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Hierbij zend ik u hel (Milieu)-Effeclrapporl behorend bij Deel 1 van de
Partiels Herziening van de Planologische Kernbeslissing Nationaal
Ruimlelijk Beleid. Oil (Milieu)-effeclrapporl is opgesleld ler
ondersteuning van de besluitvorming over de Leidse- en de
Rotterdamse regia. Het zal de procedure doorlopen van de milieu
effectrapportage zoals voorgeschreven in de Wet milieubeheer en is
gekoppeld aan de procedure voor Deel 1 van de Planologische
Kernbeslissing.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer
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SAMENVATTING

Aanleiding

Dit (milieu)-effeetrapport behoort bij deel 1 van de Partiele Herziening
van de Planologisehe Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid (PKB
NRB). In deze herziening wordt het beleid zoals neergelegd in de Vierde
nota over de ruimtelijke ordening Extra (Vinex) verder uitgewerkt voar
de periods 2005-2010. Het rijk heeft de herziening voorbereid in nauw
overleg met de provineies en de BON-regio's. In 1995 heef! het rijk
provincies en BON-regia's uitgenodigd aan te geven waar nieuwe WQon
en werklocaties met de bijbehorende infrastructuur en groen zouden
moeten komen. Deze nieuwe WQon- en werklocaties zouden moeten
passen binnen de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid in de Vinex.

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen het rijk, provincies en BON-regia's
is geconstateerd dat voar een tweetal regio's voorstellen zijn gedaan die
in strijd zijn met de uitgangspunten van het ruimtelijk rijksbeleid. Het
gaat om de Leidse en de Rotterdamse regio. Het voorsteJ voor de Leidse
regio is de toekomstige verstedelijking te concentreren in de in het
Groene Hart gelegen Grote Polder. Het voorstel voor de Rotterdamse
regio is bedrijfsterreinen voor havenafgeleide bedrijvigheid aan te
leggen in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard is eehter in het
rijksbeleid aangemerkt als open ruimte, waar verstedelijking ongewenst
is.

Uitgangspunten van de effectrapportage

Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is het rijksbeleid aan te
passen, is besloten tot het uitvoeren van een effectrapportage. De
effeetrapportage heef! een integraal karakter, dat wil zeggen dat behalve
miJieu-effecten ook ruimteJijke-, economische en financiele effecten aan
bod komen. Aileen voor een milieu-effectrapportage bestaat een
wettelijk geregelde procedure. Besloten is deze procedure te volgen.

Omdat de Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid
aileen de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid bevat, is gekozen voor een
effeetrapportage op strategisch niveau. Kern van de PKB-NRB zijn de
elementen van de ruimtelijke hoofdstructuur, zoals mainports, hoofd
transportassen, open ruimten en dergelijke. Ooel van de effectrappor
tage is na te gaan of aanpassing van beleidsuitspraken over de
ruimtelijke hoofdstructuur noodzakelijk is. Oaarom worden voor de
Leidse en de Rotterdamse regio ontwikkelingsrichtingen vaor de
verstedelijking met elkaar vergeleken. Deze ontwikkelingsrichtingen zijn
enkele ma!en groter dan de ruimte die nodig is voor wonen en werken.

Leidse regia en Haarlemmermeer: opgave en alternatieven

Behoefteramingen wijzen uit dat in de Leidse regio tussen 2005 en 2010
behoefte bestaat aan ongeveer 4000 woningen en 20 hectare bedrijfs
terreinen met een C-profiel. Oat zijn terreinen voor bedrijven die veel
gebruik maken van goederentransport over de weg. Het gaat hierbij om
de middenvariant van de raming.

Als alternatieven voor de Leidse regia zijn geselecteerd (zie afb. 3.2):
- Grote Polder
- Valkerhout (marine-vliegkamp Valkenburgl
- Rijnsburg
- HaarJemmermeer
- Bollenstreek-Zuid
- Bollenstreek-Noord
- Overloop Haaglanden
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Leidse regia en Haarlemmermeer: resultaten van de vergellj"king

Er is geen enkel alternatief dat op aile criteria uit het toetsingskader
goed scoort. Elk alternatief heeft sterke en zwakke kanten, De
uiteindelijke keuze is afhankelijk van het gewieht dat aan de criteria
wordt toegekend.
Een clustering van verwante criteria geeft een beeld van de
alternatieven die vanuit versehillende invalshoeken de voorkeur
verdienen. De resultaten van de clustering staan in de onderstaande
tabel.

rabel 1 Resultaten van de clustering voor de Leidse regia

--~~~----~~-_..._..~._._~.~,~ . ...~-.- ..--.-.--.~~----- meest gunstig minst gunslig

leefbaarheid Valkerhout (Rijr Bollenstreek .. Zuid

Groen milieu Grote Polder

Duurzaamheid Grote Polder

Economie Grote Polder Botlenstreek - Noord, Bollenstreek- Zuid

Kosten Bollenstreek-Zuid ValkerholJt, (Haarlemmermeer,

Er valt niet eenduidig een 'meest milieuvriendelijk alternatief aan te
wijzen, Dit is een alternatief dat goed seoort op aile criteria die formeel
onderdeel uitmaken van de milieu-effeetrapportage. Er is ook geen
alternatief dat het predikaat 'minst milieuvriendelijk alternatief verdient.
Wat de milieu-effeeten betreft seoren de alternatieven Bollenstreek
Noord en Haarlemmermeer het minst ongunstig, Ais gelet wordt op de
mogelijkheden tot mitigatie en compensatie van negatieve milieu
effecten komt oak het alternatief Overloop Haaglanden betrekkelijk
gunstig uit de bus.
Het voorkeursalternatief van het rijk is een eombinatie van de
alternatieven Overloop Haaglanden en Rijnsburg. De voorkeur voor het
alternatief Overloop Haaglanden betekent dat het rijk voor de Leidse
regio het uitgangspunt dat elk stadsgewest in de eigen behoefte aan
ruimte voor wonen en werken voorziet loslaat. Dit wordt mede
verantwoord geaeht omdat in de Haaglanden binnen de grenzen van het
stadsgewest kan worden gebouwd. Uit milieu-oogpunt scoort dit
alternatief bovendien vrij gunstig. Het alternatief Rijnsburg seoort in veel
opzichten gemiddeld. De score van dit alternatief kan eehter nog wat
worden verbeterd wanneer bij de locatiekeuze gebieden met
ecologisehe waarden worden ontzien.
Aan de andere alternatieven zijn vanuit het gezichtspunt van het rijk
belangrijke nadelen verbonden. Het alternatief Valkerhout is gelegen in
de bufferzone tussen Leiden en Den Haag. Verplaatsing van het marine
vliegkamp Valkenburg is bovendien in strijd met het Structuurschema
Militaire Terreinen. De alternatieven Bollenstreek-Noord en in mindere
mate Bollenstreek-Zuid tasten de in het Structuurschema Groene Ruimte
vastgelegde centrumfunctie voor de bollenteelt aan. De Haarlemmer
meer wordt problematisch geaeht gezien de verwachte negatieve
mobil iteitseffecten.

Ratterdamse regia: apgave en alternatieven

Uit behoefteramingen blijkt dat er in de Rotterdamse regia tussen 2005
en 2010 op de Linker Maasoever ongeveer 225 hectare bedrijfsterreinen
(bruto) zal moeten worden gerealiseerd. Het gaat daarbij am bedrijfs
terreinen voor havenafgeleide bedrijven in de sfeer van transport en
distributie en Iichte industrie. De provincie Zuid-Holland en de stads
regio Rotterdam stellen voor deze bedrijfsterreinen aan te leggen in de
Hoeksche Waard, omdat in de stadsregio Rotterdam geen ruimte maer
voorhanden meer is.
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Naast de Hoeksche Waard zijn voor de Rotterdamse regio de volgende
alternatieven onderscheiden (zie afb.4.2):
- A15/A16 corridor
- Maasvlakte II
- Moerdijk
- Valburg

Aileen de alternatieven A15/A16 corridor en Maasvlakte II zijn gelegen in
de Rotterdamse regio. De alternatieven VaJburg en Moerdijk zijn op
grond van de inspraak in het onderzoek betrokken. Deze alternatieven
kunnen een ondersteuning betekenen voor de mainportfunetie van de
Rotterdamse haven. Voor de werkgelegenheid in Rotterdam zijn ze
echter van minder betekenis.

Ratterdamse regia: resultaten van de vergelijking

Ook voor de Rotterdamse regio geldt dat geen van de alternatieven op
aile onderzochte aspecten gunstig seoort. Er is evenmin een alternatief
dat op aile aspecten die formeel onderdeel uitmaken van de milieu
effeetrapportage goed scoort en zondermeer als meest milieuvriendelijk
alternatief kan worden aangemerkt. De alternatieven Valburg en
Moerdijk zijn uit milieu-oogpunt het minst ongunstig. Onderstaande
tabel levert een beeld van de resultaten van een clustering van verwante
criteria.

Tabel2 Resultaten van de clustering vaar de Rotterdamse regia

Het voorkeursalternatief van het rijk is het alternatief Hoeksche Waard
zonder A4 Zuid. Dat betekent dat de Hoeksche Waard niet langer in zijn
geheel een open ruimte zal zijn. De precieze invulling van het ruimtelijk
beleid is eehter afhankelijk van de resultaten van een gebiedsuitwerking
die reeds in de nota Randstad en Groene Hart is aangekondigd.
Omdat de omvang van de aan te leggen bedrijfsterreinen vooralsnog
beperkt is, ziet het rijk geen noodzaak tot aanleg van de A4 Zuid.
Het rijk heeft een voorkeur voor de Hoeksche Waard, omdat het een
groot belang hecht aan het in stand houden van de werkgelegenheid
en de voorzieningen in de Rotterdamse regia. In de nata Randstad en
Groene Hart heeft het kabinet zijn zorg uitgesproken aver de werkloos
heid in de Rotterdamse regia en aangekondigd een eeonamisehe impuls
aan dit gebied te willen geven. Hoewel Moerdijk en Valburg uit milieu
oogpunt betrekkelijk gunstig seoren, komen ze niet in aanmerking omdat
zij geen bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en het voorzieningen
niveau in de Rotterdamse regio.
Het rijk kiest niet voor de A15/A16 corridor, omdat ook in de periode tot
2005 nog ruimtetekorten bestaan. Deze moeten eventueel in de A 15/A16
corridor kunnen worden opgevangen. De tweede Maasvlakte valt af
amdat de discussie over nut en noodzaak van aanleg van nieuwe
terreinen voor havengebonden bedrijvigheid nag niet is afgerand.
Bovendien kleven aan de tweede Maasvlakte uit mobiJiteitsoogpunt
belangrijke nadelen.
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Deel A: Onderzoekresultaten

Dil deel geeft een beschrijving van de probleem-en doelslelling en
tevens een vergelijking van de alternatieven. Het presenteert een
totaalbeeld van de effectrapportage en is daardoor zelfstandig leesbaar.
In deeI B en in de bijlagen wordt meer detailinformatie verstrekt.
Daarnaast is nag een drietal onderzoeksrapporten op aanvraag ter
inzage (zie par. 1.5 Leeswijzer).
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HOOFDSTUK 1. INlEIDING

1.1 Waarom dit (milieu)-effectrapport?

Dit (milieu}-effeetrapport behoort bij deel 1 van de Partiele Herziening
van de Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid
(PKB-NRB). In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra (Vinex)
is aJleen de uitvoering van het verstedelijkingsbeleid voar de periods
1995-2005 geregeld. Het rijk heeft met de provineies en BON-regia's
daarna afspraken gemaakt over de plaatsen waar tot 2005 nieuwe
woongebieden en bedrijfsterreinen zullen worden aangeJegd. Deze
afspraken zijn vastgelegd in de Vinex-uitvoeringsconvenanten.

