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Inleiding  
Op 9 oktober 2019 is de Notitie reikwijdte en detailniveau ‘Schieveste te Schiedam’ (verder: NRD) 

bekend gemaakt. De bekendmaking vond plaats door publicatie in het Gemeenteblad en het 

Nieuwe Stadsblad en door toezending van de NRD aan diverse stakeholders en betrokkenen. De 

NRD heeft vanaf 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 ter inzage gelegen. Een ieder is in 

de gelegenheid gesteld te reageren op de NRD. Daarnaast heeft de Commissie voor de 

Milieueffectrapportage (verder: Commissie) op 23 december 2019, op verzoek, geadviseerd inzake 

de NRD (zie bijlage). 

 

Reacties 
Reacties op de NRD zijn ontvangen van: 

1. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid; 

2. Provincie Zuid-Holland; 

3. Hoogheemraadschap van Delfland; 

4. Gemeente Vlaardingen; 

5. Luchtverkeersleiding Nederland; 

6. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 

7. Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam. 

 

Beoordeling reacties 
 

1. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 

De ontwikkellocatie Schieveste is gelegen in de nabijheid van de Rijksweg A20. Gelet op de ligging 

wordt een analyse van de verkeersintensiteiten en -effecten op de (aansluitingen van) de 

rijkswegen en het onderliggende wegennet gevraagd.  

 

Doorwerking in milieueffectrapport (MER) 

De invloed van de ontwikkellocatie op het omliggende wegennet is onderdeel van het in 

paragraaf 5.2 van de NRD genoemde beoordelingskader. Dit omvat ook de genoemde 

verkeerseffecten op de rijkswegen en het onderliggende wegennet, welke in het kader van de MER 

en het bijbehorende mobiliteitsonderzoek nader worden onderzocht. Indien wordt geconcludeerd 

dat de ontwikkeling negatieve effecten heeft op (de doorstroming van) het verkeer zal in het MER 

worden beschouwd welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze weg te nemen.  

 

2. Provincie Zuid-Holland 

a. Het verdient aanbeveling om de wijze waarop het groepsrisico (externe veiligheid) 

kwantitatief en kwalitatief wordt onderzocht nader te beschrijven, alsmede de wijze waarop dit 

wordt beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. 

b. Het aantal en type woningen moet worden afgestemd op de in regionaal verband gemaakte 

woningbouwafspraken. 

c. Bij de onderbouwing van de toevoeging van detailhandel wordt aandacht gevraagd voor de 

samenhang tussen de bestaande winkels bij het station en de nieuw toe te voegen detailhandel 

bij de planontwikkeling. 

d. Geadviseerd wordt om qua klimaatadaptatie uit te gaan van het programma van eisen uit het 

Convenant Klimaatadaptief Bouwen. 

e. Het aspect vliegveiligheid dient in het kader van externe veiligheid te worden beoordeeld. 

f. Verzocht wordt de wisselwerking tussen het plangebied en de omgeving nader te beschouwen. 

 

Doorwerking in milieueffectrapport (MER) 

a. De ligging van het plangebied in de nabijheid van een transportroute voor gevaarlijke 

stoffen (A20) maakt dat in het kader van externe veiligheid het groepsrisico zal worden 

beschreven en verantwoord. Dit zal gebeuren in het kader van het MER en het 
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bestemmingsplan. Voor de referentiesituatie wordt verwezen naar paragraaf 2.4 van de 

NRD, aangevuld met wat de Commissie hierover heeft geadviseerd. 

