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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een advies voor rtchtlijnen uit te brengen voor een milieu-effectrapport (MER) ten 
behoeve van de besluitvorming over woningbouwlocatie Etten-Leur Noord. 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) hied ik u hierbij het advies van de 
Commissie aan. 

De Commissie constateert op basis van de startnotltle dat de gemeente Etten-Leur ervoor kiest 
de volgende besluiten met belangrijke milieugevolgen te nemen v66r de afrondtngvan de m.e.r.
procedure: 
- de keuze voor ophogen of omdijken van de woningbouwlocatle: 
- hiermee in samenhang: de aanleg van de zandwinplas; 
- de tracekeuze voor de omleidingsweg in samenhang met de ontsluitlng van de woningbouw-

locatie. 

De Commissie heeft hiermee rekening gehouden bij de opstelling van haar advies voor richt
lijnen. De Commissie merkt echter op dat de door u voorgestane aanpak niet conform de 
m.e.r.-regeling is. In de toelichtlng bij bet Besluit m .e.r., categorte C.11 staat namelijk: 'Tot een 
woningbouwproject worden ook gerekend alle voorzieningen die moeten worden getroffen ten 
behoeve van dat woningbouwproject, zoals de aanleg van infrastructuur". De bandbreedte voor 
bet ontwikkelen van alternatleven en bet onderzoeken van de milieugevolgen daarvan worden 
door de gekozen werkwijze beperkt. Dientengevolge worclt de rutmte voor toegevoegde waarde 
van deze m.e.r. aan de besluitvorming bij voorbaat sterk ingeperkt. Ook in de inspraakreactles 
wordt gevraagd in het MER aandacht te schenken aan de milieugevolgen van bovenvermelde 
voomemens. 
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De Connnissie hoopt met haar advies een constructleVe b~drage te leveren aan de totstandko
ming van de richtlijnen voor het MER Zfj zal gaarne vememen hoe u gebruik. maakt van haar 
aanbevelingen. 
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HOOFDPUNTEN VAN BET .ADVIES 

De gemeente Etten-Leur is voornemens in Etten-Leur Noord een woningbouw
locatie van circa 2000 tot 2400 woningen1

) te ontwikkelen en de b:ijbehorende 
infrastructuur aan te leggen. Deze actlviteit is op grond van het Besluit milieu
effectrapportage (m.e.r.), categorie 11, m.e.r.-plichtlg. Het milieu-effectrapport 
(MER) zal de milieu-informatle leveren die noodzakel:ijk is voor de besluitvor
ming over de vaststelling van het bestemmingsplan Brandseweg 2 en de in een 
later stadium op te stellen bestemmingsplannen Schoenmakershoek en Atte
laken die de bouw van de woningen planologisch mogel:ijk maken. 

Gezien het vergevorderde stadium waarin de besluitvorming over de aanleg en 
het ontwerp van Etten-Leur Noord verkeert, zal bet MER zich toe dienen te 
spitsen op de volgende punten: 
• motlvering van eerder gemaakte keuzes en de rol die milieu-overwegingen 

daarbij hebben gespeeld: 
• variatles in de ophoging van Brandseweg 2 in relatie tot de plaatsen waar 

kwel optreedt: 
• het ontwerp en de in- en externe ontsluitlng van Etten-Leur Noord, in 

samenhang met het reeds gekozen trace van de omleidingsweg: 
• de invloed op nab:ijgelegen natuur(ontwikkelings-)gebieden. 

1 Voor de periode die het uitwerkingsplan van het Streekplan bestrijkt tot (2005) zal sprake zijn van de realisering 
van 1800 a 1900 woningen. 
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1. INLEIDING 

De gemeente Etten-Leur is voornemens in Etten-Leur Noonl een woningbouw
locatie van cirea 2000 tot 2400 worungen2

] te ontwikkelen en de bijbehorende 
infrastructuur aan te leggen. Deze activiteit is op grond van het Besluit milieu
effectrapportage (m.e.r.), categorie 11, m.e.r.-plichtig. Het milieu-effectrapport 
(MER) zal de milieu-informatie leveren die noodzakelijk is voor de besluit
vorming over de vaststelling van het bestemmtngsplan Brandseweg 2 en de in 
een later stadium op te stellen bestemmtngsplannen Schoenmakershoek en 
Attelaken die de bouw van de woningen planologisch mogelijk maken. 

Bij aanvang van de procedure trad de gemeenteraad van Etten-Leur zowel als 
initiatiefnemer a1s bevoegd gezag op. De rol van initiatiefnemer is bij raadsbe
sluit van 6 maart 1995 gedelegeerd aan het college van Burgemeester en 
Wethouders. 

Per brief van 21 f ebruari 1995 (bijlage 1) heeft het bevoegd gezag de Commissie 
voor de milieu-effectrapportage in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen 
over de te geven richtlijnen voor de inhoud van het MER Met de openbare 
bekendmaking op 22 februari 1995 in het weekblad "Groot Etten-Leur'' is de 
m .e.r.-procedure van start gegaan (bijlage 2). De startnotitie heeft van 23 
februari tot 23 maart 1995 ter tnzage gelegen. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu-ef
fectrapportage. De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. De werkgroep 
treedt op namens de Commissie voor de milieu-effectrapportage en wordt ver
der in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
Het doel van dit advies is om de gewenste inhoud van de rtchtlijnen voor het 
milieu-effectrapport (MER) aan te geven. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen. 
Bijlage 4 geeft een overzicht van deze reacties. 

