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Samenvatting
De gemeente Haarlemmermeer heeft het voornemen om op haar grondgebied een
terrein van circa 95 ha in te richten ten behoeve van de Floriade 2002. De
beoogde locatie is gelegen in het noordwesten van de gemeente Haarlemmermeer,
tussen Haarlem en Hoofddorp.
De milieu-effectrapportage (m.e.r.) is gekoppeld aan de besluitvorming over de
art. 19-procedure WRO. Deze procedure is erop gericht reeds toestemming te
krijgen voor de aanleg van de Floriade.
De aandacht in het milieu-effectrapport (MER) dient vooral uit te gaan naar:
Doel en uit~an~S.Vunten
In het MER dient aangegeven te worden:
•
op welke wijze milieu-aspecten randvoorwaarden aan het plan stellen of op
welke wijze concrete milieu-doelstellingen worden nagestreefd;
•
welke voorwaarden aan de inrichting van het Floriadeterrein en aan de
omgeving daarvan worden gesteld vanwege gewenste functies van het gebied
na afloop van de Floriade (de zogenaamde eindbestemming).
Beschrijyin~ voor~enomen actiyiteit
Het thema van de Floriade is "hoe kan de Nederlandse Tuinbouw bijdragen aan
de kwaliteit van het leven in de 21-ste eeuw? ".
Bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit dient aangegeven te worden op
welke wijze het thema van de Floriade is vertaald in de uitgangspunten voor de
Floriade, met name voor wat betreft het milieu-aspect. Aangegeven moet worden
of, gegeven het thema en de voorlichtingsfunctie van de Floriade, gestreefd wordt
naar het benutten van milieu-educatieve mogelijkheden. Daarbij zal aangegeven
moeten worden op welke wijze dit in de planvoorbereiding en in het planontwerp
tot uiting komt.

In verb and met de verkeersaantrekkende werking van de Floriade is het van belang
dat in het MER de verkeers- en vervoerssituatie wordt beschreven.
Bij de verkeers en vervoersprognose zal inzicht gegeven moeten worden
in de onzekerheidsmarges met betrekking tot de prognose van het aantal bezoekers
in relatie tot de vervoerswijze. Daarbij zal expliciet rekening moeten worden
gehouden met de (onzekerheidsmarge met betrekking tot de) aanleg van de N22
en de Zuid-Tangent.
In het MER zal voorts aangegeven moeten worden op welke wijze het gebruik van
(collectief) openbaar vervoer en de fiets kan worden bevorderd.
Daarnaast zal het MER de tijdelijke en blijvende verkeers- en vervoersvoorzieningen moeten beschrijven. Ook zal aangegeven moeten worden welke
voorzieningen speciaal met het oog op de Floriade worden gerealiseerd.

Naast de aanlegfase en het gebruik als Floriade is ook de eindbestemming van
belang. Het realiseren, gebruiken en het "afwikkelen" van de Floriade 2002 dient
op een zodanige wijze plaats te vinden dat specifiek rekening wordt gehouden met
het milieu.
In het MER zal, voor zover mogelijk, aangegeven moeten worden op welke wijze
met de inrichting geanticipeerd kan worden op de gewenste/mogelijke eindbestemming na 2002.
Varianten en altematieven
Uitgaande van de startnotitie voor de MER-Floriade zal naast een beschrijving van
de huidige situatie en de milieu-effecten, expliciet aandacht moeten worden
besteed aan de vraag hoe de Floriade door inrichting en beheer zo milieuvriendelijk mogelijk kan worden opgezet.
Bij het ontwikkelen van altematieven voor de inrichting zal aandacht moeten
worden besteed aan aspecten voor het watersysteem, verkeer en vervoer,
geluidsmaatregelen en bezoekerstromen op het terrein.
Ook zal bij de altematieven aandacht moeten worden besteed aan de natuurontwikkeling en behoud van bestaande natuurwaarden.
Bij de plaatsing van de paviljoens (voor onder meer buitenlandse inzendingen) zal
gestreefd moeten worden naar een optimale inpassing.
Het meest milieuvriendelijke altematief (mma) dient te worden beschreven. Het
mma kan worden afgeleid uit een logische combinatie van varianten.
De Floriade heeft een belangrijke educatieve taak. In dit licht zal in het MER
aangegeven moeten worden op welke wijze bij de Floriade aandacht zal worden
besteed aan de toepassing van nieuwe, duurzame(re) materialen en de vormgeving
van gebouwen. Belangrijke aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden
zijn: afvalinzameling, bemesting, gewasbescherming, energiegebruik en
materiaalgebruik .
Milieugeyolgen
Bij de beschrijving van de milieugevolgen richt de aandacht zich op de effecten
op bodem en water; de effecten op de natuurkwaliteit; de effecten op landschap,
cultuurhistorische aspecten; de gevolgen voor woon- en leefmilieu.

1.

Inleiding

De gemeente Haarlemmermeer heeft het voornemen om op haar grondgebied een
terrein van circa 95 ha in te richten ten behoeve van de Floriade 2002. De
beoogde locatie is gelegen in het noordwesten van de gemeente Haarlemmermeer,
tossen Haarlem en Hoofddorp.
Om dit voornemen te kunnen realiseren is een wijziging van bet bestemmingsplan
noodzakelijk. Daartoe zal een procedure ex artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening worden gevolgd. Voor deze activiteit dient de procedure van
milieu-effectrapportage (m.e.r.) te worden doorlopen. Het college van burgemeester en wethouders van HaarIemmermeer treedt in deze procedure op als
initiatiefnemer; de gemeenteraad van Haarlemmermeer is bevoegd gezag.
De startnotitie voor de m.e.r. lag ter visie van 15 februari 1995 tot 15 maart
1995.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over de startnotitie
met het oog op de inhoud van deze richtlijnen. Voor een overzicht en de wijze
van verwerking van de ontvangen reacties wordt verwezen naar de bij deze
richtlijnen gevoegde bijlage.
De Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r) beeft vervolgens op 19
april 1995 omtrent de vast te stellen richtlijnen advies uitgebracht, daarbij tevens
rekening houdend met de ingekomen reakties die aande commissie ter beoordeling
zijn voorgelegd. Het advies van de commissie is met enkele aanpassingen in de
richtlijnen opgenomen.
Het advies van de commissie is aIs bijlage bijgevoegd.

2.

Doel en besluitvonning

2.1 Motivering locatie; doelstelling
2.1.1 locatiekeuze
In het MER moet de keuze voor de huidige locatie binnen de gemeente Haarlemmermeer worden gemotiveerd. Daarbij dient te worden aangegeven in boeverre
en op welke wijze milieu-aspecten bij de keuze hebben meegewogen.
Tevens dient een motivering van de oppervlakte van het terrein en van de gekozen
begrenzing te worden gegeven.

2.1.2 Doel en uitgangspunten
Het doel van het voomemen wordt in de startnotitie als voIgt omschreven:

De uiteindelijke doelstelling van de voorgenomen activiteit is het realiseren van
de Floriade 2002, een eenmalige toeristische en recreatieve attractie van groot
formaat, die vele bezoekers zal trekken uil binnen- en buitenland. Bij de realisatie
zal specijiek rekening worden gehouden met milieu-aspecten.
In het MER dient aangegeven te worden:
•
op welke wijze milieu-aspecten randvoorwaarden aan het plan stellen of op
welke wijze concrete milieu-doelste1lingen worden nagestreefd;
•
welke voorwaarden aan de inrichting van het Floriadeterrein en aan de
omgeving daarvan worden gesteld vanwege gewenste functies van het gebied
na afloop van de Floriade (de zogenaamde eindbestemming).
Op basis van geconcretiseerde milieudoelstellingen en -randvoorwaarden dient een

toetsingskader te worden geformuleerd voor het beoordelen van de milieu-effecten
van varianten en altematieven (zie hoofdstuk 5).
2.2 Besluitvorming
Van overheidsbesluiten, zoals vastgelegd in beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en
wetten, moet kort worden vermeld welke eisen ze stellen of beperkingen ze
opleggen aan de besluitvorming over de voorgenomen activiteit.
Expliciet aandacht dient te worden besteed aan het Randstadgroenstructuurbeleid,
in het bijzonder het Strategisch Groenproject Haarlemmerrneer. Daarbij dient
aangegeven te worden op welke wijze dit beleid richtinggevend is voor de
planvorrning rond de Floriade in verband met de zgn. eindbestemming van het
Floriade-terrein.
Voorzover van belang voor de inrichting van het Floriadeterrein dient een
heschrijving gegeven te worden van het GebiedsperspectieJ Haarlemmenneer
groen, waarbij aandacht wordt besteed aan de gebiedsindeling/zonering,
natuurdoelen en fasering.
Tevens dient het ruimtelijk beleid op het gebied van woningbouw, recreatie en
vervoer in Haarlemmermeer-West worden vermeld.
Het besluit waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstantie die dit besluit
zal nemen moet worden verrneld. Tevens kan worden beschreven volgens welke
procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en instanties
daarbij formeel en informeel zijn betrokken.
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Tot slot moeten de besluiten die in een later stadium nog moeten worden genomen
om de voorgenomen activiteit te realiseren zijn aangegeven.
In deze m.e.r. treedt de gemeente Haarlemmermeer op als initiatiefnemer. In het
MER dient te worden aangegeven wie als initiatiefnemer/organisator van de
Floriade zelf zal optreden.
Daarbij zal, voor zover bekend, moeten worden aangegeven op welke wijze de
verschillende publieke en/of private verantwoordelijkheden zullen worden
ondergebracht voor, tijdens en na de Floriade.
3.

Voorgenomen activiteit en altematieven

3. 1 Beschrijving studiegebied
In het MER zullen de kempunten van de bestaande ruimtelijke functies en de
planologische ontwikkelingen van het studiegebied moeten worden beschreven.
Daarbij zal ook aandacht moeten worden besteed aan de ruimtelijke samenhang
van het Floriade-gebied met de omgeving.
Voor de karakterisering van het studiegebied zullen eveneens milieu-aspecten zoals
de bestaande natuUf en de daarvoor sturende ecologische factoren (met name de
waterhuishouding), het cultureel erfgoed (archeologisch en historisch geografisch),
het huidige landschap en het woon- en leefmilieu moeten worden beschreven.
3.2 Bescbrijving voorgenomen activiteit
Bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit dient het accent te worden
gelegd op die deelactiviteiten die belangrijke milieugevolgen kunnen veroorzaken.
Daartoe dienen de uitgangspunten voor de Floriade 2002, te worden beschreven,
uitgedrukt in:
•
verwachte bezoekersaantallen;
•
eisen aan het ontwerp en de uitvoering van het plan;
•
eisen aan door inzenders te realiseren paviljoens, met name voor wat betreft
materiaalkeuze (grondstoffen) en energiegebruik;
•
eisen ten aanzien van bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer of anderszins;
•
het (vervroegd) realiseren van of het mogelijk houden van de gewenste
eindbestemming van deelgebieden.
Bij de beschrijving van deze uitgangspunten dient tevens het thema van de
Floriade "Hoe kan de Nederlandse tuinbouw bijdragen aan de kwaliteit van het
leven in de 21 ste eeuw?" te worden betrokken.
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Bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit dient voorts aandacht te worden
besteed aan:
•
het ontwerp van het Floriade-terrein per deelgebied (bestaand park; nieuw
aan te leggen park; parkeerplaats);
•
de aanleg en inrichting van het Floriadeterrein:
•
grondverzet, waarbij de hoogte en de aard en herkomst van het ophoogmateriaal (in relatie tot gewenste vegetatie) van de Big Spotters Hill en en het
benodigde grondverzet voor de aanleg van sloten en waterpartijen, in het
bijzonder in het gebied Meerbos wordt beschreven;
•
ingrepen in de waterhuishouding;
•
ingrepen in het bestaande Haarlemmermeerse Bos (houtkap en dergelijke);
•
nieuwe aanplant;
•
blijvende bebouwing.
Aangegeven dient te worden welke milieubeschermende maatregelen en
voorzieningen worden getroffen.
Gegeven het thema en de voorlichtingsfunctie van de Floriade liggen er kansen om
ook aspecten van milieu-voorlichting, te onderscheiden voor verschillende
doelgroepen, in de planvorming te integreren. In het MER zal beschreven moeten
worden op welke wijze een invulling zal worden gegeven aan deze milieueducatieve aspecten in het programma van eisen, in het planontwerp, bij de
concrete inrichting (duurzame energiebronnen en dergelijke) en bij het beheer
(systeem van afvalinzameling; bemestingssystemen; gewasbescherming en
dergelijke) .
Daartoe dient een uitwerking te worden gegeven van het Floriade-thema voor wat
betreft het milieu-aspect, bijvoorbeeld door het begrip duurzame ontwikkeling als
uitgangspunt te nemen bij de inrichting van het terrein, het waterbeheer, de
uitvoering van paviljoens en de materiaalkeuze.

