekplan heeft deze percenlages als harde voorwaarde opgenomen. Ook de geplande
Noordelijke Dwarslochl vorml een goede bijdrage.

. Zuinig ruimIegebruik, duurzaamheid en meervoudig grondgebruik zijn uilgangspunlen voor zowel
glasluinbouw als bedrijvenlerreinen: Hel sIreven is daarbij 20% van de opgave voor glas en
bedrijven via meervoudig ruimlegebruik Ie realiseren. In hel glasluinbouwbedrijvenlandschap
mogen niel glasluinbouw bedrijven zich vestigen, mils er sprake is van meervoudig grondgebruik
van glas meI bedrijven.

. Groenslroken zijn gepland bij de noordooslelijke rand van hel bedrijvenlerrein bij Nieuwerkerk
aan den Ijssel en de zuidweslelijke rand van bedrijvenlerrein Gouweknoop. Visuele aanlasling
van hel open landschap en hel woongebied wordl hiermee beperkt.

. Zwaar verkeer voor de glasluinbouw krijgl één aansluiling en wordl gescheiden van langzaam
verkeer, zowel op ciuslerniveau ¡¡Is op hel niveau van de Zuidplaspolder. Bedrijfswoningen
komen namelijk in de linlen.

. Voor glasluinbouw is een colleclieve gielwalervoorziening als kernpunl opgenomen, ook is er
aandachl voor een colleclieve energievoorziening.

. Er is voorzien in een proefprojecl meervoudig ruimIegebruik glasluinbouw op waler meI een
omvang van 20 heelare in hel Planlagekwadrant.

. Lichlemissie moel worden geminimaliseerd.

9.3 Effecten van het programma bedrijventerreinen en glastuinbouw

Bodem
De glastuinbouw en hel bedrijvenlerrein len noorden van de A12 zijn op slevige ondergrond
(kleibodem) gepland. De bedrijvenlerreinen rond de Gouweknoop en bij Nieuwerkerk aan den
Ijssel langs de A20 komen in hel overgangsgebied lussen klei en veen. De draagkrachl van de
bodem wisselI daar slerk. Er is geen bedrijvenlerrein of glasluinbouw gepland op de minsl
draagkrachlige bodemsoorten.

Water
De zuidelijke helft van hel bedrijvenlerrein bij Nieuwerkerk aan den IJsselligl in hel risicogebied
voor oversIroming (een walerhoogle van meer dan een halve meIer en weinig vluchttijd) en voor
opbarsling van de (waler)bodem door een hoge grondwalerdruk. Voor walerberging is daar
minimaal 15 procenl oppervlaklewaler nodig. Daarmee is dil geen duurzame localiekeuze. Voor de
overige bedrijvenlerreinen is 10 procenl nodig, in hel glasluinbouwgebied 5 lol 10 procent. De aan
te leggen Noordelijke Dwarslochl wordl een belangrijke walerberging voor hel glasluinbouwareaal
bij Moerkapelle.
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De walerkwalileil in de glasluinbouwgebieden wordl bedreigd door beslrijdingsmiddelen en
meslsloffen uil hel drainagewaler (bij grondleell), lozingen van spuiwaler (bij subslraatteell) en
emissies naar de lucht De walerparel wordl beschermd door oppervlaklewaler uil de glastuinbouw
er niel doorheen, maar omheen Ie leiden. De kwalileil van oppervlakle- en grondwaler in
bedrijvenlerreinen wordl niel bedreigd. Veronlreinigd waler van verhardingen, was/spoel- en
huishoudelijk waler gaan hel riool in.
De opperviakIe verharding neemIlDe, waardoor minder regenwaler in de bodem infillreert
en er een verhoogde afvoer naar oppervlaklewaler is. De afvoer op hel oppervlaklewaler wordl
deels opgevangen doordal regenwaler wordlopgevangen voor de gietwalervoorziening.

Natuur
Hel overgrole deel van hel glasluinbouwgebied is niel geschikl voor bijzondere oever- en
walervegelalies. De bedrijvenlocatie bij de Gouweknoop is dal weL. Die kwalileil vraaglom
aangepasle inrichling en beheer. Ruimlelijk en lechnisch is dal mogelijk.

Landschap
De groolschalige verkaveling van hel (klel)gebied is geschikl voor groolschalige glasluinbouw. De
aaneengeslolen ligging, meI bedrijfswoningen aan de linlen, is consislent Wel slorend is evenlueel
reslerend glas elders in hel gebied. De inrichlingsregels slaan dil in een aanlal gevallen loe.
De bedrijvenlerreinen rond de infraslrucluur van de Gouweknoop zijn landschappelijk goed in Ie
passen. De Iijnslrucluur van de polder blijft ook daar overeind, zij hel ondergeschikl aan die van de
aulawegen en hel spoor. De zuidweslelijke rand van hel bedrijvengebied Gouweknoop en de
noordooslkanl van hel bedrijvenlerrein bij Nieuwerkerk aan den IJssel liggen landschappelijk
gevoeliger. Qua slrucluur - begrensd door een duidelijke lijn in het landschap - is er geen
probleem, maar de afscherming dan wel hel doorzichl kunnen een slerke landschappelijke invloed
hebben, afhankelijk van vormgeving en beplanling posilief dan wel negatief

Cultuurhistorie
Hel groolsle culluurhislorische effe cl van glas en bedrijven is de invloed op het polderlandschap.
Dal is onvermijdelijk gegeven de keuze voor deze funclieverandering van de Zuidplaspolder. In
vergelijking meI de aulaname ontwikkeling is hel effecl van glasluinbouw en bedrijvenlerreinen op
de cultuurhislorische waarde echler gering. De belangrijksle open polders (Tweemanspolder,
Eendraglspolder en Polder de Wilde Veenen) worden behouden. Nabij Waddinxveen beslaaI een
grole kans op archeologische sporen. Verkenning vóór hel bouwrijp maken en attenl onlgraven
voldoen om aanwezige waarden Ie behouden.

Mobiliteit en bereikbaarheid
Bedrijvenlerreinen en glasluinbouw liggen nabij de hoofdinfraslructuur, dus zijn goed bereikbaar.
Bedrijfsverkeer wordl gescheiden van lokaal en langzaam verkeer, zowel op hel niveau van de
bedrijfs- en luinbouwcluslers als op hel niveau van de Zuidplaspolder. Zo koml er voor de
onlsluiling van de nieuwe glasluinbouw en bedrijvigheid noordelijk van de A12 een nieuwe
regionale wegverbinding parallel aan de rijksweg, lussen de N219 en de verlegde N456 (N456-
wesl of Veilingroule Waddinxveen-Bleiswijk). Hel snel en goed afwikkelen van aan- en afvoerend
goederenvervoer op de hoofdinfraslrucluur zorgl ervoor dal lokale wegen minder worden belast
Gegeven een funclie voor de zuidelijke Randslad en de Zuidplaspolder, liggen de logistieke
bedrijven eenIraai, en daarmee goed: hun vervoersafslanden zijn minimaaL.

Gezondheid (geiuid. lucht, externe veiligheid)
Als de lichluilslool van glasluinbouw niel afgeschermd zou worden, zou hel aan de ooslkanl van
Moerkapelle en de weslkanl van Waddinxveen nooil meer echl donker worden. Maar die
afscherming wordl naar verwachling verplicht
De bedrijvenlerreinen zijn relalief ongevoelig voor de hoge plaalselijke milieubelasling langs de
hoofdinfraslrucluur. Omdal hel vooral om logislieke bedrijven gaal, koml de gezondheidsbelasling
die ze zelf produceren vooral voor rekening van hel vrachlverkeer, in de vorm van uilslooI van
geluid, fijn slof en NOz. Door de ligging aan de grote wegen koml die verkeersemissie op de
relalief meesl gunslige plaals lerecht
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Een uilzondering vorml de geplande milieuhinderlijke bedrijvigheid op hellerrein A12-Noord.
Hoewel hel voor de Zuidplaspolder hel gunsligsl ligl, lussen bedrijven en glasluinbouw, is de
zuidweslelijke woonuilbreiding van Waddinxveen (de Triangel) dichlbij. De geur van hel huidige
composleringsbedrijf vorml een mogelijke belasling. De hier geplande circa 400 meIer brede
groenzone is echler een robuusle buffer lussen wonen en (milieuhinderlijke) bedrijvigheid.
Daardoor kan hel hindereffecl beperklof nihil zijn.

LeefomgevingskwaJitelt
De aan de bedrijvenlerreinen en glasluinbouwgebieden grenzende woonwijken, beslaand dan wel
gepland, hebben voldoende groene uilloopgebieden. De inrichling hoeft in dal opzichl niel aan
bijzondere eisen Ie voldoen. GroensIroken zijn gepland bij de noordooslelijke rand van hel
bedrijvenlerrein bij Nieuwerkerk aan den Ijssei, de zuidweslelijke rand van bedrijvenlerrein
Gouweknoop en de zoom bij Zevenhuizen. Visuele aanlasling van open landschap en
respeclievelijk woongebied worden hiermee beperkt.

Energie
De planleksl moedigl duurzaam energiegebruik aan, maar omdal dil geen ruimlelijke maalregel is,
kan de slreekplanherziening dil niel verplichl slellen. Voor de glasluinbouw helpl de gecluslerde
ligging. Deze maakt groolschalige en daarmee in de regel bedrijfseconomisch gunsligere
maalregelen mogelijk. Enkele windenergielocalies leveren een heel kleine bijdrage aan de
energiebehoefte van de bedrijven en de luinbouw. Hel overgrole deel van de energiewinsl moel uil
inrichling en bedrijfsvoering komen. Die liggen niel binnen de invloedssfeer van de
slreekplanherzieni ng.

Meervoudig ruimtegebruik
De slreekplanherziening roepl meerdere keren op lol meervoudig ruimlegebruik. Zonder krachlige
inslrumenlen dreigl die roep bij goede bedoelingen Ie blijven en zullen glasluinbouw en logislieke
bedrijven loch ruimle-exlensief blijven. Hel sIreekplan biedl één polenlieel krachlig inslrument. hel
glasluinbouwbedrijvenlandschap waar zowel glasluinbouw als bedrijven zich mogen vesligen. Hel
streven is lol 20% meervoudig ruimIegebruik Ie komen door de combinalie van bedrijven en
kassen. Mils in de praktijk slevig loegepasl, biedl die regel een goede mogelijkheid om meervoudig
ruimlegebruik werkelijk lol sland Ie brengen. Afhankelijk van de krachl waarmee dil wordl
uilgevoerd, kan deze een subslanliële bijdrage leveren.
De beperking van bedrijven en glasluinbouw tol de aangewezen gebieden kan bijdragen lol
meervoudig ruimlegebruik, als de economische druk lol schaarsle leidl en de lechnische
onlwikkeling nieuwe apiassingen binnen bereik brengt.

Stuurbaarheid en toekomstwaarde
De aansluiling bij de glas-as en de ruimIe voor bedrijfsverplaalsingen binnen de Zuidplaspolder
bieden de besl mogelijke garanlies voor een economisch gezonde glasluinbouw, dus meI
loekomstwaarde. Vergelijkbaar gunslig is de ligging van de bedrijvenlerrelnen: aan de
infraslructuur, aansluilend op aanwezige en groeiende (ook logislieke) bedrijven. Daarnaasl biedl
de insleek dal 'kwanlileil en kwaliteil van hel programma voor bedrijvenlerreinen en glasluinbouw
in de loop van de planperiode zonodig worden aangepasl aan de behoefte' de mogelijkheid om in
Ie spelen op veranderende omslandigheden.
Voor hel overige liggen de sluurbaarheid en loekomstwaarde van de lerreinen voor glas en
bedrijven in maalschappelijke domeinen (besluur, markl, lechniek) builen hel sIreekplan.