2 Voor de perlode die het uitwerkingsplan van het Streekplan bestrljkt tot (2005) zal sprake zijn van de realiserlng 
van 1800 a 1900 woningen. 
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2. PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Artikel 7.10, lid 1, onderavandeWm: 
Een MER bevat ten mfnste: "een beschrflving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be
oogd." 

Artikel 7.10, lid l, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bg de voorbereiding waaroan het ml
lieu-e.ffectrapport wordtgemaakt. en een overzlcht van de eerder genomen besluiten van bestuursor
ganen, die betrekking hebben op de vooryenomen activiteit en de beschreven altematteven. • 

2.1 Probleemstelling 

Beschrijf in een uitgewerkte probleemstelllng voor welke lmelpunten het voor
nemen een oplossing tracht te vinden. In het MER kan daartoe een samenvat
ttng worden gemaakt van de reeds in de startnotitie aangeduide motlvering van 
het voornemen in de Vierde Nota Extra Ruimtelijke Ordentng (VINEX), het 
Streekplan Noord-Brabant (provincie Noord-Brabant, Juli 1992) en in het 
Ontwerp-Uitwerkingsplan Stadsregio Breda (provincie Noord-Brabant, Juli 
1994). Bij deze motivering zijn de woningbehoefte in de tijd en de begrenzings
keuze van belang. 

2.2 Doel 

Uit de probleemstelling moet een concrete en duideliJke omschriJving van het 
doel worden afgeleid. DaarbiJ dient onder andere aandacht te worden besteed 
aan de samenhang met de bestaande bebouwde kom van Etten-Leur. 

2.3 Besluitvorming 

Overheidsbesluiten, zoals vastgelegd in beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en 
wetten, die randvoorwaarden stellen ofbeperkingen opleggen aan de besluitvor
ming over de voorgenomen actlviteit moeten kort worden behandeld. Naast 
besluiten van hogere overheden behoren daartoe de reeds door de gemeente 
Etten-Leur genomen besluiten. De argumenten die bij de afweging tussen de 
verschillende potentlele locatles een rol hebben gespeeld en die hebben geleid 
tot de keuze voor Etten-Leur Noord en de gekozen fasering in de aanleg 
daarvan dienen duidelijk in beeld te worden gebracht. Aangegeven dient te 
worden welke argumenten een rol hebben gespeeld in de afweging tussen 
ophogen en omdiJken van de wiJk.3] alsmede bfj de keuze voor het trace van de 
omleidingsweg4] en de locatle en vormgeving van de zandwinplas5

]. Daarbij 
dient expliciet de rol die milieuoverwegingen daarbij hebben gespeeld aan de 
orde te komen waarbij de hieronder genoemde punten van belang ziJn. 

3 Zie ook bijlage 4, inspraakreactles nrs. 4, 10, 14, 18 en 21. 

4 Zie ook bijlage 4, inspraakreactles nrs. l, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20 en 22. 

5 Zie ook bijlage 4 inspraakreactie nr. 7. 
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3. 

3.1 

Ophogen of omdljken 
• verlies bodemreliM; 
• waterhutshouding, met name invloed op stromtngspatronen grondwater. 

Aanleg van de zandwln-/recreatleplas 
• grondwaterhuishouding; 
• relatie van de voorgenomen recreatleactiveiten op de natuurontwikkelings

potenties. 

Trac~keuze voor de omleldlngsweg 
• hinder in de (bestaande) bebouwde kom; 
• doorsnijding Slagveld-Kwadestraat. 

Voorts moet aangegeven worden welke beoordelingscriterta, grens- en streef
waarden aan het vigerende milieubeleid kunnen worden ontleend. 

De besluiten waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstantie die deze 
besluiten zal nemen moeten worden vermeld. (Tevens kan worden beschreven 
volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen 
en instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken.) 
Tot slot moeten de besluiten die in een later stadium nog moeten worden geno
men om de voorgenomen activiteit te realiseren zijn aangegeven. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artlkel 7 .10, lid l, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrflving van de vooryenomen activiteit en van de wgze waarop 
zg zal worden ultgevoerd, alsmede van de altemalieven daarooor, die redelgkerwgs in beschouwing 
dienen te worden genomen. • 

Artlkel 7. 10, lid 3 van de Wm: 
'Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrflven altematieven behoort in ieder geval het alter
natJef waarbg de nadelige gevolgen voor het milieu warden voorlromen, clan wel, voor zover dat niet 
mogelyk is, deze met gebrulkmaking van de beste bestaande mogelgkheden ter beschermlng van 
het milieu. zoveel mogelyk worden beperkt • 

Inleiding 

De locatiekeuze voor dit woningbouwproject heeft op een hoger besluitvor
mingsniveau plaatsgevonden. In deze m.e.r. staat inrichting van de woning
bouwlocatle centraal. De mllieu-informatie die deze m.e.r. oplevert zal op dit 
besluitvormingniveau toegesneden moeten zijn. 
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3.2 Voorgenomen activiteit 

De voorgenomen actlviteit moet worden bescbreven voor zover van gevolgen 
voor bet milieu sprake is. Mede om beter zicbt te krijgen op mogelijke alterna
tieven lean bet zinvol zijn de voorgenomen actlviteit op te splitsen in deelactlvi
teiten. 
Ook verdient bet aanbevellng om onderscheid te maken tussen actlviteiten die 
plaatsvinden: 
• in de realisatlefase (inrtchtlng/aanleg); 
• in de gebruiksfase (gebruik en beheer). 

