
inzage exemplaar

Richtlijnen voor de inhoud
van het Milieu-effectrapport

woningbouwlocaties streekplan Utrecht

Maart 1992

Aanvullende ::-: ':--,::.lijeen voor de inhoud
van het milieu-effect-rapport
Woni~gbouw~ocaties StI'eekplan

· J





RICHTLI.nmH VOOR DB llmOUD VAN ImT

MILlBU-BFnCTRAPPORT

WOHIHGBOOWLOCATIBSS~ U'l'IUI:CBT

vastgesteld op 31 maart 1992

GEDEPUTEEPnE STATEN VAN UTRECHT





Inhoudsopgave

Pagina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SAMENVATTING

INLEIDING

DOEL, PROBLEEMSTELLING
BELEIDSKADER EN BESLUITVORMING
2.1 Doel
2.2 Probleemstelling
2.3 Beleidskader
2.4 Besluitvorming

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN
3.1 Inleiding
3.2 Programma van eisen
3.3 Locaties: randvoorwaarden en bouwcapaciteit
3.4 Alternatieve ontwikkelingsmodellen
3.5 Faseringsvarianten
3.6 Inrichtingsaspecten
3.7 Het meest milieuvriendelijke alternatief
3.8 Nul-alternatief

BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE
GEVOLGEN VOOR HET MILIEU
4.1 Algemeen
4.2 Geomorfologie. bodem. grond- en oppervlaktewater
4.3 Vegetatie en fauna
4.4 Landschap en ruimtelijke kwaliteit
4.5 Cultuurhistorie
4.6 Geluid, lucht, veiligheid en woonmilieu
4.7 Indirecte effecten

VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE

EVALUATIE ACHTERAF

PRESENTATIE VAN HET MER

1

3

3

5

7

12

12

12

13

BIJLAGEN 15
1. Openbare bekendmaking van de start van de m.e.r.-procedure in

Staatscourant nr. 245, d.d. 17 december 1991.
2. Overzicht van de inspraakreacties en adviezen.
3. Overzicht van eerder genomen besluiten.
4. Milieu-thema's bij woningbouw.
5. Tijdschema m.e.r.-procedure.
6. Kaartbeeld ontwikkelingsrichtingen stadsgewesten Utrecht en

Amersfoort.





SAHKNVATTING

Voor de provincie Utrecht wordt een nieuw streekplan voorbereid. Bij de
vaatatelling daarvan zullen - ter voldoening aan de planningsopgave tot 2005
- nieuwe woningbouwlocaties moeten worden aangewezen met een bouwcapaciteit
van ruim 45.000 woningen . om inzicht te krijgen in de milieu-effecten van
de realiaering van de grote woningbouwconcentratiea in de beide
stadsgewesten Utrecht en Amersfoort wordt een milieu-effectrapport (MER)
opgesteld.
In deze richtlijnen voor het MER wordt de opzet voor de begrenzing van het
atudiegebied aangeven, alamede de gewenste inhoud van het MER en de daarin
te betrekken milieu-aapecten. De inhoudseisen voor een MER op grond van
artikel 41j van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene vormen daarbij de
leidraad.

Doel, probleemstelling, beleidskader en besluiten

In het MER zal een duidelijke omschrijving worden gegeven van het doel van
het voornemen: de noodzaak van het realiseren van grote
woningbouwconcentraties in de de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort.
Daartoe zal in relatie tot het ontwerp-streekplan Utrecht een beschrijving
worden opgenomen van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de beide
stadsgewesten, een kwantitatieve onderbouwing van het bouwprogramma en een
motivering van de in aanmerking te nemen (alternatieve) locaties.
Het voornemen wordt daarbij geplaatst tegen de achtergrond van de geldende
planologische kaders. op basis van wetten en overheidsnota's voor het
milieubeleid worden toetsingscriteria ontwikkeld, die worden gehanteerd bij
het beoordelen van de gevolgen voor het milieu en het vergelijken van de
alternatieven.
Het beleidskader voor het MER wordt gevormd door de Perspectievenschets
Ruimtelijke Ordening-2015 "De toekomst getekend" (m.i.v. de daarbij gedane
statenuitspraken) en de concretisering daarvln bij de Overlegnota "Van
schets naar plan". De bij deze nota's gedane keuzen zijn bepalend voor het
afbakenen van het MER-studiegebied.
Het MER zal nauw moeten aansluiten op het globaliteitaniveau van het vast te
stellen nieuwe atreekplan.

Voorgenomen activiteit en alternatieven

Het uiteindelijk aanwijzen van de toekomstige woningbouwlocaties vindt
plaats bij de vaststelling van het nieuwe streekplan Utrecht. Het MER
verschaft daarbij informatie over de milieu-aspecten van de (alternatieve)
locaties. Die informatie is gebaseerd op een systematisch afwegingsproces.
De bouwcapaciteit en de randvoorwaarden voor bebouwing van de te beschouwen
locaties worden in het MER betrokken. Vervolgens worden de locaties
gekombineerd tot alternatieve "ontwikkelingsmodellen". Oat zijn zodanige
kombinaties van locaties, dat aan de gestelde bouwopgave kan worden voldaan.
De in het MER te vergelijken modellen zijn kombinaties van locaties, die
vanuit verschillende milieu-thema's of beleidsdoelstellingen zijn opgebouwd
De modellen dienen te passen in het bij de streekplanvoorbereiding
ontwikkelde en uitgewerkte stadsgewestelijk model.
Per locatie wordt tevens indicatief aangegeven welke consequenties de keuze
om deze locatie te bebouwen zal hebben voor de inrichting (potenties en
belemmeringen). Tot slot zal worden nagegaan welke faaering in de bebouwing



het meest gunstig is vanuit milieu- overwegingen.
Ook het zogeheten meest milieu-vriendelijke alternatief wordt beschreven.
Ter vergelijking (als referentiekader) zal ook worden beschreven wat er zou
gebeuren als de voorgenomen activiteit niet zou plaatsvinden
(nulalternatief).

Bestaande IIrllieu en gevolgen voor het IIrllieu

De beataande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling daarvan 
indien de voorgenomen activiteit niet wordt ondernomen - wordt beachreven
voor zover van belang voor de voorspelling van de gevolgen voor het milieu
van de voorgenomen activiteit en alternatieven.
Aandacht zal worden besteed aan:
- de geomorfologiache en geohydrologische gesteldheid op regionale schaal,

het grondwater- en oppervlaktewatersyateem en de beataande
verontreinigingen;

- de invloed daarop van het geschikt maken van de locaties voor bebouwing en
het gebruik ala woongebied;

- de aanwezige natuurwaarden en ecologiache structuren;
- de veranderingen die daarin worden verwacht, zowel in positieve, als

negatieve zin;
- aspecten van landschap, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

(aantaating, versterking, bescherming van waardevolle elementen),
- geluid (overlast voor bestaande en nieuwe woongebieden),
- lucht (uitstoot verontreinigende stoffen en immissieconcentraties),
- leefklimaat en veiligheid (totale verbetertng 0: verslechtering in woon-

en verblijfsgebieden).

Vergelijking van de alternatieven

De gevolgen voor het milieu van de verschillende alternatieven en de
voorgenomen activiteit worden met elkaar en met de autonome ontwikkeling van
het milieu verge'.2:~cn.

LeeBten in kennis en evaluatie achteraf

Het MER zal voorzover nodig een overzicht bevatten van aangetroffen leemten
in kennis. Ook zal aandacht worden besteed aan het het op te stellen
evaluatieprogramma.
In het kader van het provinciale streekplanbeleid zou het eerste
evaluatiemoment kunnen plaatsvinden naar aanleiding van aangeboden
(inter)gemeentelijke plannen. Een reeel beeld van beoogde milieu-effecten is
echter eerst te krijgen nadat een belangrijk deel van de woningbouwlocaties
is gerealiseerd. Evaluatie is voorts afhankelijk van de vraag of
(samenwerkende) gemeenten nog op uitvoering gerichte MER'a zullen opatellen.
Een op te atellen evaluatieprogramma zal daarmee rekening moeten houden.

Samenvatting van het MER

Het MER zal een samenvatting bevatten, die voor een algemeen publiek goed
leesbaar is en de belangrijkste elementen u~c het rapport presenteert.
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1. IM.BIDIHG

Voor de provincie Utrecht is een nieuw streekplan in voorbereiding.
Bij de vaststelling daarvan zullen - ter voldoening aan de planningsopgave
tot 2005 - nieuwe woningbouwlocaties moeten worden aangewezen met een
capaciteit van ruim 45.000 woningen. Van dit aantal moeten ongeveer 41.000
woningen in de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort worden geraliseerd. om
inzicht te krijgen in de milieu-effecten van de realisering van deze
woningbouwlocaties wordt een milieu-effectrapport (MER) opgesteld.
Bij de uitvoering van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene zijn
provinciale staten in casu zowel initiatiefnemer alsbevoegd gezag. Bij
besluit van 30 oktober 1991 hebben zij hun bevoegdheden dienaangaande (met
uitzondering van de vaststelling van het MER) gedelegeerd aan gedeputeerde
staten.

De m.e.r.-procedure is +ngezet met de openbare bekendmaking van de
Startnotitie op 2 januari 1992 (bijlage 1).
Bij het opstellen van de richtlijnen is gebruik gemaakt van de schriftelijke
reacties en adviezen die op grond van artikel 41n van de Wabm zijn
ontvangen. Een overzicht daarvan is opgenomen in bijlage 2.

2. DOEL, PROBLKEMSTKLLIHG, BKI..BIDSKADJm Jm BBSLUITVORHIHG

Artikel 41j, lid 1, onder a van de Wabm:
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen
activiteit wordt beoogd."

Artikel 41j, lid 1, onder c van de Wabm:
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de
voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een
overzicht van de eerder genomen besluiten van overheidsorganen, die
betrekking hebben op de voorgenomen activitei. en de beschreven
alternatieven."