PZH/MilieuIGMB 54



Mifeurappot1 Streekpfanherziening Zuidpfas

10 Windturbines

10.1 Programma windturbines

In hel plangebied zijn lwee localies voor de lijnopslelling van windlurbines opgenomen: een
sludielocalie langs de A 12 en een gewensle opslelling van 15 megawatt in de Gouweknoop. Nog
onderzochl wordlof er in hel glasluinbouwbedrijvenlandschap len noorden van de A12 ook ruimIe
is voor helopslellen van windlurbines.

10.2 Plantoelichting windturbines

10.2.1 Ontwerpprincipes
De ruimlelijke uilgangspunlen voor plaalsing van windlurbines zijn opgenomen in de Nola Wervel.
Hel zijn zowel uilgangspunlen vanuil rijksbeleid (Nola RuimIe) als provinciaal beleid:
. plaalsing nabij bedrijvenlerreinen, langs aulo-, vaar- en spoorwegen en (zo mogelijk) langs

hoofdwalerkeringen;
. behoud en onlwikkeling van de groene ruimIe slaal eenIraai;

. opslellingen zijn uilgeslolen in Vogel- en Habitalrichllijngebied, naluurbeschermingsgebieden
en gebieden die behoren lol de Provinciale Ecologische Hoofdslrucluur (PEHS), evenals
belangrijke ganzengebieden ;

. opslellngen zijn in een aanlal gebieden alleen in bepaalde delen of onder voorwaarden

loegeslaan: Topgebieden Cullureel Erfgoed, nalionale en provinciale landschappen en
regionale parken en recrealiegebieden;

. om hinder Ie voorkomen is plaalsing binnen een sIraai van viermaal de ashoogle (in de praktijk
circa 350 meIer) vanaf woon bebouwing niel loegeslaan, lenzij aangeloond wordl dal aan de
normen voor geluid en slagschaduw wordl voldaan.

10.2.2 Alternatieven
Voor de slreekplanherziening zijn geen allernalieven onderzocht De opgenomen localies zijn
conform hel sIreekplan Zuid-Holland-Oosl 2003, de Nola Wervel en hel convenanI dal binnen de
regio is afgeslolen. Een onderzoek moel worden geslart naar een mogelijke nieuwe localie in hel
glasluinbouwconcenlraliegebied len noorden van de A 12.

10.2.3 Compenserende en mitigerende maatregelen
Hel provinciale beleid voor windenergie, vaslgelegd in de Nola Wervel, beval een aanlai
uilgangspunlen die de negalieve effeclen op het landschap en de leefomgeving beperken. In de
slreekplanherziening zelf zijn geen andere compenserende en miligerende maalregelen
opgenomen.

10.3 Effecten van het programma windturbines

De plaalsing van windlurbines heeft op de meesle milieu-aspecten geen significanl effect. mede
door de uilgangspunlen in de Nola Wervel. Dal geldl voor bodem. waler, landschap,
culluurhislorie, mobilileil en bereikbaarheid en meervoudig ruimIegebruik. De effeclen op de naluur
zijn niel significanI omdal er geen lurbines zijn gepland (als gewensle opslelling, sludieiocalie noch
onderzoekslocalie) in of nabij naluurzones of hel walerrijke veengebied.

Gezondheid (geluid. lucht, externe veilgheid) en leefomgevingskwalieit
Bij de gewensle opslellng windlurbines in de Gouweknoop is mogelijk ook woningbouw en
kantoren aan de orde. Windlurbines en woningbouw of kanlaren kunnen confliclerend zijn, indien
geen rekening wordl gehouden meI hel uilgangspunl om hinder (geluid, lichl en slagschaduw) te
voorkomen. De kwalileil van de leefomgeving kan in dal geval negalief worden beïnvloed.
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Energie
Windlurbines leveren een posilieve bijdrage aan hel energievraagsluk en hebben daarom een
posilief effect.

Stuurbaarheid en toekomstwaarde
Afhankelijk van hel wel of niel inrichlen van de Gouweknoop meI woningbouw en de hinderruimIe
die windturbines vragen, kan de wens ontslaan om alsnog naar een allernalieve localie te zoeken,
helzij voor de windlurbines, helzij voor de woningbouw.
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11. Integrale beoordeling
011 hoofdsluk beval de beoordeling van de inlegrale ruimlelijke milieueffeclen van de
slreekplanherzlenlng en ISP.

Tabel 11.1 Beoordelingskader
Ruimtelijke kwalieit Benut het ontwerp de ecologische potenties?

Dragen de water- en verkeersstructuur de inrichting?
Zorgt het streekplan maximaal voor meervoudig ruimtegebruik?

Fysisch-chemische
kwaliteit

is er voldoende gedaan om milieubelasting te voorkomen, dan wel te minimaliseren?

Sociaal-economische
kwaliteit

Wordt de culturele identiteit van de Zuidplaspolder gebruikt en/of versterkt?
Is er rekening gehouden met economische en sociale belangen?

11.1 Ruimtelijke kwaliteit

De lagenbenadering is gebrulkl als uilgangspunt voor helloewijzen van funclies aan de
verschillende deelgebieden. De mogelijkheden van de eersle laag, de bodem en hel
walersysleem, zijn daardoor in essenlie benut. Versledelijking vindl zoveel mogelijk plaals op de
hoger gelegen, draagkrachtige plaalsen. Groene funclles komen in grole lijnen daar waar de
(drassige) ondergrond er de besle mogelijkheden voor biedt.

Naasl de bodem heeft de hoofdverkeer slrucluur slerk bepaald waar glasluinbouw en bedrijven
komen. Mogelijkheden voor openbaar vervoer (ook op de lange lermijn) zijn belrokken bij de
alternalieven voor woonfunclies. Hel gaal daarbij om nieuwe openbaar-vervoersverbindingen. Er is
niet gekozen voor concenlralie van nieuwbouw langs beslaand spoor, vanwege de hoge milieudruk
van nabijgelegen snelwegen, de natte en lage bodem en de orienlalie op Den Haag van een aanlal
roules. Uitzondering hierop is de ontwikkeling rond slalion Weslergouwe in de Gouweknoop. De
milieudruk is hier aanzienlijk. De waler- en groenslrucluur van lanen linlen en lochlen sluurt de
vorm van de Inrichling.

Hel sIreekplan plell voor meervoudig ruimIegebruik. Werkelijk effecl vall Ie verwachlen van de
mogelijkheid de funclies glasluinbouw en bedrijven Ie cornbineren, mils geslapeld. Hel
glasluinbouwbedrijvenlandschap kan effecl sorteren. Uilgangspunl is Inlenslef rulrnlegebruik en
duurzaamheid bij versledelijking (SE In de slreekplanherziening).

Ruimtelijke kwaliteit

Ja, door de driedeling van de Zuidpiaspolder op
Benul hel ontwerp de ecologische polenlies basis van de bodem- en walerlaag in een werk-
van hel gebied? woon- en groendeel, worden de naluurlijke

moqellikheden op hoofdliin benut.
Dragen de waler- en verkeersslrucluur de Ja, in grole male. De bedrijvenlerreinen liggen aan
inrlchling? de hoofdwegen, de sledenbouwkundige slrucluren

passen In hel paIraan van lochlen en polderlinlen
en is gepland langs (nieuwe) openbaar-
vervoersverbind inqen.
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Zorgl hel sIreekplan maximaal voor
meervoudig ruimlegebruik?

Ja, uilgangspunl is inlensief ruimlegebruik en
duurzaamheid bij versledelijking. Er worden
mogelijkheden aangereikl voor combinalies van
glasluinbouw en bedrijven. De mogelijkheden voor
dubbelruimlegebruik zijn echler onvoldoende
onderzochl, waardoor hel crealieve en innovalieve
karakler onderbelichl is geraakt. In het
kreekruggengebied zijn funcliecombinalies van
wonen, naluur en recreatie opaenomen.

11.2 Fysisch-chemische kwaliteit

De localiekeuze van wonen en werken houdl rekening meI hel fysisch-chemische milieu. Wonen
koml in de gebieden meI de belere milieukwaliteit. Wel blijven er aandachlszones over, langs de
N219 en de N456 en de spoorlijn Den Haag-Gouda (geluid). De woonlocalie Triangel Iigl gevoelig,
vlakbij hel geplande lerrein voor milieuhinderlijke bedrijvigheid. Omgekeerd wordl de ruimIe binnen
de hinderzones goed benul door er bedrijvigheid en glasluinbouw te plannen.
Polenliële verkeershinder (geluid, fijn slof, NO,) door vrachlverkeer naar en van bedrijven en
kassen wordl zo klein mogelijk gehouden door een goede onlsluiling van deze lerreinen: dichlbij de
hoofdinfraslrucluur (bedrijven) enlof voorzien van een goede roule er naar loe (glasluinbouw).

Fysisch-chemische kwaliteit

Is er voldoende gedaan om milieubelasling Ie De milieukwalileil van hel middengebied is benut.
voorkomen, dan wel Ie minimaliseren? Nabij milieubelaslende bronnen is bedrijvigheid

gesilueerd. Uilzondering is Slalion Weslergouwe
Gouweknoop en de uilwerking Gouweknoop, waar
woningbouw mogelijk is gemaakl ondanks een
relalief zware milieubelaslinn.

11.3 Sociaal-economische kwaliteit

De cullurele idenlileil van de Zuidplaspolder wordl benut: de inrichling pasl in hel oude palroon van
de polder, meI zijn lochlen en wegen. De oorspronkelijke openheid verdwijnt. Dal is
ononlkoombaar, gezien de funcliewijziging naar wonen en bedrijven. In hoeverre hel zuidooslelijke
groendeel zijn cullurele idenlileil houdl, hangl af van de nieuwe inrichling; bij agrarisch
naluurbeheer wordl die behouden of zelfs hersleid. Omvorming tol moeras of open waler herslell
een veel ouder landschapsbeeld, al zullen velen dal niel als zodanig (h)erkennen.

Dil milieurapport preIendeert geen volledige sociaal-economische beoordeling van de
slreekplanherziening. Volslaan wordl meI de volgende indicalie.

Wonen en werken in de Zuidplaspolder houden duidelijk rekening meI de sociaal-economische
vraag uil de regio. Het woonprogramma is mede opgesleld om Ie voorzien in de behoefte in de
regio Rotterdam, vooral aan suburbaan en groen wonen. Dil woonprogramma moel doorslroming
uil deze regio en vernieuwing mogelijk maken. Hel programma is flexibel, om op loekomslige
veranderingen in de vraag Ie kunnen inspelen. Ook hel werkprogramma gaal uil van de regionale
vraag, vooral naar logislieke bedrijven. De geplande glasluinbouwlocalies dienen vooral om
herslruclurering in hel Weslland mogelijk Ie maken. De seclor als geheel groeil niet.

Om belrokken maalschappelijke partijen Ie informeren over hel plan en hun inbreng mogelijk Ie
maken, zijn verschillende slukken gepubliceerd en aclivileilen georganiseerd. In hoeverre deze
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effeclief zijn geweesl op de maalschappelijke betrokkenheid, is niel onderzocht Er is rekening
gehouden meI economische schade bij een evenluele dijkdoorbraak en bij bovennormale neerslag.

Sociaal-economische kwaliteit

Wordl de cullurele idenlileil van de De oude polderslructuur is grolendeels
Zuidplaspolder gebruikl enlof versIerkl? overgenomen in hel versledelijkingspalroon en

wordl exlra benadrukt De openheid gaal
noodoedwonoen verloren.
Er is aangeslolen op de sociale en economische

Is er rekening gehouden meI economische behoefte in de Rollerdamse regio en in de
en sociale belangen? Zuidplaspolder-gemeenlen zelf. De nadere

invulling van de woningbouwopgave is mede
afhankelijk van de realisalie in hel beslaand
sledelijk gebied in de sladsregio Rottterdam.
Belangenpartijen en burgers zijn in hel plan proces 

belrokken en neïnformeerd.
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12. Onzekerheden

Inhoudsvereisle h. van de EU-richllijn slell dal moel worden geschelsl welke moeilijkheden zijn
ondervonden bij hel verzamelen van de benodigde informalie, zoals lechnische lekortkomingen of
onlbrekende kennis. Deze moeiiijkheden leiden lol onzekerheden over de (mogelijke)
milieueffeclen van hel plan.