In het biemavolgende worden voor de beschrijving van de voorgenomen actl
viteit aandachtspunten gegeven. Een beschrijving in de vorm van kaarten met 
een korte toelichtlng verdient hierbij de voorkeur. 

Ruimtelijk-functionele structuur: 
• de rutmtelijke opzet. functieverdeling en samenhang binnen bet plangebied; 
• functionele samenhang met aangrenzende gebieden (voorzientngen): 
• ltgging van openbare en particuliere voorzieningen ten opzichte van de wo

ningen: 
• de wijze waarop reeds bestaande functles (zoals verspreide woonbebouwing) 

worden ingepast. 

Wonen: 
• de ruimtelijke verdeling van de verschillende typen woningen (doelgroepen) 

over bet gebied in verband met het draagvlak voor voorzieningen zoals 
openbaar veivoer: 

• de woonmllieudifferentiatle, waarbij onder andere (verschillen in) bebou
wingsdichtheid van belang zijn. 

Verkeer: 
• de verwachte in- en exteme verkeersrelaties: 
• de samenhang tussen het trace van de omleidingsweg met de in- en externe 

ontsluiting voor auto, openbaar vervoer en fiets: 
• de mate waartn de inrtchting gertcht is op een goede bereikbaarheid van de 

belangrtjkste bestemmingen (zoals de centra en het NS-station) voor het 
Iangzaam verkeer; 

• bet parkeersysteem. 

Recreatie: 
• bet soort en de situertng van de binnen het plangebied gelegen recre

atlevoorzieningen; 
• de bereikbaarheid van in- en externe gelegen recreatievoorzientngen voor de 

onderscheiden vormen van vervoer. 

Ecologie en landschap: 
• ecologtsche structuur van het gebied (llgging groen- en verbindingszones), 

mate van samenhang met de 'ecohydrologiscbe ondergrond' (zle in verband 
met dit en de volgende punten ook paragraaf 4.3 van dit advies); 
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• waterbuisbouding: de mate waarin bij bet ontwerp van de wijk rekening 
wordt gebouden met bestaande grondwaterstromingen en bun ecologtscbe 
functie; 

• de noodzaak voor en wijze van drainage: 
• opzet, tnrtcbting en onderhoud en beheer van het water- en rioleringssys

teem; 
• het aandeel verhard oppeivlak; 
• de wtjze van omgaan met bestaande cultuurhistorisch, geomorfologtsch en 

ecologtsch waardevolle elementen. 

3.3 Mitlgerende maatregelen 

In het MER dtenen mogelljke mttfgerende maatregelen te worden aangegeven. 
Tevens dienen voor de natuur- en landschapswaarden die verloren dreigen te 
gaan de mogelljkheden tot compensatte te worden verkend. 

3.4 Alternatieven 

De keuze van de beschouwde alternatteven moet worden gemotiveerd, evenals 
de selectie van het eventuele voorkeursaltematlef. Bij de motivertng gaat in het 
MER vooral de aandacht ult naar de milieuargumenten. 
Om een onderlinge vergelijking mogelljk te maken moeten de te vergelijken al
tematieven tot op betzelfde detailniveau worden uitgewerkt. 
In ieder geval moet bet meest mllieuvriendelljke altematief worden bescbreven. 

Bij het ontwikkelen van altematieven zijn de volgende punten van belang: 
• variaties in opboging van Brandseweg 2 en in samenhang daarmee de om

vang van de zandwinput, dit in relatte tot bet benutten van plaatsen waar 
kwel optreedt voor de situertng en inricbting van groenvoorzieningen (zie in 
verband met dit punt ook paragraaf 4.3 van dit advies): 

• de in- en exteme ontsluitlng van de wijk in verband met de beinvloeding 
van het leefkllmaat door verkeer; 

• het wel/niet verplaatsen van bestaande bedrijvighetd; 
• de bij het meest mllieuvriendelijk altematief genoemde punten kunnen mo

gelljk aanleiding vormen tot het ontwikkelen van aparte alternatleven. 

3.4.1 Nulaltematlef 

De situatie, waarbij de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven niet 
plaatsvindt, in relatie tot het doel van het voomemen is in dit geval geen reeel 
alternatlef. Het nulaltematief hoeft dus niet als een volwaardfg altematief te 
worden beschreven. Er kan worden volstaan met het beschrijven van de 
huidfge sttuatte en autonome ontwikkeling-6) als referentlekader. Als referentle
situatie dient beschouwd te worden de situatle zoals deze is voor de ophoging. 

6 Zie hoofdstuk 4 van dit advies. 
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3.4.2 Meest mllleuvriendelljk altematlef 

4. 