2.1 Doel

Bij de startnotitie is het doel omschreven als: "het aanw~Jzen van
woningbouwlocaties in de gewesten Utrecht en Amersfoort ten behoeve van een
ni~":w streekplan voor het grondgebied van de provincie Utrecht".
Ingevolge de Wabm moet het MER ervoor zorgen, dat bij de afweging en
besluitvorming de milieubelangen een volwaardige rol kunnen spelen. Voor dat
doel moet het MER een samenhangend geheel zijn van onderzoekgegevens,
alternatieven en met argumenten onderbouwde conclusies.
Voorzover de daartoe benodigde informatie in het ontwerp-streekplan Utrecht
is opgenomen, wordt daarnaar zoveel mogelijk verwezen.

2.2 Probleemstelling

In het MER worden, mede met het oog op de milieubelangen, knelpunten en
andere problemen geanalyseerd, die zich bij het voorzien in de provinciale
woningvraag voordoen. Tevens zal in hoofdlijnen worden beschreven hoe een
oplossing daarvan door middel van het streekplan wordt nagestreef~. Aan de
hand van de ontwikkeling in de afgelopen (bijvoc "beeld tien) jaren en van de
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nagestreefde dan wel verwachte ontwikkeling in de planperiode tot 2005 (met
een doorkijkje naar 2015, zal het MER een duidelijke beschrijving geven van:

- groei en samenstelling van de bevolking
- aantallen jaarlijks gebouwdej te bouwen woningen
- ontwikkeling van verkeer, vervoer en infrastructuur

Daarnaast wordt - in een kwalitatieve beschrijving - aandacht gegeven
aan ruimtelijk relevante ontwikkelingsprocessen op het terre in van de
volkshuisvesting, de werkgelegenheid, de ecologische structuur e.d.
De voor de prognoses gebruikte uitgangspunten en randvoorwaarden moeten
worden vermeld, evenal9 de onzekerheidsmarges in de voorspellingen.
Daarbij wordt tevens ingegaan op het gewenste karakter van de te realiseren
stedelijke gebieden, de eventuele differentiatie daarin en de vertaling
ervan in beoogde gemiddelde dichtheden.
Aan d~ hand van een overzicht van de nog beschikbare (plan)capaciteit
wordt vastgesteld voor welke woningbehoefte in de streekplanperiode ruimte
moet worden vastgelegd.

2.3 Beleidskader

streekplanbeleid
In de startnotitie is gesteld dat het selecteren van de potentiele
bouwlocaties is gebonden aan de globale ruimtelijke begrenzing van de
ontv/ikkelingsrichtingen voor de verstedelijking van de door provinciale

staten goedgekeurde PSR-2015. Het betreft drie gebieden nabij de stad

Utrecht en twee bij Amersfoort (zie bijlage 6). 1n het MER zal gemotiveerd
worden aangegeven, welke ruimtelijke principe£en uitgangspunten die keuze
hebben bepaald en waarc .. _"dere richtingen zijn afgevallen. Ook de
beweegredenen die de voorkeur van het provinciaal bestuur hebben bepaald
voor de uitwerking van de ontwikkelingsrichtingen naar de bij de Overlegnota
aangegeven woningbouwlocaties zullen worden opgenomen.

Overiq beleidskader
De voorgenomen activiteit zal ook in meer algemene zin worden beschouwd
in relatie tot het (relevante) beleidskader: nationaal, provinciaal en
(inter)gemeentelijk. Beschreven zal worden in hoeverre daaruit beperkingen
voortvloeien voor de besluitvorming ten aanzien van het voornemen. Het is
gewenst de daarvoor in aanmerking komende wetten, plannen en regelingen
overzichtelijk in het MER op te nemen (zie bijlage 3).

Toetsinqskader
Tot slot zal in het MER een overzicht worden gegeven van doelatellingen,
normen en streefwaarden, zoals deze zijn geformuleerd in diverae nota's,
wet ten en maatregelen van bestuur op het gebied van milieuzorg en
volksgezondheid (zie bijlage .. ).
Aan de hand hiervan zal een toetaingakader worden ontwikkeld dat wordt
gebruikt bij het opstellen van de te vergelijken alternatieven.

2.4 Bealuitvorming

Voorts moet worden aangegeven ten behoeve van welk overheidabealuit het
MER wordt opgeateld. Daarbij wordt beschreven in hoeverre over het MER
over leg wordt gevoerd met samenwerkingsorganen en/of gemeenten.
Vermeld moet ook worden welke besluiten in een later stadium genomen moeten
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worden, met name voor zover ze nodig ZLJn voor de realisering van het
streekplan in bestuurlijke en organisatorische steer.

3. VOORGImOMKN ACTIVITEIT EN ALTERNA.TIINEN

Artikel 41j, lid 1, onder b van de Wabm:
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de voorgenomen activiteit en
van de wijze waarop zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven
daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen to worden genomen".

3.1 ALGmmD

In het MER dienen ten behoeve van het meest milieuvriendelijke alternatief
op basis van milieuhygienische criteria potentiele woningbouwlocaties in de
stadsgewesten Utrecht en Amersfoort afzonderlijk te worden geselecteerd. Het
studiegebied van de te beschouwen potentiele locaties is weergegeven in de
startnotitie. De daarin omsloten locaties zijn ontleend aan de bestuurlijke
keuzen die recent zijn gemaakt op basis van planologische overwegingen. De
ontwikkelingsrichtingen voor de verstedelijking zijn afgewogen bij de PSR
2015. Bij die afweging hebben milieu-aspecten een belangrijke rol vervult.
De gebieden buiten de vorenbedoelde ontwikkelingsrichtingen komen door hun
bijzondere geaardheid niet in aanmerking voor grootschalige
woningbouwconcentraties. De PSR-2015 heeft uitwerking gekregen bij de
Overlegnota. Daarin zijn ook de potenti~le woningbouwlocaties opgenomen die
in het kader van de etreekplanafweging aan de orde zijn.
Binnen dit bestuurlijk afgewogen ruimtelijk kader vindt op grond van
milieuhygi~nische gronden e~~ ~~lectie plaats van locatiealternatieven.
De locaties uit de Overlegnota gelden daarbij als bestuurlijk gekozen
voorkeursalternatief.
Door de richtlijnen te volgen wordt inzichtelijk op welke wijze in
milieuhygienisch opz;~~ht de potentiele bOlwlocaties worden geselecteerd.

Mede op basis van de in hoofdstuk 2 genoemde prognoses dient in het MER
een programma van eisen te worden uitgewerkt, waarin ondermeer moet worden
aangegeven:

welk aantal woningen per stadsgewest dient te worden gebouwd;
- in hoeverre de woningbouw gepaard dient te gaan met andere vormen van

ruimtebeslag van grotere omvang (werkgebieden, openluchtrecreatie,
infrastructuur) .

Dit dient te leiden tot een beeld van het toekomstige ruimtebeslag in ha en
de mogelijke variaties daarin als gevolg van variatie in
bebouwingsdichtheden.

3.3 Locatiee: randvoorwaarden en bouwcapaciteit

Het MER dient een overzicht te bevatten van in beschouwing te nemen locaties
in het plangebied, waarbij wordt aangegeven:
- hoe groot de bouwcapaciteit i8i
- welke beperkingen aan de bouwcapaciteit en aard van de bebouwing worden

geateld onder invloed van de gebiedakenmerken van de locatie en zijn
omgeving.

Tevena zal in algemene zin worden geindiceerd. welke mogelijkheden de
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locaties hebben in het kader van milieuvriendelijk bouwen. Deze gegevens
kunnen (ook door gemeenten) worden gebruikt bij het opstellen van
alternatieve ontwikkelingsmodellen en bij het opstellen van
milieuvriendelijke alternatieven.

3.4 Alternatieve ontwikkelingsmodellen

Op basis van inventarisatie, programma van eisen en randvoorwaarden dienen
de locaties te worden gekombineerd tot ontwikkelingsmodellen: de
alternatieven die in het MER op hun gevolgen voor het milieu worden
beoordeeld en vergeleken.
De in het MER te ver~elijken modellen zijn kombinaties van locaties, die
vanuit verschillende milieu-thema's of beleidsdoelstellingen zijn opgebouwd
(zie bijlage 4).

om de ontwikkelingsmodellen op hun milieugevolgen te kunnen beoordelen dient
ten minste inzicht gegeven te worden in:

capaciteit
- de totale bouwcapaciteit, waarbij voor zover relevant onderscheid wordt

gemaakt tussen de relevante verstedelijkingsfuncties (wonen, werken,
recreatie) en waarbij eventuele uitwisselingsmogelijkheden tussen deze

be~temmingen worden aangegeven,
- het te bebouwen oppervlak met aanwezige belemmeringen en gekozen

begrenzingen,
- uitgangspunten ten aanzien van de gemiddelde woningdichtheid (in verband

met het vaststellen van de bouwcapaciteit),

etructuur
- het stadsgewestelijke model, inclusief groenstructuur (geledingszones,

groene uitloopgebieden, projecten in het kader van de Rand
stadgroenstructuur en Ecologische hoofdstructuur), waarop het

ontwikkeling8model is gebaseerd,
- consequenties (signalerend) voor de stedebouwkundige structuur en de

(woon)milieu-di~Fa-- _:_9 die daaruit voortvloeien voor de deellocaties
van het ontwikkelingsmodel,

infrastructuur
- uitgangspunten voor de aansluiting van het bestaande en het

toekomstige (stedelijkejregionaal) netwerk voor verkeer (langzaam verkeer,
gemotoriseerd "~rkeer en openbaar vervoer) en 3en prognose voor het

verkeer (autoverkeer en openbaar vervoer) op de betreffende netwerken in
het prognosejaar,

3.5 Faseringsvarianten

In het MER zal voor zover relevant vanuit milieu-overwegingen worden
nagegaan welke fasering in de bebouwing het meest gunstig is en welke
doorgroeimogelijkheden (onmogelijkheden) de verschillende modellen na 2005
bieden. Dat laatste aspect is ook relevant voor de onderbouwing van de
opvangfunctie van de aangrenzende provincie(s).
Ook zal vanuit de optiek van het milieu-belang worden aangegeven, welke
mogelijkheden er gezien de fasering in ieder model zijn om de geplande
voorzieningen verzorging en openbaar vervoer) gelijktijdig met de woningbouw
te ontwikkelen.
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3.6 Inricbtingsaspecten

In algemene zin zal worden ingegaan op potenties die locaties hebben voor
een milieuvriendelijke inrichting. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan het formuleren van aanbevelingen voor de gemeenten voor een meer
eco~ogische inrichting met aandacht voor energietoepassing, landschappelijke
en stedebouwkundige inrichting, watersystemen en vervoersystemen.
Voorts wordt aangegeven welke inrichtingsaspecten logisch uit de
locatiekeuze voortvloeien.