3.2.1 De (eind)bestemming van bet Floriadeterrein na 2002
In het MER zaI, voor zover mogelijk, aangegeven moeten worden op welke wijze
met de inrichting geanticipeerd kan worden op de gewenste/mogelijke eindbestemming na 2002. Daarbij kan bijvoorbeeld ingegaan worden op de toekomstige
natuurfuncties in het plangebied en omgeving. Hierbij is een goede afstemming
met de uitgangspunten van het Randstadgroenstructuurbeleid/Gebiedsperspectief
Haarlemmermeer Groen van belang.
In het MER dient, meer algemeen, inzicht te worden verschaft in de toekomstwaarde van onder meer voorzieningen, maatregelen of planonderdelen zowel
voor beplanting, gebouwen als verharding en waterhuishouding.
Op deze wijze dient te worden bevorderd dat de eindbestemming, waar
mogelijk, sturend is voor de concrete aanleg en inrichting van het Floriade-gebied.
4

3.2.2 Verkeer en vervoer
De verkeers- en vervoersituatie dient beschreven te worden. Daarbij kunnen de
gegevens van de Floriade 1992 te Zoetermeer worden betrokken. In het kader van
de m.e.f. (en de besluitvorming in het kader van de art. 19 WRO-procedure) zijn
de volgende gegevens van belang:
•

•

•

Verkeers- en vervoerprognose. Inzicht dient te worden gegeven in de
voIgende aspecten:
•
prognose van het aantal bezoekers per vervoerwijze (auto, streekbus, toeringcar, fiets, te voet, overig), inclusief de onzekerheids
marges per vervoerwijze;
•
herkomst van de bezoekers (in verband met geJeiding en routering);
•
globale aanduiding van de benodigde capaciteit (wegen, kruispunten, parkeerterreinen enzevoort). Hierbij dienen de onzekerheidsmarges in de prognoses betrokken te worden.
Tijdelijke en blijvende verkeersvoorzieningen. De tijdelijke en blijvende
verkeers- en vervoervoorzieningen dienen te worden beschreven. Welke
voorzieningen worden (al of niet versneld) gerealiseerd speciaal met het oog
op de Floriade.
De onzekerheidsmarge dient aangegeven te worden met betrekking tot het
eventueel niet tijdig gereed zijn van geprojecteerde verkeersinfrastructurele
voorzieningen (N22, zuidtangent enzevoort), aIsmede de in dat geval te
treffen maatregeIen.
Aangegeven dient te worden welke voorzieningen (kunnen) worden getroffen
indien de werkelijkheid blijkt af te wijken van de prognoses (bijvoorbeeld
het aanwijzen of inrichten van extra parkeerruimte elders, eventueel met
inschakeling van pendelbussen).
Maatregelen ter bevordering van collectief vervoer en fietsgebruik.
Aangegeven dient te worden op welke wijze zal worden bevorderd dat het
gebruik van de auto wordt ontmoedigd en het gebruik van collectief
openbaar vervoer en de fiets wordt bevorderd.

3.3 Varianten en altematieven
3.3.1 Varianten
In de startnotitie is aangegeven voor welke aspecten, in de startnotitie
'bouwstenen' genoemd, varianten zuHen worden ontwikkeId.
Het Floriade-terrein kan worden ingedeeld in drie deelgebieden, te weten:
- parkeerterrein en entree (agrarisch gebied tussen Vijtbuizen en Geniedijk);
- nieuw aan te leggen park (Meerbos);
- bestaand park (Haarlemmermeerse Bos).
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Aangezien het "accent" per deelgebied verschiJt dient de wijze waarop de
bouwstenen voor het ontwikkelen van varianten en atematieven kunnen worden
ingevuld per deelgebied aangegeven te worden.

Bouwsteen: Water
Uitgangspunt bij het watersysteem dient te zijn dat het voldoet aan de randvoorwaarden die worden gesteld door het gewenste gebruik van het gebied na afloop
van de Floriade. De hydrologische situatie dient gekoppeld te zijn aan de
toekomstige ecologische functie van het gebied.
De milieuvriendelijke doelstelling van de Floriade kan worden vertaald naar de
wens om schoon water vast te houden.
In het MER dient beschreven te worden op welke wijze voor zowel het grondwater als het oppervlakte water zoveel mogelijk "schoon" water in het studiegebied
kan worden gebruikt.
In dit verband zal in het MER aandacht moeten worden besteed aan:
•
het al dan niet toelaten van brakke kwel in het Meerbos in relatie tot
natuurontwikkeJing;
•
het opzetten van het waterpeil in het Meerbos met gebiedseigen kwelwater.
Bij een hoger waterpeil is minder diepe ontgraving nodig om de gewenste
diepte van waterpartijen te creeren;
het creeren van een gesloten waterhuishouding in het Meerbos, zonder inlaat
•
van gebiedsvreemd water.
Een goede afstemming dient plaats te vinden met de planontwikkeling voor de
westzone van Haarlemmermeer in het kader van de Randstadgroenstructuur.

Bouwsteen: Verkeer en Vervoer
Met aandacht voor de verkeersoproepende werking van de Floriade zullen de
varianten betrekking moeten hebben op verschillende verhoudingen van autoopenbaar vervoer.
Het MER zal moeten ingaan op de significante gevolgen van de Floriade voor
(onderdelen van) het wegennet en openbaar vervoervoorzieningen.
Daarbij dient aandacht te worden besteed aan onzekerheidsmarges onder meer in
termen van bezoekersaantallen.
Vanuit milieu-oogpunt dient in het MER de nadruk gelegd te worden op de
beperking van het autogebruik en de stimulering van het openbaar vervoer.
Met name het autogebruik kan zorgen voor negatieve (milieu) gevolgen tengevolge
van verkeerscongestie, parkeeroverlast en verkeersonveiligheid.
In het MER zal moeten worden aangegeven welke mitigerende maatregelen
noodzakelijk zijn om deze gevolgen zoveel mogeJijk te beperken.
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Bij de inrichting voor het parkeerterrein dient in het MER aangegeven te worden
op welke wijze bij inrichting en materiaalgebruik geanticipeerd kan worden
op de gewenste/mogelijke eindbestemming.

Bouwsteen: beheer, energie en materiaal
De Floriade heeft een belangrijke educatieve taak. In het licht van het thema van
de Floriade zal aandacht moeten worden besteed aan de toepassing van nieuwe
duurzame materialen en de vormgeving van gebouwen.
In het MER zal aandacht moeten worden besteed aan aspecten van afvalinzameling, bemesting en gewasbescherming.
Gelet op de educatieve functie van de Floriade dient ten aanzien van het
energieverbruik in het MER aangegeven te worden op welke wijze de verschillende mogelijkbeden voor milieu-vriendelijke energieopwekking aan de bezoekers
van de Floriade getoond kan worden.
Daarbij kan gedacht worden aan het tentoonstellen van verschillende vormen van
duurzame energiebronnen en/ofbij het ontwerpen van gebouwen voor de Floriade
gebruik maken van verschillende manieren van energieopwekking.
Ten aanzien van het materiaaZgebruik dient rekening te worden gehouden met het
tijdelijke karakter van de voorzieningen op het Floriade terrein. Hierbij kan
aandacht worden besteed aan de mogelijkbeden van behoud (ten behoeve van de
gewenste/mogelijke eindbestemming van het gebied) en/of hergebruiklrecycling
van gebruikte materialen.
In het MER dient aandacht te worden besteed aan de eisen die bij de aanleg en
inrichting moeten worden gesteld aan de te gebruiken materialen.

3.3.2 Altematieven
De keuze van de beschouwde altematieven moet worden gemotiveerd, evenals de
selectie van het eventuele voorkeursaltematief. Bij de motivering gaat in het MER
vooral de aandacht uit naar de milieuargumenten.
Om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken moeten de te vergelijken alternatieven tot op hetzelfde detailniveau worden uitgewerkt.
In ieder geval moet het meest milieuvriendelijke altematief worden beschreven.

Meest milieuvriendelijk altematief
Het meest milieuvriendelijke altematief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
het moet realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen;
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•
•

het moet uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van
het milieu;
het moet gericht zijn op het zo veel mogelijk voorkomen van nadelige miIieugevolgen, dan weI het behalen van een maximale milieuwinst.

In zijn algemeenheid zal bij de motivering van de altematieven aandacht besteed
moeten worden aan de aansluiting met het them a van de Floriade,
de toekomstwaarde (anticiperen op de situatie na de Floriade) en de realiteitswaarde.
4.

Bestaande milieutoestand en miIieugevolgen

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome
ontwikkeling hiervan, moeten worden beschreven als referentie voor de
beoordeling van de te verwachten milieu-effecten (referentiesituatie). Daarbij is
de autonome ontwikkeling de toekomstige ontwikkeling van het milieu zonder dat
de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd maar
waarbij weI rekening wordt gehouden met eventuele effecten van voltooide en 10pende ingrepen en ingrepen als gevolg van reeds vastgelegd beleid worden voor-

Zlen.
Het studiegebied omvat de locatie en haar omgeving, voor zover daar effecten van
de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Bij de effectbeschrijving zal
waar relevant een onderscheid naar deelgebied moeten worden gemaakt.
Per milieu-aspect (lucht, bodem, water, etc.) kan de omvang van het studiegebied
verschillen. De begrenzing van de studiegebieden moet worden gemotiveerd en op
kaart worden aangegeven.
Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden of
de effecten tijdelijk of permanent zijn, omkeerbaar of onomkeerbaar, in hoeverre
er cumulatie (versterken of uitdoven van effecten) kan optreden en of de effecten
negatief of positief moeten worden beoordeeld.
Onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in gebruikte
gegevens moeten worden vermeld.
De gevolgen van de voorgenomen activiteit en de altematieven dienen voor de
volgende milieuaspecten in beeld te worden gebracht.
4.1

Bodem en water

In het MER moeten de effecten op de waterhuishouding en op de kwaliteit van de
bodem en het grond- en oppervlaktewater worden beschreven. De beschrijving
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4.2 Flora, fauna en ecologie
De effecten van het voomernen dienen te worden beschreven op het zich
ontwikkelende ecosysteern in het Haarlernrnermeerse Bos. De effecten van het
voomemen op het voorkomen van soorten en soortgroepen dienen te worden
beschreven.
In het MER dient aangegeven te worden in hoeverre aanvoer van bijvoorbeeld
kalkrijk duinzand uit het westelijk havengebied van Amsterdam kan worden
gebruikt voor de ontwikkeling van soortenrijke graslandvegetatie onder andere op
de Big Spotters Hill.
Voorts dient in het MER aandacht te worden besteed aan de effecten voor de
natuur van de aanleg van het Meerbos. Daarbij kan worden aangegeven in
hoeverre de gewenste natuurontwikkeling door de Floriade wordt versneld en/of
wordt belemrnerd.
4.3 Landschap en cultuurhistorische aspecten
In het MER zullen de visuele effecten op de orngeving moeten worden beschreyen, ondermeer door het opwerpen van de Big Spotters Hill.
Daarnaast zal aangegeven moeten worden op welke wijze in het ontwerp rekening
wordt gehouden met bestaande cultuurhistorische kwaliteiten (de Geniedijk).
Aandacht dient te worden besteed aan de effecten van de activiteit op mogelijke
archeologische terreinen in het gebied;
4.4 Woon- en leefmilieu
In het MER dienen de mobiliteitseffecten van het initiatief in beeld te worden
gebracht. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de effecten op de verkeersveiligheid en de toename van congestie.
Tevens dient in het MER aangegeven in hoeverre (lokale/tijdelijke) hinder te
verwachten is door de toenemende verkeersintensiteit (luchtkwaliteit; geluidsniveaus).