Strategische karakter van het plan
Hel sIreekplan heeft als slralegisch langelermijnplan een vrij hoog abslraclieniveau. Hel resullaal
van hel planvormingsproces is een plankaart die ruimIe open laaI voor meerdere
onlwikkelingsrichlingen.Het sIreekplan biedl flexibilileil door voor hel cenlrale middengebied, de
Gouweknoop en Waddinxveen Wesl uitwerkingen op Ie nemen. Die flexibiiileit is nodig. Zeker voor
de periode na 2020 is de ontwikkeling afhankelijk van lal van facloren binnen en builen hel
plangebied, die nu nog nauwelijks voorspelbaar zijn.

De concrele invulling meI projeclen wordl slechts gedeellelijk gesluurd door de overheid. Andere
maalschappelijke partijen, waaronder de markl, worden uilgenodigd plannen Ie onlwikkelen die
binnen de kaders van hel sIreekplan vallen. Op dil momenl is niel geheel in beeld om wal voor
plannen hel gaal, hoe gedelailleerd zij zijn en of zij binnen de kaders van hel ISP of de
slreekplanherziening vallen.

Onzekerheden programma water en groen
De groolsle onzekerheden in hel programma voor waler en groen zijn hel lijdsaspeel en de
financieringsslrucluur voor de invesleringen. Onderdeel van de opzeI is een grondbank en
vereveningssyslemaliek voor opbrengslen uil 'rood', die invesleringen in 'blauw' en 'groen' moeten
bekosligen. Invesleringen in blauwen groen zijn invesleringen in de dragers van de ruimlelijke
slructuur. In een ideale silualie zou de blauwgroene slrucluur reeds vollooid zijn voordal meI de
(rode) invulling wordl begonnen. Naar verwachling zal pas een belangrijk deel van de groene
invesleringen kunnen worden geslart nadal er opbrengslen uit rood zijn gereaiiseerd. Dal levert
risico's op voor de blauwgroene invesleringen. Er is immers een grole onzekerheidsmarge
opgenomen in hel woningbouwprogramma.

Onzekerheden programma infrastructuur
De groolsle onzekerheden len aanzien van hel programma infraslrucluur hebben Ie maken hel de
effeclvoorspellingen van hel wegennet. Ook hiervan IIg1 de oorzaak in hel slralegische,
langelermijnkarakler van hel plan. Op dil momenl is nauwelijks Ie voorspellen welke
verkeersbewegingen zich over meer dan lien jaar zullen voordoen, en welke effeclen ze zullen
hebben. Dil heeft onder meer Ie maken meI aanlal, ligging en uilvoering van nieuwe verbindingen,
de posilie van hel openbaar vervoer, de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijvenlerreinen, de
aard van de bedrijvigheid die zich zal vesligen, de samenslelling en veranderingen in hel
wagenpark, enzovoort. Ook zijn er effeclen van builen hel plangebied. Zo zou bijvoorbeeld een
nieuwe wijk bij Ulrechl effect kunnen hebben op de doorslroming op de A12 en A20 en zo op de
Zuidplaspolder.

Onzekerheden programma woningbouw
De groolsle onzekerheid len aanzien van hel programma woningbouw is de mogelijke verandering
in de woningbouwbehoefte op langere lermijn. Na 2020 is de woningbehoefte sterk afhankelijk van
wal er in de sladsregio Rotterdam wordt gebouwd en of de opgave om binnensledelijk 50% nieuwe
woningbouw Ie realiseren wordl gehaald. Dil beïnvloed de behoefte aan aanlallen woningen, de
soort woningen en de ligging. Om deze reden heeft hel woningbouwprogramma op lange lermijn
ruime marges, lol meer dan 100 procent. Vice versa mag de Zuidplasontwikkeling niellen kosle
gaan van de lransformalie van de slad.
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Onzekerheden programma bedrijventerreinen en glastuinbouw
De groolsle onzekerheid len aanzien van hel programma bedrijvenlerreinen is de aard van de
bedrijven die zich zal vesligen, en de daarmee gepaard gaande milieubelasling. De groolsle
onzekerheden len aanzien van hel programma glasluinbouw zijn de eisen aan de uilvoering. Hel
gaal daarbij om eisen zoals nul-emissie waaronder een verbod op brijnlozing, funcliecombinalies,
ondergrondse regenopslag voor gielwaler en dergelijke.

Onzekerheden ten aanzien van informatie-beschikbaarheid
Er lopen diverse kabels en leidingen door hel gebied. Hierbij horen bebouwingsvrije afslanden en
loelsingsafstanden. Een aanlal kabels en leidingen loopl naasl de beslaan de infraslrucluur en
zullen daardoor de inrichling van de gebieden weinig lol niel beïnvloeden. Andere lopen echler
dwars door hel nieuw in Ie richlen gebied heen. Deze hebben relalief grole veiligheidszones waar
niel bebouwd mag worden. Door nieuwe inzichlen worden de aan Ie houden afstanden lol
brandslof- en aardgasleidingen herzien. Tussen RIVM, VROM, Gasunie en overige belrokkenen is
een discussie gaande meI belrekking lol de veiligheidsafslanden van gasleidingen in de bodem.
De nieuwe afslanden zijn nog niel bekend, maar verwachl wordl dal deze een faclor drie lol vijf
groler zijn dan de oude afstanden. Behalve over veilige afslanden gaal deze discussie ook over
bronbeleid. De zones worden groter mede omdal de kwalileil van de leidingen geringer is dan
verwacht De nieuwe berekende conlouren hebben een dusdanige grole ruimlelijke impacl en
daarmee maalschappelijke koslen dal vergroling van de veiligheid door aanpak van de leidingen
zelf reëler lijkt Indien de veiligheid van de leiding zelf vergrooI kan worden, bijvoorbeeld door een
dikkere wand of een diepere ligging) worden de berekende veiligheidszones weer kleiner. De
verwachling is dal er binnen lwee jaar duidelijkheid komt
Aangezien op dil momenl alleen hel RIVM kan adviseren over de loekomslige afslanden, zal dil
insliluul benaderd moelen worden voor een advies in deze silualie. Uilgangspunl is in ieder geval
de normslellng uil hel NMP4, meI een harde norm voor de risicoconlour voor hel plaalsgebonden
risico (niveau 10-6 Ijaar) en een molivalieplichl voor hel beoogde groepsrisiconiveau. Zodra de
concrele ligging van buisleidingen en daarmee de concreel aan Ie houden afslanden nodig zijn bij
de uilwerking van hel planproces(beslemmingsplan), moel deze aclie bij hel RIVM worden geslart.
Dil zal een looplijd van enkele weken vergen.

Bij de onlwikkeling van hel gebied moel verslechlering van de luchlkwalileil worden voorkomen_ Bij
bouwplannen is meeslal een verslechlering van de luchlkwalileil hel gevolg. zonder
compenserende en miligerende maalregelen kan er niel worden gebouwd. Zie ook hoofdsluk 14.3
Aanbevelingen. Hel berekenen van de luchlkwalileil moel gebeuren bij de uilwerkingen en de
beslemmingsplannen.
Kaarten voor fijn slof zijn niel voorhanden. De fijn-slofgehallen zouden moelen worden berekend,
zowel voor hel jaargemiddelde als hel 24-uur gemiddelde. Tegen de omlegging van de N219 is op
grond van luchlkwalileit legen hel beslemmingsplan beroep aangelekend. Hoewel de omlegging
gunslig is voor hel beslaande woongebied Zevenhuizen, dal aanzienlijk wordl onllasl, is hel de
vraag hoe de Raad van Slale meI hel gegeven luchlkwalileil om zal gaan.

In de Nola Wervel (provincie Zuid-Holland, oktober 2003), en in hel vigerende sIreekplan Oosl is in
de Gouweknoop een gewensle opslelling voor windlurbines opgenomen. Op hel momenl van
schrijven van dil sluk is nog niel duidelijk hoe de uilwerking Gouweknoop ingevuld gaal worden.
Derhalve is hel ook niel duidelijk of de daar gewensle opslellng windturbines voor milieu hinder
zorgl en in hoeverre daar in de planning van de woonlocalie rekening mee is gehouden. Dil zal
laler bekeken moelen worden.
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13. Monitoringmaatregelen

Volgens inhoudsvereisle van de EU-richtlijn moel in hel milieurapport worden aangegeven welke
moniloringmaalregelen zijn voorgenomen om onvoorziene negalieve gevolgen in een vroeg
stadium Ie kunnen idenlificeren en passende hersleIlende maatregelen Ie kunnen nemen. Daarbij
kan onderscheid worden gemaakl lussen de moniloring van de ruimlelijke onlwikkelingen als
geheel en manilaring van de leefomgevingskwalileit.

Monitoring van ruimtelijke ontwikkeiingen
Bij veeloverheidsplannen is een uilvoeringsprogramma hel eersle aangrijpingspunl voor de
moniloring. Dil sIreekplan wordl echler niel voorzien van een uilvoeringsprogramma. Er is geen
projeclen-portefeuille waarvan de voortgang wordt bijgehouden.

Voor de loelsing van ruimlelijke onlwikkelingen in hel plangebied zijn de gemeenlelijke
beslemmingsplannen hel meesl geschikt. Bestemmingsplannen zijn de enige plannen die de
partijen juridisch ruimIe geven dan welonlzeggen voor ruimlelijke onlwikkelingen. In de huidige
silualie (auguslus 2005) heeft de provincie lol laak om de gemeenlelijke beslemmingsplannen Ie
loeIsen. De provincie loelsl de plannen aan hel ruimlelijk beleid dal is vaslgelegd in het sIreekplan
en aan de Nola Regels voor RuimIe. Deze loelsing Is daarmee hel meesl geëigende inslrument
om evenluele ongewensle ruimlelijke ontwikkelingen waar Ie nemen. MeI herziening van Wel op
de ruimlelijke ordening zal deze laak van de provincie waarschijnlijk verdwijnen, en daarmee deze
mogelijkheid lol manilaring. Een signalerende funclie in deze heefl de Nieuwe Kaart van
Nederland, die een overkoepelend beeld geeft van nog niel uiIgevoerde beslemmingsplannen en
groolschalige bouwplannen.

Voor hel volgen van onlwikkelingen die reeds hebben plaalsgevonden in hel landelijk gebied kan
gebruik worden gemaakl van opnames of kaarten die de lopografie weergeven, zoals
luchtfolografie en salellielbeelden. Ook kunnen bijvoorbeeld verschillende uilgaven worden
vergelijken van de Topografische kaart, de GBKN (Groolschalige Basiskaart Nederland) of de
Landgebruikskaart Nederiand (LGN). Hiermee kan inzichl worden verkregen in veranderingen die
hebben plaalsgevonden.

Een dergelijke manilaring is niel opgenomen als onderdeel van dil sIreekplan.
Hel is aan Ie bevelen om voor de glaslulnbouw en bedrijvenlerreinen Ie manilaren hoe dubbel
ruimIegebruik in de praklijk uilpakt. Zie ook hoofdsluk 14.3 Aanbevelingen.

Monitoring van de leefomgevingskwalIeit
Moniloring van de leefomgevingskwalileil is niel opgenomen als apart onderdeel van dil sIreekplan.
Dil vindlover hel algemeen plaals op een schaalniveau hoger dan de RZG-driehoek. Reeds
beslaande moniloringsyslemen zijn:
. Waler: manilaring van walerkwalileil en -kwantileil vindl pi aaIs bij waler- en

hoogheemraadschappen.
. Bodem: len aanzien van de bodemkwalileil zijn regislers aanwezig bij gemeenlen, bij de

provincie en bij hel Kadasler meI meldingen en soms onderzoeksgegevens in kader van Wel
bodembescherming over bodemkwalileit.