3.7 Het meest ailieuvriendelijke alternatief

Het meest milieuvriendelijke alternatief zal worden ontwikkeld door een
benadering, waarbij vanuit verschillende milieuthema's wordt gewerkt.
Bijlage 4 geeft hiervoor mogelijke invalshoeken. In het HER zullen meer
"meest milieuvriendelijke alternatieven" in beschouwing worden genomen, of
een alternatief, dat de meeste perspectieven biedt of uit een gunstige
kombinatie van thematische milieuvriendelijke alternatieven bestaat.

3.8 Mul-alternatief

Ter vergelijking dient te worden beschreven wat er zou gebeuren als de
voorgenomen activiteit niet zou plaatsvinden.
De milieugevolgen van het nulalternatief worden voor het studiegebied
behandeld bij het beschrijven van de bestaande situatie en de daarbij
behorende autonome ontwikkeling. Het nul-altarnatief dient ale referentie
voor de milieugevolgen van de voorgenomen activi~eit en de alternatieven.

Artikel 41j, lid 1, onder d van de Wabm:
Een HER bevat ten mi' '.;Hm JJeschri_"iving v_.: de bestaande toestand van
het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven
alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten
ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de alternatieven
worden ondernomen."

Artikel 4lj, lid 1, vnder e van de Wabm:
Een HER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het milieu,
die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de alternatieven kunnen
hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn
bepaald en beschreven."

4. 1 Algegeen

Bestaande toestand en &utonome ontwikkelinq
De bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling (de
ontwikkeling die plaats vindt in de toestand van het milieu zonder dat de
voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt uitgevoerd) dienen
te worden beschreven voor zover van belang voor het voorspellen van de
gevolgen van de voorgen~~"~ activiteit en dL alternatieven voor het milieu.
Onzekerheden dienen duidelijk ce worden aangegeven. Literatuur en
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veldbeschrijvingen, vormen de basis voor de beschrijving van de huidige
situatie.
Bij de beschrijving van de autonome ontwikkelingen moet er (op grond van
realiteitsoverwegingen) van worden uitgegaan, dat de in de ruimtelijke
beleidsplannen vastgelegde ontwikkelingen te eniger tijd ook daadwerkelijk
zullen worden uitgevoerd.

Ala atudiegebied wordt aangemerkt de te bebouwen locaties met hun directe
omgeving en de aangrenzende gebieden die door de voorgenomen activiteit of
de alternatieven kunnen worden beInvloed.
Per milieu-aspect (water, bodem, lucht, flora/fauna, geluid) zal de omvang
van het beInvloedingsgebied verschillen. De beschrijving dient die
gebiedsdelen te omvatten waar meetbare of bespeurbare veranderingen (van
regionale aard) in de toestand van het milieu kunnen worden verwacht ten
gevolge van de voorgenomen activiteit, inclusief de alternatieve
oplossingen. Gebieden die belangrijke waterhuishoudkundige, ecologische,
landschappelijke, of verkeerskundige relaties hebben met het directe
beinvloedingsgebied rondom de locatie dienen tot het studiegebied te wo~den

gerekend.

Gevolgen voce bet IIIIlilieu
Ten behoeve van de effectbeschrijving worden de volgende algemene
richtlijnen in acht genomen:
- De wijze, waarop de milieu-effecten bepaald en beschreven zijn, dient te

worden gemotiveerd. Het gaat hierbij in het bijzonder om de
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van zowel de basisgegevens, als de

gebruikte methoden voor voorspelling van milieu-effecten.
- Bijzondere aandacht moet worden besteed aan dil~ milieu-gevolgen die per

locatie of alternatief verschillen.
- Het te verwachten resultaat en de effectiviteit van mitigerende

maatregelen, om de negatieve gevolgen te beperken of te compenseren,
dienen (zo mogelijk) te worden aangeduid.

- Naast de negatieve effecten, dient te worden aangegeven (in woord en
beeld) welke positieve ontwikkelingsmogelij~hecendaar tegenoverstaan.

- Naast de beschrijving per milieu-aeoect afzonderlijk dient aandacht te
zijn voor de Bamenlldll<j tUBBen de milieu-e.t r:ecten en de totaalinvloed op
(onderdelen van) het Btudiegebied.

- De gevolgen dienen voor de aanleg van de stedelijke gebieden en voor zover
mogelijk voor het gebruik daarvan te worden beschreven.

In de onderetaande paragrafen is aangegeven, welke milieu-aspecten in het
MER in beschouwing moeten worden genomen. Hierbij zijn de aandachtepunten
voor de beetaande situatie en de gevolgen kortheidshalve in een hoofdstuk
ondergebracht. Per paragraaf zijn eerst richtlijnen voor de huidige situatie
en de autonome ontwikkeling en daarna richtlijnen voor de gevolgen
behandeld. De genoemde aspecten dienen op het globaliteitsniveau van het
etreekplan te worden onderzocht. Daarnaaet is de mate van diepgang
afhankelijk van de aard en kwetsbaarheid van de betrokken gebieden.
Voor zover de desbetreffende informatie in het ontwerp-streekplan Utrecht
wordt opgenomen, zal daarnaar in het MER worden verwezen.

4.2 Geomorfoloqie, bedem, grond- en oppervlaktewater

Informatie over de bestaande situatie:
een beeld van de geomorfoloqie en bodemqeateJdheid van de te bebouwen
gebieden (geologie, bestaande hoogteversc~illen, bodemtypen, aardkundig
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waardevolle elementen);
beschrijving van de geohydrologische gesteldheid en van het
qrondwatersysteea inclusief de autonome ontwikkeling die kan worden
verwacht.
De nadruk dient daarbij te liggen op hydrologische systemen van regionale
afmetingen, regionale grondwaterstromingen die over grotere afstanden
inzijggebieden verbinden met kwelgebieden.
een beachrijving van het oppervlaktewatersyBteee en de daarin te
verwachten autonome ontwikkeling. De nadruk ligt op de relatie met het
grondwatersysteem en het bodemgebruik.

Tot slot een overzicht van:
aanwezige emissiebronnen van oppervlaktewaterverontreinigLDq;
aanwezige grondwater- en bodeBVerontreinigingen, aard en verapreiding
ervan, inclusief eventuele saneringsplannen.

Bij de beschrijving van de gevolgen dient ingegaan te ~orden op de aapecten
van het geschikt maken van de locaties voor bebol~wing (toepaasen ophoogzand,
nivellering hoogteverschillen, vergraving van lagen, tijdelijke bronbemaling
of polderpeilverlaging, permanente polderpeilverlaging) voor de
qeoBOrfologie en hydrologie in het bijzonder in verband met
verdrogLDq/afspoelLDq en kwaliteitsv&rauderLDq in regionale kwel- en
infiltratiegebieden en eventueel benodigde externe wateraanvoer erheen.
Tevena dient ingegaan te worden op de gevolgen van de hydrologische ingrepen
door bouwrijp maken op de verspreiding van beBtaande verontreinigiDgen en op
introductie van nieuve verontreiniginqen door het toekomstig gebruik.
Daarbij dienen bodem, grond- en oppervlaktewater in hun samenhang bestudeerd
te worden.
Bij positieve effecten kan gedacht worden aan de mogelijkheid om de
atedelijke uitleg in een 'zelfverantwoordelijk' hydrologisch systeem
onafhankelijk te maken van gebiedsvreemd (en vervuild) Rijnwater.

4.3 Veqetatie en fauna

Informatie over de bestaande situatie in de studiegebieden:
- een indicatie van de aanwezige natuur~QQrde~, -~als die zijn bepa~ld door

het voorkomen van bijzondere biotooptypen, soortenrijkdom, zeldzame
soorten, indicatorsoorten van aquatische en terrestrische veqetatie en
fauna (bijvoorbeeld amfibien, reptielen, zoogdieren, broedvogels, trek- en
wintervogels en voedselorganismen voor deze);

- een beeld van de regionale ecologische structuren binnen het plangebied en
het omringende gebied, met name in relatie tot hat regionale grond- en
oppervlaktewatersysteem en plaats en functie van vegetatie en fauna in de

ecologische infrastructuur.
De nadruk dient daarbij te liggen op vegetatiepatronen, migratiebanen en
broed-, fourageer-, rust- en ruigebieden van grotere dieren als
hoefdieren, roofdieren, water- en weidevogels.
Tot slot een overzicht van de aanwezige natuurgebieden.
De autonome ontwikkeling wordt bij de beschrijving betrokken, voor zover
deze tot verandering in de situatie leidt.