In de geactualiseerde Vinex wordt oak de uitvoering van het verstede
lijkingsbeleid voor de aansluitende periode 2005·2010 geregeld. Daarbij
worden de ruimtelijke uitgangspunten van de Vinex -bedoeld voar de
periode tot 2015- in principe gehandhaafd. Prov'lncies en BON-regia's
zijn in 1995 door het rijk uitgenodigd am voor de periode 2005-2010 aan
te geven waar nieuwe WQan-en werklocaties, met bijbehorende infra
structuur en groen, zouden moeten komen.

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen rijk, provincies en BON-regio's is
geconstateerd dat voor een tweetal regio's voorstellen zijn gedaan die in
strijd zijn met de uitgangspunten van het ruimtelijk rijksbeleid. Het gaat
om de Leidse- en de Rotterdamse regio. Het voorstel voor de Leidse
regio is de toekomstige verstedelijking te concentreren in de in het
Groene Hart gelegen Grote Polder. Het voorstel voor de Rotterdamse
regio is bedrijfsterreinen voor havenafgeleide bedrijvigheid aan te
leggen in de Hoeksehe Waard. Net als voor het Groene Hart geldt op
grond van de Vinex voor de Hoeksche Waard een restrictief beleid. De
Hoeksche Waard is een 'open ruimte' waar verstedelijking ongewenst is.
De opgave voor de Leidse regio betreft 4000 woningen en 20 hectare
bedrijfsterreinen. De opgave voor de Rotterdamse regio betreft 225
hectare (bruto) bedrijfsterreinen.

Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is om in de Leidse en
Rotterdamse regio af te wijken van het rijksbeleid, is besloten tot het
uitvoeren van een effectrapportage, Ooel van de effectrapportage is
duidelijkheid te scheppen over de voor- en nadelen van mogelijke
oplossingen voor de verstedelijkingsproblematiek in beide regia's.
Getoetst wordt in hoeverre deze oplossingen in overeenstemming zijn
met de doelstellingen van het rijksbeleid.

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de Randstadoverheden
is ook zorg uitgesproken over opvang in Haarlemmermeer van een deeI
van de woningbehoefte van Amsterdam en Zuid-Kennemerland. De
Randstadoverheden stellen voor in de periode 2005·2010 7500 woningen
te bouwen tussen N"leuw-Vennep en Hoofddorp. Oat staat echter op
gespannen voet met het rijksbeleid gericht op beperking van de
automobiliteit. De alternatieven voor Haarlemmermeer liggen in de
bollenstreek. Om een afweging tussen verstedelijking in de Haar!emmer~

meer en de bollenstreek mogelijk te maken zijn beide verstedelijkings
opties meegenomen in de effectrapportage voor de Leidse regio.

1.2 Waar kunt U op reageren?

Er is een verschil tussen dit effectrapport en deeI 1 van de Partiele
Herziening van de Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk
Beleid. Oit effectrapport bevat een beschrijving van de effecten van
verstedelijkingsalternatieven voor de Leidse en Rotterdamse regio.
De PKB-NRB bevat de beleidskeuzen.
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Dit is een integraal effectrapport. In de ruimtelijke ordening gaat het
altijd om een evenwichtige en integrale afweging van belangen. Daarom
komen effecten voor ruimte, milieu, mobiliteit, volkshuisvesting,
econemie en financien aan bod. Aileen veer de milieu-effecten bestaat
een wettelijk geregelde m.e.r.-procedure. Er is veer gekozen deze
procedure te doorlopen.

Op grond van de procedure van milieu-effectrappertage is inspraak op
dit effectrapport mogelijk. Inspraakreacties dienen zich te richten op
eventuele onjuistheden of tekortkomingen. Het gaat erom vast te stellen
of het effectrapport de juiste informatie bevat en dat geen informatie
ontbreekt die van belang is voor de besluitvorming. Wie wil reageren op
de keuze die er tussen de alternatieven is gemaakt, dient in te spreken
op deel 1 van de PKB-NRB, die tezamen met dit effectrapport is
verschenen. In deel 1 van de PKB-NRB presenteert de regering
haar voorlopige standpunt over het ruimtelijk beleid voor de periode
2005-2010.

4fbeelding 1.2 Procedure IMlER
en PKB·herziening

Bij de beoordeling van het effectrapport vormen de richtlijnen het
belangrijkste uitgangspunt. In de richtlijnen is vastgelegd wat op welke
wijze moet worden onderzocht. De richtlijnen geven met name aan
welke alternatieven in beschouwing moeten worden genomen en welke
effecten moeten worden onderzocht. De richtlijnen zijn op 2 mei van
dit jaar vastgesteld door het bevoegd gezag, nadat de weltelijke voor
geschreven inspraakprocedure was gevolgd en het advies was
ingewonnen van de Commissie voor de milieu-effectrapportage, de
Hoofdinspecteur voor de Milieuhygiene en de Raad van Advies voor de
Ruimtelijke Ordening. De procedure staat in het kart weergegeven in
afbeelding 1.2.

STARTNOTITIE (M)ER RICHTLlJNEN (M}ER (M}ER· rapport

medio '95 jan. '96 moi '96 dec. '96 juni '97 nov. '97

Evatu.... {M)ER

p-
Bestuu1lilk overteg

ZienswiJze I advles

Bestuullijk overleg

Inspraak I advles

Toelsingadvies Cle m.e,r.

PLAN VAN AANPAK PKB PKB DEn 1 PKB DEEL 2 PKB DEn 3
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Ten behoeve van de inspraak op de richtlijnen zijn op 12 en 14 februari
informatie-avonden georganiseerd in respectievelijk Mijnsheerenland en
Leiden. In het totaal werden 29 inspraakreacties ontvangen. Deze
inspraakreacties zijn bij het opstellen van de richtlijnen betrokken.

1.3 Waar kunt u met uw reactie terecht?

In de procedure van milieu-effectrapportage treedt de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op als initiatief
neemster. Het effectrapport is onder haar verantwoordelijkheid voor
bereid door een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van het
rijk en de betrokken provincies en BON-regio's. De samenstelling van de
werkgroep treft u aan in bijlage 1.

Het bevoegd gezag voor de milieu¥effectrapportage is de ministerraad.
De ministerraad heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de ministers
van Volkshuisvest'lng, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken.

Inspraak op het Imilieul-effectrapport is mogelijk gedurende 4 weken
na de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke reacties kunt u sturen
aan:

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer
pIa lnterdepartementaal project Actualisering Vinex
Interne Postcode 372
Postbus 30940
2500 GX Den Haag.

Bij reacties 'Inspraak IMIER-Partiele Herziening PKB-NRB' vermelden.
Ten behoeve van de inspraak zul!en begin 1997 hoorzittingen worden
georganiseerd. Hier kunt u uw reactie mondeling toelichten.

Het bevoegd gezag heeft de Commissie voor de milieu-effectrapportage
en de Hoofdinspecteur voor de milieuhygiene gevraagd advies ult te
brengen over het Imilieul-effectrapport. Het kabinet en de Staten
Generaal zullen de inspraak en de adviezen betrekken bij de verdere
besluitvorming over de PKB-NRB.

1.4 Vervolgprocedure

Wanneer de inspraaktermijn voor het IMlER en deeI 1 van de Partiele
Herziening van de PlanoJogische Kernbeslisslng Nationaal Ruimtelijk
Beleid achter de rug is, zal het rijk na bestuurlljk overleg met provincies
en BON-regio's definitieve beleidskeuzen maken. Deze beleidskeuzen
zullen worden neergelegd in deeI 3 van de PKB-NRB, het kabinets
standpunl. Daarbij zal het kabinet rekening houden met de ingekomen
inspraakreacties en adviezen. De hoofdlijnen van de inspraak vormen
deeI 2 van de PKB-NRB. Deel 2 van de PKB verschijnt enige maanden
voor deel 3.

Met het verschijnen van de delen 2 en 3 van de PKB-herziening komt de
procedure van milieu-effectrapportage voorlopig ten einde. Het
effectrapport zal aileen nog worden geevalueerd. Oat zal over enkele
jaren gebeuren, bij de voorbereiding van de volgende PKB nationaal
ruimtelijk beleid, hetgeen naar verwachting v66r het jaar 2000 zal
plaatsvinden.

De pkb-procedure wordt voortgezet met de behandeling van de delen 2
en 3 van de PKB door de Staten Generaa!. De PKB wordt pas van kracht
nadat de Tweede en Eerste Kamer hun goedkeuring hebben gegeven.
De Tweede Kamer zal de PKB in elk geval behandelen. De Eerste Kamer
kan besluiten de PKB op de agenda plaatsen. Indien de Eerste Kamer de
PKB niet op de agenda plaatst, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.
Eventuele aanpassingen worden verwerkt in het definitieve deel 4 van
de PKB.
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Het is de taak van provincies, BON-regio's en gemeenten het PKB~NRB
beleid verder uit te werken. Provincies en BON-regio's zuBen locaties
aanwijzen in streek- en structuurplannen, terwijl gemeenten de
inrichting van deze locaties zullen vastleggen in bestemmingsplannen.
Op gemeentelijk niveau wordt bepaald hoe woonwijken, bedrijfs
terreinen en groengebieden eruit komen te zien. Provincies, BON-regio's
en gemeenten zullen in sommige gevallen opnieuw een milieu
effectrapportage moeten uitvoeren. Het Besluit milieu-effectrapportage
bepaalt wanneer een m.e.r.-plicht bestaat.

1.5 Leeswijzer

De opbouw van dit (milieu)-effectrapport is anders dan gebruikelijk. De
meeste milieu-effectrapporten hebben een indeling die is gebaseerd op
de Wet Milieubeheer. Deze begint met een probleem-en doelstelling en
eindigt met een vergelijking van de onderscheiden alternatieven. Voor
de besluitvorming is de vergelijking van de alternatieven echter het
meest wezenlijk. Vandaar dat die al in deel A van dit (M)ER aan de orde
komI. Deel A bevat de beschrijving van de probleem- en doelstelling en
de vergelijking van de alternatieven. Er zijn aparte hoofdstukken voor de
Rotterdamse en Leidse regio. In deeI B is de onderbouwing van de
vergelijking te vinden. Daar worden de bestaande situatie, de autonome
ontwikkeling, de effecten en de leemten in kennis en informatie
beschreven. De beschrijving van de bestaande situatie, de autonome
ontwikkeling en de effecten in de hoofdstukken 6 en 7 is vervat in fact
sheets, waarop informatie over de alternatieven kort en bondig is
weergegeven.
Een belangrijke eis bij effectrapportages van welke aard dan ook is dat
de uitkomsten controleerbaar moeten zijn. Daarom gaat hoofdstuk 5 in
op de wijze waarop effecten zijn gemeten. Voor het opstellen van deze
(milieu-) effectrapportage is een drietal onderzoeken uitgevoerd (Bekker
et. al" 1996, Hilbers et. ai, 1996, Sievers 1996a en 1996b). Op verzoek
kunnen deze onderzoeksrapporten worden ingezien.

Voor een goed beg rip bevat het (milieu}-effectrapport tot slot een viertal
bijlagen. Bijlagen 1 en 2 bevatten informatie over de samenstelling van
de ambtelijke werkgroep die het (milieu)-effectrapport heeft voorbereid
en de gebruikte literatuur. Bijlage 3 is een lijst van gebruikte afkortingen
en in bijlage 4 wordt een aantal vaktermen verklaard. In onderstaand
schema wordt tenslotte een overzicht gegeven van de vaste onderdelen
van een MER.