Het meest milieuvrtendelfjke alternatlef moet aan de volgende vooiwaarden vol
doen: 
• het moet realistlsch zfjn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellin

gen van de :lnitlatlefnemer, alsmede binnen zfjn of haar competentle liggen: 
• het moet uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming 

van het milieu: 
• het moet gertcht zfjn op het zo veel mogelfjk voorkomen van nadelfge milieu

gevolgen, dan wel het behalen v~ een maxtmale milieuwinst. 

Uit de startnotltle blfjkt dat de :lnitlatlefnemer in het kader van het meest 
milieuvriendelijk alternatlef wil onderzoeken welke mogelykheden er zyn om 
rekening te houden met de potentles voor een milieuvrtendelljke inrichting. De 
Commissie vraagt daarom aandacht voor de volgende punten: 
• bebouwingsdichtheid in relatle tot zuinJg ruimtegebruik: 
• scheiding van schoon- (zoals regenwater) en vuil- (zoals afvalwater of af

spoelwater van rijwegen en parkeervakken) waterstromen, vasthouden van 
schoon water (opvangcapaciteit van singels en plassen) en zuivering van 
vuil water: 

• minimaliseren van het aandeel van de verhardingen om versnelde afvoer 
regenwater zoveel mogelfjk te voorkomen: 

• verkavelingsrtchting om maxtmaal passieve zonne-energie te kunnen be
nutten: 

• zodanige omvang en situering van groengebieden dat kleinschalfge natuur
ontwikkeling mogelfjk is, aangesloten wordt op de groengebieden en eco
logische potentles buiten het plangebied en een maxtmale integratle van 
groen en oppervlaktewaterbeheeer kan plaatsvinden. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 
GEVOLGEN VOOR BET MILIEU 

Artikel 7.10, lid l, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit of de beschreven altematieven daarooorgevolgen kunnen hebben, alsmede 
van de te verwachten ontwllckeling van dat milieu, lndien de activlteit noch de altematieven warden 
ondenwmen.• 

4.1 Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ont
wikkeling hiervan moeten worden beschreven als referentle voor de beoordeling 
van de te veiwachten milieu-effecten (referentlesituatle). Daarbij is de autono
me ontwikkeling de toekomstfge ontwikkeling van het milieu zonder dat de 
voorgenomen actMteit of een van de alternatleven wordt gerealiseerd maar 
waarbij wel rekening wordt gehouden met eventuele effecten van voltooide en 
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lopende tngrepen en tngrepen als gevolg van reeds vastgelegd beleid worden 
voorzien. 

Het studiegebied omvat de locatie en haar omgevtng, voor zover daar effecten 
van de voorgenomen actlviteit kunnen gaan optreden. Per milieu-aspect (lucht, 
bodem, water, et cetera) kan de omvang van het studiegebied verschillen. De 
begrenztng van de studiegebieden moet worden gemotiveerd en op kaart wor
den aangegeven. 

De door de Commissie van belang geachte aandachtspunten worden in de 
paragrafen 4.3 tot en met 4. 7 aangcgeven. 

4.2 Gevolgen voor het milieu 

Artikel 7.10, lid l, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgving van de gevolgen voor het milieu. die de voorgenomen 
activltett, onderscheidenlgk de altematieven kunnen hebben, alsmede een motfverlng van de wgze 
waarop deze gevolgen zgn bepaald en beschreven. • 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden 
of de effecten tijdelijk of permanent zijn, ophefbaar of onomkeerbaar, of ze zich 
afspelen op korte of op lange termijn, in hoeverre er cumulatie (versterken of 
uitdoven van eff ecten) kan optreden en of er sprake is van positieve effecten. 
Bij onzekerheden over bet wel of niet optreden van eff ecten moet een betrouw
baarheidsanalyse worden uitgevoerd. 
Onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspelltngsmethoden en in ge
bruikte gegevens moeten worden vermeld. 

De door de Commissie van belang geachte aandachtspunten worden in de 
paragrafen 4.3 tot en met 4. 7 aangegeven. 

4.3 Bodem en water 

De geohydrologie, de (knelpunten in) waterhuishouding en de kwaliteit van bo
dem, grond- en oppervlaktewater moeten worden beschreven, zowel de huidige 
situatie als de effecten hierop van de voorgenomen activiteit en alternatieven. 
Belangrijk hierbij is een analyse van de huidige bodemopbouw op basis van 
een gedetailleerde bodemkartertng. Ook moet worden ingegaan op eventueel 
optredende zettingen en hoeveelheden te gebruiken ophoogmateriaal. Eventueel 
aanwezige of te verwachten bodemverontreinigtngen, de aard hiervan en de re
latie met de realisering en inrichting van het gebied moeten worden beschre
ven. 

De geplande woningbouwlocatie ligt op de macrogradient van zand naar klei 
naar veen. De optredende kwel wordt deels bepaald door het diepe systeem en 
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betreft (relatief schoon) water van enkele honderden tot dutzendenjaren oud7
]. 