Bij de beschrijving van de milieugevolgen wordt aangegeven in hoeverre de
voorgenomen activiteit of de alternatieven leiden tot veranderingen in de
regionale ecologische structuren en welke consequenties daaraan verbonden
zijn voor de vegetatie (patronen, soortenrijkdom, volledigheid,
kenmerkendheid, zeldzaamheid) en fauna (isolatie door verstoring van
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migratiebanen, verdwijnen, verstoren voedselketens, soortenrijkdom,
kenmerkendheid, zeldzaamheid).
Verder wordt beschreven welke natuurgebieden (kunnen) worden aangetast.
Naast negatieve effecten wordt ook aandacht besteed aan mogelijk positieve
effecten. Bij verlies aan natuurwaarden wordt vermeld waar en op welke wijze
deze (eventueel) kunnen worden gecoepeneeerd.
Tot slot wordt ingegaan op verlies van nu nog aanwezige kansen voor
grootBchalige natuurontwikkeling bijvoorbeeld door de aanwezigheid van
schone grond, schoon grondwater en rust.

4.4 Landschap en ru~elijke kwaliteit

Inzicht wordt gegeven in de opbouw van het huidige landschap, met name een
beschrijving van de boofdstructuur.
De visueel ruimtelijke componenten van het landschap worden getypeerd in
ternlen van openheid, doorzichten, relief, schaal en de.cgelijke.
Een overzicht wordt gegeven van de optredende veranderingen in bet landschap
bij stedelijke occupatie, zowel in termen van directe effecten door
ruimtebeslag alsook in termen van herkenbaarheid van de resterende
fragmenten en veranderingen in de viaueel ruimtelijke karakteriatieken van
de onderhavige gebieden.
Verder wordt aangegeven hoe landachappelijke atructuren en elementen een
zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de ru~eli~ke Btructuur van de
atadageweatelijke alternatieven alamede aan de afzonderlijke 10catieB.
Inzicht wordt g~gev&n in de mogelijke relatiea tUBaen de etedelijke uitl~g

en het omringende landelijke gebied met inachtneming van de
beleidsvoornemene over de RandBtadgroenetruc~~uren de Ecologische
hoofdetructuur in termen van potentiee voor kwaliteit van landschap en
wooDlllllilieu•
Bij de laatste twee aandachtspunten wordt betrokken het afwegen van de
alternatieven alB positieve milieugevolgen.

4.5 Cultuurhistorie

Een overzicht wordt gegeven van bestaande cultuurhistoriscbe elementen in
het gebied (verkavelings-, wegen- en beplantingspatronen, dijken en
kaden,landgoederen, hofateden, archeologische waarden) en van de
landschapstypen die in Nederland of in Europees verband als karakteristiek
of zeldzaam getypeerd kunnen worden. De mate van gaafheid waarin ze verkeren
wordt voor zover relevant geindiceerd.
Daarbij wordt aangegeven of waardevolle elementen zonder schade zijn in te
passen en op welke wijze ze eventueel een bijdrage aan de inrichting kunnen
leveren.

4.6 Geluid, lucht en veiligheid: woonmilieu

De in het kader van de voorgenomen activiteit beschreven ontwikkelingen op
het gebied van woningbouw (met de daaraan te relateren voorzieningen en
infrastructuur) hebben negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, zoals
geluidhinder, veiligheid en luchtverontreiniging. Bij de beschouwing van de
gevolgen is in de meeste gevallen het volgende onderscheid van belang:
- hinder die zal optreden ala gevolg van aanleg en gebruik van de locatie

als woonwijk op de omgeving, inclusief de hinder van de aan te leggen
verkeersinfrastructuur of toegenomen verkeersintensiteiten,
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- hinder van buiten de locatie aanwezige bronnen voor de wijk,
De laatste categorie is mede bepalend voor de kwaliteit van het te
creeren woonmilieu.
In het MER zal worden ingegaan op zowel het nieuwe als (in algemene zin) op
het bestaande woongebied.

Een belangrijke bron voor hinder wordt gevormd door het verkeer. Daarom
zullen in het MER, voor zover mogelijk en noodzakelijk voor het bepalen van
de milieugevolgen, de volgende gegevens gepresenteerd te worden:
- huidige verkeersintensiteiten, inclusief autonome ontwikkeling;
- huidige railverbindingen en intensiteiten, inclusief autonome

ontwikkeling;
- te verwachten toename van de intensiteiten op bestaande en aan te leggen

wegen en railverbindingen in het prognosejaar, voorziene aanpassingen van
de bestaande verkeersinfrastructuur.

geluid
Een overzicht wordt gegeven van bestaande geluidgevoelige gebieden,
waaronder woongebieden, stiltegebieden, natuurgebieden, weidevogelgebieden.
Op kaart worden de geluidcontouren aangegeven van bestaande
hoofdwegen, militaire terreinen, railverbindingen en industriegebieden.
De situatie wordt beschreven onder invloed van de autonome ontwikkeling.

Beschreven wordt welke nieuwe geluidgevoelige gebieden onder invloed van de
voorgenomen activiteit 0f de alternatieven ontstaan (nieuwe woongebieden).
In algemene zin wordt een beeld gegeven van de veranderiDg Ln
geluidbelastiDg voor bestaande geluidgevoelige qebieden het en ontstaan van
geluidbelasting in nieuwe geluidgevoelige gebiec.en door veranderingen in het
aantal verkeersbewegingen op bestaande wegen en verandering in het
railverkeer (met indicatie van zones en eventueel te nemen maatregelen).

lucht
Beschreven worden de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in
verhouding tot de heersende achtergrondconcentL'atie.
Tevena wordt globaal i~nq0~~n op de gevolgen voor de gebieden die voor
luchtverontreiniging gevoelig zijn.

veiligheid
Een overzicht wordt gegeven van aanwezige gevaarbronnen, waaronder vervoer
gevaarlijke stoffen en mogelijk optredende veranderingen in
veiligheidsrisico's.

4.7 Indirecte effecten

Verder wordt bij de indirecte effecten in algemene zin behandeld:
- de effecten van de voorgenomen bestemmingsveranderingen op het

functioneren van het bestaande stedelijke gebied (in het bijzonder de
voorzieningencentra) en het (resterende) agrarische gebied;

- de gevolgen voor uitvoering van de doelstellingen van
landinricbtingsprojecten, wanneer te bebouwen locaties hierin zijn
gelegen,
de druk, die ontstaat op bestaande recreatieve voorzieningen: hoe deze
druk kan worden opvangen en welke afgeleide druk bestaat op gebieden die
kwetsbaar zijn voor intensivering van recreatief gebruik.
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In verband met mogelijke milieuachade door zandwinning wordt ook aandacht
besteed aan de verachillen tussen de alternatieven wat betreft geachatte
hoeveelheid ophoogzand.

Artikel 41j, lid 1, onder f van de Wabm:
Een MER bevat ten minate: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel d
beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven
gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de
beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen
alternatieven."

Tn het MER dient een vergelijking te worden gemaakt tuasen de gevolgen van
de ontwikkelde alternatieven. Tevena dient een vergelijking met de
referentieaituatie plaata te vinden. Sij de vergelijking van de
alternatieven zal een voorkeursalternatief en zullen meer thematiach
benaderde alternatieven betrokken zijn.
De vergelijking kan gebaaeerd worden op in het kader van hoofdatuk 2
ontwikkelde en geformuleerde normen en atreefwaarden van het milieubeleid en
zal geachieden op baaia van omachreven toetaingacriteria.
Duidelijk moet worden aangetoond hoe in de verschillende alternatieven aan
de doelatelling van het voornemen kan worden voldaan.

Artikel 41j, lid 1, onder 9 van de Wabm:
Een MER bevat ten minate: "een overzicht van de leemten in de onder d en e
bedoelde beschrijvingen ten gevolge van het ontbreken van de benodigde
gegevens."

In het MER moet worden ~~n~~;c ,welke van de benodigde informatie niet kan
worden geleverd en waardoor dit wordt veroorzaakt. Ook de betekenis van deze
leemten voor de bealuitvorming moet worden aangegeven. Daarnaaat kunnen ook
worden vermeld:
- onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingamethoden en in

gebruikte gegevena (b.v. inventariaaties en karteringen);
- gebrek aan bruikbar~ voorapellingamethoden;
- andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met betrekking tot

milieugevolgen op korte en langere termijn.

Artikel 41am van de Wabm:
"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, bij de voorbereiding
waarvan een milieu-effectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de
betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt ondernomen of nadat
zij is ondernomen."

Art ikel 41ak, 1 id 2 van de Wabm:
"Het bevoegd gezag bepaalt bij het besluit [bij de voorbereiding waarvan een
milieu-effectrapport moeb_ word~" gemaakt] de termijn of de termijnen
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alsmede de w~Jze waarop het het onderzoek, bedoeld in artikel 41am, zal
verrichten."

Artikel 41ap lid 1 van de Wabm:
"Indien uit het in artikel 41am bedoelde onderzoek blijkt dat de activiteit
in belangrijke mate nadeliger gevolgen voor het milieu heeft dan welke bij
het nemen van het besluit werden verwacht, neemt het bevoegd gezag, indien
dat naar zijn oordeel nodig is, de hem ter beschikking staande maatregelen
ten einde die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken."

Op basis van de Wabm zal te zijner tijd een evaluatieprogramma worden
opgesteld, teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende
effecten te kunnen vergelijken.
In het kader van het provinciale streekplanbeleid zou het eerste
evaluatiemoment kunnen plaats vinden naar aanleiding van over leg over
ingediende (inter)gemeentelijke plannen. Op dat mome~t zou kunnen worden
nage~aan in hoeverre het noodzakelijk is de verwachtingen en uitgangspunten,
waarop de besluitvorming over het streekplan was gebaseerd bij het
plantoetsing te betrekken.
Het MER kan reeds een eerste aanzet voor een dergelijk evaluatieprogramma
doen, door aan te geven welke verwachtingen en uitgangspunten het meest
kritisch zijn voor het bereiken van de beoogde milieukwaliteit. Deze kunnen
als aanbevelingen aan de gemeenten worden meegegeven.