. Lucht: in hel RZG-gebied slaan geen meelpunlen van hel Landelijk Meelnel

Luchtveronlreiniging. Moniloring-informalle kan worden verkregen uil berekeningen.

Voor de overige aspecten van leefomgevingskwalileit vindl geen monilorlng plaals.

Hel is aan Ie bevelen om een manilaringsprogramma luchlkwalileil op Ie zetten voor hel gebied
Zuidplaspolder in relalie lol bouwmogelijkheden en milieuruimIe. Zie ook hoofdsluk 14.3.
Aanbevelingen.
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14. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

14.1 Samenvatting

Inhoudsvereiste j. van de EU-richllijn slell een niel-lechnische samenvatting van informalie
verplicht. In dil hoofdsluk slaal de samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

Doel van dit milieurapport
Dil milieurapport geeft een inhoudelijke milieubeoordeling van de partiële slreekplanherziening van
hel sIreekplan Zuid-Holland Oosl 2003 voor hel plangebied Zuidplas en is levens bruikbaar voor de
beoordeling van hel Inlergemeeenlelijk Slrucluurplan Zuidplas. De Slralegische milieubeoordeling
is onderdeel van hel sIreekplan en wordl daarmee gelijklijdig vaslgesleld. Hel rapport beval een
beschrijving van de rol die milieu heeft gespeeld in de planvorming, een overzichl van (polenliële)
milieueffeclen van hel pian en een beoordeling daarvan.

Karakteristiek van de Zuidplaspolder
De Zuidplaspolder Iigl in de driehoek Rotterdam-Zoelermeer-Gouda (driehoek RZG - zie figuur 2.1
kaart meI ligging gebied). Dil is een overgangsgebied lussen de versledelijkte Zuidvleugel van de
Randslad en hel landelijke Groene Hart. De Zuidplaspolder beslaaI nu nog voor hel groolsle deel
uil landelijk gebied, maar de versledelijkingsdruk is zichlbaar met nieuwe bedrijfsgebouwen,
kassen en woonlocalies. Tegelijk zijn er belangrijke naluur- en recrealiegebieden in en nabij de
Zuid plas polder in onlwikkeling.

Oe opgave voor de streekplanherziening
Vanuil de inlergemeenlelijke Slrucluurvisie ISV zijn voor hel slrucluurplan en de
slreekplanherziening de volgende kwanlilalieve opgaven geformuleerd voor de periode 2010-2030.

Bedrijventerreinen
Glastuinbouw

Kwantitatieve opgave ISP en streekplanherziening
Ruimte voor 15.000 tot 30.000 woningen. Tot 2020 wordt uitgegaan van 15.000 woningen,
waarvan 5.000 - 10.000 voor de Stadsregio Rotterdam en de overige voor Midden Holland en de
rest van de ZuidvleugeL.

150 tot 300 ha netto bedrijventerreinen voor de periode 2010-2030, waarvan 125 ha tot 2020.
280 ha netto glastuinbouw voor de periode 2020, waarvan 80 ha netto voor de hervestiging van
bedrijven vanuit de Zuidplas.
Ontwikkeling natuur in restveengebied en waterparel gezamenlijk 325 ha groot.
Ruimte voor circa 50 ha infrastructuur.
In de Eendragtspolder 150 hectare openluchtrecreatiegebied .
150 hectare waterberging in de Eendragtspolder.

Tabel 14.1:
Woningen

Natuur
Infrastructuur
Recreatie
Waterberging

Hel rijk en de Randsladpartijen hanleren daarbij de volgende randvoorwaarden:
goede afronding van de meI de driehoek uiIgebreide Zuidvleugel in relalie lol hel
Benlwoud en de Rottewig;
goede aansluiling op de infraslrucluur van de Zuidvleugel;
goede programmalische aansluiling op de behoeften van de ZuidvleugeL

Het beoordelingskader
Er is een beoordelingskader opgesleld voor hel beoordelen van de milieueffecten. De relevanle
plan-onderdelen zijn de m.e.r.-(beoordelings)plichlige onderdelen, de programma-onderdelen en
de slreekplankaart. De beoordeling beslaaI uil hel beschrijven van milieueffecten - waarbij de
milieuloelsingskaders uil wetten en beleid als referenlie worden gebruikl - en de gevolgen voor de
ruimlelijke kwalileil, fysisch-chemische kwalileil en sociaal-economische kwalileit.
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Bestaande milieusituatie
De onlginningsgeschiedenis en de bodem opbouw van de Zuidplaspolder zijn slerk bepalend voor
hel huidige gebruik. Hel noordelijk kleigebied is voor hel groolsle deel in gebruik bij
akkerbouw en giasluinbouw, en hel zuidelijk veengebied en hel cenlraal gelegen overgangsgebied
van klei, katteklei en veen bij veeleelt Hel gebied wordl doorsneden door snelwegen, provinciale
wegen en spoorwegen. Hel verkeer op de snelwegen A 12 en A20 en in mindere male op de
provinciale wegen veroorzaakl emissies van veronlreinigende sloffen naar de lucht De wegen zijn
overbelasl waardoor er regelmalig files slaan. Rond de snelwegen en rond de spoorlijn Rotterdam-
Gouda liggen zones voor exlerne veiligheid. Geluidsemissie vindl plaals op alle snelwegen en
spoorlijnen in hel gebied.

De Zuidplaspolder is een laaggelegen gebied meI een drainerende werking op de wijde omgeving.
Hel gevolg is een loenemende verzilling in omliggende gebieden, inklinking van het veen gebied en
een gebrek aan bergingscapacileit. In hel overgangsgebied van veen naar klei is een gebied
aanwezig waar de walerkwalileil goed is. In hel zuidooslelijk deel en het middengebied zijn
bijzondere ecologische kwalileilen aanwezig. De culIuurhistorische waarde van hel plangebied als
geheel is gering, maar de aardkundige waarde van hel kreekruggengebied, de huidige
polderslrucluren (wegen en linlen) en de Tweemanspolder zijn belangrijk.

Autonome ontwikkeling
De versledelijkingsdruk van de Randslad is groot Vanuil de randen van binnenuil hel gebied lreedl
nu al geleidelijke versledelijking op die gepaard gaal meI de nodige versnippering en verrommeiing
van hel gebied. Indien er geen beleidswijziging wordt doorgevoerd zal hel plangebied geleidelijk en
versnipperd dichlgroeien. De samenhang lussen wonen, werken, recreëren, naluur en
verbindingen zou hierbij onder spanning slaan.

Toepassing lagenbenadering leidt tot drie zones en hoofdlijnen voor ontwerp
Hel sIreekplan en hel ISP zijn gebaseerd op de eerder opgeslelde ISV-kaart (zie figuur 2.2). Bij hel
onlwerpproces is de lagenbenadering loegepast. Dil is een ontwerp principe gebaseerd op de
mogelijkheden van de ondergrond, hel infraslructuurnetwerk en de occupalielaag. Toepassing van
de lagen benadering is vanuil milieuoogpunl gewensI, omdal nieuwe milieuknelpunlen worden
voorkomen.

Op basis van de lagen benadering is de Zuidplaspolder verdeeld in drie 'bodemlandschappen': klei
in hel noorden, reslveen in hel zuiden en een middengebied dal besla al uil reslen van een
kreekrug meI klei, veen en katteklei. Elke zone heeft specifieke polenlies voor de afwalering, voor
de ecologie en voor versledelijking.
De waler -en verkeersnelwerken zijn de ruimlelijke dragers van de geplande funclies in hel
sIreekplan en heliSP.
De hoofdpunlen voor helonlwerp zijn:
. vanuil geohydrologie is hel voornaamsle punl de vernattng en slabilisalie van hel

opperviaklewalerpeil in hel zuidelijk veen gebied meI accenlen op naluur, landschap en
openluchlrecrealie;

. benutting van hel middengebied, de hogere kreekrug meI onder meer kalleklei, voor wonen en
werken in combinalie meI naluur en recrealie, meI respecl voor hel aanwezige krekenpalroon,
de voormalige Veenweg en beslaande ecologische waarden;

. benulling van bodemgesleldheid en de goede ontsluiling van hel noordelijk kleigebied voor
(groolschalig) werken, inclusief glastuinbouw;

. versleviging van de gridvormige slrucluur van wegen, walerlopen, beplanling en verkaveling;

. de verkeersafwikkeling blijft geconcenlreerd op hel hoofdwegennel, waarvan de capacileil

wordl uiIgebreid; in hel onderliggende wegennel worden enkele roules loegevoegd;
. inlensieve woonlocalies worden onlwikkeld in samenhang meI de Ie ontwikkelen Sledenbaan

voor regionaal openbaar vervoer.

Effecten programma water en groen
Hel programma waler beslaaI in hoofdlijnen uil aanpassingen aan walerlopen en ander
oppervlaklewaler, benutting van gebieden voor walerberging en aanpassingen in hel
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grondwalerregime. Effeclen zijn de vermindering van behoefte aan walerinlaat, een belere
benutting van hel schone kwelwaler en vermindering van de bodemdaling. Hel programma groen
beslaaI in hoofdlijnen uil aanieg van nieuwe groen- en recrealiegebieden in aansluiling op
beslaande naluurgebieden. Hel effecl is een verslerking van de ecologische waarden.
Landschappelijke en culluurhislorische elemenlen worden benul en verslerkt, wal leidl lol meer
mogelijkheden voor recrealie en aangenaam wonen.

Effecten programma infrastructuur
Hel programma voor wegverkeer beslaaI in hoofdlijnen uil de verbelering van rijkswegen, sluiting
van enkele beslaande en aanleg van nieuwe aansluilingen op rijkswegen en aanleg van nieuwe
wegen op hel onderliggend wegennet. VerbeIeringen in hel wegennel zullen nieuwe
verkeersbewegingen oproepen, maar de effeclen daarvan zijn niel Ie bepalen. Door de
concenlralie van automobilileil op beslaande roules worden de milieueffeclen zo veel mogelijk
gebundeld. Een aanlal aanpassingen in hel onderliggend wegennel zal leiden lol minder hinder in
beslaande woongebieden. Nieuwe hinder in relalief minder belasle gebieden wordl zo veel
mogelijk voorkomen.
Hel programma voor openbaar vervoer beslaaI in eersle inslanlie uil hel benutten van
busverbindingen, en laler uil de aanleg van nieuwe openbaar vervoer verbindingen en ontwikkeling
van woonlocalies gerichl op hel Sledenbaanconcept. De mogelijkheden van hel openbaar vervoer
worden hiermee zo goed mogelijk benul, waarmee onnodig wegverkeer wordl voorkomen,

Effecten programma woningbouw
De omvang van hel woningbouwprogramma is lol 2020 vaslgelegd. Vanwege de onzekerheid In de
loekomslige woningbouwbehoefte heeft hel programma na 2020 een ruime marge. De
milieueffeclen zijn daardoor niel goed Ie voorspellen.
De oplimale ligging van de woningbouwlocalies is afgeleid uil de lagenbenadering. Hierdoor zijn
gebieden en localies onlzien die waardevol zijn len aanzien van naluur en walerbeheer, en zijn
gebieden en localies vermeden die aan Ie hoge milieubelasling slaan bloalgesleid of qua
bodemeigenschappen ongunslig zijn. Uilzondering hierop vorml woningbouw in de Gouweknoop,
waar de milieubelasling relatief hoog is. De landschappelijke polenlies zijn benul voor het
aanbrengen van variatie in woonmilieus. Voorts is hel woningbouwprogramma afgeslemd op de
lokale en behoefte op Zuidvleugelniveau, meI name die van de regio Rotterdam.