Schema 1.5 Vaste onderdelen van een MER
(artikel 7.10 Wet Milieubeheer)

Onderdeel te vinden in:

en 1.1 .3.1.3.2.4.1 en 42

kaderstellende 1.1 en startnotitie

PKB en 1.2 en 1.3

besluit waarvoor (m.le.r. is ~emaakt 1.1
,h,;;, van alternatieven 3.3 en 4.3

referentie: bestaande toestancl van het milieu 2.5 (algemeenl en hoofdstukken 6 en 7
en autonome ling

, (vooc het mlllec,) hoofdstuk 5 6 en 7

vergelijking van alternatieven Leidse regio: 3.4 tim 3.8
Rotterdamse regio: 4.4 tim 4.8

leemten in kennis/evaluatie hoofdstuk 8
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HOOFDSTUK 2. UITGANGSPUNTEN VAN DE EFFECTRAPPORTAGE

2.1 Waarover wordt beslist?

Bij de actuallsering van de Vinex gaat het om de vraag of het nodig is de
uitgangspunten van het ruimtelijk beleid op rijksniveau aan te passen.
Het rijk bepaalt aileen de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Het
ruimtelijk beleid van het rijk is te vinden in de Vinex en sen reeks andere
nota's.
In de Vinex worden geen keuzen gemaakt op het niveau van
verstedelijkingslocatles, dat behoort tot de verantwoordelijkhe'ld van
provincies en gemeenten. De actualisering Vinex beperkt zich dan oak
tot de vraag of het ruimtelijk rijksbeleid de andere overheden in de
Leidse en Rotterdamse regio voldoende speelruimte laat om tussen
2005 en 2010 in de behoefte aan ruimte voar woningen en bedrijfs
terreinen te kunnen vQorzien. Om deze vraag te kunnen beantwoorden
is echter wei sen toetsing van de ruimtelijke mogelijkheden op regionaal
niveau nodig, waarbij aJternatieve verstedelijkingsrichtingen met elkaar
worden vergeleken, Het resultaat van deze vergeJijking is niet een
concrete keuze voor een van de alternatieven, maar hooguit een
aanpassing van een of meer uitgangspunten van het rijksbeleid.
Bij de actualisering Vinex gaat het om een keuze op strategisch niveau
waarna er op streekplanniveau nog uit meerdere alternatieven gekozen
kan worden. Dit kunnen ook aJternatieven zijn die in dit (M)ER niet
worden onderscheiden, maar die wei passen in het rijksbeleid. Hiertoe
behoort bijvoorbeeld een keuze voor verdere verdichting van bestaand
stedelijk gebied of verhoging van de dichtheden op locaties die in de
peri ode tot 2005 aan snee komen. Om deze reden past het om de
aJternatieven voor de betreffende regio's hier op een globale manier aan
te duiden. Gekozen is voor een aanduiding door middel van een cirkel
met een oppervlakte waarin de benodigde opgave voor woon- en
bedrijfsruimte meerdere malen past. De effectbeschrijving heeft dan
betrekking op een gemiddelde van deze cirkel (en de daarin nog
openstaande mogelljkheden). Oat heeft als consequentie dat deze
(gemiddelde) effecten kunnen afwijken van effecten die optreden als
binnen deze cirkels concrete locaties worden geselecteerd. Dit gegeven
is inherent aan een strategisch (MlER maar kan weI relevant zijn bij de
besluitvorming.

2.2 Wat zijn de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid?

De uitgangspunten van het rijks ruimtelijk beleid zijn vast gelegd in de
Vinex en een aantal andere beJeidsnota's. Deze andere beleidsnota's zijn
het Tweede Nationaal Milieubeleidsplan (NMP 2), de Derde Nota
Waterhuishouding (NW 3), het Tweede Strllctllurschema Verkeer
en Vervoer (SVV II), het Strllctuurschema Groene Ruimte (SGR),
het Structuurschema Militaire Terreinen, de nota Ruimte voor Regio's
en de PKB Schiphol.

De Vinex zelf en de hierbovengenoemde nota's zijn op twee manieren
van belang voor de actualisering. In de eerste plaats bevatten de
documenten uitspraken die richtinggevend moeten zijn bij het zoe ken
naar alternatieven. Diezelfde uitspraken dienen - in de tweede plaats 
ook een rol te spelen blj de toetsing van de alternatieven die uiteindel"ljk
geselecteerd worden, De relevante uitspraken worden hieronder
toegelicht.

2.2.1 De Vinex zelf

Bij de actuaJisering spelen de beleidslijnen uit de huidige Vinex een
hoofdrol. De Vinex doet uitspraken op verschillende schaaJniveaus.
De uitspraken van nationaa! belang zijn gerangschikt onder het kopje
ruimtelijke hoofdstructuur. Daarnaast bevat de Vinex beleidsuitspraken
met betrekking tot de inrichting van stadsgewesten.
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Elementen van de ruimtelijke hoofdstructuur zijn onder meer hoofd
transportassen, stedelijke knooppunten, mainports, stadsgewesten,
open ruimten en de 'koersen' voor het landelijk gebied. De koersen
hebben als doeI het duurzaam handhaven en/of ontwikkelen van de
ruimtelijke kwaliteit van de landelijke gebieden.

In de Vinex is 'bundeling' het parcel voor de verstedelijking. De
verstedelijking wordt geconcentreerd in stadsgewesten. Voor grote
open ruimten als het Groene Hart geldt een restrictief beleid: verdere
verstedelijking is hier niet toegestaan. Om te voorkomen dat de
stadsgewesten in de Randstad aaneengroeien, worden bufferzones
aangewezen. Een spreidingsbeleid om de verstedelijkingsdruk op de
Randstad te verminderen, wordt echter afgewezen. Wijzigingen in de
verdeling van de bevolking over het land worden niet nagestreefd.

Bij de inrichting van stadsgewesten wordt uitgegaan van het compacte
stadmodel. Het beleid is erop gericht nieuwe woon-, werk- en recreatie
gebieden alsmede verzorgingselementen zo dicht mogelijk bij de centra
van grote en middelgrote steden te situeren. Stadsgewesten behoren
een gedifferentieerde opbouw te hebben. Zowel in de centrale stad als
in de randgemeenten dienen woningen van verschillende typen en
prijsklassen beschikbaar te zijn. Er dient ook een voldoende gedifferen
tieerd aanbod van bedrijfs- en kantorenlocaties aanwezig te zijn.
Bedrijfs- en kantorenlocaties worden onderscheiden in de typen A, Ben
C, waarbij de A-locaties zeer goed met het openbaar vervoer bereikbaar
zijn en de C-Iocaties zeer goed over de weg. De B-Iocaties nemen een
tussenpositie in.

De Vinex geeft voor de keuze van nieuwe woon- en werklocaties in
stadsgewesten vijf criteria die in onderlinge samenhang tot gelding
moeten worden gebracht:

ligging ten opzichte van het centrum van de stad, met als
voorkeursvolgorde: eerst benutten van mogelijkheden in het
stedelijke gebied, vervolgens aan de rand ervan en pas daarna
verder weg gelegen mogelijkheden in aansluiting op bestaande
kernen (nabijheid);

2 ontsluiting door stede!ijk/stadsgewestelijk openbaar vervoer en
langzaam verkeer Ibereikbaarheidl;

3 samenhang tussen wonen, werken, voorzieningen, recreatie en
groenstructu ur;

4 open ruimten vrijwaren van verstedelijking, mede ten behoeve van
natuur, landschap, openluchtrecreatie en landbouw;

5 uitvoerbaarheid:
financieel-economisch (zowel gelet op kosten voor de overheid
als voor de individuele burger en het individuele bedrijf);
milieuhygienisch Onciusief bodem en geluidsaspecten);
bestu urI ijk/ma atsch appe Iij k.

Het verstedelijkingsbeleid in de Vinex is in andere rijksnota's verder
uitgewerkt en aangevuld. Voor een deeI bevatten deze nota's restrictieve
uitspraken, die aangeven waar verstedelijking niet moet plaatsvinden,
voor een deel sturende uitspraken, die aangeven waar verstedelijking bij
voorkeur wei moet plaatsvinden.

2.2.2 Tweede Nationaal Milieubeleidsplan INMP 2)

Wat de restrictieve uitspraken betreft, geeft het NMP 2 aan dat
milieubeschermingsgebieden bij voorkeur van verstedelijking moeten
worden gevrijwaard. Verstedelijking mag ook niet plaatsvinden in
gebieden met ernstige hinder door geluid, een slechte luchtkwaliteit of
grote risico's voor calamiteiten. In het NMP 2 is het verdrogingsbeleid
uit de Derde Nota Waterhuishouding herbevestigd en zijn naast de
doelstellingen voor 2000 doelstellingen geformuleerd voor 2010. De
consequentie van het verdrogingsbeleid voor de verstedelijking is dat
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gebieden waar bebouwing zou leiden tot verstoring van grondwater
systemen dienen te worden gemeden.
Stllrend in het NMP 2 is dat het verstedelijkingsbeleid in het teken dient
te worden gesteJd van een duurzame ontwikkeling. Duurzaam bouwen
dient te worden bevorderd en het ruimtebeslag voor stedelijke functies
en het gebruik van energie en grondstoffen dienen tot een minimum te
worden beperkt.

2.2.3 Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV fI)

In het SVV II is vooral het mobiliteitsbeleid van belang voor de
verstedelijking. Locaties die veel automobiliteit oproepen dienen te
worden gemeden. Om aanleg van nieuwe infrastructuur te beperken en
de bestaande infrastructuur optimaal te benutten, dient verstedelijking
zo veel mogelijk pJaats te vinden in aansluiting op bestaande weg- en
spoorwegverbindingen. Daarbij dient de bereikbaarheid van de
economische centra te worden gewaarborgd.
Verder moet worden voorkomen dat verstedelijking leidt tot een
toename van het aantal onrendabe!e openbaar-vervoerslijnen. Er gelden
strikte normen voor de rijksbijdragen aan het openbaar vervoer. Deze
normen zijn vastgelegd in de kabinetsstandpunten over de rapporten
van de commissies Wijffels, Brokx en De Boer. Uitgangspunt is een
rendabel NS-vervoer, waarbij voor slecht bezette lijnen eventueel
specifieke contracten kunnen worden afgesloten. De inkomsten van het
stad- en streekvervoer dienen minimaal 50% van de kosten te dekken.

2.2.4 Structuurschema Groene Ruimte (SGR)

Het Structuurschema Groene Ruimte bevat een groot aantal restrictieve
uitspraken inzake de verstedelijking. Er mag geen verstedelijking
plaatsvinden in gebieden met belangrijke natuurlijke of landschappelijke
waarden. Het 9aat daarbij met name om de ecologische hoofdstructuur,
het nationaal landschapspatroon en gebieden met belangrijke
faunistische waarden, zoals weidevogelgebieden. Verstedelijking mag
bovendien geen inbreuk maken op de centrumgebieden voor de
glastllinbouw en de bollenteelt.

Sturend voor de verstedelijking is dat nieuwe woongebieden bij
voorkeur moeten worden gesitueerd in de nabijheid van bestaande
en geplande groenprojecten, zoals de strategische groenprojecten.
oaarnaast dient binnen en aansluitend op het stedelijk gebled voor
voldoende groenvoorzieningen te worden gezorgd.

2.2.5 Structuurschema Militaire Terreinen (SMTj

In het Structuurschema Militaire Terreinen heeft een volledige
ruimtelijke afweging plaatsgevonden van een aantal voor defensie
belangrijke terreinen zoals het marinevliegkamp Valkenburg. Valkenburg
is daarbij aangemerkt als 'Main Operating Base' voor 'Long Range
Maritime Patrol' vliegtuigen. Daarbij is rekening gehouden met bond
genootschappelijk en incidenteeJ civiel medegebruik. In het SMT is een
zonering opgenomen die gericht is op een zo zuinig mogelijk ruimte
gebruik en het beheersen van de geluidsbelasting.