De samenvatting van het MER dient de belangrijkste elementen van het rapport
te presenteren:
- motivering van het doel en het belang van het voornemen;
- de beoluitvorming waarvoor het MER dient;
- keuze en motivering van de redelijkerwijs in beschouwing te neman

alternatieven, waaronder het alternatief waarbij de beste bestaande
mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast;

- beschrijving van de uitgangssituati_ van ~~~ ~ilieu;

- beschrijving van de voorspelde effecten van de verschillende
alternatieven;

- een vergelijkende beoordeling van de alternatieven tegen de achtergrond
van normen en uitgangspunten van het milieubeleid.

De samenvatting dient voor een algemeen publiek als een zelfstandig stuk
leesbaar en begrijpbaar te zijn en een goede afspiegeling te vormen van de
inhoud van het MER.

Voor de overige presentatie-aspecten wordt nagestreefd:
- het MER beknopt te houden, met name door verwijzing waar mogelijk naar

de tekst van het ontwerp-streekplan Utrecht;
- de alternatieven op kaart aan te geven en het kaartmateriaal goed leesbaar

te presenteren:
- keuze-elementen, die van belang zijn geweest bij het opstellen van het MER

duidelijk gemotiveerd naar voren te brengen;
- eventuele afwijkingen van de richtlijnen te motiveren;
- achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbouwen)

niet in het MER zelf te vermelden, maar in bijlagen op te nemen;
- een verklarende begrippenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een

literatuurlijst in het MER op te nemen.
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Bijldge