5.

Vergelijking van altematieven

De milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de altematieven moeten onderling en met de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de vergelijking
is inzicht te geven in de mate waarin de positieve en negatieve effecten van de
voorgenomen activiteit en de altematieven verschillen.
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Bij de vergelijking van de alternatieven kunnen de financiele aspecten van de alternatieven worden betrokken om de realiteitswaarde van de alternatieven beter te
kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieu-effectrapportage echter niet
verplicht.

6.

Leemten in kennis

De leemten in kennis en informatie, die van belang zijn voor een goede oordeelsvorming, moeten worden genoemd.
Het doel van deze beschrijving is om een indicatie te krijgen van de voUedigheid
van de informatie voor de besluitvorming.
Beschreven moet worden:
•
welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;
•
in hoeverre dit de kwaliteit van de besluitvorming beYnvloedt.
Informatie die voor de besluitvorming essentieel is, kan niet onder leemten in kennis worden opgenomen, maar moet in het MER worden verstrekt.

7.

Evaluatieprogramma

Het bevoegd gezag moet bij de besluitvorming een evaluatieprogramma op stell en
teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en om zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen.
Het verdient aanbeveling dat de initiatiefnemer in het MER reeds een aanzet tot
een dergelijk evaluatieprogramma geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en
het op te stellen evaluatieprogramma.
In het evaluatieprogramma dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan de
aspecten natuurontwikkeling (Meerbos) en verkeer en vervoer. Relevante
evaluatiemomenten doen zich vooral voor tijdens de verdere planvoorbereiding
(voor openstelling) en na het "afwikkelen" van de Floriade (mede gelet op de
eindbestemmingen van het gebied).

8.

Vorm en presentatie

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van
de alternatieven. De onderlingevergelijking dient bij voorkeur te worden gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten.
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Voor de overige presentatie verdient het aanbeveJing:
•
het MER goed toegankelijk te maken;
•
achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbouwen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen;
•
een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst bij het MER op te nemen;
•
kaartmateriaal te voorzien van een leesbare ondergrond met de gebruikte
topografische namen en een duidelijke legenda.

9.

Samenvatting van het MER

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet ais zeIfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van
het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals:
•
de hoofdpunten voor de besluitvorming, inclusief de belangrijkste waarden
van het milieu in het studiegebied;
•
de voorgenomen activiteit en de altematieven;
•
de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit;
•
het resultaat van de vergelijking van de altematieven (zo mogelijk in tabelvorm).
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Ingekomen reacties,
samenvatting en commentaar

1. Rijksdiellst voor het Oudheidkundig Bodem01uJen.oek (R.O.B.)
ten zuid-westen van Hoofddorp zijn twee archeologische vindplaatsen uit het
Neolithicum (ca.2900-2300 v.ehr.) bekend.
R O. B. heeft reden aan te nemen dat thans nog onbekende archeologische waarden
in het plangebied van de Floriade aanwezig zijn.
RO.B. pleit voor een Aanvullende Archeologische Inventarisatie.

Commentaar:
In het kader van het Milieu-effectrapport Floriade zal een inventarisatie worden gemaakt
van de voor het plangebied relevante milieu-aspecten. Daartoe behoort ook de vraag op
welke wijze getracht wordt aantasting van eventuele archeologische sporen te voorkomen.
Hoewel naar onze mening het initiatief tot het doen van een aanvullende inventarisatie bij
de betrokken Rijksdienst dient te liggen, zal overleg plaatsvinden over de aanname van
RO.B. inzake archelologische waarden op het Floriadeterrein.

2. Dorpsraad Badhoevedorp
onduidelijkbeid over het aantal bezoekers van de Floriade als uitgangspunt voor het
MER.
Welke zekerheid bestaat over het op tijd realiseren van de belangrijke infrastructurele projecten, zoals N22, HSL
Zuid-Tangent, etc.
Effectbeschrijving op aspect verkeer en vervoer in een straal van 10 km is te klein.
expliciete aandacht wordt gevraagd voor de luchtkwaliteit en aandacht voor smoggevaar.
Dorpsraad is van mening dat in het MER bezien wordt in welke mate overblijvende delen van de Floriade na 2002 gebruikt kunnen worden om "eko-linten aan te
leggen of uit te breiden.
Dorpsraad vraagt naar de belangrijkste criteria op basis waarvan het ene altematief
de voorkeur zal krijgen boven het andere.
Dorpsraad vraagt aandacht voor afvalinzameling en afvoer van afvalwater.
Dorpsraad vraagt naar de mogelijkbeid van heffing van eko-tax.

Commentaar:
In de startnotitie is aangegeven dat een m.e.r-procedure gevolgd moet worden in het geval
dat een recreatieve activiteit meer dan 500.000 bezoekers treft.
Voor de effectbeschrijving zal echter de prognose van 3.500.000 de basis vormen. Tevens
zal het MER de onzekerheidsmarges moeten aangeven ten aanzien van het aantal bezoekers dat daadwerkelijk in 2002 de Floriade zal bezoeken.
De belangrijkste aspecten die aan de varianten in het MER voor het aspect verkeer en
vervoer zullen bijdragen zijn de N22 en de Zuid-Tangent. Naast de mobiliteitseffectel zal
het MER ook in moeten gaan op de verkeersveiligheid en de toename van de congestie.
Het MER zal ook in moeten gaan op de onzekerheden die bestaan ten aanzien van het
tijdig realiseren van de infrastructuurprojecten.

Bij de verkeers-en vervoersprognoses zullen ook de milieu-aspecten van verkeer en
vervoer, i.c. geluidhinder en luchtkwaliteit, worden meegenomen. Met name laatsgenoemde zal een belangrijke graadmeter zijn voor het kunnen optreden van smog-gevaar. In het
MER wordt niet meegenomen welke maatregelen er genomen worden als in 2002
daadwerkelijk smog-gevaar dreigt.
Ten aanzien van de aspecten "flora, fauna en ecosysteem" kan opgemerkt worden dat in
het MER de ecologische relaties en de op en in de omgeving van de locatie aanwezige
natuurwaarden zullen worden meegenomen. In dit verband zal het beleid in het kader van
de Randstad groenstructuur ook in het MER worden meegenomen.
Wat betreft de effectbeschrijving van de varianten en alternatieven die in het MER worden
opgenomen kan gesteld worden dat het MER primair ingaat op de vraag op welke wijze
milieu-aspecten randvoorwaarden aan het plan stellen of milieudoelstellingen kunnen
worden nagestreefd. Het voornemen is om het inrichtingsalternatief zo uit te werken dat
optimaal rechtdoet aan de doelstelling en thematiek van de Floriade. Daamaast wordt ook
een meest milieuvriendelijk altematief uitgewerkt.
Tenslotte wordt in het MER expliciet aandacht wordt besteed en gezocht wordt naar de
meest milieuvriendelijke wijze van afvalinzameling en -verwijdering, gewasbeschermingsen bemestingsmiddelen en energiegebruik.

3. N. V. Nederlandse Gasunie
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingenin de omgeving van bestaande aardgastransportleidingen is de circulaire van het Ministerie van V.R.O.M. " zonering rond hogedruk
aardgastransportleidingen" van 26 november 1984 van toepassing.

Commentaar:
In het MER zullen de overheidsbesluiten, voor zover relevant voor de (inrichting van de)
Floriade, worden meegenomen en worden aangegeven welke eisen ze stellen of beperkingen ze opleggen aan de besluitvonning over de voorgenomen activiteit.
4. Waters chap Groot Haarlemmermeer

Gezien de activiteiten die in het kader van de Floriade 2002 zullen plaatsvinden acht het
Waterschap Groot Haarlemmermeer het gewenst ook de gevolgen en uitgangspunten met
betrekking tot het waterbeheer te verwoorden. Belangrijke beleidskaders zijn in dit
verb and het beheersplan van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het waterkwantiteitsbeheersplan van het Waterschap.

Commentaar:
In het MER-Floriade zullen deze beleidskaders worden betrokken.
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5. Rijkswaterstaat directie Noord-Holland
de "bouwsteen" verkeer en vervoer geeft geen doel aan.
Rijkswaterstaat pleit voor het opnemen van de doelstelling het autogebruik zoveel
mogelijke te beperken.
in dit verband zou in het MER aangegeven moeten worden welke altematieven er
zijn voor het autogebruik. Hierbij moet gedacht worden aan het optimaal benutten
van de aanwezige infrastructuur, zoals de Zuid-Tangent.
In het geval deze altematieven ontbreken is een inspanning noodzakelijk op het
gebied van vervoersmanagement, zoals combinatiekaarten, goede voorlichting met
betrekking tot openbaar vervoermogelijkheden, tijdelijk extra busverbindingen, e.d.
het zoeken naar altematieven voor de auto wordt in de optiek van Rijkswaterstaat
urgenter gelet op de capaciteitsproblemen op het hoofdwegennet.
bij de inrichting zullen de mogelijkheden voor een openbaar vervoer-halte moeten
worden aangegeven en hoe de looproute van deze halte is naar de ingang van het
terrein.
aangegeven zou moeten worden hoe het uiteindelijke trace van de Zuid-Tangent
eruit ziet en hoe de relatie hiervan met het uiteindelijke trace van de N22.

Commentaar:
In het MER zal ten aanzien van het aspect verkeer en vervoer gestreefd worden naar
beperking van het autogebruik en het stimuleren van het gebruik van (collectief) openbaar
vervoer en de fiets.
Ook zal in het MER en in het traject daarna het belang van de noodzakelijke inspanning
op het gebied van vervoersmanagement een belangrijk aspect zijn.
Naast de mobiliteitseffecten van de Floriade zal in het MER ook de toename van de
congestie worden betrokken.
Ten aanzien va de Zuid-Tangent en de N22 kan gesteld worden dat deze projecten een
eigen besluitvormingstraject doorlopen en een afstemming met het MER-Floriade, waar
mogelijk, zal plaatsvinden. Ook zullen de onzekerheidsmarges met betrekking tot het
eventueel niet tijdig gereed zijn van deze projecten in het MER worden aangegeven.