 

b. Het aantal en type woningen dat op Schieveste wordt gerealiseerd is in overeenstemming 

met de regionale woningbouwafspraken. Dit wordt onderbouwd in de toelichting op het 

bestemmingsplan. 

 
c. De samenhang tussen de bestaande winkels en de toe te voegen detailhandel wordt 

onderbouwd in de toelichting op het bestemmingsplan. In dat kader zal ook worden 

ingegaan op de relatie met de wijk Oost en de voorziene verplaatsing van de daar aanwezige 

(verouderde) supermarkt. 

 
d. Het Klimaatadaptatieplan Schiedam en het Convenant Klimaatadaptief Bouwen zullen 

worden meegenomen in het MER en het bestemmingsplan, overeenkomstig het advies van de 

Commissie. Het onderwerp klimaatadaptatie bestaat uit meerdere aspecten welke onderdeel 

zijn van het beoordelingskader in paragraaf 5.2 van de NRD (leefomgevingskwaliteit, 

duurzaamheid, water, natuur bodem,) die zullen worden beschouwd in het MER. 

 
e. In het kader van de externe veiligheid zullen alle hiermee samenhangende bronnen en 

risico’s worden beoordeeld. Dit omvat ook het vliegverkeer, voor zover relevant voor deze 

locatie. Dit geldt ook voor de invloed van de bebouwing op de veiligheid van het 

vliegverkeer. 

 
f. In het kader van de MER zal rekening worden gehouden met meerdere raakvlakprojecten in 

de omgeving. Dit betreft zowel kleinere ontwikkelingen in de directe nabijheid, als grotere 

projecten zoals de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavengebied in Rotterdam en de 

opwaardering van het bedrijventerrein Spaanse Polder aan de noordzijde van de A20. 

 

3. Hoogheemraadschap van Delfland 

a. Verzocht wordt de NRD voor wat betreft de thema’s waterhuishouding, waterveiligheid, 

waterkwantiteit, waterkwaliteit, gezuiverd afvalwater en klimaatadaptatie overeenkomstig de 

Handreiking watertoets aan te vullen. 

b. Verzocht wordt het beleidskader aan te vullen met diverse beleidsstukken waarin relevante 

watergerelateerde kaders staan benoemd. 

c. Het kan voor deze locatie verstandig zijn de watercompensatie ten gevolge van de toename 

van het verhard oppervlak te verhogen. Dit zal nader moeten worden onderzocht. 

d. Indien waterberging niet plaats kan vinden in de vorm van open water dient de 

bergingsvoorziening te voldoen aan de Richtlijn vasthoudmaatregelen. 

e. Verzocht wordt klimaatadaptatie niet als onderdeel van duurzaamheid maar als zelfstandig 

onderwerp te beschouwen. 

 

Doorwerking in milieueffectrapport (MER) 

a. De wateraspecten zijn onderdeel van het in paragraaf 5.2 van de NRD genoemde 

beoordelingskader. Dit beoordelingskader zal, voor zover nog niet benoemd, worden 

aangevuld met de genoemde thema’s uit de Handreiking watertoets. 

 

b. Het beleidskader zal overeenkomstig de reactie worden aangevuld. 

 
c. In het kader van de MER en de bij het bestemmingsplan behorende watertoets zal worden 

beoordeeld hoeveel watercompensatie vereist is voor de ontwikkeling van het gebied. 

Daarbij zal ook worden gekeken of een hogere bergingsnorm wenselijk is gelet op de ligging 

van het plangebied en de hoeveelheid verharding in het gebied. Over de hoeveelheid 

waterberging en de invulling zal nader overleg met het Hoogheemraadschap plaatsvinden. 
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d. Indien bergingsvoorzieningen worden toegepast zal rekening worden gehouden met de 

genoemde Richtlijn vasthoudmaatregelen. 

 
e. Het onderwerp klimaatadaptatie bestaat uit meerdere aspecten welke allen onderdeel zijn 

van het beoordelingskader in paragraaf 5.2 van de NRD (leefomgevingskwaliteit, 

duurzaamheid, water, natuur bodem). Deze aspecten zullen allen worden beschouwd in het 

MER. 