2.2.6 Nota Ruimte voor Regia's

Uitgangspunt van de nota Ruimte voor Regio's is dat de economische
ontwikkeling niet mag worden belemmerd door een onvoldoende
aanbod van bedrijfsterreinen en kantorenlocaties. De Randstad vormt
tezarnen met de oostelijke en zuidelijke provinc'les het economisch
kerngebied van Nederland. In dit kerngebied is het leeuwedeel van de
werkge!egenheid in industrie, transport en distributie en zakelijke
clienstverlening geconcentreerd. Ook in de toekomst zal het grootste
e1eel van de werkgeJegenheidsgroei in dit gebied moeten worden



ondergebracht, waarbij het accent zal liggen op de stadsgewesten,
de halfwegzone in midden Nederland en de corridors langs de hoofd
transportassen naar het oosten en zuiden. In deze gebieden zal ook
de verdere verstedelijking plaatsvinden.

2.2.7 PKB Sch/phol

De PKB Schiphol ten slotte bevat een restrictieve uitspraak met
betrekking tot de verstedelijking. In deze PKB is een vrijwaringszone
onderscheiden. In deze vrijwaringszone is geen plaats voor geluid
gevoelige funcHes. Oit betekent onder meer dat daar geen nieuwe
woningen mogen worden gebouwd.

2.3 Welke effecten zijn onderzocht?

In het ruimtelijk beleid wordt gestreefd naar een evenwichtige afweging
van een groot aantal belangen. Oaarom wordt niet volstaan met aileen
een milieu-effectrapportage maar wordt op eenzelfde wijze aandacht
besteed aan aile aspecten die voor een ruimtelijke afweging relevant
zijn. 20 komen oak ruimtelijke-, sociale-, economische- en financiele
effecten aan bod. De hoofdstukken 3 en 4 gaan hier nader op in. Zoals in
de startnotitie is beschreven zijn twee begrippen richtinggevend
geweest bij de uitwerking van het toetsingskader, nameliik ruimtelijke
kwaliteit en uitvoerbaarheid. Ruimtelijke kwaliteit heeft drie aspecten,
namelijk gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het
begrip ruimtelijke kwaliteit heeft vooral gediend als inspiratiebron. Om
de leesbaarheid van dit rapport te vergroten zijn de criteria anders
gerangschikt dan in de startnotitie. Er zijn zes groepen van effecten
gevarmd, samenvallend met verschillende invalshoeken. Oat zijn:

1. leefbaarheid
2. Groen milieu
3. duurzaamheid
4. economie
5. kosten
6. flexibiliteit

Het verschil tussen leefbaarheid en duurzaamheid is, dat bij leefbaarheid
de lokale milieukwaliteit op de korte termijn centraal staat en bij
duurzaamheid de landelijke en mondiale milieukwaliteit op de lange
termijn. Het gaat bij leefbaarheid bijvoorbeeld om geluidshinder en
stank en bij duurzaamheid om de uitstoot van CO2 die het broeikaseffect
veroorzaakt. Met de term 'Groen milieu' worden effecten op natuur en
landschap aangeduid. Flexibiliteit heeft betrekking op de toekomst
waarde. Bij flexibiliteit komt aan de orde of een verstedelijkingsrichting
nag mogelijkheden biedt voar verdere groei.

In het toetsingskader hebben met name criteria een plaats gekregen die:

A. Onderscheidend zijn tussen de alternatieven
Het heeft aileen zin om te toetsen op criteria die op het gekozen
schaalniveau verschillen tussen alternatieven te zien geven. Criteria
uit de richtlijnen die bij de toetsing niet onderscheidend bleken, zijn
gemotiveerd afgevoerd;

B. Aansluiten bij rijksdoelstellingen
In de richtlijnen is reeds bepaald dat het gaat om rijksdoelstellingen
zoals deze zijn opgenomen in 'rijksnota's'. Gezien het gewenste
strategisch karakter worden voor operationalise ring van deze
doelstellingen eenvoudig toetsbare parameters gezocht (zie
hoofdstuk 5).
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2.4 Hoe rnoeten de scoretabellen worden gelezen?

Bij de keuze van de meetmethoden en presentatietechnieken zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:

A. De methode en de beoordelingsschaa! moeten aansluiten bij het
strategisch karakter van deze effectrapportage.
Per criterium 'IS gezocht naar een meetmethode die de verschillen
tussen de alternatieven op een zo duidelijk mogelijke wijze tot
uitdrukking brengt. Soms zijn daarvoor methoden gebruikt met
kwantitatieve uitkomsten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
mobiliteitstoets, waarbij op globale wijze de hoeveelheid
autokilometers is berekend dat met een verstedelijkingsa!ternatief
samenhangt. Meestal moest echter worden volstaan met een
kwalitatieve inschatting van de effecten aan de hand van
kaartmateriaal. Een kwantificering levert daar doorgaans geen
meerwaarde op zou bovendien sJechts een schijnnauwkeurigheid
suggereren.
Wei moet enige voorzichtigheid worden betracht met de resultaten.
Deze hebben betrekking op een gemiddelde van de ontwikkeiings
richting. Binnen de ontwikkelingsrichting zijn locaties geJegen die
beter en slechter scoren. Wanneer een ontwikkelingsrichting gunstig
is in een bepaald opzicht, betekent dat niet dat aile binnen deze
ontwikkelingsrichting gelegen locaties gunstiger zijn dan aile andere
locaties binnen een ontwikkelingsrichting die minder gunstig uit de
bus komt. In het merendeel van de gevallen is dat echter wei zoo Oat
is voor een toetsing op rijksniveau voldoende.

B. De beoordelingsschaal moet een overzichtelijk resultaat opleveren.
De resultaten maeten zowel voor bestuurders als insprekers goed
toegankelijk zijn. Gekozen is voor toepassing van een methode die
ge!ijkenis vertoont met de methode die door de Consumentenbond
wordt gehanteerd. Er wordt daarbij een driepuntsschaal gebruikt
(+, 0, -). Een fijnere schaalverdeling werd niet verantwoord geacht
gezien de globaliteit van zoweJ de aJternatieven als de meet
methoden. Uitgangspunt bij de scoretoekenning is dat er in de
betreffende periode 12005-20101 altijd verstedelijking plaats zal
vinden en een nul alternatief niet aanvaardbaar is. Dat betekent dat
er voor het milieu oak altijd sprake is van negatieve effecten en voor
de economie van positieve effecten. Om de scores van criteria die
altijd negatief scoren goed te kunnen vergelijken met scores van
criteria die altijd positief scoren is gekozen voor een relatieve
scoretoekenning. Dit heeft als consequentie dat een alternatief op
het criterium ecologie een + kan scoren als deze t.O.V. de andere
alternatieven (relatief) weinig negatieve effecten veroorzaakt. En
evenzo kan een alternatief ap het criterium economie een - scoren,
terwijl er sprake is van een toename van arbeidsplaatsen en BTW, als
dit geringer is dan bij de overige aJternatieven. Door een keuze voor
deze systematiek kan aan de score dus niet direct afgelezen worden
of er bij een + sprake is van een positief effect en bij een - van een
negatief effect. Informatie daarover wordt echter wei in de toe
lichtende hoofdstukken 5, 6 en 7 verstrekt. Er is prioriteit gegeven
aan een goede onderJinge vergelijkbaarheid van de alternatieven.
De score +, °en ~ geeft nu aan in welke mate een alternatief, ten
op zichte van de andere alternatieven, aan een criterium voldoet.

+ voldoet relatief goed
o voldoet relatief matig

voldoet relatief slecht
Op deze wijze wordt tevens een globale rangorde tussen de
alternatieven zichtbaar gemaakt.
Soms is een criterium opgebouwd ult meerdere deeJcriteria.
De totaalscore komt dan tot stand door optelling en deling van de
scores door het aantal deeJcriteria. Om te voorkomen dat negatieve
effecten onzichtbaar zouden worden, is gekozen voor afronding naar
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beneden. Is de score op twee deelcriteria 0 en +, dan is de totaal
score O.
In afwijking van de richtlijnen is ervan afgezien het effect van
mitigatie en compensatie in de score tot uitdrukking te brengen.
Ook zou dit ertoe lei den dat negatieve effecten onzichtbaar worden,
terwijl er over de mogelijkheden en aard van de compensatie en
mitigatie (in de PKB) geen zekerheid geboden kan worden.

2.5 Referentiesituatie en autonome ontwikkeling

Volgens de systematiek van de regeling milieu-effectrapportage behoort
de situatie die ontstaat wanneer een alternatief wordt gerealiseerd, te
worden vergeleken met de situatie die ontstaat wanneer dit alternatief
niet wordt gerealiseerd. De referentiesituatie is dus de situatie in het jaar
waarin de verstedelijking waartoe de actualisering van de Vinex de
aanzet geeft zal zijn voltooid. Oat is het jaar 2010.
Om de referentiesituatie te kunnen bepalen, moet een inschatting
worden gemaakt van de autonome ontwikkeling. De autonome
ontwikkeling is in dit geval de ontwikkeling die zich voltrekt wanneer in
de Leidse regio geen woningen worden gebouwd en in de Rotterdamse
regio geen bedrijfsterreinen worden aangelegd. Soms wordt de
autonome ontwikkeling uitgewerkt als volwaardig nul-alternatief. Daar is
hier vanaf gezien, omdat het maatschappelijk niet aanvaardbaar zou zijn
niet te voorzien in de behoefte aan woningen en bedrijfsterreinen.
De moeilijkheid is dat de autonome ontwikkeling in dit geval niet goed
valt te voorspellen. De planhorizon van de meeste plannen en beleids
nota's reikt niet verder dan 2005. De geldingsduur van planologische
kernbeslissingen kan van geval tot geval verschillen, maar is in het
algemeen slechts 5 jaar. Streek-, structuur- en bestemmingsplannen
hebben een geldingsduur van maximaal 10 jaar. Veel ruimtelijke plannen
bevatten weliswaar doorkijkjes voor de ruimtelijke ontwikkeling in de
periode na 2005, maar deze hebben geen formele status. Het ruimtelijk
beleid na 2005 vormt juist de inzet van de actualisering van de PKB
NRB. Bij de actualisering zal het rijk de hoofdlijnen van het ruimtelijk
beleid vastleggen, die andere overheden bij het bepalen van hun beleid
in acht moeten nemen. De actualisering geeft een eerste aanzet voor
een nieuwe ronde van planontwikkeling.
Omdat over autonome ontwikkeling tussen 2005 en 2010 weinig met
zekerheid valt te zeggen, is er voor gekozen de situatie in 2005 als
referentiesituatie te nemen. In 2005 zullen de ruimtelijke ontwikkelingen
waarover in het kader van de Vinex afspraken zijn gemaakt, zijn
voltooid. Op dit algemene uitgangspunt geldt een uitzondering, namelijk
grote infrastructuur- en groenprojecten waarvan redelijkerwijs mag
worden aangenomen dat ze in de periode 2005·2010 zullen worden
gerealiseerd. Bij het bepalen van de effecten van alternatieven zijn deze
projecten aanwezig verondersteld. Het gaat om €len en ondeelbare
projecten, met name de Betuweroute en het strategisch groenproject
Haarlemmermeer. Er kan van worden uitgegaan dat deze projecten in
hun geheel zullen worden uitgevoerd, omdat een gedeeltelijke
uitvoering weinig zin heeft. lnformatie over de referentiesituatie en de
autonome ontwikkeling in de afzonderlijke ontwikkelingsrichtingen is te
vinden in de hoofdstukken 6 en 7.
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HOOFDSTUK 3. VERGELlJKING ALTERNATIEVEN REGIO LEIDEN

3.1 De verstedelijkingsopgave

Het rijk kisst voar het maken van verstedelijkingsafspraken voar sen
opgave die uitgaat van de gemiddeld verwachte groei van de behoefte
aan woningen, bedrijfslocatie en kantoorvloeroppervlakte. In de periods
2005-2010 gaat het voor ons land als geheel om een behoefte van
226.000 woningen, 3.119 ha bedrijfsterrein en 5.2 min m2 bruto
kantoorvloeropperv!akte. Op basis van scenario's met sen gematigd
groeitempo respectievelijk gunstiger groeitempo is sen bandbreedte
aangegeven. Het rijk verwacht dat de vraag naar wonen, bedrijfs
terreinen en kantoren die zich in werkelijkheid zal voordoen binnen de
bandbreedte va It.
Uitgangspunt VGor de berekening van de woningbehoeftecijfers is de
middenvariant van de bevolkingsprognose van het CBS 119931. De hoge
en Jage variant van de bevolkingsprognose bepalen de bandbreedte.
De toename van de woningbehoefte wordt veroorzaakt door
demografische en sociaal~culturele processen {zoals individualisering,
vergrijzing en hoofdzakelijk buitenlandse mi9ratiel. Wat betreft de
binnenlandse migratie geldt dat er in de afgelopen periode geen grote
verschuivingen tussen landsdelen zijn opgetreden. Wei zijn er
verschuivingen tussen de stadsgewesten en het directe ommeland,
waarbij de stadsgewesten een relatieve bevolkingsafname ken den.