Openbare bekendmaklng in Staatacourant nr. 245 d.d. 17 december 1991

UTRECHTGG

GGI) r< 0 IJ INC I L~~~~)
~~~)
Startnotitie milieu-effectrapportage
woningbouwlocaties streekplan
Utrecht
Dc Slallnolilie M,lieu EffectRapp<>rtage (MUI) WonU1uhoowlocalies
Streek..'a" Utrechl Iiot mel in'l"nll van 2 J"n"ar' lot 2 lell"'ari 1992 voor
een leuer ter in/a9~ Ifl (Ie hilJ"u:heek van he( pfovlnciekantoo(
(Gahle,laan l!:i, Ucrechll, va" he: provH1Ciehuos (AchIer Sinl Pieler 200,
Utrechll en 'n de (Jen",enteh'"1I"n en opcnlliHC h'hl,olheken in de
provinclC Ulrecht.
Vaol tnfnrnll,tie over de stf'ltn(dlllf~ kunt II COllltlcl OpnClIlp.n nlet etc
heren n.H. Polman 01 M.H. Co,"~I,ssen, leI. 030 - Stl 32 41158 24 90.
Vour hcstclllnUCfI kUllt tI COlll.1el 0pllelllen olel 'ow. n. Esvelc1.
tel. 030· 51l 22 2U. U" kosten von de slallnotil,c hedr;'!JclI I !:i,30 (incl.l,

M.E .R-llrocec'nre
VOOI de prUVIlH.':1O Ulrechl is cen nlCtlW streekpfall If1 voorbcrcidifltl.
Daarhij is ollder n'ccr de plannlll(J aan de or tie van woninghouwlocaties
van 4.000 wonlllgen of llIeer. Om llll,chlle krilgen in de miheu-effecten
veln do rcaliserinu vitn clcle wOrllnyhotJwlrn.:atit.!s. is ,l.lraUe' aan UP.
slreekplanll(OCed.'re een h~Jln gemaakl lIlel hel opsleUen Vllln e<:11

Milieu-Effec:tR&t>flort (MEm.
De slartnolilie is de c.~rSIO stap III dC/e In.c.r .-ruocc(hlre. Oaa,in staat het
vOOrnemCtl van de pruv,neir. Ulf~d't 011' IJlI de vaststcllinu van her
nieuwe slroek.,lati Ulrccltl UIOk Worlll\~IIJc)uwloc(tlICS(If) te ncmen. Voor
het stadS{)f!woSI Utrccht O;\ill "t't o,n de pl,lf\nfHU Vitll localies Your in
lutaat e.l. 2H.500 woninuen; VO(l( hel SliHhHcwcst A",crsfoort 001 'ocaties
VOor ca. 13.000 w()llill(jen. In d.- Sld,l"ul,I,., 's ook heschreven op welke
WlllO toealics en altcrll31;cvCI1 \'·.ordtHl onderlocht.
Op hasls van tic advic/e" van \·.ellelq"-c adVlseUfS en van de
insnraakreaclies w()l(lep. <Ie richtlijnen vasl!Jcstehl, waaraan hel on Ie
stelle" M,lieu·effeclrapport fIlo~1 voldoell. Ilut M,lwucffectrallp(.lft d,ent
Ulloindelljk vaar pfnvinciale Sla{~l\ .lIS Il1llteu·tnfOflnalichron h,j het
n\.1ken van keUlen vour dc gfolC wonlflul:ouwlocatlcs.

Inspraak
[ell leder kan in de pertolle van} lalluar, 101 2 februar; schrilttllojk
opmerkin\len makeo over de O\J Ie stellen rtchtlojnen voor het MER.
Inspra"kreacties kU'lIlen worden gertChl aan: Gedeputeerde SIalen van
Utrecht, t.a.v. bureau piallolllw,lo.kelrng van lie d,enst Auimle 8< Groen,
PoslIHls 00300, 3508 TH Ullech:

Gedepulee,de Slille" vall Utrecht
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Bijlage 2

nr. !datum

I

inspraakreactie en adviezen

persoon of instantie

1.

2.

920131 Regionaal Beraad Utrecht

920129 :Burgemeester en Wethouders van
:Amersfoort

Utrecht
I
lAmersfoort
!

3.

4.

s.

920127

; 920130

1
·920202

Inspectie van de volksgezondheid
voor de hygi~ne van het milieu

\voor Utrecht (advies)

I

:Vereniging "Bewonersbelangen
I Nieuwegein"
I
I
\
: Burger en Gemeenschap

lUtrecht

:Nieuwegein
•

!Vleuten

6. 920131 I Directoraat-Generaal Rijkswater- ~Nieuwegein

: staat directie Utrecht

-,
I.

8.

9.

920122

920131

920131

Het College van Burgemeester en
Wethouders van Leusden

Stichtse Milieufederatie

J.F.M. Kloppenborg namens
, Vereniging Aktie Amelisweerd/
i Vrienden Amelisweerd, Werkgroep
! herstel Leefba--heid Oude Stads
;wijken KNNV Vereniging voor Veld-
biologie, afdeling Utrecht, NJN
Nederlandse Jeugdbond voor Natuur
studie. district 5

Leu;den

De Bil t

\
'Utrecht

920130 Het College van Burgemeester en
Wethouders van Utrecht

Utrecht

11. 920131 Landbouwschap, Gewestelijke raadUtrecht
voor Utrecht

13. I 920210

920206 I Het College van Burgemeester en
j Wethouders gemeente Bunnik

12.

I
I

Directeur Landbouw, Natuur en Open~

luchtrecreatie in de provincie
Utrecht (advies)

Bunnik

Utrecht

14. 920206 Henk van de Grootevheen

5. 920220 Commissie van de m.e.r.
(advies)
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Bijlage 3

Overzicht van eerder genomen besluiten

Ruimtelijke Ordening

- Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex, 1991)
- Werkdocument "Geleiding van de mobiliteit door een locatiebeleid voor

bedrijven en voorzieningen" (1990)
- Perspectievenschets Ruimtelijke Ordening - 2015 "De toekomst getekend"

(1991)
- Overlegnota ter voorbereiding van het nieuwe streekplan van de provincie

Utrecht "Op weg van schets naar plan" (1991)
- Interprovinciale Verstedelijkingsvisie op de Randstad (1990)
- Streekplan Utrecht (1986)
- Structuurvisie Utrecht 2015 van het Regionaal Beraad Utrecht (1990)
- Contourennota Intergemeentelijk Structuurplan stadsgewest Utrecht (i.o.)

van het Regionaal Beraad Utrecht (1992)
- Intergemeentelijke Structuurvisie Gewest Eemland (1992)
- "Groene Hart"; nadere uitwerking Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening;

plan van aanpak ROM-beleid en de Bestuursovereenkomst Uitvoeringsprogramma
Groene Hart (1992)

Volkshuisvesting

Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig (1990)
- Provinciale Nota over de Volkshuisvesting in de provincie Utrecht (i.o.)

Milieu

- Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP-plus, 1990)
- Derde Nota Waterhuishouding (1989)
- Milieubeleidsplan provincie Utrecht 1992 - 19~6 (i.o.)
- Uitvoeringsprogramma milieubeleid provincie Utrecht 1991 (1990)
- Grondwaterplan provincie Utrecht (1987)
- Grondwaterbeschermingsplan provincie Utrecht (1988)
- Waterhuishoudingsplan provincie Utrecht (i.o.)
- Uitwerkingsplan Stiltegebied provincie Utrecht (1990)

Uqterkwaliteitsbeheersplan provincie Utrecht (i.o.)
- Provinciaal A£valsto!£enplan II (1991)

Landbouw, Natuur en Landschap, Recreatie

- Structuurschema Landinrichting (1986)
- S~-~ctuurnota Landbouw (1990)
- Structuurschema Natuur en Landschapsbehoud (1984)
- Natuurbeleidsplan (1990)
- Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht (1992)
- Meerjarenplan Bosbouw (1986)
- Structuurschema Openluchtrecreatie (1984)
- TROP provincie Utrecht
- Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (i.o.)

Verkeer en Vervoer

- Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1990)
- Verkeers- en Vervoerplan provincie Utrecht (i.o.)

Economie

- Rijks Regionaal Economisch Beleid
- Provinciale Nota Economisch Beleid

(i.o.= in ontwikkeling)
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Bijlage 4

MU.IEU-THEMA'S BIJ WONINGBOUW

4. I Beleidsdilemma's

By het afwegen van milieubelangen by beslultvorming over woningbouw
I1jken de volgende beleidsdilemma's relevant:

1. De milleudoelSle1lJng om zuinJg met ruimte en energ1e am te gaan en de
automobiliteit te beperken leldt tot relatief compacte woonmilieus met
hoge dichtheden. goed openbaar vervoer. voorzienmgen in de buurt en
een autovrtje of autoluwe lnr1chting. Een dergel1jk woonmilieu sluit
slechts op een gedeelte van de won1ngvraag in het Amersfoortse en
Utrechtse stadsgewest aan. Ter aanvulltng op het bestaande (stedel1j
kel bestand zal behoefte zijn aan Iaagbouwwonmgen met tuin in een
ruime verkaveUng.
Dl1enuna: MWeu.zuJnig bouwen confllcteert tot op ukere he>ogte met het
voomen In de Bnnilltatfeve wonJ.n.gvrug.

2. Laagbouwwoningen realtseren in een lage dichtheid sluit weI aan op
andere milieudoeJstellingen. In een 'ecoIOg1sche' wijk kunnen optimale
mogel1Jkheden gecre~erd worden voor zelfreinJgende watersystemen.
zonne- en windenergie. ontzien en/of integreren van cuhuurhistonsch.
landschappelijk en ecologiSCh waardevolle elementen en structuren. die
daarooor een positieve biJdrage leveren tot de ruimteliJke kwalttelt.
Milieubedreigende infrastructurele Ingrepen (ophoging. ontwatering.
aanleg van verhard oppervlak) ziJn in mtndere mate noodzakelijk.
Afval(waterlstromen ziJn mtnder groot.
Dilemma: EcnlvgUch bouwen confllcteert met de kwantltatleve wcmmg
vrug.

4 .2 Milieubenadenng biJ locatiekeuzen

Voor iedere Iocatie ziJn verschillen in de milieugevolgen biJ een
eventuele aanw:tjzing als woongebied afhankel1jk van de gegeven ge
biedskenmerken. Deze verschillen kunnen door de keuze voor de inrich
Ung worden vermtnderd of vergroot.
Daarom is het van belang per locatie na te gaan:
a. welke negatieve of positieve milieugevoIgen treden op by bebouwing

van de locatie.
b. met welke maatregelen kunnen negatieve effecten worden venn1nderd

of voorkomen.
c. welke eisen of beperkingen worden aIs gevolg daarvan met betrekking

tot de inrichUng vastgelegd. HlerbU kan worden gedacht aan "geen
hoogbouw mogeliJk". 'bepaalde deelgebieden met bebouwen". "grond-
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waterpe1lverlaging vert11.Uden". "ecolog1sche verbindtngszone inpas
sen". "intact laten van de bodemopbouw" etcetera. Met behulp van
deze gegevens kan de bouwcapacltelt van een bepaaJde locaUe in het
kader van een milleuvrtendel1Jke aanpak nader worden bepaaJd.

In blJgevoegd schema worden deze relatJes vanult milieudoelstellingen
als invalshoek toegelicht.
Het schema kan gehanteerd worden b~ het opstellen van relevante al
ternaUeve ontw1kkeltngsmodellen en btJ het samenstellen van een
(meest) milieuvrtendel1Jk alternaUef.
Het geeft aan welke mogellJkheden er ziJn m1lleudoeLc;tell1ngen te rea
llseren bij bebouwtng van locatJes met verschillende gebledskenmerken.
Tevens wordt aangeduld welke tmpllcatJes de keuze van een bepaalde 10
catle heeft voor de 1ru1chting. HlerblJ wordt onderscheid gemaakt tus
sen belemmertngen in de 1nrtchttngsvrijheid en r')tentles. waarop zou
moeten worden aangesloten om tot cen mllieuvrtendellJke 1ru1chting te
komen.

Schema:
milleudoelstellingen. gebledskenmerken en 1ru1chting (potentJes en belemmertngenl

milieu- gebied8kenmerken inricbtiol: inricbt1Dg: poe./Degat.
doektellln«eD mWeupotende8 belem.meringen DeYeoeffecten

ene"gtebespar1.ng:
voorkornen voomentngen/werken/ autoluwe l!'M('htlng + beperken automob.
onr:"''''''' ~ recreatle op + zu1nlg rulmtegebr.
verbrulk/gebrulk loop/fietsafstand - woningvraag

Indlen met: functlernengtng voldoende - m1nder zutnJg
meuw In wlJk draagvlak rulmtegebrulk

ceotrale l.tgg1ng compact bouwen draagkrachtbodem + zutnJg ruimtegebr.
- zandwtnntng

bestaande opgaande
beplanUng wtndwertng beplanttng sparen + ecologtsch

gebrulk openl.tgg1ng wtndenergte mogel1Jke bouwhoogte - hinder wtndmolens
onuttputtel1Jke
bronneo tndtITerent zonne-energte m1nder verkave11ngs-

VT1Jheid

gebrulk elndlge I.tgg1ng nabIJ autoluwe tru1chttng + beperken automob.
bronnen good openbaar vervoer + zu1nlg ru1mtegebr.
selectlef

tndlen n1et.: voldoende draagvlak
meuw reallseren

korte afstand oaar + minder
autobestemmtngen auto1dJometers

nabfJheld energtebroo benutUng restwarmte
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milieu- gebleduenmerken LnrlchtJng: LnrlchdDg: po4II./ne!lat.
doel8teUingen milleupotend_ be~en neveneffecten

mtnlma11seren welnlg waarden weln1g potentks -/ + verplaatsen
landschappd1Jke aanw=tg ved vr1Jhe1d ander gebrulk
hydrologJsche
ccologJsche geomon. waarden aanslulten op rd.~f ruet ophogen/vergravcn
schade

nat gebled waternJke tnr. drooglegg1ng + mindel' hydro
lielfrein.tgende Invloed omgev1ng
watersystemen

grondwaterrelaues gebrulk. handhaven + zie hoven
met orngevtng: kwel schoon water

Inz1Jggebted lnfiltrat1e schoon weln1g verharding + zie hoven
water bevorcleren

aardkundtge Inspelen op. beperkt + karakteristiek
cultuurh1st. benadrukken. verkavellngsvriJheld gebled
archeologl.sche Integreren; vergravtng venn1Jden - kost ruimte
clementen e\gen karaktertsUck

ecologlsche relaties ecologische vemln- beper1dng - kost ruimte
ding opnemen verkavellngsvriJhe1d + meerwaarde In

gebled
+ spaart waarden

orngevtng

wa.ardevulle flora handhaven: zie hoven - z1e hoven
beplant1ngseJeme.....ten Int.egreren + z1e hoven

wa.ardevulle fauna Integreren met dod- - zie hoven
gert<:hte ecotoop- + zle hoven
Inr1chting

kwetsbaar aanzicht zorgvu1dige Inpassing
gecn hoogtouw?

weren
mllleuh1nder

geluldzones
vetligheldszones
bodemverontreln1g1ng
bedrlJven

maatregeleIL
zoneren
afschermen
saner1ng
verplaatsen

+ plaatsel1jke
milieukwalJtelt

- kwal1tett elders
- ruimte elders

4.3 Het meest milleuvrtendeliJke alternatlef

Omdat uU het voorafgaande matertaal blJjkt dat een model vanult
bepaalde milleudoelstell1ngen positlef en vanuit andere negatlef kan
seoren. is het de vraag of ex- In het MER sprake kan ztjn van ten
meest milleuVI1endel1jk alternatlef.
Als bespartng van ruimte en energle voorop wordt gesteld. zal het
woongebled gekenmerkt zjjn door een compacte bebouwIDg en door een
verkeersontsluit1.ng. dJe voorrang geeft aan openbaar vervoer en
fietsverkeer. Ecolog1sch bouwen bledt mogellJkheden voor ontzien en
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tntegreren van ecoIog1sche waarden en beperken van afval(water)stro
men. maar Ieldt tot lagere dichtheden en minder mogelijkheden voor
openbaar vervoer.
Onder d.1t voorbehoud voIgt hieronder een algemene l1jst van aan
dachtspunten voor een meest milleuvrtendeUjk altematlef:

- w goed mogel1jk aansluiten op de Uggtng van werkgebleden. recre
atiegebleden en voorztentngencentra ter beperking van de automobl
Utelt;

- w goed mogeUjk benutten van reeds aanweztge voorzieningen voor
verkeer en openbaar vervoer;

- verkeers- en vervoerstromen roveel mogeUjk bundeIen;
- w min mogelljk aantasten van reglonale ecoIogtsche structuren.

wals de ecologslche hoofdstructuur. ecoIogtsche verblndingswnes
tussen open gebleden. geomorfoIogtsche en hydroIog1sche systemen
van regtonale afmeUngen. reglonale grondwaterstrorntngen. d.1e over
grotere afstand 1nz1jggebieden verbtnden met kweIgebieden. rust
en fourageergebleden voor grotere dleren wals roof
dleren. water- en weidevogels.

Van beJang voor het klezen van de Iocatie van het meest milleuvrten
deUjke altematief zljn de mogelljkheden om met de volgende aspec
ten blj de 1Illichttng rekentng te houden:
- voorzien tn overgangswnes naar het buitengebled met oog op tegen

gaan van ultst.ral1ngseffecten van onder andere de recreatJeve druk
op waardevolle kwetsbare elementen;

- beperken van de hoeveelhetd te verrichten (geo-)hydrolog1sche of
bodemaantastende tngrepen bljvoorbeeld door selectief opriJden.
beperking van hoeveelheld te gebruiken prtmaire grondstoffen:

- m1n1Inaliseren van de overlast van de aan te Ieggen woongebleden
voor de omgevtng (geluldorodukUe. verkeersdruk. Iuchtverontrelni
gtng. muele OVClIdst. ··~rontre1n1g1ng van gror -l. en oppervlakte
water);

- toepasstng van mllieuvrtendeUjke methoden van energlevoorztentng
(wnne-. wtnd-energle. stadsverwarmtng. warmte-krachtkoppeling) en
beperking energieverbruik;

- toepassen van ml1'~uvrtendel1jkewaterretntgtngssysternen;
- het cretren van voorztentngen wat betreft geluldoverlast. trtl-

llngshJnder en htnder van luchtverontretntgtng en stank. verkeers
veJligheld en veUJgheld (kans op calamttelten):

- optimale aanpak van bodemsanertng en bodembescherm1ng.
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Bijlage 5

MER Woningbouwlocaties

Streekplan Utrecht
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Bijlage 6

KAART 2: Ontwikkelingsrichtingen Stodsgewest Amerstoort

KAART 1: Ontwlkkelingsrichtlngen Stadsgewest Utrecht
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Aanvullende ~ichtlijnen voor de inhoud
van het milieu-effect-rapport
Woni~gbouw:ocaties Streekplan
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1. INLEIDING.

Het "glastuinbouwgebied" Vleuten-~e Meern en het daarop aansluitende
Utrechtse grondgebied tot aan de r~jksweg A2 wordt a:snog bet~okken bij
de integrale streekplanafweging van grootschalige woningbouwlocaties in
het stadsgewesL Utrecht. Op grond van het voornemen wo~dt dit gebied
tevens bet:okken in het Milieu-effectrapport (MER) ~oningbouwlocaties

Streekplan Utrecht. Voor de eventuele realisering van ~loningbouw in het
"glastuinbouwgebied' Vleuten-De Heern is het noodz2kelijk de bestaande
Kassen te verplaa~ ~ ... :::" het VINEX-Star-tconvenant d.d. ':'8 maart 1993
wordt onder andere het voornemen u~tgesproken tot ver-plaatsing van de
bestaande kassen naa: de Ha:melerwaard e.o. De oppervla~te van dit
(eventuele) n~euwe glastuinbouwareaal zal netto ca 2~6 ~a bedragen.
~aarmee wordt ruimte geboden 'lOa: de a1 aanwez~~e glastu~nbcuw

:Harmelen ca 26 ha, Vleuten-De Mee:n :a 12Q ha), a1smede 'Iocr ca 62 ha
ten behoeve van ontwikkelingsmcgel~jkheden.

[Jet is dan ook
lijne:; voor de
2 ':.!m 5 aan ::e

noodzakelijk de op 31 maart 1992 vastgestelde Richt
inhoud van het ~~R ~et de hie rna opgenomen hoofdstukken
vu~:e!1.

Per \)rief var:. 2 maart lS93 ~s cie C:C:f'Jl1~SS~e voo~ ::? m:1~eu-effectraDpor

tage ~:; de gelegen~eid geste:d ':.e advise~en over e·:en::uele richtlijnen
voor de aanvulling op het MER.
Een o;)enbare bekendmakir,g r.ee:':. :;laa~,s gehac: 0: _ :-:;aac~, :,993 (zie
~ij~3ge :) t ~a3rna ee~ ~eder ~c: :6 ~aart i~ de ~~~ege~h~ij ~s ges:el~

s2hr~~:~~~_~~ te ~ea~e~p~. 30ve~~~e~ ~s ee~ aan~a~ ~~~S0nen e~ lnsta~