6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
geconstateerd wordt dat zowel het Haarlemmermeerse Bos als het te ontwikkelen
Meerbos onderdeel zijn van de Randstadgroenstructuur.
Bij de bschrijving van de autonome ontwikkeling dient er van uit te worden gegaan
dat het Haarlemmermeerse Bos niet wordt aangetast en niet aan het gebruik
(recreatie) wordt onttrokken; dat het Staatsbos gewoon zou doorgroeien en dat deze
beide bestaande groenelementen onderdeel gaan uitmaken van het Strategisch
Groenproject Haarlemmermeer.
Vraagtekens worden gezet bij de bijdrage van de Floriade aan de totstandkoming
van het Strategisch Groenproject Haarlemmermeer.
Gewezen wordt op en mogelijke vestiging van een nieuw proefstation in het
studiegebied. In MER dient voor zover mogelijk hiemtee rekening te worden
gehouden.
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Commentaar:
In het MER zal expliciet aandacht worden besteed aan het Randstadgroenstructuurbeleid
en op welke wijze dit beleid richtinggevend is voor de planvorming in het kader van de
Floriade. Dit geldt ook voor de bescbrijving van de autonome ontwikkeling, waarbij de
Floriade niet zal worden gerealiseerd.
In het MER zullen de effecten van de verschillende altematieven voor flora, fauna en
ecosysteem worden beschreven. Onderdeel hiervan is ook de ruimte die in het kader
gecreeerd wordt voor natuurontwikkeling. De bijdrage die de Floriade hieraan kan leveren
zal in het MER tot uiting moeten komen.
Ten aanzien van de mogelijke vestiging van een nieuw proefstation in het studiegebied kan
opgemerkt worden dat het MER zich primair richt op de inrichting van het Floriadeterrein.
Over de eventuele eindbestemmingen van het gebied na "afwikkelen" van de Floriade zal
buiten het kader van het MER besluitvorming plaatsvinden.
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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES

De gemeente Haarlemmenneer heeft het voomemen om op haar grondgebled
een terrein van circa 95 ha in te rtchten ten behoeve van de Flortade 2002. De
beoogde locaUe 15 gelegen in het noordwesten van de gemeente Haarlemmermeer, tussen Haarlem en Hoofddorp.
De milieu-efIectrapportage (m.e.r.) is gekoppeld aan de besluttvonning over de
art.19-procedure WRO. Deze procedure Is erop gertcht reeds toestemm1ng te
krtjgen v~~r de aanleg van de Flortade.
De aandacht in het milleu-effectrapport (MER) dient vooral uit te gaan naar:
Doel en ultgangspunten
In het MER dlent aangegeven te worden:
• op welke wijze mil1eu-aspecten randvoorwaarden aan het plan stellen of op
welke wijze concrete milieu-doelstellingen worden nagestreefd:
• welke voorwaarden aan de 1nr1chUng van het Flortadeterrein en aan de
orngeving daarvan worden gesteld vanwege gewenste funcUes van het gebled
na afloop van de Flortade (de wgenaarnde eindbestemm1ng als onderdeel
van de toekomsUge groenwne westel1jke Haarlemmenneer).
Beschrljvlng voorgenomen actlvltelt
Blj de beschrtjving van de voorgenomen activiteit client aangegeven te worden
op welke wijze het them a van de Flortade is vertaald in de ultgangspunten voor
de Flortade, met name v~~r wat betreft het milieu-aspect. Aangegeven moet
worden of, gegeven het thema en de voorlichUngsfuncUe van de Floriade.
gestreefd wordt naar het benutten van milieu-educaUeve mogelUkheden. ZO ja,
geef aan op welke wijze dlt In de planvoorbereicUng en in het planontwerp tot
ulting komt.
Aangegeven dlent te worden wat de gewenste/mogelijke elndbestemmlng is
van de versch1llende deelgebieden, in het bijwnder het Meerbos. Daarblj dient
aangegeven te worden welke randvoorwaarden dtt voor het plan stelt of op
welke wijze hierop wordt geantlclpeerd.
Een verkeers- en vervoerprognose client te worden opgesteld, per vervoerwijze
en naar herkomst van bewekers. Op basIs hiervan dlent een beschrijv1ng te
worden gegeven van de geplande Ujdel1jke en blijvende verkeers- ep vervoervoorzlen1ngen. Voorgenomen maatregelen ter bevordertng van collecUef vervoer
en fietsgebrulk clienen te worden aangegeven.
Varlanten en altematleven
In aanvull1ng op de suggesUes in de startnotlUe kunnen vartanten worden
ontwikkeld voor 1nrtchtingsaspecten (gedeeltel1jk verlaagde aanleg N22:
anUclperen op e1ndbestemming parkeerterrein; gegroepeerde plaatsmg
paviljoens in Haarlemmenneerse Bos) , voor het watersysteem (toelaten brakke
kwel; opzetten waterpeil met gebiedseigen (kwel)water; creeren gesloten
waterhuishoudingssysteem) en v~~r maatregelen gertcht op natuurontwikkelJng
(opt1maai gebruik aangevoerde grond).
Het meest mil1euvriendelijke altemaUef (mma),dfent te worden beschreven. Het
mma kan worden afgeleid ult een logische combinaUe van vartanten.
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MlUeugevolgen
BIJ de beschrtJv1ng van de m1l1eugevolgen rtcht de aandacht zlch op de effecten
op bodem en water: de effecten op de natuurkwal1te1t: de effecten op landschap. cultuurhistortsche aspecten: de gevolgen voor woon- en leefmilieu.
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1.

INLEIDING

De gemeente Haarlemmenneer heeft het voomemen om op haar grondgebied
een terrein van circa 95 ha in te rtchten ten behoeve van de Flortade 2002. De
beoogde locaUe is gelegen in het noordwesten van de gemeente Haarlemmermeer. tussen Haarlem en Hoofddorp.
Om dit voomemen te kunnen realiseren is een wijztging van het bestemmingsplan noodzakelyk. Daartoe zal een procedure ex artikel 19 van de Wet op de
Rutmtelijke Ordentng worden gevolgd. V~~r deze acUvlteit dient de procedure
van m1lieu-effectrapportage (m.e.r.) te worden doorlopen. Het college van
burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer treedt in deze procedure op
als iniUaUefnemer; de gemeenteraad van Haarlemmenneer is bevoegd gezag.
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Comm1ssie voor de milieu-effectrapportage. De samenstelling h1eJVan 15 gegeven in bijlage 3 . De werkgroep
treedt op namens de Comm1ss1e v~~r de m1l1eu-effectrapportage en wordt verder in dlt advles 'de Comm1ssie' genoemd.
Het doel van dit advles is om de gewenste inhoud van de rtchtl1Jnen v~~r het
mil1eu-effectrapport (MER) aan te geven. Bij de opstelling van haar advies heeft
de Comm1ss1e rekening gehouden met de vla het bevoegd gezag ontvangen
advlezen. commentaren en opmerkingen. Bljlage 4 geeft een overzicht van deze
reacUes.
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2.

DOEL EN BESLUITVORMING
Artlkel 7.10. lid 1. onder a van de Wm:
Een MER bevat ten minste: Ween beschrglJing IX1Il hetgeen met de IJOOrgenomen actwiteit wordt be·
oogd.. •

Artikel 7.10. lid 1. onder c van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een aanciuiding IX1Il de besLuiten by de IJOOrbereiding waaroan het mi·
Lieu·effectrapport worcltgemaakt. en een ouerzicht IX1Il de eerder genomen besLuiten IX1Il besruursor·
ganen. die betrekldng hebben op de IJOOryenomen actilJite(t en de beschreuen altematieuen .•

2.1

Motivering locatie; doelstelling

2.1.1

Locatlekeuze
In het MER moet de keuze voor de huldtge locatie binnen de gemeente
Haarlemmenneer worden gemotiveerd. Geef aan in hoeverre en op welke wijze
milieu-aspecten bij de keuze hebben meegewogen.
Geef tevens een motivering van de oppervlakte van het terrein en van de
gekozen begrenzlng.

2.1.2

Doel en ultgangspunten
Het doel van het voornemen wordt in de startnotitie als voIgt omschreven:
De uUeindeliJke doelsteUing van de voorgenomen activiteit is het realiseren
van de Floriade 2002. een eenmalige toeristische en recreatieve attractie
van grootJonnaat. die uele bezoekers zal trekken uit binnen- en buitenland. Bij de realisatie zal speciflek rekening worden gehouden met milieuaspecten.

In het MER dient aangegeven te worden:
• op welke w1Jze milieu-aspecten randvoorwaarden aan het plan stellen of op
welke wijze concrete milieu-doeistellingen worden nagestreefd;
• welke voorwaarden aan de inrichting van het Floriadeterrem en aan de
omgevmg daarvan worden gesteid vanwege gewenste functies van het gebied
na afloop van de Floriade (de zogenaamde eindbestemming) .
Op basis van geconcretiseerde mil1eudoelstellingen en -randvoorwaarden dlent
een toetsingskader te worden geformuleerd v~~r het beoordelen van de milieueffecten van vartanten en alternatteven (zle hoofdstuk 5).
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2.2

Bes!uitvorming
Van Overheidsbesluiten. zoals vastgelegd in beleidsnota's. (ontwerp-)plannen
en wetten. moet kort worden venneld welke eisen ze stell en of beperkingen ze
opleggen aan de beslultvorm1ng over de voorgenomen actlviteitlJ.
Besteed expliciet aandacht aan het Randstadgroenstructuurbeleid. in het
bIJzonder met betrekking tot het groot groengebied Haarlemmenneer. Geef
concreet aan op welke W1Jze dit beleid richtinggevend is v~~r de planvonning
rond de Floriade In verband met de zgn. eindbestemming van het Flortadeterrein. Geef een beschriJving van het GebiedsperspectieJ Haarlemmermeergroen; groenzone westelyke Haarlemmermeer (gebiedsindeling/zonering:
natuurdoelen: faseringJ. voor zover van belang voor de inrichting van het
Floriadeterein.
Vermeld tevens het ruimtelijk beleid op het gebied van woningbouw. recreatie
en vervoer in Haarlemmermeer-West.
Het besluit waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstantie die dit
besluit zal nemen moet worden vermeld. Tevens kan worden beschreven
volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adViesorganen
en instanties daarbij fonneel en infonneel zijn betrokken.
Tot slot moeten de besluiten die in een later stadium nog moe ten worden genomen om de voorgenomen actlviteit te realiseren zlJn aangegeven.
In deze m.e.r. treedt de gemeente Haarlemmermeer op als initiatlefnemer. In
het MER dlent te worden aangegeven wie als initlattefnemer I organlsator van
de Floriade zelf zal optreden. Geef aan op welke wiJze de verschillende publieke
enl of private verantwoordelijkheden zullen worden ondergebracht voor. tijdens
en na de Floriade.

Zle ook inspraakreactle nr. 4, blJlage 4.
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3.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN
Artikel 7.10, lid 1. onder b van de Wm:
Een MER bcvat ten minste: "een besclvjjuing uan de uooryenomen acl/uUeU en uan de w/ize waarop zlj zal worden
in beschouwing dienen Ie worden genomen. •

1Ji1ge-

uoerd. alsmede uan de altemalieuen daarvoor. die redeUjkerw/is

Artlkel 7.10, IJd 3 van de Wm:
'"Tot de Ingeoolge het eerste lid, onder b. te beschriJven altemat/even behoort in leder geval het alternatieJ waarbiJ de naclelige gevolgen uoor het mUieu worden uoorkomen, dan wei. uoor zover dat niet
mogelilk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelilkheclen ter bescherrning van
het mUieu. zoveel magelilk worden beperkt'

3.1

Beschrijving studiegebied
Beschrtjf de kernpunten van de bestaande rulrntel1jke functles en de planologische ontwtkkelingen van het studiegebied. Besteed hierbij tevens aandacht aan
de ruimtel1jke samenhang van het Flonade-gebied met de omgeving.
Beschrtjf tevens milieu-aspecten zoals de bestaande natuur en de daarvoor
sturende ecologlsche factoren (met name de waterhuishouding), het cultureel
erfgoed (archeologisch en histortsch geografischJ. het hUidige landschap en het
woon- en leefmilieu.