De opgave voor bedrijfsterreinen en kantoren is gebaseerd op de
European Renaissancescenario van het CPB. Dit is een gematigd
scenario. De nationale werkgelegenheidsraming is over de regio's
verdeeld met behulp van het RESEDA-model en met het RUBIA+ model
vertaald naar oppervlakte bedrijfsterreinen en kantoorJocaties. Voor de
bedrijfsplanning is een uitwerking van de opgavecijfers gemaakt op het
niveau van COROP-gebieden in het rapport 'Ontwikkeling van vraag en
aanbod van bedrijfslocaties tot 2015 per regio' van Buck Consultants en
het Nederlands Economisch Instituut. Het is de bedoeling dat de opgave
en het locatie-aanbod op dit niveau met elkaar in evenwicht worden
gebracht.
De ondergrens van de bandbreedte voor bedrijfsterreinen is gelijk
gekozen aan de opgave.

De opgavecijfers voor wonen en werken zijn aangegeven voor de
7 BON-gebieden en de twaalf provincies lexclusief de BON-gebiedenl.
Tabel 3.1 geeft het overzicht van de verstedelijkingsopgave voor de
Randstad

In een aantal gevallen is een beleidsmatige aanpassing aangebracht op
de opgavecijfers voor wonen en werken, in overleg met de betrokken
regionale overheden. Oit betreft onder andere:

ruimte voor een economische ·Impuls voor de Zuidvleugel van de
Randstad en voor Flevoland;
in de Randstad voor het wonen een versterking van de bundeling in
BON-regio's.
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Tabel 3. 7 Verstedelijkingsopgave Randstad 2005-2070

woningen Ix 1.000)
opgave bandbreedte

bedrijfsterrein (hal
opgave bandbreedte

Regio Amsterdam 23 11-38 251 251-368
Regio Rotterdam 2' 11-29 210 210-327
Haaglanden 11 0-17 '35 135-209
Regio Utrecht ,. 7-17 '68 168·246
Noord-Holland zonder ROA 11 5-19 '28 128·187
Zuid-Holland zander SRR en Haaglanden 12 9-24 '53 , 53-223
Utrecht zonder BRU 6 6·9 65 65-95
Flevoland 17 10-20 100 100-155

Uitgangspunt van de Vinex is dat de verstedelijkingsopgave loveel
mogelijk binnen de grenzen van de stadsgewesten wordt opgevangen.
De stadsgewesten staan aangeduid op de kaart van de ruimtelijke
hoofdstructuur bij de Vinex. De provincies streven ernaar dat oak de
kleinere regia's in hun aigan behoefte kunnen vDorzien. Samen met de
regia Dordrecht, het Groene Hart en de Zuidhollandse eilanden vormt de
regia Leiden in de tabeI3.1. de categorie 'Zuid Holland zander
Stadsregio Rotterdam ISRR) en Haaglanden' met een totale opgave van
12.000 woningen en 153 ha (netto) bedrijfsterrein. De eigen opgave voor
de Leidse regia wordt daarbij geraamd op 4.000 woningen en 20
hectaren bedrijfsterrein.
De Randstadoverheden stellen voar om deze opgave van 4.000 wonin
gen en 20 ha bedrijfsterrein op te vangen in de Grote Polder ten oosten
van Leiden. Deze ontwikkelingsrichting is eehter in strijd met
het rijksbeleid (ligging in Groene Hartl.
Het doel van dit (M)ER is am na te gaan of voor .de Leidse regia vol
doende ruimte gevonden kan worden voar de hierboven geschetste
opgave, binnen het geformuleerde rijksbeleid en met voldoende
bestuurlijk draagvlak.

3.2 Afbakening van het zoekgebied en selectie van alternatieven

Om na te gaan of een aanpassing van het rijksbeleid voar de Leidse
regio wenselijk is, zjjn meerdere alternatieve verstedelijkingsrichtingen
random Leiden geselecteerd en op hun effecten getoetst. Bij deze
selectie zijn, gelet op de ruimtenood in de Randstad, de randvoor
waarden ruim gekozen. 20 werd het bijvoorbeeld niet a priori onaan
vaardbaar geacht om de Leidse behoefte op te vangen in aangrenzende
regio's als Haaglanden, Bollenstreek en Haarlemmermeer.
Afbeelding 3.2 geeft de begrenzing van het zaekgebied dat op deze wijze
is ontstaan. Zowe! het zoekgebied als de geselecteerde alternatieven zijn
in overeenstemming met de richtlijnen.

Vervolgens is nagegaan welke alternatieven er binnen dit zoekgebied in
principe onderscheiden kunnen worden. Daarbij is ervoor gekozen om
die alternatieven te onderscheiden die tezamen het totale scala aan
mogelijkheden goed bestrijken en tevens door €len van de bestuurlijke
partijen (rijk, provincie en BON-regio) als wenselijk worden gezien. Voor
de Leidse regia heeft dit geleid tot een selectie van zeven alternatieven,
waarvan er drie binnen de eigen regio zijn gelegen en vier in de
aangrenzende regio's. Binnen de Leidse regio is naast Valkenburg en
Grote Polder oak Rijnsburg geselecteerd, een glastuinbouwgebied ten
noorden van Oegstgeest. Buiten de Leidse regio betreft het Overloop
naar Haaglanden, Bollenstreek-Zuid, Bollenstreek-Noord en
Haarlemmermeer IMeerstad). In deze aangrenzende regia's komt de
opvang van de opgave voor de Leidse regio vanzelfsprekend nog
bovenop de behoefte van de eigen regio. Aangezien in de stad Leiden
tot 2005 een omvangrijk verdichtingsprogramma wordt gerealiseerd, zijn
de mogelijkheden voor verdere verdichting dermate gering dat er geen
alternatief is onderscheiden waarbij de Leidse behoefte binnenstedelijk
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deelgebied Ypenburg OOt model staat voor 50% van allernatief
Overloop Haaglanden (overige 50% in beslaand sledelijk gebied)

zoekgebied

Afbeelding 3.2 Alternatieven - Leidse regia

Overloop
Haaglanden.

\

/.

,j{;'
~l.

Legenda:

:f1I!ffi\.8.llilW mogelijke ontwikkelingsrichling voor versledelijking 2005 - 201 0

~ builen beschouwing gelaten

o

23



wordt opgevangen. Zoals al in de richtlijnen is aangegeven, wordt het
niet zinvol geacht om op rijksniveau af te wijken van de streefwaarde
van circa 33 woningen per hectare of deze per alternatief te laten
varieren. Binnen het zoekgebied vallen in principe nog meer
alternatieven te onderscheiden. Deze wijken echter niet principieel af
van de reeds geselecteerde en missen een maatschappelijk draagvlak
waardoor ze geen bijdrage leveren aan de bestuurlijke afweging die hier
aan de orde is.

Volgens de richtlijnen behoeft ook geen nul-alternatief te worden
onderscheiden. Het nul-alternatief geeft de situatie weer die zou
ontstaan wanneer de activiteit geen doorgang zou vinden. Daardoor zou
het tekort aan woon-en bedrijfsruimte sterk oplopen, hetgeen in strijd is
met het vigerend Vinex-beleid. Er wordt daarom volstaan met het
beschrijven van de referentiesituatie in het jaar 2005, dat gehanteerd
wordt als ijkpunt voor de effectbeschrijving.

Haarlemmermeer is meegenomen in deze (milieu-) effectrapportage,
omdat tijdens het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de andere
overheden in de Randstad zorg is uitgesproken over opvang aldaar van
een deel van de woningbehoefte van de Amsterdamse regio (ROA).
Volgens de 'Randstadinbreng actualisering Vinex', de nota waarin de
Randstadoverheden hun voorstellen hebben samengevat, zouden in
Haarlemmermeer in het totaal 7,500 woningen moeten worden
gebouwd. De provincie Noord-Holland is echter tegenstander van een
ontwikkeling in Haarlemmermeer volgens het Meerstadmodel. Het
Meerstadmodel voorziet in de ontwikkeling van een stedelijk gebied
Hoofddorp-Nieuw-Vennep door verstedelijking tussen beide kernen,
Meerstad staat eveneens op gespannen voet met het rijksbeleid gericht
op beperking van de automobiliteit.

Ais alternatief voor Meerstad wordt opvang van de totale behoefte van
7.500 woningen in de Bollenstreek gezien. Ook daar doet zich echter een
strijdigheid voor met het rijksbeleid: in het Structuurschema Groene
Ruimte is de Bollenstreek namelijk aangemerkt als centrumgebied voor
de bollenteelt. Aangezien zowel Meerstad als Bollenstreek-Noord- en 
Zuid ook onderscheiden zijn als alternatieven voor de Leidse regio, was
het niet nodig om voor de afweging Bollenstreek ten opzichte van
Meerstad een afzonderlijk IMlER op te stellen. Door de onderlinge
vergelijking van de alternatieven Meerstad en Bollenstreek-Noord kan
ook los van de problematiek van de Leidse regio inzicht ontstaan in de
effecten van een afleiding van een deeI van de behoefte van de
Amsterdamse regio naar de Bollenstreek. In de alternatieven zijn
daarom de volgende modificaties aangebracht. In het alternatief
Meerstad zijn de 4000 woningen voor de Leidse regio gevoegd bij de
7.500 van de eigen behoefte van Haarlemmermeer en omstreken (met
name ROAI. Verder geldt als uitgangspunt dat er in elk geval 7500
woningen in Haarlemmermeer zullen worden gebouwd. Deze 7.500
woningen zijn ten westen van Nieuw~Vennep gedacht. De situering ten
westen van Nieuw-Vennep staat model voor een afronding van de
bestaande kernen in Haarlemmermeer. De verschillen tussen deze
locaties binnen Haarlemmermeer zijn in principe in rekening gebracht bij
het alternatief Meerstad, maar bleken gering te zijn in vergelijking met
de verschillen tussen de alternatieven zoals deze voor de 4000 woningen
zijn onderscheiden.

3.3 Beschrijving van alternatieven

Omdat de uiteindelijke locatiekeuze op regionaal niveau zal moeten
worden bepaald, zijn de alternatieven op de kaart aangeduid als cirkels.
Elk van deze cirkels bevat ten minste twee tot drie maal de voor de
verstedelijking benodigde ruimte. Waar nodig is binnen de cirkels een
nadere afbakening gemaakt, waarbij gebieden die om dwingende
redenen niet voor verstedelijking in aanmerking komen zijn geschrapt.
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Deze gebieden tellen dus niet mee bij het bepalen van de effecten van
een alternatief. Uitgesloten zijn:
- bestaande bebouwing;
- het duingebied;
- de in uitvoering zijnde strategische groenprojecten;
- ge'lsoleerd gelegen gebieden in de randen van de cirkel (met name

waar een snelweg of kanaal een barriere vormt).