Effecten programma bedrijventerreinen en glastuinbouw
Hel programma voor bedrijvenlerreinen en glasluinbouw is aan de hand van de iagenbenadering
afgeslemd op de aanwezigheid van gunslige bodemeigenschappen en onlsluilingswegen en op de
ligging van kwelsbare of anderzijds waardevolle gebieden. Hierdoor worden verkeersbewegingen
geminimaliseerd en wordlonnodige milieubelasling voorkomen. Hoe graal de milieubelasling is
vall niel Ie voorspellen, aangezien dil afhankelijk is van de aard en inrichling van bedrijven die zich
daadwerkelijk zullen vesligen. Hel sIreekplan stimuleert funcliecombinalies van bedrijven en
glasluinbouw.

14.2 Integrale beoordeling en conclusies

Helonlwerp in hel ISP en hel sIreekplan benul de ecologische polenlies van hel gebied. De
lagenbenadering is gebruikl als uilgangspunl voor helloewijzen van funclies aan de verschillende
deelgebieden. Dil heeft geleid lol een afslemming van de funclies op de aanwezige polenlies van
landschap, naluur en milieu. Hiermee zijn de aanwezige waarden oplimaal benul, en zijn onnodige
milieuknelpunlen voorkomen. De mogelijkheden van de eersle laag, de bodem en hel
walersysleem, zijn in essenlie benut. De waler- en verkeersnelwerken vormen de ruimlelijke
dragers van de funclies. De hoofdverkeersslrucluur heefl sterk bepaald waar glasluinbouw en
bedrijven komen. Mogelijkheden voor openbaar vervoer (ook op de lange lermijn) zijn belrokken bij
de allernalieven voor woonfunclies. De walerslrucluur van lochlen sluurt de vorm van de inrichling.
Als gevolg van klimaalverandering en bodemdaling zou er meer gebiedseigen waler in de
Zuidplaspolder kunnen worden geborgen en vaslgehouden dan nu is aangegeven. De
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walerkwalileil kan hiermee beIer worden benul In relalle lol een naluurlijk peilregime. Hel
sIreekplan slell zuinig ruimIegebruik en duurzaamheid als uilgangspunl bij versledelijking. De
mogelijkheid de funclie bedrijven Ie slapelen meI glas wordl geboden. De mogelijkheden van
dubbel ruimIegebruik is echler onvoldoende onderzochl, waardoor hel crealieve en innovalieve
karakler onderbelichl is geraakt.

De mogelijkheden zijn benul om milieubelasling Ie voorkomen dan wel Ie minimaliseren. De
localiekeuze van wonen en werken houdl rekening met de beslaande en Ie verwachlen
milieukwalileit. Wonen koml in de gebieden meI de belere milieukwalileit. Uilzondering hierop
vormen de gebieden Slalion Weslergouwe Gouweknoop en de uitwerking Gouweknoop. Hier is
woningbouw mogelijk gemaakl in een complex milieubelasl gebied.
Bij hel programma mobilileil heeft afslemming plaalsgevonden van de milieubelastende
verkeersfunclie en de kwelsbare woonfunclie. Onlsluiling en doorslroming zullen verbeleren lerwijl
de effeclen zo veel mogelijk geconcenlreerd blijven op beslaande roules, op afsland van de
kwelsbare woonfunclie. Hel programma voor openbaar vervoer, met name de ontwikkeling van
nieuwe openbaar verbindingen en nieuwe slalions, is gerichl op hel verminderen van onnodig
wegverkeer. Wel blijven er aandachlszones over, langs de N219, de N456 en de spoorlijn Den
Haag - Gouda (geluid). De woonlocalie Triangel iigl gevoelig, vlakbij hel geplande lerrein voor
mileuhinderlijke bedrijvigheid. Omgekeerd wordl de ruimIe binnen de hinderzones goed benul door
er bedrijvigheid en glas Ie plannen. Polenllële verkeershinder (geluid, fijn slof, NO,) door
vrachlverkeer naar en van bedrijven en glas in hel plangebied wordl zo klein mogelijk gehouden
door een goede onlsluiling van deze lerreinen: dichl bij de hoofdinfraslrucluur (bedrijven) enlof
voorzien van een goede roule er naar loe. Hierdoor worden verkeersbewegingen geminimaliseerd
en wordlonnodige milieubelasling voorkomen.

De cullurele idenliteil van de Zuidplaspolder wordl benut: de inrichling pasl in hel oude palroon van
de polder, meI zijn lochlen en wegen. Wonen en werken in de Zuidplaspolder houden rekening meI
de sociaal-economische vraag uil de regio. Hel woonprogramma is mede opgesleld om Ie voorzien
in de behoefte in de regio Rotterdam, vooral aan suburbaan en groen wonen. Dil woonprogramma
moel doorslroming uil de regio en vernieuwing mogelijk Ie maken. Hel programma is flexibel, om
op loekomslige veranderingen in de vraag Ie kunnen inspelen. Voor de periode na 2020 is deze
behoefte nog onzeker. Ook hel werkprogramma gaal uil van de regionale vraag, vooral naar
logislieke bedrijven. De geplande glasluinbouwlocalies dienen vooral om herslructurering in hel
Weslland mogelijk Ie maken. De seclor als geheel groeil niet.

Om belrokken maalschappelijke partijen Ie informeren over het plan en hun inbreng mogelijk Ie
maken, zijn verschillende slukken gepubliceerd en aclivileilen georganiseerd. In hoeverre deze
effeclief zijn, is niel onderzocht.

14.3 Aanbevelingen
In deze paragraaf slaan aanbevelingen voor de nadere uitwerkingen (objectplannen en
beslemmingsplannen) die hel milieu posilief kunnen beïnvloeden.
Inrichlingsmaalregelen zijn slerk bepalend voor de male van posilieve dan wel negalieve effeclen
op hel milieu. Zoals eerder aangegeven leenl hel schaalniveau van hel sIreekplan zich niel voor
hel aangeven van de nadere inrichling van hel gebied. Deze aanbevelingen worden (deels) in hel
sIreekplan benoemd. Belangrijk is dal afspraken worden gemaakl en vaslgelegd over organisalie
en operalionalisering voor lenminsle de onderslaande aanbevelingen.

Luchlkwalileil en bouwprojeclen.
Als gevolg van de bouwprojecten en de loename van hel verkeer, neeml de emissie loe en
vermindert de luchlkwalileit. Een verslechlering van de luchlkwalileil is niel loegeslaan. Deze
luchlkwalileil verslechlering kan worden gesaldeerd meI milieuverbeleringen binnen hel project.
Hoe meer milieuverbelerende maalregelen worden genomen hoe meer (milieu)ruimle er is om Ie
bouwen. Op hel niveau van rijk, provincie en gemeenlen zal er daarom flink moelen worden
ingezel op de verbelering van de luchlkwalileit.
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Inzel op maalregelen om de uilstool Ie verminderen, zoals schonere aulo's, duurzame
energievormen, duurzaam bouwen en duurzame bouwmalerialen, benutten reslproduclen (kelens
voor waler en energie opzetten) liggen bij hel rijk, provincie en de gemeenlen. Bij de inrichling van
hel gebied moel verbelering van de luchlkwalileil als leidend principe worden gebruikt. En vooraf-
of in hel beslemmingsplan- in eisen voor de inrichling worden vaslgesleld.
In de uilwerking van hel woongebied zijn vele milieuambilies Ie behalen. Een duurzame inrichling,
waarbij emissieloos bouwen, zongerichl bouwen en gebruik van reslwarmle, aardwarmIe en
inlegreren van warmIevoorziening (blokverwarming I sladsverwarming) enkele voorbeelden zijn,
heeft posilieve effeclen op de luchlkwalileil en energieverbruik in algemene zin.
Ook kan hel C02 uil de induslrie in de glasluinbouw van de Zuidplaspolder worden benut.
Lagere snelheden op de Rijkswegen en provinciale wegen verminderen de uilslooI evenais goede
vervoersmanagemenlplannen en verkeer- en verkeerscirculalieplannen.
Daarenboven kunnen inrichlingsvarianlen gekozen worden die zo min mogelijk verkeersbehoefte
creëren en waarbij aulagebruik wordl afgeremd len gunsle van OVen fiels.
In hel ISP is een fielsslrucluur opgenomen. In de slreekplanherziening zijn geen fielsverbindingen
opgenomen. Hel schaal niveau is dusdanig dal fielsverbindingen niel op de slreekplankaart
lhuishoren, maar bij de nadere uilwerkingen van hel gebied is aandachl voor een goede
fielsslrucluur erg belangrijk. Door de schaal, de polderslrucluur, de polderwegen (mils auloluw) en
de af Ie leggen afslanden leenl de Zuidplaspolder zich uilslekend voor fielsverbindingen. Hel
aandeel fielsverkeer kan loene men als er aanlrekkelijke fielspaden zijn en is belangrijk in hel voor-
en nalransport naar hel openbaar vervoer. Hel gebruik van de fiels heeft grole polenlies om
onnodig aulogebruik Ie beperken en daarmee een posilief effecl op de luchlkwalileit.
Een inleg raai plan, moel inzichl moelen geven in hellolale pakkeI van verslechleringen en
verbeIeringen in de luchlkwalileil van hel gebied. Een moniloringsysleem moel worden opgezel om
voor nu 1012030 de daadwerkelijke effeclen en de milieuruimIe duidelijk Ie hebben.

Mileueffecifapporlages
Milieueffeclrapportages moelen zoveel mogelijk gezamenlijk en in samenhang worden uilgevoerd.
Verschillende onderdelen van dil ruimlelijk plan zijn m.e.r.-plichlig en hebben een onderlinge
samenhang en invloed op elkaar en de omgeving. Voorkomen moel worden dal er m.e.r,- Irajeeten
naasl elkaar worden doorlopen, waarin die samenhang kwijl is. Er zullen dan lijdens de
verschillende mer-procedures conlinue wijzigingen zijn en legenslrijdigheden zijn haasl niel Ie
voorkomen. Om dit Ie voorkomen moelen de mer-lrajeclen gelijktijdig als één samenhangend
geheel worden opgepakt. Ook geleI op de luchlkwaliteil problemaliek en de
salderingsmogelijkheid, zie voorgaande aanbeveling. Om de voortgang van de onlwikkeling in de
Zuidplaspolder in sland Ie houden dienen deze m.e.r.-procedures spoedig Ie worden geslart.

Externe veilgheid
Zwaar Iransport van gevaarlijke sloffen uil Rollerdam zal in principe via hel hoofdwegennel moel
blijven plaalsvinden. Dan kan hel onderliggende wegennel, inclusief de nieuw aan Ie leggen of Ie
verbeleren roules, vrij blijven van gevaarlijke sloffen. Roulering of afsluilen van hel onderliggende
wegen nel voor dil vervoer is aan Ie bevelen.
De bouwruimIe neemlloe als hel risico verminderd. Bouwen in hoge dichlheden vlakbij een nieuw
slalion Westergouwe, vraag I daarom inzichl en mogelijkheden van reroulering vervoer gevaarlijke
sloffen over spoor. Biedl de Beluweroule een allernalief of niel?