3.2

Beschrijving voorgenomen activiteit
Bij de beschrtjv1ng van de voorgenomen activiteit dient het accent te worden
gelegd op die deelactlvitelten die belangnjke milieugevolgen kunnen veroorzaken.
Beschrtjf daartoe de uitgangspunten voor de Flonade 2002, uitgedrukt in:
• verwachte bezoekersaantallen;
• eisen aan het ontwerp en de uitvoering van het plan:
• elsen aan door inzenders te realiseren paviljoens, met name voor wat betreft
matertaalkeuze (grondstoffen) en energlegebruik:
• eisen ten aanzlen van bereikbaarheld per auto, openbaar vervoer of anderszins:
• het (vervroegd) realiseren van of het mogelijk houden van de gewenste
eindbestemming van deelgebieden.
Betrek bij de beschIiJving van deze uitgangspunten het thema van de FloIiade
"Hoe kan de Nederlandse tuinbouw bijdragen aan de kwaliteit van het leven in
de 2 1ste eeuw?".
Besteed bij de beschIijv1ng van de voorgenomen actlviteit aandacht aan:
• het ontwerp van het Flortade-terrein per deelgebied (bestaand park: nieuw
aan te leggen park: parkeerplaats):
• de aanleg en inIichting van het FloIiadeterrein:
grondverzet. BeschIijf de hoogte en de aard en herkomst van het
ophoogmatertaal (in relatie tot gewenste vegetatle) van de Big Spotters
Hill. Beschrtjf het benodigde grondverzet voor de aanleg van slaten en
waterpartijen, in het bijzonder in het gebied Meerbos:
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tngrepen tn de waterhutshoudtng;
tngrepen in het bestaande Haarlenunenneerse Bos (boutkap en dergelijke);
rueuwe aanplant:
blijvende bebouwmg.
Geef aan welke m1l1eubeschennende maatregelen en voorzieningen worden
getrotTen.
Gegeven het thema en de voorllcbttngsfunctle van de Floriade llggen er kansen
om ook aspecten van m1lieu-voorl1chUng. te onderschelden voor verschlllende
doelgroepen. in de planvonning te integreren. Beschrijf in het MER op welke
wiJze een invulltng zal worden gegeven aan deze mtlieu-educaUeve aspecten in
het programma van eisen. in het planontwerp. bij de concrete inrichting
(duurzame energlebronnen en dergelljke) en biJ bet beheer (systeem van
afvalinzamelmg; bemesttngssystemen; gewasbeschennmg en dergel1Jke) .
Oaartoe dlent een ultwerking te worden gegeven van het Floriade-thema voor
wat betreft het m1l1eu-aspect. biJvoorbeeld door bet begIip duurzame ontwikkeling als uUgangspunt te nemen bij de inrichtlng van het terrein. het waterbeheer. de ultvoering van pavUjoens en de matertaalkeuze.
3.2.1

KoppeUng met elndbestemmlng

In het MER dient een. w concreet mogelijk beeld. te worden gescbetst van de
toekomstige funcUe van de verschUlende deelgebleden van de Flortade. Het
accent dient daarbiJ te l1ggen op een bescbrijv1ng van de toekomstlge
natuuIfuncties van het nog aan te leggen Meerbos in tennen van gewenste
natuurtypen. Aangegeven dlent te worden welke elsen dU stelt aan bijvoorbeeld
de vonngeving/wnering. de waterhuishouding. de bodem en. met name. het
nog aan te planten of m te zaalen groen.
Omgekeerd is het voor het tnschatten van de kansrijkbeid van de gewenste
ontwikkelmg na beeindiglng van de Floriade van belang om de potenties voor
natuur en landschap te beschIijven vanult de bestaande bodem en waterhuishouding. Een bljwnder punt van aandacht kan z1jn bet bepalen van de
ontwikkelmgsmogelijkbeden btj beeindiging van tnlaat van boezemwater en
omschakelmg op gebledselgen kwel- en neerslagwater. met gebruikmaking van
brakke kwel.
Op deze wijze dlent te worden bevorderd dat de eindbestemmtng. waar
mogel1jk. stu rend Is voor de concrete aanleg en inIichtlng van het FloIiadegebied.
In het MER dlent. meer algemeen. 1nzlcht te worden verschaft In de toekomstwaarde van voorzleningen. maatregelen of planonderdelen zowel voor
beplanttng. gebouwen als verharding en waterhuishouding.
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3.2.2

Verkeer en vervoer
De verkeers- en vervoersltuaUe dlent beschreven te worden. Betrek daarbij de
gegevens van de Floriade 1992 te Zoetenneer). In het kader van de m.e.r. (en
de beslultvormtng In het kader van de art. 19 WRO-procedure) zijn de volgende
gegevens van belang:
• Verkeers- en vervoerprognose. Inzlcht dient te worden gegeven in de
volgende aspecten:
prognose van het aantal bezoekers per vervoerwijze (auto. streekbus.
toertngcar. fiets. te voet. overig) . incluslef de onzekerheldsmarges per
vervoerwiJze:
herkomst van de bezoekers (in verb and met gelelding en routering);
glob ale aandulding van de benodigde capaciteit (wegen. kruispunten.
parkeerterrelnen enzevoort). Betrek hierbij de onzekerheidsmarges in de
prognoses.
• Tijdelljke en blljvende verkeersvoorzienlngen. BeSChriJf de tydel.ljke en
bliJvende verkeers- en vervoervoorzlentngen. Welke voorzieningen worden
(al of met versneld) gerealiseerd speciaal met het oog op de Floriade.
Geef aan wat de onzekerheldsmarge Is met betrekking tot het eventueel met
tijdig gereed zijn van geproJecteerde verkeersinfrastructurele voorzieningen
(N22. zuldtangent enzevoortL alsmede de in dat geval te treffen
maatregelen3 ) •
Geef aan welke voorzlemngen (kunnen) worden getroffen indien de werkeliJkheid bliJkt af te wIJken van de prognoses (b1Jvoorbeeld het aanwijzen
of inrichten van extra parkeerru1mte elders. eventueel met inschakeling van
pendelbussen) .
• Maatregelen ter bevorderlng van collectlefvervoer en fietsgebruik. Geef
aan op welke wijze zal worden bevorderd dat het gebruik van de auto wordt
ontmoedlgd en het gebruik van collectief openbaarvervoer en de nets wordt
bevorderd4 ) •

3.3

Varianten en altematieven

3.3.1

Varlanten
In de startnotitie wordt globaal aangegeven voor welke aspecten. in de
startnotitie 'bouwstenen' genoemd. variant en zullen worden ontwikkeld. In
aanvulling op de suggesties In de startnotlUe dient aandacht te worden besteed
aan varianten op de volgende punten.

Bouwsteen: lnrlchtlng
• BeSChriJf. voor zover realisUsch. een variant waarbiJ in plaats van de aanleg
van een viaduct over de N22. wordt uitgegaan van een verlaagde aanJeg van
de N22 ter plaatse van de Floriade teneinde de verblndmg (ecologisch en

2

Zle de nota Verkeer en velVoer rond de Flortade 1992'; Zoetenneer 1993.

3
4

Zle ook tnspraakreactle nrs. 2 en 5. blJlage 4.
Zle ook Inspraakreactle nr. 5. bljlage 4.
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•

•

recreatief) tussen het Haarlemmenneerse Bos en het toekomstige Meerbos
te optimaliseren. Aandachtspunten hierbiJ ziJn: al dan niet een noodzaak
om de hoogspanningsmasten te verhogen; eventuele barrterewerking v~~r
het waterhutshoudingssysteem; betere landschappel1jke inpasbaarheid:
mogel1jke reductie van geluidniveaus.
Werk een vartant v~~r het parkeerterrein ult die voor de inrichting en het
matertaalgebruik zoveel mogel1jk anticipeert op de eindbestemming
(wontngbouwlocatie?). Relevante aspect en hlerbij zljn biJvoorbeeld
groenstructuur. stratenpatroon. leldingen en dergeliJke.
BeschrtJf een vartant gertcht op behoud van de natuur- en landschapskwalite it in het Haarlemmenneerse Bos (bijvoorbeeld door gegroepeerde
plaatstng van paviljoens).

Bouwsteen: watersysteem
Uitgangspunt blJ het watersysteem dient te z1jn dat het voldoet aan de
randvoorwaarden die worden gesteld door het gewenste gebruik van het gebied
na afloop van de Flortade. De hydrologlsche situatie dient gekoppeld te zijn aan
de toekomstige ecologische functie van het gebied. Vartanten in dtt verband
zijn:
• het al dan niet toelaten van brakke kwel in het Meerbos in relatie tot
natuurontwtkkeling:
• het opzetten van het waterpeilln het Meerbos met gebiedseigen kwelwater.
BiJ een hoger waterpeil Is minder diepe ontgravtng nodtg om de gewenste
dlepte van waterpartijen te creeren;
• het creeren van een gesloten waterhulshoudlng in het Meerbos. zonder
tnlaat van gebiedsvreemd water.
Bouwsteen: natuurontwlkkellng
In het Meerbosgebied zal grondverzet plaatsvtnden (aanleg waterpartij en.
sloten): tevens zal grond van elders worden aangevoerd met name v~~r de Big
Spotters Hill. Vartanten zljn mogelijk waarblj getracht wordt de nieuwe grand
optimaal te benutten bij het realiseren van natuurdoelen. Bljzondere natuurontwikkeling Is mogelijk in het geval dat grond zal worden gebruilct afkomstlg
uU het westel1jk havengebied van Amsterdam. In princlpe is de ontwtkkeltng
van natuur van vochUge duinvalleien mogelijk door rellef en waterhuishoudtng
daarop af te stemmen en de aanwezlge zaadvoorraad in het aangevoerde
kalkrtJke zand te gebruiken.
3.3.2

Altematleven
De keuze van de beschouwde alternatieven moet worden gemotiveerd. evenals
de selectie van het eventuele voorkeursaltemattef. Blj de motivertng gaat in het
MER voornl de aandacht uit naar de milieuargumenten.
Om een onder1inge vergeliJking mogeliJk te maken moe ten de te vergelijken altematieven tot op hetzelfde detailniveau worden uUgewerkt.
In ieder geval moet het me est mllleuvrtendellJke alternattefworden beschreven.
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Meest mllteuvrlendelljk altematlef
Het me est milieuvriendeI1jke altematiefmoet aan de volgende vOOIwaarden voldoen:
• het moet realistisch zijn. dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van de initiatiefnemer. alsmede binnen zijn ofhaar competentie liggen;
• het moet uitgaan van de beste bestaande mogel1jkheden ter bescherm1ng
van het milieu;
• het moet gericht zijn op het zo veel mogel1jk voorkomen van nadelige milieugevolgen. dan weI het behalen van een max1male milieuwinst.

4.

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN MILIEUGEVOLGEN
Artlke1 7.10. lid 1. onder d van de Wm:
Een MER bevat ten mlnste: Ween beschrilving IXIn de bestaande toestand van het milieu. ooor zover
de oooryenomen activUeit ojde beschreuen altematieuen daarooor gelJOlgen kunnen hebben. alsmede
van de te uerwachten ontwikkeling van dat milieu. indien de activlteit rwch de altematieuen worden
ondemomen. •
Artlkel 7.10, lid 1, onder e van de Wm:
Een MER bevat ten minste: Ween beschrgving IXIn de geuolgen ooor het milieu. die de ooorgenomen
activUeit. onderscheidenlyk de altemo.tieven kunnen hebben. alsmede een motivering van de wyze
waarop deze gelJOlgen zyn bepa.ald en beschreuen. "

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied. inclusief de autonome ontwikkeling hielVan. moeten worden beschreven als referentie voor de
beoordeling van de te verwachten milieu-effecten (referentiesituatie) . Daarbij
is de autonome ontwikkeling de toekomstige ontwikkeltng van het milieu
zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de altematieven wordt
gerealiseerd maarwaarbij weI rekening wordt gehouden met eventuele effecten
van voltooide en Iopende ingrepen en tngrepen als gevolg van reeds vastgelegd
beleid worden voorzien.
Het studiegebied omvat de Iocatie en haar omgevmg. voor zover daar effecten
van de voorgenomen actMteit kunnen gaan optreden. Maak bij de effectbeschrijving waar relevant een onderscheid naar deelgebied.
Per milieu-aspect (lucht, bodem. water. etc.) kan de omvang van het studiegebied verschillen. De begrenzing van de studiegebieden moet worden gemotiveerd en op kaart worden aangegeven.
BiJ de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden
of de effecten tijdelljk of permanent zijn. omkeerbaar of onomkeerbaar, in
hoeverre er cumulatie (versterken of uitdoven van effecten) kan optreden en of
de effecten negatief of positief moeten worden beoordeeld.
Onzekerheden en onnauwkeurtgheden in de voorspelllngsmethoden en in gebruUcte gegevens moeten worden vermeld.
De gevolgen van de voorgenomen activiteit en de altematieven dienen voor de
volgende milieuaspecten in beeld te worden gebracht.
-10-

4.1

Eodem en water
Beschrtjf de effecten op de waterhulshouding en op de kwaliteit van de bodem
en het grond- en oppeIVlaktewater. Richt de beschrijving op de effecten van
'risicovolle' maatregelen of voorzienJngen (ontgraving. aanleg waterpartijen.
parkeeIVoorzleningen) .