Als gevolg van deze omstand:lgheid is de ecologische potentie van dit gebied 
groot. Een strook noordelijk van het plangebied is als natuurontwikkelingsge
bied aangewezen. Nabij het plangebied l:lggen enkele bestaande natuurgebie
den. Deze gegevens zijn met name van belang in verband met de aanleg van de 
zandwinplas en de situering van groenvoorzieningen in het gebied. 

In verband met het bovenstaande beveelt de Commissie aan op de hierna ge
noemde punten aanvullend onderzoek te doen dat als basis kan dienen voor 
de eff ectvoorspelling van de aanleg van de woningbouwlocatie inclusief de 
ophoging van het gebied: 
• onderzoek van de ondergrond op de geplande woningbouwlocatle inclusief 

bodemmechanisch onderzoek in verband met te verwachten klink en 
zetting: dit onderzoek kan ook dienen om na te gaan of wel voldoende zand 
aanwezig is (mogelijk is onder het dekzand begraven veen en leem 
aanwezig): 

• een modelstudie naar effecten van de verschillende ingrepen (drainage, 
rtolering, ophoging en ontgronding, beinvloeding doorlatendheden door 
zetting en klink) op het hydrologische systeem. 

4.4 Levensgemeenschappen, ecosystemen en ecologische relaties 

Ingegaan moet worden op de landschapsecologische relaties binnen de locatie 
en met de omgeving. Er dient een beschrijving te worden gegeven van de aan
wez:lgheid en veranderingen van de terrestrische en aquatische biotische waar
den door de bestemmingsverandering of indirect als gevolg van een mogelijke 
verandering van de grondwaterstand, verandertng van kwel- en infiltratlepa
troon en -intensiteit, verandering van de dynamiek van het oppervlaktewater 
en de waterkwaliteit, luchtverontreiniging en rustverstortng, ter plaatse zowel 
als in de omgeving. 
Positieve effecten voor de natuur moeten eveneens worden aangegeven. 

Gezien de ecologische potenties van de locatie en het felt dat deze deels nabij 
natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebied is gelegen, beveelt de Commissie 
aan aanvullend onderzoek te doen naar de daar voorkomende flora. 8 ] 

4.5 Landschap, archeologie en cultuurhistorie 

De bestaande landschappelijke patronen en elementen in het gebied alsmede 
devisueel-ruimtelijkewerking ervanmoeten worden beschreven. Een beschrij
ving van de geschiedenis van het gebied wat betreft de hoofdlijnen is nutt:lg als 
mogelijke basis voor een stedebouwkund:lg ontwerp. Aangegeven moet worden 

7 Zie: R.J. Stuunnan et al., De hydrologische systeemanalyse van westelijk Noord-Brabant en omgeving, Dienst 
Grondwaterverkenningen 1NO/ Vrlje UniversiteitAmsterdam, 1990 frNO-rapport nr. OS90-25-A). 

8 Zie ook: J.M.A Cools: Atlas van de Noordbrabantse flora; Natuurhistorlsche Bibliotheek KNNV nr. 51, Utrecht, 
1989. 
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wat de inpassingsmogelijkheden van waardevolle patronen en elementen bij de 
tnrichting zijn. Veivolgens kan word.en aangeduid en beoordeeld welke visueel
ruimtelijke werking het gebied op zijn omgeving zal hebben. Het verdient aan
beveling deze effecten Diet alleen te beschrijven, maar vooral zo goed mogelijk 
te visualiseren. 

4.6 Mobiliteitseffecten 

Met behulp van een model dienen de effecten van de voorgenomen actlviteit en 
alternatleven op de (toename van) (auto)mobiliteit en het gebruik van de meest 
relevante infrastructuur te worden berekend waarbij uit moet worden gegaan 
van de huid:tge en autonome ontwikkeling van de verkeersintensiteiten. De 
milieugevolgen van de toegenomen verkeersbewegingen dienen te worden 
beschreven in relatle tot de snelheden van het verkeer (lawaai, luchtverontrei
niging, stank, veiligheid, hinder en energieverbruik). 

4.7 Woon- en leefmilieu 

5. 

Het MER dient te beschrijven welke (bestaande) activiteiten in en rond de loca
Ues het woon- en leefmilieu negatiefbeinvloeden. In ieder geval dient aandacht 
te worden besteed aan: 
• de geluidhinder en veiligheidssituatie als gevolg van de spoorlijn en de om

leidingsweg: 
• de hinder (stank, stof, geluid) van bestaande bedrijv:tgheid in of nabij het 

plangebied. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7 .10, lid l, onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelyklng van de ingevolge onc:lerdeel d beschreven te venvachten 
ontwikkeling van het mllieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activi
teU-. alsmede met de beschreven gevolgen voor het mllieu van elk der in besclwuwing genomen alter
natfeven.. • 

De milleu-effecten van de voorgenomen activiteit en de altematieven moeten 
onderling en met de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de vergelij
king is inzicht te geven in de mate waarin de positieve en negatieve e:ff ecten van 
de voorgenomen activiteit en de altematieven verschillen. 
Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. 
Bij de vergelijking van de altematieven kunnen de financiele aspecten van de 
alternatieven worden betrokken om de realiteitswaarde van de alternatieven be
ter te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieu-effectrapportage 
echter Diet verplicht. 
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6. 

7. 

8. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Artfkel 7.10, lid 1, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrflvin
gen [d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkellng daarvan, resp. van de mi
lleu-effecten) ten gevolge van het ontbreken van de berwdlgde gegevens. • 

De leemten in kennis en informatle, die van belang zUn voor een goede oor
deelsvonning, moeten worden genoemd. 
Het doel van deze beschrijving is om een indicatle te la1jgen van de volledfgheid 
van de inf ormatle voor de besluitvorming. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zyn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre dit de kwaliteit van de besluitvonning beinvloedt. 
Informatie die voor de besluitvonning essentieel is, kan niet onder leemten in 
kennis worden opgenomen, maar moet in het MER worden verstrekt. 

EvALUATIEPROGRAMMA 

Artfkel 7.39 van de Wm: 
"Het beooegd gezag dat een besluct heeft genomen, by de voorbereiding waarvan een milieu-effect
rapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken acttvltect voor het milieu, wanneer zg 
wordt ondemomen of nadat zj/ is ondemomen. • 

Het bevoegd gezag moet bij de besluitvorming een evaluatieprogramma op stel
len teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten 
te kunnen vergelijken en om zo nodig aanvullende mitfgerende 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 be
staat tussen de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten 
in kennis en het op te stellen evaluatieprogramma. 
Dit evaluatieprogramma kan mede een rol spelen bij de nog op te stellen 
bestemmingsplannen voor Attelaken en Schoenmakershoek. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van tabellen, ffguren en kaarten. 
Voor de overtge presentatie beveelt de Commissie het volgende aan: 
• het MER beknopt te houden: 
• achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbou

wen) niet in de hoof dtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te ne
men; 
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9. 

• een verklarende woordenlljst, een lljst van gebrutkte afkortlngen en een llte
ratuurlljst btj het MER op te nemen: 

• kaartmateriaal te voorzien van een leesbare ondergrond met de gebrutkte 
topograftsche namen en een duidelljke legenda. 

SAMENVATTING VAN BET MER 

Artikel 7.10, lid 1, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvattfng die aan een algemeen publiek voldoende inzichtgeeft 
voor de beoordellng van het mllieu-effectropport en van de daarin beschreven gevolgen voor het mt
Ueu van de voorgenomen acttvlteit en van de beschreven altematleven. • 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluit
vonners en insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als 
zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling ztjn van de inhoud 
vanhetMER 

Daarbij moeten de belangrtjkste zaken ztjn weergegeven, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvormtng9]. inclusief de belangrijkste waarden 

van het milieu in het studiegebied; 
• de voorgenomen activiteit en de alternatleven: 
• de belangrtjkste effecten voor het milieu btj het uitvoeren van de voorgeno

men actlviteit: 
• het resultaat van de vergelljking van de alternatieven (zo mogelljk in tabel

vonn). 

9 Zie de hoofdpunten van dit aclvies op bladzijde 1. 
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BIJIAGEN 

bij het advies voor rtchtlijnen 
voor het 

milieu-effectrapport 
Woningbouwlocatie Etten-Leur N oord 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 21februari1995 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies ult te brengen 

... , . .;- - .:-

Gemeente Etten-Leur 

Aan: 
·2 2 ~EB. ~S~S , de Commissie voor de 

"
3

- '=' ~;._-_-·=~j Milieu-effectrapportage, 
.L '°',- 1 ~ ~l Drs. J.J. Scholten, 

I . '·'~~''·~-:;.: t._11-"'" 1.:%nD-S-1112· . ..;cl =~stbus 2345, 
ons k......,..k, ··?11IR0 ~~- ·-· I __ S'~ [ ~- I.) :.b_ _ ____j 

Toestelnr. 

UW brief van 

Onderwerp 

DIN20071 

24336 

startnotitie MER woningbouw 
Etten-Leur Noord (bestemmings
plan 11 Brandseweg 2u). 

Geachte comrnissie, 

3500 GH Utrecht . 

Etten-Leur, 2 1 fEB, 1995 
Markt 1, 487S CB 
Postbus 10. 100, 4870 GA 
Telefoon (01608)-24000 
"· i .v. 10- 10- 1995: 076-5024000 
Telefax (01608)-33880 
H. i .v. 10- 10-1995: 076-5033880 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.12 van de Wet milieubeheer, 
doen wij u bijgaand een exemplaar toekomen van de startnotitie woningbouw 
Etten-Leur Noord t.b.v. de vaststelling van het bestemmingsplan "Brandse
weg 2 11 • Tevens doen wij u een exemplaar toekomen van de bekendmakening 
als bedoeld in artikel 7.12, zoals die op 22 februari 1995 zal worden 
opgenomen in het in onze gemeente verschijnende weekblad "Groot Etten
Leur". 

Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer stellen wij u in de 
gelegenheiud advies uit te brengen over het geven van richtlijnen inzake 
de inhoud van het milieu-effectrapport. 

Wij delen u verder mede dat wij voornmen zijn de gemeenteraad(= bevoegd 
gezag) voor de vergadering van 1 mei 1995 een voorstel te doen over de 
vast te stellen richtlijnen voor het milieu-effectrapport. Daaraan 
voorafgaand zullen wij de commissie Ruimtelijke Ordening op 25 april 1995 
vragen ans college terzake te adviseren. In verband hierrnee verzoeken wij 
u uw advies over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het 
milieu-effectrapport, uiterlijk op 1 april 1995 aan ans kenbaar te maken. 