Bouwen en water
Anliciperend op klimaalverandering en bodemdaling dienl geslreefd Ie worden naar zoveel als
mogelijk zelfvoorzienend walersysleem volgens de lrils van Walerbeheer 21' eeuw: Vaslhouden;
Bergen; Afvoeren. Via naluurlijk peilbeheer en grolere percenlages oppervlaklewaler worden
piekbelaslingen als gevolg van extreme neerslag opgevangen. Dil maakl inlaal van gebiedsvreernd
(meeslal veronlreinigd) waler overbodig Volgens de lrils (scheiden, zuiveren en saneren) voor
walerkwalileil zou waler van schone funclies via minder schone funclies kunnen worden
afgevoerd. Schoon waler kan dan worden ingezel voor lal van gebruiksfunclies (beregeningswaler
voor de glasluinbouw, lol aan loilelspoelingen voor kanlaren en woningen). Er moel accenl worden
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gelegd op naluurlljke oevers in combinalie meI flexibel peilbeheer zodal de gebruikswaarde van
hel waler voor mens, dier en planl (biodiversileitl) wordl bevorderd.
Versledelijking belekenl voor hel oppervlaktewalerpeil, dal er in feile lol peilfixalie wordl
overgegaan. Daarbij zou geslreefd moelen worden naar zoveel als mogelijk grondwalerneulraal en
kruipruimleloos Ie bouwen. Grondwalerneulraal bouwen in combinalie meI een nog groler
percenlage oppervlaklewaler maaklook moderne woonvormen zoals amfibisch wonen mogelijk.
Hel slellen van een droogleggingeis belekenl dal er in de beslemmingsplannen aanleghoogtes
(vloerpeilen) moelen worden opgenomen. Hel hoogheemraadschap kan aangeven wal die hoogles
moelen zijn.

Om Ie voldoen aan walerkwalileilsnormen en eisen uil de kaderrichllijn waler moel worden ingezel
op een verbelering van de walerkwalileit. Eisen voor hel gebruik van bouwmaleriaal, aanleg
rioleringssysleem eIcelera moelen van Ie voren worden vaslgelegd in beleidsdocumenlen.
Emissievrij bouwen (bijvoorbeeld geen koperen en zinken dakgolen en dergelijke) zorgl voor een
vermindering van de aanlasling van de walerkwalileil, en een afgekoppelde riolering heeft ook een
posilief effecl op de walerkwalileit.
Geslreefd moel worden naar een zelfvoorzienend walersyteem, en de combinatie van glas meI
dubbele kelders voor de walerberging.

Wonen en overgang naar natuurkerngebied
Bij de uilwerkingen in objecl- en beslemmingsplannen moel bij de overgang lussen exlensief
wonen en hel naluurkerngebied niel alleen aandachl zijn voor hel percenlage rood, maar ook voor
de inrichling. De wijze van inrichling mag hellandschapsbeeld van hel walerrijk veengebied en de
naluurkern niel aanlasIen, zij moel deze julsl versIerken.

Waterveiligheid
De veiligheid van burgers bij eventuele dijkdoorbraken kan worden vergroot. Denk hierbij aan
maalregelen op inrichlingsniveau zoals de aanleg van verhoogde wegen en compartimenlering van
hel gebied. Hierdoor onlslaan meer lijd en mogelijkheden om hel gebied Ie evacueren.
Ook kunnen inrichlingsmaalregelen worden genomen om de kwelsbaarheid als gevolg van een
overslroming zoveel mogelijk Ie beperken, zoals niel bouwen in 15% laagsle delen van hel peilvak.

Glastuinbouw en water
Om de effeclen op bodem, grondwaler en oppervlaklewaler Ie voorkomen is een goed Inlegraai
plan voor walervoorziening, waleropslag en walerzuivering nodig. Een goed riolerings- en
zuiveringsplan is nodig om lozingen Ie voorkomen. Hel maken van een inrichlingsplan dal de
walerkelen in hel gebied sluil bevordert hel duurzaam gebruik van neerslag en voorkomlonnodig
gebruik van niel-duurzame bronnen (sIreven naar een zelfvoorzienend walersysleem). Op
bedrijfsniveau moelen lal van leell- en bedrijfsvoeringmaalregelen worden genomen die belasling
van hel milieu voorkomen. MeI exlra maalregelen en eisen moet worden voldaan aan de
kaderrichllijn waler en grondwaler. Er moelen wellichl compenserende maalregelen worden
gelroffen. Bijvoorbeeld: indien grondgebonden glasluinbouw wordl loegeslaan, moel hel
dralnagewaler worden opgevangen en afgevoerd op de riolering.

Monitoring
De benadering voor glas en bedrijvenlerrein meI dubbelruimlegebruik moel slarten meI het
gezamenlijk (gemeenlen en provincie) vaslslellen van de uilgangsgelallen (ha). Hiermee wordl
voorkomen dal het moniloringsproces gehinderd wordl door discussies en onduidelijkheden over
heclares. De moniloringresullalen moelen worden vaslgelegd in een periodieke rapportage en
hierover moel veranlwoording (ondertekening door de partijen) worden afgelegd. Dubbel
ruimIegebruik wordl zo duidelijk in beeld gebrachl, er wordl een veranlwoording over de voortgang
vaslgelegd en er kan lijdig worden bijgesluurd, indien nodig.
Manilaring van de programmaonlwikkeling op dezelfde wijze als hierboven beschreven, is nodig
zodal bij de slart van de drie uitwerkingen er een goede uilgangssllualie ligt. Om Ie kunnen loeIsen
of de Zuidplasonlwikkeling niel len kosle gaal van de lransformalie van de slad moelen
planuitwerkingen daarop worden geloelst.
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Bijlage A: inhoudsvereisten milieurapport

Uit: Strategische milIeubeoordelIng. Aandachtspunten inzake de toepassing van de Europese
Richtlijn 2001/42/EG voor Strategische milieubeoordeling. Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke OrdenIng en Milieubeheer, juli 2004.

De EU-richllijn geefl tien inhoudseisen voor hel milieurapport. Voorop zij gesleid dal de richllijn
5MB voor hel begrip milieu een brede uilleg hanteert. Wanneer gesproken wordl van
milieugevoigen, worden daaronder ook de gevolgen voor naluur, landschap, cullureel erfgoed of
externe veiligheid verslaan.

a. Een schets van de inhoud en de belangrijkste doelslellingen van het plan of programma
en het verband met andere, relevante plannen en programma's.
De doelslellingen kenmerken plannen en programma's, het gaal hier om de doelslellingen van
hel plan of programma zelf, in hel milieurapport moeten zij expliciel worden vermeld.

b. De relevante aspecten van de bestaande situatie van hel milieu en de mogelijke
ontwikkeling daarvan als hel plan of programma niet wordt uitgevoerd.
Een beschrijving van de beslaande loesland van hel milieu meI een beschrijving van die
toesland indien hel plan of programma niel wordl uilgevoerd, wal bij m.e.r. hel zogenaamde
nulallernatief is.

c. De mileukenmerken van gebieden waarvoor de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn.
Bij deze eis moel worden gedachl aan Habilalrichllijngebieden, maar ook de milieukenmerken
van andere gebieden moelen worden beschreven, waarvoor hel plan of programma negalieve
milieugevolgen kan hebben.

d. Alle bestaande milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma, met
inbegrip van met name mileuproblemen in gebieden die vanuit milieuoogpunt van
bijzonder belang zijn, zoals gebieden die op grond van de Richtljnen 79/409/EEG en
92/43/EEG zijn aangewezen;
Hel gaal om een beschrijving van de beslaan de milieuproblemaliek, de genoemde richllijnen
zijn de Vogelrichllijn (79/409/EEG) en de Habilalrichllijn (92/43/EEG).

e. De op internationaal, communautair of nationaal niveau vastgestelde doelstellingen ter
bescherming van het mileu, welke relevant zijn voor het plan of programma, alsook de
wijze waarop met deze doelstellngen en andere mileuoverwegingen rekening is
gehouden bij de voorbereiding van het plan of programma.
Hel gaal hier om milieudoelslellingen die al elders zijn vaslgelegd en bepalend zijn voor hel
plan of programma.

f. De mogelijke aanzienlijke milieueffecten, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, bevolking,

gezondheid van de mens, fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, materiële
goederen, cultureel erfgoed, met inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed,
landschap en de wisselwerking tussen bovengenoemde elementen.
De beschrijving van milieu-effecten (waaronder secundaire, cumulalieve, synergelische,
blijvende en lijdelijke, posilieve en negalieve effeclen, alsmede effeclen op korte, middellange
en lange lermijn) vorml de kern van hel milieurapport.

g. De voorgenomen maatregelen om aanzienlijke negatieve effecten op het mileu van de
uitvoering van het plan of programma Ie voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk
teniet te doen.

h. Een schets van de redenen voor de selectie van de onderzochte alternatieven en een
beschrijving van de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd, meI inbegrip van de
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moeiljkheden die bij het verzamelen van de vereiste informatie zijn ondervonden (zoals
technische tekortkomingen of ontbrekende kennis).

i. Een beschrijving van de voorgenomen monitoringsmaatregelen.
Een beschrijving van de voorgenomen moniloringsmaalregelen is bedoeld om onvoorziene
negalieve gevolgen in een vroeg sladium Ie kunnen idenlificeren en passende herslellende
maalregelen te kunnen nemen.

j. Een niet-technische samenvatting van de in de bovenstaande punten verstrekte

informatie.

Inhoudelijk lijkl een milieurapport slerk op hel MER. Naasl hel belangrijke verschil dal hel
zogenaamde meesl milieuvriendelijke allernalief (MMA) niel Is verplichl op grond van de richllijn
5MB, besla al er op een aanlal punlen accenlverschillen lussen hel milieu rapport en hel MER. Zo
is in hel kader van hel MER niel verplichl om in Ie gaan op hel verband van de aclivileil meI
andere, relevanle plannen of soortgelijke vereislen (hierboven onder a) en is hel bij hel MER niel
verplichl In Ie gaan op de gevolgen voor biodiversileil (hierboven onder f). Daarnaasl moel in hel
milieurapport worden ingegaan op de milieugevolgen van hel plan en de allernalieven, lerwijl in hel
MER moel worden ingegaan op de milieugevolgen van de m.e.r.-plichlige aclivileit. Hel
milieurapport ligl bovendien doorgaans op een hoger aggregalieniveau dan hel MER, zodal de
inhoud van een milieurapport doorgaans globaler en minder gedelaileerd zal zijn. Vaak zullen
deze accenlverschilen bij de loepassing geen grole problemen opleveren. Wel is hel van belang
om hier nauwkeurig aandachl aan Ie besleden. Bij helopslellen van hel milieu rapport is hel
daarom aan Ie bevelen om niel alleen de ervaringen meI helopslellen van een MER Ie belrekken,
maar ook om hierbij de vereislen van de richllijn 5MB in ogenschouw Ie nemen. Bij de vaslslelling
van een plan of programma moel rekening worden gehouden meI de inhoud van hel milieurapport
en meI de adviezen en de inspraak van hel publiek. In Nederland is deze eis in de Algemene wel
besluursrechl (Awb) vaslgelegd. De vaslslelling van een plan is vaak ook in de Awb geregeld.
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Bijlage B: Themakaarten

Themakaarten:

Bodemopbouw
Resultaten risico beheersing bij geschakelde peilvakken
Aqualische uatuurkaart
Milieu aandachlspuuten kaaii geluid, slank, exteme veiligheid weg-spo01iransp01i

Milieu aandachtspuntenkaart kabels en leidingen.
Waterhuishoudingskaaii

(bron: ¡SP, bijbehorend kaarlmateriaal)
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Bijlage C:

Brief van Provincie Zuid-Holland aan gemeenten betreffende Besluit luchtkwaliteit 2005
en de beoordeling van lUimtelijke plannen.
De brief is aan de gemeente verzonden op 27 juli 2005
(kenmerk DGWM 2005 9110.)
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burgemeester en wethouders van
genieenten in de provincie Zuid~Holland

ONS KENMERK U\".' KENMERK BIJLAGEN

2

DATUM

DGWM!200S!9110

ONDERWERP

Besluit luchtkwaliteit 2005 en de
beoordeling van ruimtelijke plannen

Geacht college,

I-let Besluit luchtkwaliteit staat momenteel volop in de belangstelling. Met name de grenswaarden voor fijn
stofvanaf 1 januari 2005 en voor NOi vanaf2010 zijn het onderwerp van discussie, omdat deze
grenswaarden op grote schaal worden overschreden en een belemmering lijken te vormen voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen. De problemen zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het fcit dat de
luchtkwaliteit in Nederland niet voldoet aan de Europese normen. Voor een ander deel leidt de uitvoering van
het Besluit tot allerlei vragen van juridische en technische aard. In grote lijnen zijn deze problemen er de
oorzaak van dat thans gesproken wordt van een blokkade van bouwplannen.