Alternatieven:

- Grote Polder
De ontwikkelingsrichting Grote Polder Iigt aan de rand van de Leidse
agglomeratie, tussen Zoeterwoude-dorp, de spoorlijn Leiden-Alphen, de
N11 en A4. De Grote Polder is een open veenweidegebied dat onderdeel
uitmaakt van het Groene Hart. Het gebied heeft een agrarische functie
en kent tevens recreatief mede-gebruik. De Grote Polder is grotendeels
een goed tot zeer goed weidevogelgebied. Verspreid komen waardevolle
vegetaties voor. Dankzij de ligging aan de A4 is de bereikbaarheid over
de weg goed. Mede daardoor heeft de Grote Polder belangrijke econo
mische potenties.

- Valkerhout
Het alternatie! Valkerhout ligt aansluitend aan het bestaand stedelijk
gebied van Leiden/Oegstgeest en is grotendeels gesitueerd op het
terrein van het marine-vliegkamp Valkenburg. Het vliegkamp zou bij
realisering van de verstedelijking moeten wijken. Valkerhout ligt voor
het grootste deeI in het rivierenlandschap (estuarium van de Gude Rijn)
en voor een klein deel in de strandwalzone. Valkerhout ligt in de rijks
bllfferzone Den Haag-Leiden. Het gebied is met Leiden en de bollen
streek verbonden via de N206.
Het alternatief Valkerhout wordt in het effectrapport meegenomen op
verzoek van de Randstedelijke overheden. Hoewel het rijk verplaatsing
van het vliegkamp v66r 2010 niet mogelijk acht kan door middel van
opname in deze effectrapportage wei inzicht worden verkregen in de
effecten van verstedelijking in de periode no 2010. Bij de toetsing van dit
alternatief zijn de effecten die verplaatsing van het marine-vliegkamp
Valkenburg naar een andere locatie zal veraorzaken in algemene zin
meegenomen.

- Rijnsburg
Het alternatief Rijnsburg sluit eveneens aan op het stedelijk gebied van
Leiden/Oegstgeest. R'ljnsblirg I"lgt in het overgangsgebied van duinen,
strandwallen en het rivierenlandschap. Het gebied heeft een diversiteit
aan functies. Hoofdfunctie is (glas)tuinbouw. Daarnaast komen in het
hele gebied waardevolle vegetaties voor en ligt ten oosten van de N206
een goed tot zeer goed weidevogelgebied. De ontwikkelingsrichting is
via de A44 goed bereikbaar over de weg.
Bij de toetsing van dit aiternat'lef zijn de effecten van verplaatsing van de
glastuinbouw in algemene zin meegenomen.

- Haarlemmermeer
Het alternatief Haarlemmermeer gaat uit van verstedelijking van het
gebied tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp volgens het zogenaamde
Meerstadmodel. De Haarlemmermeer ngt op betrekkelijk grate afstand
van de centra van Amsterdam, Leiden en Haarlem. Bij een ontwikkeling
volgens het Meerstadmodel zal in de Haarlemmermeer echter een nieuw
centrum ontstaan met een breed voorzieningenpakket. De Haarlemmer
meer is een droogmakerij die thans in gebruik is voor grootschalige
akkerbouw. Door de snelle ontwikkeling van Schiphol heeft Haarlemmer
meer belangrijke economische potenties. Hoofddorp en Nieuw-Vennep
beschikken over spoorwegstations, die echter vrij vel' van de ontwikke
lingsrichting zijn gelegen.
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- Bollenstreek Zuid
Oit alternatief is gelegen nabij Voorhout, random de spoorlijn. Het
gebied is op Leiden georienteerd en jigt in sen overgangszone, Aan de
oostzijde liggen gebieden waar de bodem bestaat uit zware klei op veen,
aan de westzijde liggen strandwallen en strandvlaktes. Het gebied heeh
nu een functie voar de bollenteelt en voar natuur (o.a. Relatienota).
Wanneer wordt besloten tot verstedelijking, zal verplaatsing van de
bollenteelt noodzakelijk zijn. Behalve over spoor is de ontwikkelings
richting via de A44 oak goed ontsloten over de weg.

- Bollenstreek Noord
Oit alternatief omvat verstedelijking in de noordelijke Bollenstreek
random de spoorlijn lomgeving Hillegom). Het gebied wordt geken
merkt door een opeenvolging van strandwallen en strandvlaktes. Het is
vQornamelijk in gebruik voar de bo!!enteelt, die bij realisatie van dit
alternatief verplaatst zou moeten worden. De bereikbaarheid over de
weg is matig.

- Overloop Haaglanden
In dit alternatiel wordt de opgave voor het Leidse stadsgewest
opgevangen in Haaglanden. Er is binnen-stedelijk en op Vinex-Iocaties
voldoende capaciteit om zowel de eigen behoefte als de behoefte van de
Leidse regia op te vangen. Het is anzeker op welke locaties Leidse
woningzoekenden terecht zullen komen. In dit IMlER wordt gerekend
met opvang van 50% in bestaand stedelijk gebied en 50% op uitleg
locaties. Ypenburg is als model van een uitleglocatie genomen.

3.4 Vergelijking van alternatieven

De effecten van de alternatieven zijn bepaald aan de hand van de criteria
die in de richtlijnen zijn vastgelegd. De scores zijn in tabel 3.4 Criterium
scores Leidse regia weergegeven. De scores worden in deeI B van dit
ellectrapport nader onderbouwd. Deel B bevat ook een toelichting op de
operationalisering van de criteria.

Met behulp van de tabel kunnen de alternatieven onderling worden
vergeleken. Conform de richtlijnen vindt geen weging plaats. Er wordt
derhalve niet bepaald welk alternatief het beste zou scoren wanneer een
of enkele criteria belangrijker worden geacht dan andere. De alter
natieven worden aileen per criterium vergeleken. Daarnaast wordt in
paragraaf 3.6 een vergelijking gemaakt waarbij de criteria zijn samen
gevoegd in clusters. Er zijn vijf clusters onderscheiden: leefbaarheid,
groen milieu, duurzaamheid, economie en kosten. De vergelijking van
de alternatieven per cluster heeft aileen tot doel na te gaan of verwante
criteria in een en dezelfde richting wijzen.

In het navolgende worden de effecten van de a!ternatieven eerst per
criterium toegelicht en vergeleken. Dan komt de vergelijking per cluster
aan de orde. Tot slot wordt het meest milieuvriendelijk en het voorkeurs
alternatiel bepaald.
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Tabel 3.4 Criteriumscares Leidse regia

Ontwikkelingsrichtingen 2005 - 2010

Beoordelingscriteria
Grote IValker IRijnsburg l~aar1emmer-1 Bonenslreekl ~lenslreek IOverioop
Polder houl meer Zuid Noord Haaglanden

Leefbaarheid
1 Regionaal draagvlak + + + 0 - --

A. Math. elg&n regio

B. Math. ootvaogende regia + + + + 0 + +

Bereikbaartletd groengebleden - + 0 0 - - +

Marklconform bouwen + + + 0 0 + 0

V8f$SOnl1g (geIucl.lud1t. nsico) 0 0 0 0 0 + 0

1.3

1.4

I.

1.2

2 Groenmilieu

I Ecologische kwalileil - + - + 0 0 +
Open rulmlen en landschappelijke kwalitetl - - + + + + +

A. Open rumlen {Groene Hart) I
buflerzones

+ +B. Landschappelijke kwaJite.1 0 0 + 0 0

2.

2.2

3.

1 Mobiliteit 0 - - 0 0 + 0
A. Gebruik OV + fiets

B. Greet automobi~leit - 0 - - - + -
Verspil~ng (gronOslollen. ruimtebeslag) - - - 0 - - 0

3 Baslsoondilies (bodcm. water) - 0 + 0 0 + +

3.2

3 Duurzaamheld

3.

4 Economle

1 Bereikbaartleld eeonomisctte
0 + 0 + 0 + -centra (beIaslll'lg hooldwegenOOI)

Economische slrI,JCluur + - 0 + - +A. Nalionaal niveau -
B. ReglOrnlal niveau + - 0 0 - - 0

GJasIUlf'lbouw en boIlen + + 0 + 0 - +

4.2

4.

4.3

5 Kosten

5.

5.

1 Hoogle investcringskosten + - 0 + + + -
A. Woningen

B. Inlrastrl.lClUW 0 + + - + 0 +
2 Exploitalie openbaar vervoer 0 - 0 0 + + +

6 Flexlblliteit

" 1_~·_··_·_ile_~_"'_'''_'''_20_'_0} -,-_,_;e_,_ek_5_'_1 -'- _

lees voor een juiste interpretatie van deze label eerst paragraaf 2.4 !

verklaring: rn voldoet relatiel goed

[Q] voldoet relatief matig

c:::::J voldoet relatief slechl

o niel bepaald

o milieuaspecl waarop m.e.r.·procedure van loepassing is
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3.5 Vergelijking per criterium

3.5.1 Versterking draagvlak eigen regia

Bij het criterium versterking draagvlak eigen regio wordt bezien of een
alternatief gunstig is voor het instandhouden van voorzieningen als een
schouwburg, een hoogwaardig winkelapparaat en dergelijke. Deze
voorzieningen zijn gebaat bij een sterke mate van bundeling van wonen
en werken. Tevens is deze score een graadmeter voor de bereikbaarheid
voor de doelgroep in het volkshuisvestingsbeleid: woningzoekenden die
zijn aangewezen op woningen in de socia Ie huursector.
Is een alternatief gelegen in het Leidse stadsgewest, dan zal het een
bijdrage leveren aan het instandhouden van voorzieningen en werk
gelegenheid in Leiden zelf. Is een alternatief daarentegen gelegen in de
nabijheid van een ander stadsgewestelijk centrum, dan zal het een
bijdrage leveren aan de instandhouding van het voorzieningenapparaat
en de werkgelegenheid in dat centrum, Er zijn daarom twee scores
bepaald, €len ten opzichte van Leiden en een ten opzichte van het meest
nabijgelegen stadsgewestelijk centrum. Zoals uit de eerste regel in de
scoretabel blijkt, is het voor Leiden niet gunstig wanneer een alternatief
wordt gekozen dat in een ander stadsgewest ligt of op grote afstand van
het centrum van Leiden is gesitueerd. De alternatieven Haarlemmer
meer, Bollenstreek-Noord en Overloop Haaglanden scoren daardoor
slecht volgens de 'methode eigen regio'. Uit de tweede regel van de
scoretabel blijkt dat op een na aile alternatieven een gunstig effect
hebben op het voorzieningenniveau van het meest nabijgelegen
stadsgewestelijke centrum. De uitzondering is Bollenstreek-Zuid. Voor
Ballenstreek-Zuid is Leiden het meest nabijgelegen stadsgewestelijk
centrum. Leiden ligt echter zo ver van Bollenstreek-Zuid, dat bewoners
in mindere mate van voorzieningen in Leiden gebruik zullen maken.

3.5.2 Bevorderen bereikbaarheid van groengebieden

Bij sommige alternatieven leidt verstedelijking tot verlies van
groengebieden die voor bewoners van bestaande woonwijken
van belang zijn. Met name door een keuze voor de Grote Polder,
Bollenstreek-Zuid of Bollenstreek-Noord zullen aantrekkelijke, goed
bereikbare groengebieden verloren gaan. Een keuze voor de alter
natieven Rijnsburg en Haarlemmermeer brengt het verlies van goed
bereikbare, maar matig aantrekkelijke groengebieden met zich mee.
De alternatieven Valkerhout en Overloop Haaglanden zijn verhoudings
gewijs het minst schadelijk voor de recreatiemogelijkheden van de
inwoners van het bestaande woonwijken.