Gaarne nodigen wij uw comm1s1e, op een nader in onderling overleg te 
bepalen datum, uit voor een bezoek aan onze gemeente en in het betreffen
de gebied in het bijzonder. 
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Tot slot delen wij u mcde dat binnen onze gemeente inmiddels ecn interne 
projektgroep is geformeerd die de m.e.r.-proced11ra zal gebeleiden. 
J\mbtelijk is de beer F.C.M . Oingenouts, chef van de atdeling Ruimtelijke 
Ordening en Bo11wzaken,, aangewez·en ale contactpet·soon. Hij is telefonisch 
bereikbaar onder bet telefoonn11111mer: 01608 - 24336. Gaarne vernemen wij 
van uw commissie wi·e van uw zijde als contactpersoon voor dit projekt 
wordt aangewezen. 

Wij hope:n 
berichten 

u hiermee voorlopig voldoende te be.bben geinforme:erd en zien uw 
met belangstelling tege;noet. ~ 

Hoogacbtend, 
Burgemeester en wethouder va Etten-Leur. 
De se.cret-aris, "De ourgemeaster, 

~~C~1__ 
~.: '~~- •n. "·" ] ·- '' V.o. 

Bijlage l. blz. ii 



BIJLAGE 2 

Openbare kennlsgeving van de startnotltle in het weekblad "Groot Etten-leur" 
d.d. 22 februarl 1995 

DINZ0068 

Gemeente Etten-Leur 

STARTNOTITIE MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE WONINGBOUW ETTEN-LEUR NOORD TER 
INZAGE. 

Voor de voorgenomen woningbouwontwik.keling in Etten-Leur Noord is een 
startnotitie opgesteld als bedoeld in artikel 7.12 van de Wet Milieubeheer. 
De startnotitie is het begin van de procedure om te komen tot de opstelling 
van een milieu-effectrapport (MER) . 

In de start~otitie wordt aangegeven dat de gemeente Etten-Leur voornemens 
is in Etten-Leur Noord een woningbouwlokatie te ontwikkelen met een omvang 
van circa 2000-2400 woningen. Het betreft de bouwlokaties Brandseweg 2, 
Schoenmakershoek en Attelaken. Naast de bouw van dit aantal woningen heeft 
de voorgenomen aktiviteit tevens betrekking op de aanleg van de bijbehoren
de infrastructuur. (westelijke omleiding en oostelijke wijkontsluitings
weg) . De startnotitie heeft betrekking op de gehele woningbouwlokatie 
Etten-Leur Noord. Het opstellen van de startnotitie is met name gekoppeld 
aan de opstelling van een bestem.mingsplan voor de eerste in uitvoering te 
nemen bouwlokatie t. w . : "Brandseweg 2". 

Nadrukkelijk wordt in de startnotitie aangegeven dat de keuze voor een 
11 krappe 11 of een 11 ruime 11 westelijke omleiding alsmede de keuze tussen het 
11 ophogen 11 van het gebied Brandseweg 2 of het 11 aanleggen van dijken 11 geen 
onderdeel uitmaakt van de voorgenomen aktiviteit. Deze keuzes zullen in een 
eerder stadium warden gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar de eveneens 
opgestarte inspraakprocedure omtrent de "Structuurschets Etten-Leur 
Noord 11 en de nota 11 Beslispunten en uitgangpunten Brandseweg 2 11

• In het op te 
stellen MER zal van de hieromtrent gemaakte keuzes warden uitgegaan. Op 22 
februari 1995 vindt hieromtrent een voorlichtingsbijeenkomst plaats in "De 
Baai". Eenieder is hier van·harte welkom. 

Het college van burgmeester en wethouders maakt, ter voldoening aan artikel 
7.12 van de Wet milieubeheer, bekend dat de startnotitie met ingang van 23 
februari 1995, tijdens de kantooruren gedurende 4 weken voor eenieder ter 
inzage ligt bij het bureau Ruimtelijke Ordening (kamer 123) in het gemeen
tehuis, alsmede, tijdens de openingstijden, in de openbare bibliotheek, 
Anna van Berchemlaan 2 te Etten-Leur. 

De startnotitie geeft een uitvoerige omschrijving van de voorgenomen 
aktiviteit. Daarnaast wordt in de startnotitie aangegeven welke inrich
tingsalternatieven op de diverse milieuaspecten zullen warden onderzocht. 
Aangegeven wordt tevens dat de keuze voor de bouwlokatie niet meer ter 
discussie staat. De m.e.r.-procedure richt zich met name op de inrichtings
aspecten van de genoemde gebieden. 

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat in het kader van de m.e.r.-procedure geen 
beslissingen zullen worden genomen. Het Milieu-effectrapport is een 
hulpmiddel bij de besluitvorming en verschaft de nodige (milieu)informatie 
die nodig is om in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan de 
vereiste besluiten te kunnen nemen. 