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is op 22 juli 2005 in werking getreden. De lvlinister van VROM zal een
dezer dagen bij brief nadere infolT1atie verstrekken aan de betrokken overheden over de activiteiten die door
het Rijk worden ondemomcn op het terrein van wet- en regelgeving, over generieke en andere maatregelen
ter verbetering van de luchtkwaliteit, alsmede over de breed opgezette taskforce luchtkwaliteit, een
samenwerkingsverband tussen de ministeries van VROM, V &W en EZ, het IPO en de VNG, welke is
bedoeld om knelpunten op te lossen. Tevens zullen een aantal pilots worden uitgevoerd.
Ondcrtussen is een wetsontvverp luchtkwaliteit in voorbereiding. Volgens de tijdsplanning zal op 12 augustus
2005 het ontwerp aan de ministerraad worden voorgelegd. De parlementaire behandeling zal vervolgens
enige maanden in beslag nemen. Naar veiv,lachtil1g duurt het tenminste zeven maanden voordat de wet Ín
werking treedt.

Deze brief is bedoeld om helderheid te bieden over de beleidslijn die wij gelet op het Besluit luchtkwaliteit
2005 bij de beoordeling van mîmtelijke plannen zullen hanteren voor wat betreft NO 2 en fijn stof. (I)

Deze brief ziet verder op de wijze waarop wij plannen beoordelen in situaties, waarin uitsluitend de
daggrenswaarde voor fijn stof wordt overschreden (H).

Tenslotte wordt in deze brief aangegeven hoe wij de aanpak van saneringssituaties op regionaal niveau vorm
wensen te geven. (II)
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1. Beoordeling ruimtelijke plannen in het algemeen

Ons beleid houdt tot op heden in dat de koppeling tussen luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening wordt gelegd
door te bepalen welke bestemmingen voor luchtkwaliteit als gevoelige te beschouwen zijn én door aan te
geven op welke wijze luchtkwalíteit in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen bepaald wordt. Met dit
beleid wordt voorkomen dat (nieuwe) saneringssitl13ties ontstaan en wordt tevens bereikt dat luchtkwaliteit
een volwaardig onderdeel vonnt bij het inrichten van de ruimte. Het beleid is vastgelegd in de Nota Regels
voor Ruimte en de daarbij behorende stukkerL Voor luchtkwaliteit is een veiwijzing opgenomen naar de
brief van Staatssecretaris Van Geel van 30 september 2004. Deze briefis op een groot aantal punten
ingetrokken, onder meer voor wat betreft de beoordeling van gevoelige bestemmingen en fijn stof. Derhalve
is ook ons beleid niet meer hanteerbaar op deze punten.

Voor gebieden, waarin de grenswaarden voor NOi in het toetsjaar 2010 naar verwachting zullen worden
overschreden is tot op heden de lijn dat in het plan gevoelige bestemmingen mogen worden geprojecteerd, als
uit een door de gemeente op te stellen plan van aanpak blijkt dat in 2010 de grenswaarde niet langer wordt
overschreden. Het toestaan van projecten in gebieden waar de grenswaarden in het toetsjaar worden
overschreden is en blijft problematisch, omdat aan de grenswaarden moet worden voldaan. Het beleid dat
geen nieuwe saneringssituaties mogen worden gecreëerd, blijft de harde kem van ons beleid. Dit beleid is
inuTIers nodig voor de bescherming van de gezondheid van mensen.

Besluit luchtkwaliteit 2005
Inmiddels is het Besluit luchtkwaliteit 2005 gepubliceerd. Het besluit biedt de mogelijkheid om voor
gebieden, waarin de grenswaarden voor NOi (toetsjaar 2010) en fijn stof (toetsjaar 2005) worden
overschreden of tengevolge van het betreffende plan worden overschreden, een saldobenadering toe te
passen. Daarbij kan - kort gezegd - een toename van de concentratie NOi of fijn stof in de lucht op de ene
plek worden gecompenseerd door een afname van de concentratie van deze stoffen elders. Ook verklaart het
Besluit het standstilbeginsel uit de Vlet Milieuheer buiten toepassing. Tenslotte biedt het nieuwe Besluit en
de nieuwe Meetregeling Luchtkwaliteit de mogelijkheid om een correctie op de grenswaarde voor fijn stof
toe te passen voor zeezout en andere stoffen van natuurlijke bronnen.
Naar het zich laat aanzien is saldering geen gemald(elijke opgave en is het niet in iedere situatie een
bruikbare optie. De saldobenadering is zeker van belang voor grotere infrastrcturele en herstructurerings
projecten. Vooralsnog lijkt de saldobenadering minder geschikt voor plannen die voomal1elijk woningbouw
betreffen, in verband waarmee plaatselijk het verkeer toeneemt. De mogelijkheden voor saldering zullen
echter nog nader worden verkend. Staatssecretaris Van Geel heeft de Tweede Kamer toegezegd om de Kamer
te informeren over dit onderwerp.

Verder blijkt uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 dat in principe bij ieder plan moet worden beoordeeld
wat de luchtkwaJiteit in het betreffende gebied is, wat het plan daaraan toevoegt en wat de prognose is

voor de luchtkwaliteit in de komende jaren. Dat vereist dus meer informatie dan wij tot hedel1 van gemeenten
verwachtten. Naar onze mening kan deze informatie in eenvoudige situaties op eenvoudige wijze worden
verkregen door gebruik te maken van het CAR-model, een verkeersmodel, ontwikkeld en beheerd door het
RlVM en toegankelijk via \v\v\v.infomÌLl1l. Voor meer complexe situaties is maatwerk vereist. Daarvoor zijn
andere modellen beschikbaar. Voorts achten wij het noodzakelijk dat u voor uw gemeente of voor uw regio
een Plan van Aanpak LuchtkwaliteÏt voor zowel N02 als fijn stof vaststelt, waaiuit uw inzet blijkt om te
komen tot een betere luchtkwaliteit. (zie ook onder LIL)

Samengevat is het beleid dat bij ieder plan infonnatie moet worden verstrekt over de luchtkwaliteit in het
algemeen in het betreffende plangebied, alsmede over de prognose voor de komende jaren. Daarnaast wordt
staand beleid voor de beoordeling van ruimtelijk plannen voortgezet, waarbij het aspect luchtkwaliteit
optimaal wordt bezien in verband met de blootstelling van mensen.

Voor de motiveringsvereisten verwijzen wij naar bijlage 1 (juridische beoordeling) en bijlage 2 (technische
beoordeling).
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II Beleid ten aanzien van de "daggrenswaarde" voor fijn stof

Momenteel wordt vrijwel overal in Zuid-Holland de daggrenswaarde voor fijn stof overschreden. Deze
situatie dreigt te leiden tot een blokkade voor ruimtelijke ontwikkelingen, ook op locaties waar naar onze
mening sprake is van een relatief gunstige luchtkwaliteit.
Wij zien goede argumenten om iuimtelijke plannen voor grote en kleine projecten te accorderen die l1iet of
van geringe invloed zijn op de luchtkwaliteit en zijn gelegen in gebieden waarin uitsluitend de
daggrenswaarde voor fijn stof wordt overschreden.
Wij nemen daarbij het volgende in aanmerking.

Bedoelde locaties zijn gelegen in gebieden, waarin wel aan de jaargrenswaarde voor fijn stof en de
andere luchtkwaliteitsnolT1cn wordt voldaan. Deze locaties zijn meestal gelegen op een aanvaardbare
afstand van relevante bronnen van fijn stof.
Uit (statistisch) onderzoek is gebleken dat overschrijdingen van de daggrenswaarde meestal verband
houdel111et meteorologische omstandigheden, waaronder fijn stofval1 buiten de regio wordt
geïmporteerd. Deze omstandigheden kunnen niet of nauwelijks worden beïnvloed door maatregelen op
lokaal niveau.
De toets aan de jaargrenswaarde is leidend voor de iuimtelijke indeling van het plan. De blootstelling
aan concentraties boven de daggrenswaarde verandert niet door een andere iuimtelijke indeling van het
plan of een andere locatie.
Wij verwachten dat op teni1ijn als gevolg van maatregelen op Rijks- en provinciaal niveau de
daggrenswaarde in de desbetreffende gebieden niet meer zal worden overschreden. Ons inziens mag
worden aangenomen dat bouwen op deze locaties l1iet zal leiden tot nieuwe saneringssituaties.

Indien deze plannen aan ons worden voorgelegd, zal het betreffende plan goed moeten zijn gemotiveerd.
Genoemde argumenten kunnen een onderdeel van de inotiveril1g zijn. Voor nadere infoff1atie verwijzen wij
naar de bijlagen bij deze brief.

111 Bronmaatregelen
De grenswaarden voor NO 2 en fijn stof zijn Europese DOlIDen die zijn opgesteld voor de beschellling van de

gezol1dheid van mensen. Een feit is dat maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit in Nederland zodanig te
verbeteren dat deze voldoet aan de Europese nOff1en. Momenteel vmrdt nog onderzocht welke maatregelen
technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar zijn. Op Rijksniveau zullen in het Nationaal
Luchtkwalíteitsplan maatregelen worden opgenomen.
Op provinciaal niveau hebben wij in februari 2005 het Plan van Aanpak fijn stof vastgesteld, op grond
waaran milieuvergunningen voor een aantal grote installaties en overslagbedrijven zullen worden
aangescherpt, zodat ook wij onze bijdrage leveren aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Het plan van
aanpak voorziet ook in maatregelen bij het openbaar vervoer.
Op gemeentelijk niveau moeten gemeenten op groDd van het Besluit luchtkwaliteit 2005 een actieplan
opstellen. Dat plan was al vereist op grond van het Besluit luchtkwaliteIt 2001 voor oversclu'ijdingssituatíes

NO,
In het Besluit luchtkwaliteit 2005 is ten aanzien van fijn stof voor gemeenten de verplichting opgenomen om
maatregelen te treffen teneinde overschrijding of dreigende overschrijding van een grenswaarde zo spoedig
mogelijk te beëindigen of zoveel mogelijk te voorkomen..
Omdat het autoverkeer vaak de oorzaak is van de overschrijding van de grenswaarden voor zowel NOi als
fijn stof in de lucht, dienen beide actieplannen te worden samengevoegd tot één actieplan. lIet Besluit
luchtkwaliteIt 2005 voorziet in een inspraakmogelijldieid voor een ieder.

Regionale aanpak van saneringssituaties
Saneringssituaties kunnen zich voordoen binnen één gemeente, maar ook een groot gebied bestrijken. Verder
zijn er vaak meerdere overheden betrokken bij de aanpak van de saneringssituaties: het Rijk (ministeries van
VROM en V en W), provincies en gemeenten. Dat noopt tot gecoördineerde en gezamenlijk actieplannen.

Voor de coördinatie maken we zoveel mogelijk gebruik van de bestaande overlegstructuren. Wij zien hierbij
het Bestuurlijk Overkoepelend Milieuoverleg (B-OMO) als centraal punt. In dit overleg voert de
gedeputeerde voor milieu overleg met de mileuregio's. Als voorbereiding hiervoor wordt een ambtelijk
vooroverleg georganiseerd, waar de regio's, het Rijk (VROM en V &W) en de inspecties zijn
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vertegenwoordigd. Voor de regio's Rijnmond, HaaglandenJLeidse regio en Drechtsteden zullen de bestaande
afstemmingsgroepen voor de plannen van aanpak worden geïntensiveerd.