 

4. Gemeente Vlaardingen 

a. In algemene zin wordt gevraagd rekening te houden met gemeentegrensoverschrijdende 

milieueffecten. 

b. Bij het beoordelen van het verkeer wordt aandacht gevraagd voor de effecten op wegen die van 

en naar Vlaardingen leiden, alsmede de cumulatie met andere projecten in de omgeving. 

c. Gevraagd wordt te verduidelijken wat wordt verstaan onder 10-30% bebouwing voor werken 

en voorzieningen en onder het toevoegen van 100.000 m² bvo. 

d. Gevraagd wordt te verduidelijken waarom de gemeente Vlaardingen niet is opgenomen in de 

lijst van betrokken bestuurlijke organen. 

 

Doorwerking in milieueffectrapport (MER) 

a. Het doel van een MER is inzicht te krijgen in alle milieueffecten en de invloed op de 

omgeving. Daarbij wordt ook rekening gehouden met grensoverschrijdende effecten. 

 

b. De invloed van de ontwikkellocatie op het omliggende wegennet is onderdeel van het in 

paragraaf 5.2 van de NRD genoemde beoordelingskader. Dit omvat ook de genoemde 

verkeerseffecten op de rijkswegen en het onderliggende wegennet, welke in het kader van de 

MER nader zullen worden onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden met de genoemde 

raakvlakprojecten. 

 
c. Onder bebouwing voor werken en voorzieningen worden kantoren (bestaand en nieuw), de 

bestaande school, de bedrijfsruimten in de plinten en parkeer- en stallingsvoorzieningen 

verstaan. Het programma betreft (circa) 35.000 m² kantoren (bestaand en nieuw), 22.000 

m² overige maatschappelijke en commerciële functies (waaronder de bestaande school) en 

35.000 m² parkeergarage en fietsenstallingen. 

 
d. De lijst met betrokken bestuurlijke organen in paragraaf 1.6 van de NRD is geen complete 

lijst. Ook andere partijen dan genoemd in de lijst, zoals de gemeente Vlaardingen, zijn in 

kennis gesteld van de NRD en de mogelijkheid hier op te reageren. Deze partijen zullen actief 

worden betrokken bij de verdere procedure van het bestemmingsplan en MER. 

 

5. Luchtverkeersleiding Nederland 

Uit het oogpunt van de luchtverkeersbeveiliging wordt gevraagd rekening te houden met werking 

van de apparatuur behorende bij luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit betreft specifiek 

het voor deze luchthaven geldende toetsvlak ILS/DME 06. 

 

Doorwerking in milieueffectrapport (MER) 

In het kader van de voorbereiding van de plannen en de NRD is al met de Luchtverkeersleiding 

gesproken over dit onderwerp. Dit onderwerp zal in het kader van en vliegveiligheid onderdeel 

zijn van het MER en het bestemmingsplan. In dat kader zal, op basis van de definitieve plannen, 

nader overleg plaatsvinden. Daarnaast worden de plannen inzake de vliegveiligheid ook 

voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. 
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6. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Over de veiligheidsaspecten bij deze ontwikkeling is eerder geadviseerd (plasbrand, bereikbaarheid 

hulpdiensten, voorlichting). Er zijn geen nadere aanvullingen. Wel wordt aandacht gevraagd voor 

de afstemming omtrent het veiligheidsplan inzake de externe veiligheid. 

 

Doorwerking in milieueffectrapport (MER) 

De voor deze locatie geldende de veiligheidsaspecten zullen worden beoordeeld in het kader van 

het MER en bestemmingsplan. Het groepsrisico zal daarbij worden beschreven en verantwoord, 

waarbij rekening zal worden gehouden met de in het eerdere advies genoemden aspecten. In het 

verdere verloop van de procedure wordt dit aan de VRR voorgelegd. 

 

7. Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam 

Voor dit moment in de procedure is het voldoende dat het aspect archeologie benoemd wordt. 

Zodra de plannen concreter zijn zullen deze in het kader van archeologie nader kunnen worden 

beoordeeld. 

 

Doorwerking in milieueffectrapport (MER) 

Archeologie is onderdeel van het in paragraaf 5.2 van de NRD genoemde beoordelingskader. De 

uitkomsten hiervan worden voorgelegd aan het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam. 

 

 

Bijlage: Advies Commissie voor de Milieueffectrapportage 
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