3.5.3 Marktconform baL/wen

De score op het criterium marktconformiteit is opgebouwd uit twee
deelscores:
1. nabijheid en bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen, groen
voorzieningen en werkgelegenheidsgebieden;
2. verstoring en imago.
De deelscores zijn op hun beurt opgebouwd uit de scores op een reeks
van criteria, die deels ook al eerder aan de orde zijn geweest. Het gaat
om de criteria 1.1, 1.2 en 3.1A. uit de scoretabel. Aileen het deelcriterium
imago is nieuw. Hiervoor is het aantal inwoners van het stedelijk gebied
waarvan het alternatief deel uitmaakt bepalend.
De alternatieven Grote Polder, Valkerhout Rijnsburg en Bollenstreek
Noord voldoen aile goed aan de criteria van marktconformiteit. De
alternatieven Haarlemmermeer en Overloop Haaglanden scoren iets
mindel' gunstig, Haarlemmermeer scoort minder gunstig doordat er
enige geluidshinder is van Schiphol en door het vooralsnog beperkte
voorzieningenniveau van Hoofddorp en Nieuw Vennep. De verklaring
voor de minder gunstig score van Haaglanden is gelegen in de
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(verkeers)geluidshinder op de locatle Ypenburg, terwijJ verstoring ook in
het bestaand stedelijk gebied afbreuk doet aan het woon- en leefklimaat.

3.5.4 Beperking toename verstoring

Onder het criterium verstoring valJen geluidshinder, luehtverontreiniging
en externe veiligheid. Externe veiligheid bJijkt nergens een effect op
verstedelijking te hebben.
Het alternatief Bollenstreek-Noord seoort relatief goed. De geJuidhinder
situatie en de luchtkwaliteit zijn goed. Aile overige alternatieven scoren
min of meer vergelijkbaar matig. Voor Grote Polder, Valkerhout,
Rijnsburg en Bollenstreek- Zuid heeft dit vooral te maken met de ver
storing als gevolg van het verkeer van en naar de verstedelijksrichting.
Binnen het alternatief 'Overloop Haaglanden' heef! het deelgebied
Ypenburg te kampen met de nabijheid van twee verkeersknooppunten,
terwijl ook de binnenstedelijke locaties reJatief veel last hebben van
verstoring. Haarlemmermeer heeft enige kans op overschrijding van de
voorkeurswaarde uit de Wet Geluidhinder.

3.5.5 Behoud en ontwikkefing van ecologische kwafiteit

Bij het criterium behoud/ontwikkeling ecologische kwaliteit wordt
gemeten hoe groot de kans is dat verstedelijking bestaande of potentiele
ecologische waarden aantast. Waardevol zijn o.a. de ecologische kern
gebieden en de verbindingszones daartussen. Van een reele kans op
aantasting van ecoJogische waarden is sprake bij de alternatieven Grote
Polder en Rijnsburg. De Grote Polder is een goed tot zeer goed weide
vogelgebied en heeft ook belangrijke potentiele waarden. Bij Rijnsburg
liggen gebieden met waardevolle vegetaties en een goed tot zeer goed
weidevogelgebied. Bij Bollenstreek-Noord en Bollenstreek-Zuid bestaat
een kleine kans op aantasting van ecologisehe waarden. Hier liggen
meer verspreid waardevolle vegetaties. De kans op aantasting van
eeologische waarden is het kleinst bij de alternatieven Valkerhout,
Haarlemmermeer en Overloop Haaglanden.

3.5.6 Behoud open ru/mten/bufferzones en landschappel/jke
kwafiteit

Dit criterium is opgebouwd uit twee deelcriteria. Bij het eerste deel
criterium wordt de eventuele aantasting van open ruimten (o.a. Groene
Hart) en bufferzones gemeten, bij het tweede deeleriterium het behoud
van landschappelijke kwaliteit. Landschappelijke kwaliteit wordt
gemeten aan de hand van cultuurlandschappelijke, archeologische
en geomorfologisehe kenmerken, alsmede visueel-Iandschappelijke
waarden.
Het alternatief Grote Polder scoort op het eerste deelaspect ongunstig
en op het tweede matig. De Grote Polder Iigt in het Groene Hart en is
landschappelijk waardevol. De alternatieven Rijnsburg, Haarlemmer
meer en Overloop Haaglanden scoren gunstig. Deze alternatieven tasten
geen open ruimten of bufferzones aan en zijn niet gelegen in gebieden
met bijzondere landschappelijke waarden. De alternatieven Valkerhout,
Bollenstreek-Noord en Bollenstreek-Zuid nemen een tussenpositie in.
Het alternatief Valkerhout tast een bufferzone aan, maar leidt niet tot
verlies van landschappeJijke waarden. De alternatieven Bollenstreek
Noord en Bollenstreek-Zuid tasten wei gebieden met landschappelijke
waarden aan, maar laten open ruimten en bufferzones ongemoeid.

3.5.7 Mobil/teil

Dit criterium valt uiteen in twee deelcriteria. Het eerste deelcriterium
is het gebruik van openbaar vervoer en fiets door de inwoners van
de betreffende verstedelijkingsrichting. Het tweede deelcriterium is
de toename van de automobiliteit.
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Het alternatief Bollenstreek-Noord scoort het best, Er wordt hier veel
gebruik gemaakt van openbaar vervoer en fiets, terwijl het aanta! extra
autokilometers gering is. Dat is met name te danken aan de goede
spoorwegontsluiting. Het spoor kan goed concurreren met de auto,
doordat de ontwikkelingsrichting geen directe aansluiting heeft op het
hoo!dwegennet.
Het alternatief Rijnsburg scoort ongunstig. Openbaar vervoer en fiets
kunnen niet concurreren met de auto. De verklaring daarvoor is de
nabijheid van de autosnelweg A44. Ais openbaar vervoer zal bovendien
aileen een busverbinding kunnen worden aangeboden.
De alternatieven Grote Polder, Haarlemmermeer en Bollenstreek-Zuid
leveren eveneens veel extra autokilometers op, maar er wordt ook nog
redelijk vaak gebruik gemaakt van openbaar vervoer en fiets. Bij
Valkerhout wordt weinig gebruik gemaakt van openbaar vervoer en fiets,
maar de hoeveelheid extra autokilometers blijft beperkt door de nabij
heid van Den Haag. Het is opvaliend dat ook het alternatie! Overloop
Haaglanden behoort tot de alternatieven die veel extra autokilometers
opleveren. Haaglanden beschikt weliswaar over een goed stelsel van
openbaar vervoer, maar door de aanwezigheid van autosnelwegen is het
ook aantrekkelijk de auto te gebruiken.

3.5.8 Beperking verspilling

Op regionaal schaalniveau zijn aileen het gebruik van ophoogzand en de
toe name van het stedelijk ruimtegebruik differentierend. Geen van de
alternatieven scoort geed. De minst gunstige alternatieven zijn Rijnsburg
en Grote Polder. In beide gevallen is veel ophoogzand benodigd en gaat
de verstedelijking geheel ten koste van het landelijk gebied. Alieen bij
het alternatie! Overloop Haaglanden wordt de verstedelijkingsopgave
gedeeltelijk binnen-stedelijk gerealiseerd. Dit alternatief scoort desal
niettemln niet uitgesproken gunstig, doordat is aangenomen dat de
helft van de opgave op Ypenburg terecht zal komen, een locatie in
het landelijk gebied waar veel ophoogzand benodigd is.

3.5.9 Instandhouding basiscondities voor toekomstige functies

Dit criterium meet aantasting van milieubeschermingsgebieden, effecten
op het watersysteem en de toe name van de oppervlakte schone grand.
De alternatieven scoren alle ongeveer gelijk. Aileen het alternatief
Grote Polder scoort iets ongunstiger, doordat in het gebied een milieu
beschermingsgebied is gelegen. De score van de alternatieven Rijns
burg, Bollenstreek-Noord en Bollenstreek-Zuid wordt gunstig be'invloed
doordat de oppervlakte schone bodems wordt vergroot, doordat er
voorafgaand aan de verstedelijking bedemsanering plaatsvindt.
Er is vanuit gegaan dat verplaatsing van glastuinbouw en bollenteelt
per saldo winst op zal leveren voor het milieu. De bodemvervuiling
ter plekke zal worden gesaneerd, terwijl elders met nieuwe, milieu
vriendelijke technieken zal worden gewerkt.

3.5.10 Waarborgen bereikbaarheid economische centra

Het criterium behoud 'bereikbaarheid economische centra' meet in
welke mate het verkeer dat een alternatief oproept leidt tot extra
autoverkeer op het hoofdwegennet.
Het alternatief Overloop Haaglanden scoort het slechtst. Achtergrond
daarvan is dat bij de effectmeting a!s uitgangspunt is genomen dat
Haaglanden 50% van de verstedelijkingsopgave op Ypenburg terecht zal
komen en 50% in bestaand stedelijk gebied. Ypenburg zal een directe
aansluiting krijgen op de A12, waardoor de auto een geduchte concu
rrent zal zijn van het openbaar vervoer en de fiets. De alternatieven
Grote Polder, Rijnsburg en Bolienstreek-Zuid scoren gunstig noch
ongunstig. Gunstig scoren de alternatieven Valkerhout, Haarlemmer
meer en Bollenstreek-Noord. Valkerhout ligt relatief ver van achterland
verbindingen. Het alternatief Haarlemmermeer heeft een meerzijdige
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orientatie. Daardoor zijn de bestemmingen van de toekomstige
inwoners van Haarlemmermeer ook verspreid gelegen (Sehiphol,
Haarlem, Leiden, Bollenstreek). Bollenstreek-Noord produeeert weinig
autokilometers en is indirect ontsloten op het hoofdwegennet.

3.5.11 Verbeteren economische structuur

Dit criterium meet of een ontwikkelingsriehting een aantrekkelijke
vestigingsplaats is voor regionaal en (inter-) nationaal opererende
bedrijven met een C-prefiel. Oit zijn bedrijven die vee I gebruik maken
van goederentransport over de weg. In de alternatieven is hiervoor
20 ha bedrijfsterrein opgenomen. De ontwikkelingsriehting Haarlemmer
meer is voor dit soort bedrijven de meest aantrekkelijke vestigings
plaats, gevolgd door de Grote Polder. Rijnsburg en Haaglanden zijn wat
minder aantrekkelijk, maar bieden nog altijd een goed vestigingsmilieu.
Het minst aantrekkelijk zijn de ontwikkelingsriehtingen in de bollenstreek
en Valkerhout. In de bollenstreek is dat vooral een gevolg van de matige
ontsluiting. Bij Valkerhout -dat een betrekkelijk aantrekkelijk
vestigingsmilieu biedt- is dat het gevolg van het verdwijnen van de
werkgelegenheid die samenhangt met het marine~vliegkamp.

3.5.12 Behoud van glastuinbouw- en bollenareaal

Aileen bij de in de bollenstreek gelegen alternatieven is sprake van
aantasting van het glastuinbouw- of bollenareaal. Van kans op
aantasting van het glastuinbouwareaal is sprake bij het alternatief
Rijnsburg, van kans op aantasting van het bollenareaa! bij de
alternatieven Bollenstreek-Noord en Bollenstreek~Zuid. Van deze drie
alternatieven seoort Bollenstreek-Noord het sleehtst. Oat komt omdat
verstedelijking daar altijd geheel ten koste zal gaan van het bollenareaal
en ook het 'toeristiseh drieluik' (Keukenhof, bloemeneorso, bollenvelden)
aantast. In de beide andere gevallen kunnen glastuinbouw of bollenteelt
bij de uiteindelijke locatiekeuze geheel of gedeeltelijk worden gespaard.