~~~S ~~er j~i2f op j~ ~0()gte g~s:~:~.

De werkg!:"oe? van de ':DITUT',iss:e ';i_'\,-'~ '":~ ~1.'2.r. 1 die ges.=iviseerd heefr,
over het opstellen van de :ich::i~~e~ voor het M~R woningbouwlocaties
Streekplan Utrecht, heeft ook he':. advies voor de aanvullende Richtl~jn

en opgesteld. Deze aanvullende ?~Cr:L:~J:,en z-J'- ... ede ,;ntleend aan ~it

advies en aan de andere schri~teli~ke reacties. ~en li~st van deze
reacties is opgenomen in bijlage 2.

Aangezie~ de a1 vastgestelde ?~cr.':.:~jnen z~ch r~,:hten o~ de te onde~

zoeken aspecten me':. be:~ekking tot je locatie-a~weging 'lear woningbouw,
zijn ze i~ d~t opz~ctt ook voor 1e toegevoegde 10ca:ies van toepassing
(glastuinbouwgebied Vleuten-De Meecn en overig geb~el tot de A2). De
milieugevolgen van ve~plaats~ng va~ het glas':.uinbouwgebied zijn echtec
in de vastgestelde c~chtlijnen ':.e wein~g specif~ek aan de orde gesteld.
em die reden is hieronder een aan':.a: aanvullende aandachtspunten
ge:-or~1Uleerd.
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2. PROBLEEMSTELLING, DOEL,
BELEIDSKADER EN BESLUITVORMING

In het MER wordt aangegeven welke ontwikkelingen hebben geleid tot het
voornemen het kassengebied naar de Harmelerwaard e.o. te verplaatsen.
In verband hiermee wordt mede naar aanleiding van de inspraakreacties
en adviezen antwoord gegeven op de volgende vragen:
- Wat is de inhoud en de status van het gesloten startconvenant?
- Hoe past het voornemen in het landelijke en streekplanbeleid, o.a.

met be trekking tot het Groene Hart?
- Welke andere locaties zijn in beschouwing genomen en waarom is de

voorkeur naar genoemde locatie uitgegaan?
- Van welke ruimtereservering wordt uitgegaan en hoe is deze tot stand

gekomen?
- Welke besluiten moeten nog worden genomen om de verplaatsing te

realiseren en hoe wordt de verplaatsing georganiseerd (individueel of
collectief, zie ook onder hoofdstuk 3)?

- Welke ruimte is er nog om op basis van de resultaten van het MER op
het voornemen tot verplaatsing terug te komen?

- In hoeverre heeft de uitbreiding van locaties nog gevolgen voor het
gehanteerde woningbouwprogramma voor Utrecht, mede ook in relatie tot
het recentelijk gepubliceerde Trendrapport?

- Waarom wordt de VINEX-locatie "kassengebied" wel in de aanvulling
opgenomen en de VINEX-locatie Schalkwijk niet?

3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT

De aanvullende locaties worden beschreven volgens het al eerder door de
Commissie voor de m. e. r. aanbevolen systeem en 10k opgenomen in de
alternatieve ontwikk2lingsmodellen. (Zie hoofdstuk 3 van de op 31 maart
1992 vastgestelde Richtlijnen). Voor zover bekend kan reeds worden
ingegaan op te nemen maatregelen inzake de bodemsaneri~g.

Wat betreft de verplaatsing van het glastuinbouwgebied zal voor zover
in het kader van de m.e.r.-procedure al beschikbaar een aantal gegevens
worden geleverd, die bepalend kunnen zijn voor het ruimtebeslag en de
te verwachten milieubelasting:
- Hoeveel bedrijven zullen zich ongeveer vestigen?
- Wat is de aard (personen- en vrachtverkeer) en de omvang van de

verkeersattractie en verkeersproductie?
- Hoe wordt het gebied ontsloten (over bestaande of nieuw aan te leggen

wegen)?
- Wordt het gebied op een riolering aangesloten?

In welke mate zal kunnen worden voorzien in collectieve voorzieningen
voor restwarmtebenutting, warmtekrachtkoppeling, regenwaterretentie,
waterzuivering, recirculatiesystemen en dergelijke (zie bijlage 3).

Voor zover relevant wordt ingegaan op varianten wat betreft
o~tsluiting. begrenzing en fasering (bouwtempo).
Tot slot wordt ingegaan op mogelijke mitigerende maatregelen, zoals
schermen in verband met lichtoverlast, aanvullende (rand)beplanting,
beperkingen voor het (individueel) onttrekken van grondwater.
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4. BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN GEVOLGEN
VOOR HET MILIEU

Bestaande toestand
Bij de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de
milieugevolgen zal in grote lijnen worden uitgegaan van de reeds op 31
maart 1992 vastgestelde Richtlijnen.

Bijzondere aandacht vraagt de huidige milieu-situatie in het bestaande
glastuinbouwgebied wat betreft kwaliteit van water, bodem en lucht.
Wanneer hierover in het kader van de m.e.r.-procedure onvoldoende gege
vens zijn, kan gebruik worden gemaakt van gegevens van vergelijkbare
kasscngebieden.

Ook de huidige situatie van het milieu op de locatie in de Harmeler
waard e.o. wordt vastgelegd met ~ehulp van de aandachtspunten in de
eerder vastgestelde Richtlijnen.

Milieugevolgen
In aanvulling c~ de eerder vas~gestelde Richtlijnen voor de milieuge
vo:gen vraagt in verband met het glastuinbouwgebied ~ijzondere

aandacht:
a. in de Harmelerwaard:

- emissies van meststoffen en bestrijdingsmidcelen naar water, bodem
en lucht;

- invloed op de hydrologie (door waterontrekking) en de kwaliteit
van het water;

- (daaruit voortvloeiende) invloed op flora en fauna en natuurgebie-
den;

- overlast van licht, visuele hinder;
- verkeersoverlast;
- beinvloeding van het woonmilieu;

b) in Vleuten-De Meern:
(eventuele) positieve milieugevolgen in Vleuten-De Meern als
gevolg van de verplaatsing;

c) algemeen:
(eventuele) positieve mi:ieubalans, doordat het nieuwe kassenge
bied milieubewuster kan worden ingericht.