4.2

Flora. fauna en ecologie
Effecten van het voornemen dlenen te worden beschreven op het zich
ontwtkkelende ecosysteem in het Haarlemmermeerse Bos. Effecten van het
voornemen op het voorkomen van soorten en soortgroepen dienen te worden
beschreven.
Geef aan in hoeverre aanvoer van bijvoorbeeld kalla1jk dutnzand uit het
westelIjk havengebied van Amsterdam kan worden gebruikt voor het ontwtkkelen van soortenrtjke graslandvegetaUe onder andere op de uitzichtheuvel.
Beschrtjf de effecten voor de natuur van de aanleg van het Meerbos. Geef aan
in hoeverre de gewenste natuurontwikkeling door de Flortade wordt versneld
en/ofwordt belemmerd.

4.3

Landschap en cultuurhistorische aspecten
Landschap
Beschrtjf de vtsuele effecten op de omgevtng (ondenneer door opwerpen heuvel) .
Cultuurhlstorie
Geef aan op welke wijze in het ontwerp rekentng wordt gehouden met
bestaande cultuurhistortsche kwaliteiten (de Geniedijk).
Beschr1jf de effecten van de acUvtteit op mogelijke archeologlsche terreinen in
het gebied; op welke wtjze is getracht aantasUng van eventuele archeologlsche
sporen te voorkomen5 ).

4.4

Woon- en leefmilieu
Breng de mob1l1teltseffecten van het 1n1UaUef in beeld. Aandachtspunten zljn
de effecten op de verkeersveiligheid en de toename van congestie.
Geef aan in hoeverre (lokale/tijdelIjke) hinder te verwachten is door de
toenemende verkeerslntensltelt (luchtkwaliteit; geluidsniveaus).

5

Zfe ook fnspraakreactfe nr. 1, b1Jlage 4. waar1n de RfJksdfenst voor het Oudhefdkundfg Bodemonderzoek (ROB)
een Aanvullende Archeolog1sche InventarisaUe (MI) bepleft
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5.

VERGELLJKING VAN ALTERNATIEVEN
Artikel 7.10, lid I, onder f van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een uergeLyking van de /ngeoolge onderdeeL d beschreuen te uenvachten
ontwikkeling van het milieu met de beschreuengeuolgen voor het milieu van de voorgenomen actiul·
telt, alsmede met de beschreuen gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen alter·
natieuen. "

De mil1eu-effecten van de voorgenomen actlviteU en de altematleven moeten
onderling en met de referentiesituaUe worden vergeleken. Doel van de vergelijking is 1nzicht te geven in de mate waarin de positieve en negatieve effecten van
de voorgenomen activiteit en de altemaUeven verschillen.
Bij de vergel1Jking van de altematieven kunnen de financit~le aspecten van de
altematieven worden betrokken om de realiteitswaarde van de alternatieven beter te kunnen beoordelen. Ott 1s in het kader van de mllieu-effectrapportage
echter n1et verpl1cht.

6.

LEEMTEN IN KENNIS
Artikel 7.10, lid 1. onder g van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een ouerzicht van de Leemten in de onder d en e bedoel.de beschryuin'
gen (d.w.z. van de bestaande milleutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de mi ·
lieu-eITectenl ten geuolge van het ontbreken van de benodigde gegeuens. "

De leemten in kennis en informaUe, die van belang ziJn v~~r een goede oordeeIsvorming, moeten worden genoemd.
Het doel van deze beschriJv1ng is om een indicatle te krijgen van de volledigheid
van de informatie voor de besluitvorming.
Beschreven moet worden:
• welke onzekerheden zijn bl1jven bestaan en wat hlervan de reden is;
• in hoeverre dit de kwal1teit van de besluitvorming beinvloedt.
Informatle die voor de besluitvorming essentleel Is, kan niet onder leemten in
kennls worden opgenomen, maar moet in het MER worden verstrekt.
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7.

EvALUATIEPROGRAMMA
Artlkel 7.39 van de Wm:

"Het bevoegd gezag dat een besluU heeJt genomen. by de lJOOrberelding waaroan een milieu·effect·
rapport is gemaakt. onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteU lJOOr het milieu. wanneer zy
wordt ondenwmen oj nodal zg is ondenwmen. "

Het bevoegd gezag moet by de besluitvorming een evaluatieprogramma op stellen teneinde' de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten
te kunnen vergelijken en om zo nodig aanvullende mttigerende maatregelen te
treffen.
Het verdient aanbeveling dat de initiatiefnemer in het MER reeds een aanzet
tot een dergelijk evaluatieprogranuna geeft. omdat er een sterke koppeling bestaat tussen de gebrulkte voorspellingsmethoden. de geconstateerde leemten
in kennts en het op te stellen evaluaUeprogramma.
In het evaluaUeprogramma dient in ieder geval aandacht besteed te worden
aan de aspecten natuurontwikkeling (Meerbos) en verkeer en vervoer.
Relevante evaluatiemomenten doen zich voor tij dens de verdere planvoorbereiding (voor openstellingl en na afloop van de Flortade.

8.

VORM EN PRESENTATIE
Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergeliJkende beoordeling
van de alternatieven. De onderling vergelijk1ng dient bij voorkeur te worden gepresenteerd met behulp van tabellen. figuren en kaarten.
V~~r de overtge presentatie beveelt de Conunissle het volgende aan:
• het MER goed toegankelijk te maken;
• achtergrondgegevens (die conclusies. voorspellingen en keuzes onderbouwen) met in de hoofdtekst zelf te vermelden. maar in een bijlage op te nemen;
• een verklarende woordenlijst. een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst bij het MER op te nemen;
• kaartmateriaal te voorzlen van een leesbare ondergrond met de' gebruikte
topograftsche namen en een duldelijke legenda.
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9.

SAMENVATTING VAN BET

MER

Artikel 7.10, lid I, onder h van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een sornenllatting dieoon een algemeen publielr lIoldoende inzichtgeeft voor
de beoordeling lion het milieu-effectropport en lion de daarin be8chrellen gevolgen voor hee milieu van
de voorgeTWmen acUliiteit en van de be.schreven olternotiellen."

De samenvatt1ng is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als
zelfstandig document leesbaar z~n en een goede afspiegeltng z~n van de inhoud
van het MER Daarbij moeten de belangnjkste zaken z~n weergegeven. zoals:
• de hoofdpunten voor de besluitvorm1ng. tnclusief de belangr1jkste waarden
van het milieu in het studlegebied;
• de voorgenomen acUvitelt en de alternaUeven;
• de belangrijkste effecten voor het milieu btj het ultvoeren van de voorgenomen actlvtteit;
• het resultaat van de vergel1jldng van de alternatieven (zo mogel1Jk in tabelvorm).
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BIJLAGEN

bij het advies voor richtlijnen
voor het
milieu-effectrapport
Floriade 2002 te Hoofddorp
(bijlagen 1 tIm 4)

BLJLAGE 1
Brief ftJl het bevoegd gezag cLcL 17 februarl 1995 waarln de Commlssle
III de felegeDheld wordt gesteld om advles u1t te brengeD
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lD.e.r.·Floriadc 2002
Ge.chte Commissie,
Dc gelDeente H=lemmermeer hceh het voornemen om op hur grondcebied
een terrein in te richten Ie .. behoeve van dt Floriade 2002.
T cn bchocvc VIA de Floriade en de nieuwe eindbcsleauning van hel gebied (n.
2002) zaI cen nicuw bcslcmmingsplan "'orden opgencld.
Vooruitlopcnd op de gocdkeuring van htl bcstemmingsplan zaI via een procedu.
re ex anikc1 19 van de WeI op de Ruimleli;ke Ordening getnchl ",orden reecU
loestemming Ie Icrijg... v~~r de aanle, VUl de F1oriade.
Er za1 cen milicu-eCCec:tnpport worden opgcstcld, ..... rin de gevolgen van de
voorsenomcn activiteil en van de mogelijke .lternatieven v~~r hel milieu zullen
wordea bcschrcven.
Mel bel public:erea van de slutnotilie WOrol dil voornemen kenb .. r gem.akt .
Dtze nannotitie is u reeds sep.r.. t tocgesluurd.
Gedurende de periode van 15 lebruari
voor eea icdcr ler inzage liggen.

101

cn met 15 maan: zal de sta/"lnotilie

On. CoUege v.nookt u de gemeenle/'Ud Van H.ulemmermeer als Beyoegd
Gezag Ie adviseren len behoeve van het vaststellen van richili;nen voor het
opsteUea VIA cen milieu-effec:tnpport.
Eveatude rcactia op de SUrtDotiti. van inslantics en bursen zullen zo spoodig
mogelijk un u woroen toogezonden.

HoogacblCnd,
Bursemcester en wemouden van Hurlemmermccr.
Dc secrccaris,

/1DKO"'"'/

JVaIlHou",e1ingen >

•

BIJLAGE 2
Openbue keD.D.fsgevt.ng in Staatscourant

Dr.

32 d.d. 14 februarl 1995

gemeente Haarlemmermeer

Milicu-cffcct~pporragc (MER) fen bchoevc

v:lJI

de Floriade 2002

Burgcmcesler en Wethouders van de gemeenle Haarlemmenneer maken hel navolgen·
de bekend:
De gemcenle Haaricmmenneer hedl hel voomemen om op ha" grondgebied een
terrein 1n le richten len bchc>eve van d~ Flori:ade De Florilde is ten activiteil WJUOp
de rcacling inzake milieu-cffcctrapponage (MER) van locpassing i.s. Hel mHieueHcclrappon tal worden Opgc51Cld door of nl.mens de inili2.ticrnemcr, in casu de gemccnlc

Haar1cmmcrmcer.
Procedure
De weuelljk voorgeschreven procedure vangl aan mel de publicoue van een sunnoti·
lie. In dele SlaMotilie word I een nadere omschrijving gegeven van de voorgenomen
activileiL Voordal hel milieu·elTectrappon kan worden opgesleld. dienen de

rich~ijnen

Ie worden va..stgesleld waaraan de inhoud van hel rapport moel voldoen , Een ieder
worck in de gelegenheid geslc1d opmerkingen Ie maken len behoeve van de inhoud
van de va..slle siellen richllijnen.
Ter inuge legging
Dc 51annOlilie Iigl van IS rebruari lOllS man 1995 voor ecn ieder ler inuge in:
• Hel nadhuis. afdeling Voorlichting. open van maand.g tim donderdag von 6.30 101
1~,00 uur en mjdag van 8.30 101 12.30 uur. Op dinsdag is er avondopenslelling van
18,00 101 20.00 uur;
· De hulpsecrelarie in Nieuw.Vennep. open maand.g. dinsdag en donderdag v,n
8,30101 12,30 uur. Avondopenslelling op dinsdag van 16.00 101 20.00 uur;
• De hulpscaelarie in B.clhocvedorp. open m2andag en donderdag van 8.30 101 12.30
uur, Avondopcnslelling op dinsdag v.n 18,00 101 20.00 uur;
· De hulpsccrelarie in Zwanenburg. open dinsdag en v",dag van 8,30 101 12 30 uur
Avondopenslelling op dinsdag van 18.00 101 20,00 uur;
• De hoordvestigins van de Openbare Bibliolheck in Hoorddorp en de bibliolhcekvcs·
lisingen in Riisenhoul en VijrhuiIen, De openinsslijden Iijn Ie vinden op pasina 53
van de semeenlesids 1994/1995.
Insprnk
Opmcrltingen mel bclrekking 101 dc S,,((nOlilie Floriade 2002 kunnen gedurendc dc
lermijn van ler inzascleggins worden gelondcn >an:
De Gemeenl ....d von H.. rlenvncrrneer. poslbus 250, 2130 AG Hoofddorp
Voor inrorrnalie ovcr hel milieu'errc"nppon kunl u lercehl bl, d. Diensl Opcnbarc
Werken en Milieu. sector Milieu. Iclcroon

02~03

.