Voor degene die meer informatie wil over het intrument milieu-effectrappor-



DIH20068 

- 2 -

tage-, over de procedure en over de rol va.n he!: MER in he!: besluitvorm-J.ngs 
proces H; aen notitie bescbikbaar. Deze is grat is te verkrijgen bij het 
bureau Voorl i chting in het gem0entehuis. 

Gedurende een termijn van 4 weken - ingaande op 23 februari l.995 - is 
eeniedex- in de gelegenheid opmerkingen te maken voor het geven van richt 
lijne.n in,,ake de inhoud van bet Milieu-effect.rapport. Eventuele reacties 
moeten voor 24 maart 1.995 ingediend z·i j n en dienen gerioht te worden aa.n: 

De gi=meentera:ad 6tten-Leur , 
Post.bus 10100, 
4870 GA Etten-Leur. 

Indien_ met opmerkingen inzendt, kao men verzoeken om geheimhouding van de 
persoonlijke gegevens. 

Op basi!I van de sta.rt:notitie, de e\".entueel ingelcomen reacti.,,._ en uitge 
brao ht.e adviezen (o. a . van de m. e.r- C:oTT1JUissiel. zulJ.en de richt.lijnen voor 
het: op t.e stellen MER door de gemeenteraad warden vastgesteld. rn de 
richtlijnen wordt aangegeven wa-t het op te stellen milieu-effect.rapport. z-aJ. 
moeten inhouden. 

Etten- Leur 22 februari 19 S. 
en Wethouder yan Etten- Leur. 

De burgemeester • 

........,___ 
drs. M.~.H. van de Ven. 

Bijlage 2, blz. ii 



BLJLAGE3 

Projectgegevens 

Inltlatlefnemer: college van Burgemeester en Wethouders van Etten-Leur 

Bevoegd gezag: de gemeenteraad van Etten-leur 

Beslult: bet vaststellen van bet besternmingsplan Brandseweg 2 en in een later stadium het 
vaststellen van de bestemmingsplannen Schoenmakershoek en Attelaken 

Categorle Beslult m.e.r.: C 11 

Actlvltelt: het reallseren van een woningbouwlocatle van circa 2000 tot 2400 woningen en het 
ontwikk.elen van de daarbtj behorende tnfrastructuur, voor de pertode die bet uitwerkingsplan 
van het streekplan bestrijkt (tot 2005) zal sprake ztjn van de realisering van 1800 a 1900 
woning en. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitle: 22 februari 1995 
rtchtlijnenadvies uitgebracht: 20 april 1995 

Bljzonderheden: De gemeente Etten-Leur kiest er voor de volgende besluiten met belangrtjke 
milieugevolgen te nemen voor de afronding van de m.e.r.-procedure: 
- de keuze voor ophogen of omdijken van de wontngbouwlocatie; 
- hiermee in samenhang: de aanleg van de zandwinplas; 
- de tracekeuze voor de omleidingsweg in samenhang met de ontsluiting van de woningbouw-

locatle. 
De Commissie heeft hiermee rekentng gehouden btj de opstelling van baar advies voor ricbt
ltjnen en in de aanbiedingsbrief. 

Samenstelllng van de werkgroep: 
drs. G.J. Baatjens 
ir. W.H.A.M. Ketjsers 
ing. G. van der Sterre Msc 
ir. P. van Duursen (voorzitter) 

Secretarls van de werkgroep: drs. RJ. Bonte 
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Lljst van lnspraakreactles en advlezen 

nr. datum persoon of lnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cle. m.e.r. 

1. 950302 A.P.C. Jochems Etten-Leur 950330 

2. 950306 Drs. RJ.M. van den Broek Etten-Leur 950330 

3. 950228 J.G.J.M. Frijters Etten-Leur 950330 

4. 950322 Ondernemersvereniging WINO Etten-Leur 950330 

5. 950306 RW.L. Janssen Etten-Leur 950330 

6. 950321 Werkgroep Leefgemeenschap Leur Etten-Leur 950330 

7. 950315 H. Hendrikx Etten-Leur 950330 

8. 950312 Wijkvereniging Sander Etten-Leur 950330 

9. 950316 Y.C. Deijkers-van der Stelt C.S. Etten-Leur 950330 

10. 950316 MKB Etten-Leur Etten-Leur 950330 

11. 950316 Hoogheemraadschap van West-Bra- Breda 950330 
bant 

12. 950315 M. Lauwerijssen Etten-Leur 950330 

13. 950313 Volkstuinverentging Etten-Leur Etten-Leur 950330 

14. 950313 Waterschap Mark en Weerijs mvenhout 950330 

15. 950314 M. &houwenaars Etten-Leur 950330 

16. 950314 Stichting Havenfront Leur Etten-Leur 950330 

17. 950314 Jongenelis Bouwonderneming B.V. Etten-Leur 950330 

18. 950311 Stichting Seniorenraad gemeente Etten-Leur 950330 
Etten-Leur 

19. 950313 Hermans B.V. Etten-Leur 950330 

20. 950308 J.Nouws Etten-Leur 950330 

21. 950303 Dhr. en Mevr. Caljouw en Dhr. en Etten-Leur 950330 
Mevr. de Regt 

22. 950307 N.J.AM. van Roessel Etten-Leur 950330 

23. 950322 Rijkdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 950330 
Bodemonderzoek 