5. PRESENTATIE

Terwille van de samenhang en de overzichtelijkheid worden de aanvullen
de gegevens in het MER verwerkt.
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Cpenbare bekendrn.ak.ing ~.n Stlll1Uoou.rant m'. 42 d.d. 3 n:uLlu't 1995
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A..nvulfing milieu-eff&ctrepp.·)rtIl9li1 woningbQuw,
lac:atie$ Streekplan Uuecnt 1":1l't Mt studiegebied
"glastuinbouwgebied" Vfwtof':-Oe Meern/aansll);tend
Utr~t$grcndgebied tot un rijksweg A2.

fer vuort>ereldlll\i1 v')!) !'~I ',iSut'l.Q slre8kplan veor de il~QV' 1l\,I~

Utrec'1t werdt "I.-I ·9Ia$tuinlxl'~wg~tljed· V!eUl~~-OIt M1?9r ... en
het, ""$lu:ren<.Je UlrochlSQ grondgebi@d (tot aa" de ri:lc,>w~ IVI
ail:nog !:>G:roic:<It"l in h"c '.i",(lillc;ebiud voor t'lit Miliev·effaet·
la;)port Wt:ninJX>u.... ::X:8t;e:l. Ji! toe ,e ~ge" \febieo t'iect
'\lir.-te VON :!e t:c JW va:" \u$sen de llJ ~ 1Sdui,end woningen.
')e /Illf'ieic:ng Clll!:!~C1: IS "~l voo "111? men em fha.- .. 'JOlc dit ~~bll!{]

'l'led~:e belrekice"l :f'l de h:e .. r:i1e srr~l:pl:lnafw1K1jng \far, ce
.TIO{iElijk.neden "e·or "ro<)!gctl.ll:ig~won'1'l9OC'J,yt:x~tiesin r'Qt
.UldSOolWlh"1 U-r~ht C:Jdnr~ l'J,1 81 btit~'oUc~n da bouwfoeatit;.. ,n
1& Qebipden; VI6utOr.-De ~"E<e'ro t~l\d gl/muinoovwglfbied"),
~OIJt~I1-7.\i;O ll'r' Ri!f'len~vg. Het "GJll~UlrbOI)Wgebied"tvn: ~()(,
dl&f'l(~R builS" ~$(I'>O~""iq,lgt:l~ter In il~;tcNjn~ \la~ de ~slt.Jh.

"(Jmi:-;g ever oe Ui1V06rTr-tg \/;ln de V'f1roe NOH ovt'r ~~
f!'Jl/"tAliike (Jf'CIening . Extra 'V1NE)(.'
'/c-or de ewntuele f@alt$ering van WJn:rl~bolJW in het "g~swn
ooJWgebie-;j" 'IIe:l!en·Oe MIHrn:al ~~ n¢od;;."etl)~'djn <,;.m diI
tlttSt8aflClll lcaS88.' te verf"aauen 'IM' df'l Hd~rnBI.I'I'\ ..adM a.o.
De mir"!imaie OI'P(}·'VI~ktlf \llItl :::Jit l1illuWe g:astvi~bot.IWar>"....aa~z.af
l"eno ca, 200 hl!. be(l:'a-;~n De':11 conse</llentie van de .V'!ll1tuele
wtlnhgboww I" >·et Demande gla&1uinboUWQebiM Vieulen·
De Meem wordt in dG ;r.i1ot·J .....ff&t'tilCllolt1fi<je betrokl'..,n.
~ 01' 31 mutt 191i12 \'ast~"$le~d4" Rict\tiijne" VOGf dE int1t Xl V8n
t'et Mihe ...~e<;t~a:>pcr. wonj"lthoL:w~¢ellfies Stree-:pllln Litr"lehl
kliMA" e~ d.ue b. ''o/,n'''9 V,J'l .oeplrIslf'll.3 word• ., lie ,~r-d.

C>e lIa rlvul';~iI ·..·<jlm 1:11" ...'<la' \/t!rwerkt '1"\ de fT,'!ie ... ·effectrafJl-'or.
t~6 llOOr ckt w<mingbouWlTlOg,.";·k"o&:Jen in het geheie stads
glJW9Sl Utreeht.
HIM Mifieu·Effectrlllppe!t WO"""l:lcov"'ioe"ti~,S~reekpl3n U1N:::N
WOf'dt in de loop 'Illn '~3 sam,:n 'T'et hat Of'>lW~rp •..-an her
ttr~kpJIIn·U :reent \I~r oe in$F;;"~. tel inlll;/e Qelegd.

Inspl1lstl
~el'l iee", bn t·~,t 16 rn~Hj!t ,~;;; s.:~r;teiljl( opmerki"l{Je;'\ (11<1",on
')Ver tWI ~anV',Jllt:,~ ..Ill" "",t "1ER· ...uC'E!gebied vOOf' het stl't:SiJ<:l·
~ j'-"t?Cht. met te>ep.r.mr'Q Vll', d~ '''·''.NfijMf'l d.~. 31 maar:
'~2,
l~raakl1)aClie$ hl'1rler. '~oroe,' ~er ,:nt 1111'1: Ge,1£lpullMlde
Staten vall UlrffCht, La... bll'@3u pl.~:10"twikkelingvan de aienst
Huit'Me & <.~roel'. ""lit~iJ~ 3C:lOC. 3!:>Od iri ')irecht

Informlrti.
Voor info,m"ti~ i<vnl J (';o'1Ul.. ~ ('pnemell met R.M. PQln,Qn.
tef. 030 • 58 32 ,.'. De YOten~ef.oerrtde STvkkel" kt.H1Mn worda;- I
,rH)e:ie:'\ in het pfOv'nci,,'lur!' \.o\.::nter Sint f"ieter 200. U1reentl, tier J'
:>f'O\"1f\C,@lcal'l!ocr IGcl,ile,"dan '5, L'tflld'.t) en in ~ gerneenlE'"

• huizUl tf! Utrecht, V,eLNf1 el'l ~",..~lel", ~





BIJLAGE 2

Lijst van inspraakreacties en adviezen

Inr-I datum persoon of instantie plaats

1, 93-03-11 Stichtse Milieufederatie Utrecht

2. 93-03-15
93-03-30

De Vink & Lanen Advocaten, namens
Vereniging Harmelerwaard Veilig en Groen

Utrecht

3. 93-03-17 Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
Inspectie van de volksgezondheid voor de
hygiene van het milieu voor Utrecht (advies)

Utrecht

4. 93-03-15 Landbouwschap. gewestelijke raad Utrecht Utrecht

5. 93-03-12 Belangenvereniging voor Schalkwijkers Schalkwijk

6. 93-03-17
93-04-13

Burgemeester en wethouders van
Harmelen

Harmelen

7. 93-03-15 Burgemeester el. "c:t.:1ouders van
Houten

Houten

Utrecht

!
i

J
Utrecht

~.~-~-------

(advies)Commissie voor de ;]1.e.[.

Minis:erie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij
Directeur Landbouw. Natuur en
Openluchtrecreatie in de provincie
Utrecht (advies)

L

93-03-24

93-04-

E.

9.
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BIJLAGE 3

Inncht!ngQapectt:n verpLutalng glutulahouwgebied.
Vleuteu/I)e Keem

£en =lle:;.w glastuinb(Juwgebled kan ,)p verschi.t:ende maruercn worden of"tw1k:keld. !.nger1ebt
.::r1 beheerd.
\'an belang is of sprake is van:
- L'1dMd..ele \'esti4ln,g van gIas.tui;-LboU"~Jvell:

- project"'e~t1g1ng ~l1et ee:l relat:1ef ~aag collectief niVe3.14.;
- proJr:dvesrj!!'rItg met een rt"·lat1ef hoog col.lectlef n!veau.
Het veriehil tussen rie ee:-ste en de laatste tw« is ~end veor het 111 de hand ltun.r.en
houden var~ de uu!.leu-effecten. omdat in de project....r.stlgtng 1.."'1 principe moge.!1Jkhed.en
ilanW-=z:1g z11n milietl-inve3:'!:rtn.gen dle het Ln:fivtdue1e bedr1Jf t.r. tx;ven gaan collecrtd
te organ1serer•.

M1ite-...t-effecten Zi.ln in hoge mate afrlllnkel!.!k van de procuktie-condlties die in de
(prOject)·vest:.g~;gt-boden (lnmnen,1 wGroen en de vereister.. die de overhf'..id stell

door overhe1d en tulndel"S<.TgaIiliatles ge7.amen.lijk

bmto I netioverhoucUr.g rnogehJ1dleden Ban

te ge\'en? (foer becU1Jf is een
~ndEl>el. de C'ver1.ge smt. moet anders

:J.ieuwe

nieuw locatle mogel1jk.'eden om aan
gastu.."bines aJ6 WKK·tnstallat1e in t ..

lucatie ill'ogel1jkheden om (na eventue1e
de recln;t..iliitiesystemen op (stedellJke)

in de
tnhvw:1

e<-1)r~:-;m!.~h

Condities KUI1Il~n worden geboden
1."'1%ake:
- de energ1evoorzienlng: ~Jn er op de
restwannteb~nut:mg t~ doen. midde1gr'Jte
5chakelen. ttc.?

.' de Wlitervoorzien1..."lg; zij n e...
coCectieve regt>.nvraterrete.ntie
zelfvoor~en1ngs6"laC! van 5~

geo:.-gnniseerd worden,)
- de waterdfvoer; Z1Jn ,.,..
('vJj~tieve'. '1'OO[~luivering) ('1

rioleringssyst(:men M.n t~ sluite:.1;

Eisen k'..m.nen ook dOOl' o>~...rheid en tumcersorgan1saties gezamer.l!jk warden gesteld:
- .un de wa te'.""v vorz..ening, verbod op het siaan van indi'l.1due1e p'Jtten
- BAn het percentage . "'ClrcuJati~bedr1Jv'e'n dat men ill de vestiging nastreeft en/of

wanneer VOill" be;:n.a.IdE" (nu In V1euten/~ Meern.) voorkomende teelten nog geen
r~--1rCUlat{"...ariant aanwezig lb, aan ht':~kenvan de milleu-effecten .

. aa.n het. toeptissen van schermer. In de C11e'...~ ~nJvm it.. verband met overlast va.'"!

ass1mila. tieve:-lic.h:L::tg
- san de landscbappeLjke mpasslug van de nieuwe gla.stumbouwgebied.cm.

QAt Ii?