7~3~8 ,

BIJLAGE3

ProJectgegevens
InltlatlefDemer: Burgemeester & Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer
Bevoegd gezaa: Gemeenteraad Haarlemmermeer
Beslult: beslult over verzoek tot vrtJstell1ng ex art. 19 WRO
Categorie Beslult m.e.r.: ClO.l
Actlvltelt: De gemeente Haarlemmermeer heeft het voomemen om op haar grondgebled een
terrein van circa 95 ha in te rtchten ten behoeve van de Flortade 2002. Het ulteindelijk doel van
de voorgenomen acUvttett is het reallseren van de Flortade 2002, een eenmaUge toertsttsche en
recreaUeve attractle van groot formaat. Het bestaande Haarlemmermeerse Bos zal in het plan
van de Flortade worden betrokken. Na afloop van de Flortade zullen delen van het plangebled
deel gaan uitmaken van de Groenzone Westelflke Haarlemmenneer.
Procedurele gegevens:
kenntsgev1ng startnoUUe: 14 februart 1995
richtlijnenadvtes ultgebracht: 19 aprtl 1995
SamensteWng van de werkgroep:
JoFoM. Hamers
fr. A.M. van der Meulen
fro DoJ.M. van 't Nederetnd
dr. JoT. de Smidt (voorzltter)
Secretarls van de werkgroep: drs. A.L. Vemooij

BIJLAGE4

Lljst van lnspraakreactles en advlezen

nr.

datum

persoon of Instantie

plaats

datum van
ontvangst
Cle. m.e.r.

1.

950303

RiJksdlenst voor het Oudheldkundtg
Bodemonderzoek

Amersfoort

950322

2.

950315

Dorpsraad Badhoevedorp

Badhoevedorp

950322

3.

950223

N.V. Nederlandse Gasunle

Rijswijk

950322

4.

950308

Waterschap Groot-Haarlemmermeer

Hoofddorp

950322

5.

950315

RlJkswaterstaat dlrecUe Noord-Holland

Haarlem

950322

Richtlijnen voor de inhoud van het
Milieu-effectrapport

Floriade 2002 - Haarlemmermeer
Bijlage II:

schriftelijke reacties
op de startnotitie

1. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.)
2. Dorpsraad Badhoevedorp
3. N.V. Nederlandse Gasunie
4. Waterschap Groot Haarlemmermeer
5. Rijkswaterstaat directie Noord-Holland
6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

V:, \
Rijksdienst voor het
Oudheidkundig
Bodemonderzoek

Kerkstraat 1
3811 CV Amersfoort
Telefoon 033 - 634233

I

Gemeente

Yaarlemmerrn~l?r
I

;.:~!J

dlr. prof. dr. W.J.H. Willems

uw brief
o nderwerp
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'Gemeenter aad
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
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MER Floriade 2002
gemeente Haarlernmermeer
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afgegeven asn:

1

'Arnersfoort, 3 maart 1995

college van B & W
IJ t.1J 0 p. t
~ir. - au..fdst. b.W.IIb. ................ ter tMh.

----------------------~
Geachte leden van de raad,
Met verwijzing naar de door de gemeente Haarlernmermeer gestarte
m.e.r.-procedure verzoek ik u, gelet op het bepaalde in de Wet
Milieubeheer, deze brief te willen beschouwen als
inspraakreactie.
In het rijksbeleid ten aanzien van de zorg voor archeologische
monument en wordt het duurzaam behoud van het bodemarchief
nagestreefd. Waar duurzaarn behoud ter plekke niet mogelijk is,
wordt gestreefd de in het bodemarchief aanwezige informatie
daaruit te onttrekken door opgraving. Indien behoud niet mogelijk
is, dient bij de uitvoering van plannen rekening te worden
gehouden met de kosten verbonden aan opgraving van archeologische
waarden.
Gezien de voorgestane ingreep en de te verwachten effecten van de
inrichting van het
Floriadeterrein te Haarlernmermeer op het bodemarchief, is het
noodzakelijk tot een afweging van de archeologische belangen te
komen.
In de naaste omgeving van het plangebied ZL)n thans twee
archeologische vindplaatsen uit net Neolithicum (ca 2300-2300 v.
ehr.) bekend. Op grond van de beschikbare kennis van de
archeologie en de fysische geografie van dit gebied is er reden
aan te nemen dat zich meer, thans nog onbekende archeologische
waarden in het plangebied bevinden. In het plangebied is niet
eerder gericht naar de aanwezigheid van dergelijke archeolugische
waarden onderzoek verricht.
Met het oog op een zorgvuldige belangenafweging bepleit ik daarom
archeologisch onderzoek in de vorm van een Aanvullende
Archeologische Inventarisatie (AAI) uit te laten voeren. Het doel
van een dergelijk onderzoek is inzicht te verkrijgen in het ter
plaatse aanwezige bodemarchief. Naar aanleiding van deze
inventarisatiegegevens zou bekeken kunnen worden in hoeverre de
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archeo1ogische waarden in de plannen ingepast kunnen worden.
Ik ga ervan uit dat door een AAI de kennisleemte op het gebied
van de archeologie opgevuld kan worden en de voor de MER vereiste
informatie verzameld kan worden, op basis waarvan verdere
besluitvorming kan plaatsvinden.
Op grond van bovenstaande overwegingen verzoek ik u derhalve:
1

bij het vaststellen van de richtlijnen voor het MER
rekening te houden met de wenselijkheid van
archeologisch onderzoek in de vorm van een \anvullende
Archeologische Inventarisatie (AAI), teneinde een goede
beoordeling van de aard, omvang en kwaliteit van het
aanwezige bodemarchief en de mate waarin dit wordt
bedreigd mogelijk te maken;

2

bij het opstellen van het MER en de besluitvorming
rekening te houden met de resultaten van het onder punt 1
voorgestelde onderzoek, en aan te geven op welke wijze
archeologische waarden zijn veiliggesteld;

De directeur,
namens deze,
,
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drs. J-K.A. Hagers
(provinciaal archeoloog
v~~r Noord-Holland)

c.c. de Cie v~~r de m.e.r., t.a.v. mevr. N. Matitaputty, Postbus
2345, 3500 GH Utrecht;
Provincie Noord-Holland, cluster Monumentenzorg en
archeologie, t.a.v. R. Visser.

4

De startnotitie is bedoeld om eell ieder de gelegenheid te bieden
opmerkingen te maken over de gewenste inhoud van de m.e.r. De gemeente
Haarlemmermeer is initiatiefnemer voor de Floriade 2002. Het college van
Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer fungeert in de m.e.r.procedure als initiatiefnemer. De gemeenteraad is het bevoegd gezag.
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Ligging van de Floriade 2002
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Open bare Werken & Milieu
Haarlemmermeer
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Betreft: Te onderzoeken punten Startnotitie M.E.R. FLORIADE 2002
Ref.: drb13/flori-02lbes
Geachte dames/heren,

N.a.v. uw genoemde startnotitic zijn voor Oorpsraad Badhoevedorp de volgende punten
onduidelijk en verdicnen daarom naderc aandacht.

5.4

Verkeer, vervoer, ontsluiting.
-

-

-

5.5

Het bezoekersaantal wordt geschat op 500.000 terwijl de prognose uitgaat van
3.500.000. Het is ons niet duidelijk van welk aantal de MER uit zal gaan. Naar
ons idee zal van het grootste aantal moeten worden uitgegaan, omdat e.e .a.
anders tot onvoorziene problemen leidt.
Welke zckerheid is er dat de N22, AS, Rail21, HSL en Zuid-Tangent in 2002
gereed zijn? Oit is cssentieel voor een goede ontsluiting waardoor naburige
kernen/gemecnten gemeden kunnen worden. Op bladz. 16 staat hier een uiterst
summier berichtje over, zonder enige kritische noot over einddatum .
In een straal van 10 km waarbillnen de effekten worden beschreven is oj . te
klein. Een beschrijving per tocvoerweg inklusief afritten van snelwegen is
vollediger en korrekter.

Lucht en geluid
De enorme stroom bezoekers, waarvan een groot deel per auto zal komen, heeft
konsekwenties op de toch al slechte luchtkwaliteit in onze regio. Oit punt moet
extra aandacht krijgen. Zoals het punt nu wordt omschreven: "Een invloed ... is te
verwachten" is o.i. erg zwak.

5.7

Flora, fauna, ekosysteem
Vit het beschrcvcnc is het onmogelijk inzicht te verkrijgcn hoe uitgebreid (of niet)
e.e.a. zal worden bchandeld: "Kome aan de orde". Oorpsraad Badhoevedorp is van
mcning dat er vooruit bekckcn moet worden in welke mate de overblijvende
onderdelen van de Floriade t.Z.t. gebruikt kunnen worden om eko-linten aan te
leggen of uit tc breiden. Op deze wijze zou de Floriade een bijzonder positief
effekt kunnen hebben voor de regio op veel langere termijn en niet aIleen t.b.v. het
Haarlemmermeerse Bos.

S.S

Woon- en leefmilieu
Wat gebeurt er als er 'smog'-gcvaar drcigt?

5.9

Effektenvergelijkilig
Wat zijn de belangrijkste kriteria op basis waarvan het enc altcrnatief de voorkeur
zal krijgcn boven het andere?

Postbus 60, 1170 AB Badhoevedorp Postgiro 3613197 Rabobank 35.96.08.965 Telefax 020 - 6595164
Maakt dee I uit van Dorpsvereniging Badhoeve. ingeschreven in verenigingsregister Kamer van Koophandel Haarlem. nr. V594833

Betreft: Te ondcrzockcn punten Startnotitie M.E.R. FLORIADE 2002
blad 2

Ref.: drb13/flori-02/bes

ALGEMEEN
1.

2.
3.

4.

De notitie is ecn in zijn algcmcenheid onduidelijk en oppervlakkig stuk. Het
ontbecrt enige kritische noten. Dorpsraad Badhoevedorp hoopt op meer duidelijkheid in de uiteindelijke M.E.R.
Wat gebeurt er met het afval van de bezoekers? Zal er aandacht worden besteed
aan recycling, gescheiden inzamelen, enz.?
Kan er ekotax (bedrag bij entree) worden geheven om dit hevig geteisterde gebied
enigszins genoegdoening te verschaffen teneinde groenvoorziening, ekolinten enz.
uit te breiden?
Wat gcbeurt er met het afvalwater? Is de kapasiteit van de afvalverwerkingsunits
voldoende of is deze hoeveelhcid tc vClwaarlozcn?

Wij zien met belangstelling uit naar uw rcaktic.