InfOlmatiebi jeenkomst
Er zal op 30 september 2005 een informatiebijeenkomst worden gehouden over de uitvoering van het Besluit
luchtk\valiteit. In deze bijeenkomst, die vooral bedoeld is voor gemeenten, zullen onder andere de plannen
van aanpak N02 en de saldomethode besproken worden. U wordt hierover binnenkort geïnfoemeerd.

Voor vragen over specifieke projecten leunt u gebmik maken van bestaande contacten bij de provincie. Voor
specifieke vragen over wet- en regelgeving wordt op de website van Infomil (v./\vw.infomiLnl) een helpdesk

geïnstalleerd.

Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij u hierover informeren.

Met deze brief, waarin wij wijzen op de noodzakelijke maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteIt en
waarin wij ingaan op de door de Afdeling Bestuursrechtspraak gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering
vaD de regelgeving, menen wij ti helderheid te verschaffen over de vereisten waaraan ruimtelijke plannen
dienen te voldoen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
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Bijlage 1

Juridische beoordeling

Provinciaal kader
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft bij brief van 30
septembcr 2004 (nr. LMV 2004091308) een nadere uitleg gegeven aan het Besluit luchtkwaliteit van 11 juni
2001 (Staatsblad 2001, nr. 269). De brief betreft de beoordeling bij gevoelige bestemmingen en is opgenomen
in ons beleid. Daarover hebben wij ti bericht in een briefvanjanuari 2005 over de Toepassing vaD het Besluit
luchtkwaliteit (DGWMI2005/98). De Staatssecretaris heeft zijn brief op 19 april 2005 gedeeltelijk
ingetrokken naar aanleiding van het onverplichte advies dat de Raad van State heeft uitgebracht aan de
Staatssecretaris van 30 maart 2005 (11. W08.05.0081N). Dat heeft tot gevolg dat ook onze brief van januari
2005 niet meer actueel is.

Besluit luchtkwaliteit 2005
Het Besluit voegt nieuwe elementen toe aan het beleid:

1. de gevolgen van het plan voorde luchtkwaliteit dienen in beeld te worden gebracht;

2. hoewel de normen voor luchtkwahteit gelden voor de buitenlucht in het algemeen, zijn de
grenswaarden voor NO 2 (art. IS t/m 18) en fijn stof (art. 20) expliciet geformuleerd voor de
gezondheid van de mens.

3. de saldobenadering (arL 7, derde lid)

4. cOlTectie zeezout e.a. (art. 5)

Ad 1. De gevolgen van het plan voor de kwaliteit van de buitenlucht.
De gevolgen van het plan voor de luchtkaliteit dienen in beeld te worden gebracht. Voor de technische
details verwijzen wij naar bijlage 2.

Ad 2 Gevoelige bestemmingen.
Naast de beoordeling van de bijdrage van het plan aan de luchtkwaliteit in het algemeen, moet worden
beoordeeld ofhet plan voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Bij planvonning is
bijvoorbeeld de afstand van belang tussen emissiebronnen en woningen en andere bestemmingen die
beschenuing behoeven met het oog op de gezondheid van mensen.
In het servicedocument (zie: wwv,r.pzh.nl) is het "Afwegingskader luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening"
van januari 2004 opgenomen. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen gevoelige en niet gevoelige
bestemmingen. Onder een gevoelige bestemming wordt in dit document verstaan:

een dagelijks verblijfvan 12 uur oflanger
de aanwezigheid van gevoelige groepen (bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen)
het verrichten van fysieke inspanning in de open lucht (bijvoorbeeld sportvelden)

Dit onderscheid in zoverre niet in overeenstemming is met het Besluit luchtkwaliteit 2005, dat de
grenswaarden gelden voor de buitenlucht in het algemeen. Dat neemt niet weg dat op platmiveau de toets
aan de grenswaarden voor N02 en fijn stofiiet het oog op de beschenning van de gezondheid van de mens
relevant is. In dit verband bevelen wij aan om een onderscheid te maken tussen

plaatsen waar mensen gedurende langere tijd verblijven
plaatsen waar mensen gedurende korte tijd verblijven en
plaatsen waar niet of nauwelijks mensen verblijven.

Gebieden die worden aangemerkt als gevoelige en niet gevoelige bestemmingen enerzijds en anderzijds
plaatsen, waar mensen langlkort/niet verblijven, overlapt elkaar grotendeels, maar voor een deel ook niet.
Groenvoorzieningen, volkstuinen, recreatieterreinen e.a. zijn namelijk in het afwegingskader niet aangemerkt
als gevoelige bestenuuingen, maar behoren wel tot de bestemmingen, waar mensen verblijven en zijn dus
bestemmingen die bescherniing behoeven.
vVij raden u aan om in een niimtelijk plan het onderscheid zorgvuldig te beargumenteren.

Ad 3. Saldering
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 noemt twee vonnen van een saldo benadering
Saldering onder art. 7, derde lid, onder a) houdt in dat bimien het plan zelf een toename van de concentratie
van de betreffende stof in de lucht in een deel van het plangebied wordt gecompenseerd (en het liefst meer
dan dat) door een afname in een ander deel van het plangebied.
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Saldering als bedoeld in art. 7, derde lid, onder b, betreft de situatie, waarin een toel1ame van de concentratie
van de betreffende stof in de lucht als gevolg van emissies biiien het plangebied wordt gecompenseerd door
maatregelen buiten het plangebied. Bij deze maatregelen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
gemeentelijke en regionale verkeersplannen, alsmede aan industriële broimel1. Bij saldering diel1t sprake te
zijn van een functionele samenhang tussen de verschillende plannen.
Momenteel is nog weinig ervaring met de saldobenadering opgedaan. Er liggen onder meer vragen van
technische aard over de wijze waarop saldering via berekeningen inzichtelijk kan worden gemaakt. Hoe dat
in een concreet plan nader wordt uitgewerkt, vereist maatwerk.
In juli 2005 zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de invulling van de saldobenadering.

Ad 4. Zeezout
O.g.v. art. 5 mag de grenswaarde worden gecorrigeerd voor concentraties zeezout en andere stoffen die zich
van nature in de lucht bevinden. In de nieuwe Meetregeling luchtkwaliteit zullen daarvoor regels worden
vastgesteld.

Uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Het afgelopen jaar heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een serie uitspraken gedaan
over de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Uit deze uitspraken blijkt dat in principe ieder
mimtelijk plan, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, aan het Besluit luchtkwaliteit moet worden
getoetst. Deze verplichting geldt in ieder geval voor structuurplarmen, bestemmingsplannen en
uitwerkingsplannen, alsmede voorplal1uen ingevolge artikel 19 van de \Vet op de Ruimtelijke Ordening.
Verder blijkt uit de uitspraken dat de meeste besluiten door de Afdeling zijn vernietigd, omdat deze niet dan
wel onvoldoende waren gemotiveerd. Daaruit kan worden afgeleid dat een goede juridische en teclmische
onderbouwing van een ruimtelijk plan beslist nodig is om het plan de rechterlijke toets te lrunnen laten
doorstaan.
Een goede motivering bevat in ieder geval een heldere niet-technische toelichting bij het technisch
onderzoek.
Verder blijkt uit de uitspraken dat niet alleen het Rijk, maar ook provincies en gemeenten, beleid dienen vast
te stellen met het oog op een verbetering van de lucht1caliteit. Daaruit blijkt dat zij bij een concreet besluit
moeten aantonen dat zij zich maximaal inspannen om, bimien hun mogelijkheden, maatregelen te nemen.

Informatie
. In de Bijlage bij het Besluit worden gegevens genoemd die van belang zijn voor de opstellng van

het plan van aanpak NO, .
. Handreiking luchtkaliteitsplan van InfomI1 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer).
Op de website van de provincie (\vww.pzh.nl) : het Servicedocument Afwegingskader luchtkwaliteit en
ruimtelijke ordening
Briefvan de Staatssecretaris vau VROM d.d. september 2004
Ingetrokken brief over de Toepassing van het Besluit luchtkwaliteit (DGWM/2005/98

Verder zijn bij de DirectIe Groen, Water en Milieu, Afd. Mileu de volgende documenten te verkrijgen
Zonekaarten langs Rijkswegen (NO, 201 0)
Plan van aanpak fijn stof
Advies van mr. G. van der Feltz aan de provincie Zuid-Holland over luchtkwaliteIt

Tenslotte zal op de website van Infomil (onderdeel van het ministerie van VROM) een help-desk installeren
(ww.infol1iLnl).
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Bijlage 2

Technische beoordeling

Op grond van het Besluit luchtkwaliteit moeten in principe alle ruimtelijke plannen worden getoetst aan het
Besluit

De toets is tweeledig
i. De beoordeling van de emissies van brorUlen in het plangebied en hun invloed op de heersende

concentratie van de betreffende stoffen in de lucht. Over de heersende concentratie van de stoffen in de
lucht verschaft het RIVM infol1mtie.

2. De beoordeling van het plan in het kader van een goede ruimtelijke ordening Hierop is het
Afwegingskader luchtkwaliteit en Ruimtelijke Ordening van februari 2004 van toepassing.

Voor het berekenen van de invloed van verkeersbewegingen op de luchtkv'aliteit (NUi en fijn stof) wordt
veelal gebruik gemaakt van het CAR-modeL. Het RIVM beheert dit model, waarin meetresultaten van het
landelijk meetnet zijn aangevuld met modelresultaten. Met het model kunnen ook voorspellingen worden
gedaan voor een aantal jaren. De laatste versie is CAR II 4.0, het model kan worden gedownload van intcmet
(wì\'\v.infomil.nl). Het model wordt jaarlijks aangepast.
Momenteel zijn de maatregelen die thans nog worden voorbereid niet verwerkt in de huidige
toekomstscenario's van het RIVM en in het CAR-modeL. De huidige modellen zullen worden herzien, als
afspraken zijn gemaakt over de maatregelen en duidelijk is wanneer zij het beoogde effect zullen sorteren.

Beoordeling NOi, fijn stofjaargemiddeld en daggemiddeld. De informatie die nodig is voor de beoordeling
van NOi en fijn stof met behulp van het CAR-model:

de huidige achtergrondconcentratie in het plangebied
de prognose van de achtergrondconcentratie in20io en 2015
de bijdrage van de bronnen in het plangebied aan de achtergrondconcentratie nu, in 2010 en 2015 met en
zonder plan.
etmaalintensitcIten van het verkeer inclusief verkeerssamenstelling il1 het onderzochte jaar
(weekdaggemiddelden).
de gehanteerde invoergegevens in het berekeningsmodel waarmee het onderzoek is uitgevoerd, zoals
wegtype, snelheid op weg, bomen..

Per stof (NOz, fijn stofjaargemiddeld en daggerniddeld) moet de volgende tabel worden ingcvuld op
relevante afstanden van de hoofdweg. Op deze manier is te zien wat de invloed van het plan op de
luchtkwaliteit is. In grotere plannen is het mogelijk dat de concentratie langs verschillende wegen moet
worden berekend. Dat kan bijvoorbeeld als volgt.

Stof
achter rondconcentratie

Concentratie zonder laH

511 van we
IOmvanwe
25 m van weg

Concentratie met lan
511 van weg_
10mvanwe
2511 van we

Nu (2004/2005 2010 2015

Voor de berekening van de invloed van andere bronnen op de luchtkwaliteit is het CAR-model niet geschikt
het CAR-model is evenmin geschikt voor de beoordeling van ingewikkelde binnenstedelijke situaties en
plannen in de buurt van snelwegen.
Nadere informalie
Indien er vragen zijn kunl u zich richlen lol de planadviseur van de provincie. Verder maken wij u
attenl op hel voornemen van helpdesk bij Infomil worden geïnslalleerd, waarbij u lerechl kan meI
vragen over de uilvoering van hel Besluil luchlkwalileiL.

PZHIMifieulGMB 13