Met vriendelijkc groet,
Dorpsraad Badhoevedorp
.r

~

J. Kooter
'.~ .
Werkgroep Groen,:-'"
' !I
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- J. Lindeman
Werkgroep Verkeer
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Onl kenmerk: TN/WG 95.760
Uw kenmerk

Datum: 23 februari 1995
Doorkiesnunvner: 070-3196169

Onderwerp: Startnotitie MER Floriade 2002
Geachte Raad,
Uit een publikatie in de Nederlandse Staatscourant van 14 februari
jl vernamen wij dat de voornoemde startnotitie ter inzage ligt
Zoals mag blijken uit de hierbijgevoegde topografische kaart is in
het gebied waarop deze startnotitie betrekking heeft een 12"
gastransportleiding gelegen van onze maatschappij.
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bestaande
aardgastransportleidingen is van toepassing de circulaire van het
Ministerie VROM "zonering rond hogedruk aardgastransportleidingen"
van 26 november 1984.
Wij zullen het op prijl stellen indien bij de verdere voorbereiding
van het Floriadeterrein hiermede rekening zal worden gehouden.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze afdeling
Grondzaken, telefoon 070-3196169 of tot de heer R. van Kranenburg
van onze operationele staf te Beverwijk, telefoon 02510-86177
Wij hopen u hiermee voldoende gelnformeerd te hebben
Hoogacht-end,
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Mi1ieu-effectrapportage
F10riade 2002

Hoofddorp.

8 maart 1995

VERZONDEN t 0 H.;\ART 1995
Geachte raad,
Hoewe1 de startnotitie milieu-effectrapportage Floriade 2002 ons geen
redenen geeft tot het maken van opmerkingen, vragen wij ons wel af of in
tabel 6.1 op bladzijde 30 naast de reeds genoemde plannen ook niet de
beheersplannen van de waterbeheerders in het gebied genoemd dienen te
worden.
Dit betreft vanuit het taakveld waterkwaliteit het beheersplan van het
hoogheemraadschap van Rijnland en vanuit het taakveld waterkwantiteit het
waterkwantiteitsbeheersplan van ons waterschap.
Gezien de activiteiten die in het kader van de Floriade 2002 zullen
plaatsvinden, lijkt het gewenst in de MER ook de gevolgen en uitgangspunten in het kader van het waterbeheer te verwoorden. Bovengenoemde
beleidskaders inzake het waterbeheer zullen naar onze mening daar dan ook
bij betrokken dienen te worden •.

Hoogachtend,
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Marktplein 47
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Onderwerp

Milieu-effectrapportage Floriade 2002.

Geachte dames/heren,
In UI~ brief van 17 februari jl. heeft u aangegeven dat de gemeente
Haarlemmermeer het voornemen heeft om op haar grondgebied een terrein
in te richten ten behoeve van de Floriade 2002.
U geeft hierin aan dat ten behoeve van de F10riade een milieu-effectrapport dient te worden opgeste1d. De wettelijk voorgeschreven procedure vangt aan met de publikatie van een startnotitie. De genoemde
startnotitie ligt momenteel ter visie.
Deze startnotitie geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende
opmerkingen:
Uit de startnotitie constateer ik dat u op basis van een "kwalitatieve
toetsing" inmiddels gekozen heeft voor een locatie. Ook het criterium
verkeer en vervoer (leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit) is hier
blijkbaar bij betrokken geweest. De keuze voor de locatie zelf staat
dus niet meer ter discussie.
De te onderzoeken alternatieven zijn dan ook beperkt tot het inrichtingsalternatief, het nulalternatief en het meest milieuvriendelijke
alternatief. Ik constateer dat het daarmee niet mogelijk zal zijn om te
beoordelen of een andere locatie wellicht milieuvriendelijker is.
De bouwsteen "verkeer en vervoer extern" (p.21) geeft geen doel aan,
terwijl bij bijvoorbeeld het volgende punt (watersysteem in het hele
gebied) wel een doel wordt nagestreefd. Zoals u bekend is streeft het
Ministerie van Verkeer en water staat ernaar het autogebruik zoveel
mogelijk te beperken. Een dergelijke doelstelling beveel ik dan ook
zeer aan.

Postadres postbus 3119.2001 DC Haarlem

Telefoon 023·301301

Bezoekadres Toekanweg 7 (gebouw Schonenvaert)

Telefax 023·301302

9502833

Be,eikbu, met N2H·busliin 5·70·71 · 72·75·85·125 vanat sIo1tion HuHem en NZH·buslljn 80 vanat staUon Heems~ (halte Europa_g)

RSO 95/2708

Juist bij een project als de Floriade ligt de uitdaging arin de verkeersstromen in goede en daarmee milieuvriendelijke banen te leiden.
Zoals u terecht opmerkt is dit recreatieve verkeer grotendeels van
tijdelijke aard. Onderdeel van studia zal moeten zijn welke (tijdelijke) alternatieven er zijn voor het autogebruik. Hierbij moet gedacht
worden aan de optimale benutting van de dan aanwezige infrastructuur
(zoals de Zuid-Tangant). In het geval dat deze alternatieven onvoldoende zijn zal moeten worden aangegeven hoe deze verbeterd kunnen worden,
dit met als doel het autogebruik van en naar de Floriade te beperken.
In de Startnotitie worden bovengenoemde effecten echter (nog) niet
meegenomen. Oit vraagt om een inspanning op het gebied van vervoermanagement, waarbij goede voorlichting met betrekking tot de openbaarvervoermogelijkheden, combinatiekaarten, tijdelijke extra busverbindingen, parkeertarieven en fietsvoorzieningen (optimale routes, stallingen
e.d.) slechts enkele mogelijke suggesties zijn.
Mede door bovengenoemde maatregelen kunnen mogelijke capaciteitsproblemen op het hoofdwegennet (gedeeltelijk) voorkomen worden. Momenteel
voert mijn directie diverse integrale studies (zoals de A9-studie) uit
om de problematiek op het hoofdwegennet zoveel mogelijk, op een evenwichtige wijze, op te lossen. Oeze studies, de besluitvorming en de
eventuele uitvoering zelf, vergen dusdanig veel tijd dat ten tijde van
de Floriade uitbreidingen nog niet gerealiseerd kunnen zijn. Ook de
verlengde Westrandweg is in 2002 nog niet gerealiseerd.
Bovenstaande opmerkingen maken het zoeken naar alternatieven voor de
auto alleen nog maar urgenter. Opgemerkt moet worden dat momenteel wel
gezocht wordt naar mogelijke toepassingen op het gebied van verkeersmanagement (zoals toeritdosering en route-informatiesystemen) met als
doel de wegcapaciteit zo maximaal mogelijk te benutten.
Ten aanzien van de N22 kan worden opgemerkt dat ik, in het kader van de
mer-procedure aanleg N22, op de Startnotitie heb gereageerd. De betrokkenheid van Verkeer en Waterstaat bij andere studies wordt hierin aangegeven evenals het feit dat er bestuurlijk afspraken zijn gemaakt over
medefinanciering voor het noordelijk deel van de N22. In deze reactie
zijn enkele kanttekeningen geplaatst aangaande de te onderzoeken
alternatieven en de mogelijkheden van een eventuele aansluiting op de
A9. De stellingname van directie Noord-Holland is dat er niet meer dan
een aansluiting op de A9 moet komen. Oat betekent of een aansluiting
van de A205 op de A9, waarbij de N22 dus aansluit op de A205, of een
aansluiting van de N22 op de A9, waarbij de A205 aansluit op de N22.
In figuur 4.1 is een eerste globale inrichting in de vorm van een
vlekkenplan aangegeven. Bij deze eerste inrichting is de inpassing van
het openbaar-vervoer niet duidelijk aangegeven. De volgende vragen
zullen moeten worden beantwoord: Waar zijn mogelijkheden voor een
(eventuele tijdelijke) openbaar-vervoerhalte en hoe is de looproute van
deze halte naar de ingang van het terrein? Hoe ziet het uiteindelijke
trace van de Zuid-Tangent eruit en hoe is de relatie hiervan met het
uiteindelijke trace van de N22?
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Momenteel werkt binnan de stuurgroap uitvoering van hat karntraject
Zuid-Tangent, aen warkgroep het trac~ van de Zuid-Tangent tussen
Vijfhuizen en Hoofddorp uit. De ontsluiting van de Floriade zal ook in
deze werkgroep uitgewerkt moeten worden. Ik ga er vanuit dat de uitkomsten van deze werkgroep in de m.e.r.-Floriade zullen worden meegenomen.
Op pagina 22 wordt vermeld dat een aantal milieu-aspecten, zoals
afvalverzameling, niet als bouwstaen maar ala algemeen uitgangspunt
geldt. Aangezien ik de doelstellingen met betrekking tot het beperken
van de automobiliteit net zo wezenlijk acht, verwacht ik dat u het
terugdringen van de automobiliteit voor elk alternatief ook als algemeen uitgangspunt zal meenemen. Een concrete uitwerking daarvan kan
zijn een duidelijk Vervoermanagementplan inclusief een voorlichtingsplan ter stimulering van alternatieven voor autogebruik. Oit plan zal
in over leg met openbaar-vervoerbedrijven moeten worden opgezet en bij
de inrichting van het terre in zal optimaal op het openbaar-vervoergebruik moeten worden afgestemd.
Tenslotte wil ik opmerken dat het wenselijk is om mitigerende en
compenserende maatregelen bij alle alternatieven te overwegen. Bij het
Meest Milieuvriendelijke Alternatief kunnen ze zo nodig worden gemaximaliseerd.

Hoogachtend,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de directeur van de hoofdafdeling
Openbaar Bestuur en Strategie,

/

\)U~
mr. H.H.A. Teeuwen
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Floriade 2002

Hierbij dee1 ik u mede dat m~Jn advies v~~r de richtlijnen ten
behoeve van hec milieu-affectrapporc vo6r de Floriade 2002 als
volgt luidt:

Kantoorgebouw:
"Scnonenvaert"
Toekanweg 7
2035 LC Haarlem
Postadr'!s:
Postbus 3005
2001 DA Haarlem
Telefoon: 023 - 301234
Fax:

023 - 301103

In het milieu-effectrapport dient behalve met het Haarlemmermeerse Bos ook rekening te worden gehouden met het M~erbos. Beide
boss en zijn onderdeel van de Randstadgroenstructuur. Bij de
beschrijving van de autonome ontwikkeling dient ervan te worden
uitgegaan dat het Haarlemmermeerse Bos niet wor~t aangetast e~
niet aan het gebruik (recreatie) wordt onttrokken; dat het
Staatsbos gewoon zou doorgroeien en dat deze beide bestaande
groenelementen onderdeel gaan uitmaken van het Strategisch
Groenproject Haarlemmermeer.
Bovendien geldt voor beide bossen de compensatieregeling 20als
die recent is vastgelegd in het SGR . Oat betekent dat bij
aantasting van de functie van een o~ beide gebeiden de diverse
stappen die hierin staan beschreven en de beantwoording van de
vraag of hier sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk
belang van toepassing zijn. Tevens dienen dan in hec
milieu-effectrapport de compensatiemogelijkheden voor het verlies
aan natuurwaarden en recreatiemogelijkheden te worden aangegeven
en bij de beschrijving van de alternatieven en de effecten te
worden betrokken . Verder ben ik van mening dat er bij compensatie
sprake moet zijn van ni.euw op te zetten projecten en geen
projecten. die al voorgenomen zijn .
- In KQPIEMN:

9503034

ons kenmerk

952245

datum

21 maarc 1995

vervolgblad
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In paragraaf 5.7 . wordt aangegeven dat de F10riade een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de tocstandkoming van het Strategisch
Groenproject Haarlemmermeer. Ik heb mijn vraagtekens hierbij en ben
daarom van mening dat deze bijdrage uicgebreid in het MER dient te
worden beschreven jn onderbouwd.
Er dient in het MER afstemming plaats te vinden met het MER voar de
aanleg van de N22, waarin het trac~ ap milieu-effacten wordt
onderzocht .
Tot slot wil ik u er op wlJzen dat ar sprake is van een megelijke
vestlglng van een nieuw praefstation in hec studiegebied . Mijns
inziens dient hiermee in het milieu-effectrapport veer zover
mogelijk rekening te worden gehouden.

h/:I~
ir. D. Vergunst