3.5.13 Investeringskosten

Tot de investeringskosten worden de uitgaven voor grondverwerving
(exploitatietekort), infrastructuur en bodemsanering gerekend. De
hoogste investeringen vergen Valkerhout, Haarlemmermeer en
Haaglanden. Valkerhout is kostbaar in verband met de benodigde
verplaatsing van het marine-vliegkamp Valkenburg, Haarlemmermeer
eist hoge uitgaven voor infrastruetuur en Haaglanden kent een hoog
exploitatietekort per woning. Oat komt door de dure woningen 'In het
bestaand stedelijk gebied.
De laagste investeringen vergen de ontwikkelingsriehtingen in de
bollenstreek. Hier kan worden aangesloten op bestaande infrastructuur.
Rijnsburg en Grote Polder nemen een tussenpositie in,

3.5.14 Exploitatie openbaar vervoer

Oit criterium meet de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer
dat voor de ontsluiting wordt gebruikt. De alternatieven Bollenstreek
Zuid, Bollenstreek-Noord en Overloop Haaglanden seoren gunstig. De
achtergrond daarvan is dat in belangrijke gebruik kan worden gemaakt
van bestaande openbaar vervoersvoorzieningen, die daardoor een
hogere bezettingsgraad zullen krijgen. Ten behoeve van de alternatieven
Grote Polder, Valkerhout en Rijnsburg zullen nieuwe openbaar vervoers~
voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Het alternatief Valkerhout
scoort het meest ongunstig. Oorzaak daarvan is dat in de regio het
openbaar vervoergebruik per saldo afneemt bij ontwikkeling van het
Iper o.v. relatief slecht bereikbarel Valkerhout.
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3.5.15 Flexibiliteit

Bij dit criterium wordt bepaald in hoeverre na de planperiode een
verdere doorgroei van de ontwikkelingsrichting mogelijk is. Met
uitzonderlng van Overloap Haaglanden bieden aile ol1twikkelings
richtingen mogelijkheden tot een verdere doorgroei. In de meeste
gevallen zal dit een aantasting van natuurlijke en lanctschappelijke
waarden met zjch meebrengen en vergt dit extra investeringen in
infrastructu ur.

3.6 Vergelijking per cluster

3.6.1 Cluster leefbaarheid

Tot dit cluster behoren de criteria die verband houden met de aan
trekkelijkheid van de wQonomgeving in de meest brede zin des woords.
Tot het cluster leefbaarheid behoren:
- versterking regionaal draagvlak
- bevorderen bereikbaarheid groengebieden
- marktconform bouwen
- beperking toename verstoring

Wat betreft leefbaarheid scoort de ontwikkelingsrichting Valkerhout het
meest gunstig. Valkerhout is gelegen in een aantrekkelijk gebied, op
korte afstand van de centra van de stadsgewesten van Leiden en Den
Haag. Bij verplaatsing van het marine-vliegkamp Valkenburg ontstaat
een weinig verstoord gebied, waar marktconform kan worden gebouwd.
Vanuit een oogpunt van leefbaarheid is de ontwikkelingsrichting
Rijnsburg eveneens aantrekkelijk. Een nadellge effect van Rijnsburg is
echter dat een goed bereikbaar recreatief groengebied verloren gaat.
De ontwikkelingsrichting Bollenstreek-Zuid scoort relatief slecht.
Deze ontwikkelingsrichting gaat ten koste van goed bereikbare en
aantrekkelijke groengebieden en oak de verstoring scoort matig. Een
negatief effect op het draagvlak van voorzieningen in Leiden hebben
Bollenstreek-Noord, Haarlemmermeer en Overloop Haaglanden, maar
in geen van de andere leefbaarheidsaspecten zijn deze alternatieven
uitgesproken negatief. Opvallend is dat de ontwikkelingsrichting
Haarlemmermeer ondanks de nabijheid van Schiphol noch bijzonder
goed, noch bijzonder slecht scoort.

3.6.2 Cluster groen milieu

Tot het cluster groen milieu behoren de criteria:
- behoud en ontwikkellng van ecologische kwaliteit
- behoud van open ruimten en landschappelijke kwaliteit
De ontwikkelingsrichtingen Overloop Haaglanden en Haarlemmermeer
zijn het gunstigst vanuit het gezichtspunt van behoud en ontwikkeling
van natuur en landschap. Bij Overloop Haaglanden komt een groot deel
van de woningbouwopgave terecht in het bestaand stedelijk gebied.
Haarlemmermeer kent geen belangrijke natuurlijke en landschappelijke
waarden.
De ontwikkelingsrichting Grote Polder is het meest schadelijk voor
natuur en landschap. Grote Polder is een goed weidevogelgebied en is
gelegen in het Groene Hart.

3.6.3 Cluster duurzaamheid

Tot dit cluster behoren criteria die meten in hoeverre antwikkelings
richtingen afbreuk daen aan het vermogen van valgende generaties in
hun eigen behoeften te voorzien. Het gaat om criteria die spelen op een
haag schaalniveau op de lange termijn. Tot het cluster duurzaamheid
behoren:
- beperking groei autamabiliteit
- beperking verspilling
- instandhouding basiscondities voor toekomstige functies
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Bollenstreek-Noord is de meest duurzame ontwikkelingsrichting. Oat
komt met name door de goede mobiliteitsscores. Bollenstreek-Noord
levert weinig extra automobiliteit op, terwijl in het woon-werkverkeer
veel gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer en fiets. Ook
Overloop Haaglanden is betrekkelijk duurzaam. Aileen het aantal extra
autokilometers is ongunstig,
Grote Polder is de minst duurzame ontwikkelingsrichting: daar Jigt een
bodembeschermingsgebied, het aanta! extra autokilometers is
ongunstig en er moet ophoogzand van elders worden aangevoerd.

3.6.4 Cluster eeonomie

Tot het cluster economie behoren de criteria 'glastuinbouw en bollen,
'waarborgen bereikbaarheid economische centra' en 'verbeteren
economische structuur'. Een alternatief springt er in positieve zin uit,
nameJijk Haarlemmermeer. Dit alternatief scoort op vrijwel aile criteria
een plus. Grote Polder is een goede tweede. In de Grote Polder komen
geen glastuinbouw- of bollenbedrijven voor en het gebied is een
aantrekkelijke vestigingsplaats voor regionaa! opererende bedrijven.
Bij de overige ontwikkelingsrichtingen overheersen de zwakke punten,
Geen van deze ontwikkelingsrichtingen biedt een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voar bedrijven met een C-prafjel. De ontwikkelings
richtingen in de bollenstreek tasten bovendien het bollenareaal aan.
De ontwikkelingsrichting Overloop Haaglanden gaat ten koste van de
bereikbaarheid van economische centra.

3.6.5 Cluster kosten

Onder het cluster kosten vallen de criteria 'hoogte investeringskosten'
en 'exploitatie openbaar vervoer'. Bij de investeringskosten gaat het
zowel om grondkosten als om kosten voor de aanleg van infrastructuur.
Het goedkoopste alternatief is Bollenstreek-Zuid. Hier kan gebruik
worden gemaakt van bestaande infrastructuur terwijl er daarnaast
sprake is van een gunstig effect ap de exp!oitatie van het openbaar
vervoer. Oak het alternatief Bollenstreek-Noord is betrekkelijk goedkoop.
De duurdere alternatieven zijn Valkerhout, Overloop Haaglanden en
Haarlemmermeer. Valkerhout is duur vanwege de verplaatsing van het
marine-vliegkamp Valkenburg en door de exploitatietekorten bij het
openbaar vervoer. Bij Haaglanden va It een haog exploitatieverlies per
woning te noteren. Achtergrond daarvan is de dure bouw in het
bestaand stedelijk gebied. Haarlemmermeer vraagt am relatief hoge
investeringen in nieuwe infrastructuur.

3.6.6 Conelusie

Er is geen enkel alternatief dat op aile criteria goed scoort. Elk alternatief
heeft sterke en zwakke kanten. De uiteindelijke keuze tussen de
alternatieven is afhankelijk van het gewicht dat aan de criteria wordt
toegekend. Door een clustering van verwante criteria kan een beter
inzicht worden geboden in de keuzeproblematiek. De clustering maakt
zichtbaar welke a!ternatieven vanuit verschillende invalshoeken de
voorkeur verdienen. De resultaten van de clustering staan in de
onderstaande tabe!.

Tabel3.6 Resultaten van de clustering

moe" 9w"ti9 m;n,' 9unst;9 -
Leefbaal"heid Valkel"hout ·Zu;d.

Groen milieu Hundem,
.......

Grote Polder

DliurzaamheicJ Grote Polder

Economic Grote Polder Bollenstreek- Nome!, Bollenstl"cek· Zuid

Kosten Bollenstreek-Zuid Valkerhout, (Haarlemmermeer,
Overloop Haaglanclen)
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3.7 Meest milieu·vriendelijk alternatief

Het meest milieuvriendelijke alternatief is het alternatief dat het beste
scoort op de criteria die formeel onderdeel uitmaken van de mi!ieu~

effeetrapportage. Deze criteria zijn in de startnotitie en de richtlijnen
aangeduid met een grijstint. Het gaat am:

behoud en ontwikkeling van eeologisehe kwaliteit
behoud van afwisseling tussen stedelijk en landelijk gebied en
landschappelijke kwaliteit
beperking toename verstoring
beperking toename automobiliteit
beperking verspilling
instandhouden basiseondities voor toekomstige functies

Geen van de ontwikkelingsriehtingen seoort op al deze criteria een plus
en kan daarmee op voorhand als meest-milieuvriendelijke alternatief
worden aangemerkt. Ook is er geen alternatief dat op aile criteria
ongunstig seoort en daarom het etiket 'meest milieu-onvriendelijk'
alternatief verdient. Elk van de alternatieven heeft sterke en zwakke
kanten.
Het kleinste aantal negatieve scores behalen de alternatieven Bollen
streek-Noord en Haarlemmermeer. Zoals hierboven aangegeven is
Bolienstreek~Noord het meest duurzame alternatief en Haarlemmermeer
het alternatief dat het gunstigst is voor natuur en landschap. Ook zou
gelet kunnen worden op negatieve effecten die geeompenseerd of
verminderd zouden kunnen worden. Op die wijze gekeken zou de min
voor verstoring bij Haaglanden kunnen veranderen in een nul als langs
de hoofdinfrastructuur hoge geluidschermen worden geplaatst. In dat
geval kan Haaglanden samen met Bollenstreek-Noord en Haarlemmer
meer als redelijk milieuvriendelijk maar nog steeds niet als MMA
worden aangemerkt. Ook bij vol!edige compensatie van de negatieve
ecologisehe effecten komen de op dit punt sleeht scorende alternatieven
Grote polder en Rijnsburg niet in aanmerking voor het predikaat MMA.

3.8 Voorkeursalternatief

Het voorskeursalternatief van het rijk bestaat uit een combinatie van de
alternatieven Overloop Haaglanden en Rijnsburg. Om deze alternatieven
te realiseren hoeft de PKB-NRB niet te worden aangepast. Aileen wordt
voor de Leidse regio het uitgangspunt verlaten dat elke regio in de eigen
behoefte aan ruimte voor wonen en werken voorziet.
De altematieven Grote Polder, Valkerhout, Bollenstreek-Zuid en -Noord
zijn op bepaalde voor het rijk essentiE§le beleidsonderdelen minder
aantrekkelijk dan de combinatie van Overloap Haaglanden en Rijnsburg.
Het rijk ziet daarom geen reehtvaardiging voor een ingrijpende wijziging
van de PKB-NRB. De Grote Polder is niet aileen strijdig met het Groene
Hartbeleid en het bufferzonebeleid, maar scoort oak slecht op andere
milieu-aspecten. Valkerhout gaat ten koste van de bufferzone tussen
Den Haag en Leiden en is een zeer kostbaar alternatief. In het Struetuur
schema Militaire Terreinen is dit gebied aangemerkt als een marine
vliegkamp dat niet v66r 2010 voor andere functies ter beschikking kan
komen. Verplaatsing van het marine-vliegkamp naar een andere loeatie
zal hoge kosten met zich meebrengen. De alternatieven Bollenstreek
Noord en, zij het in mindere mate, Bollenstreek-Zuid staan op
gespannen voet met de in het Structuurschema Groene Ruimte
aangeduide centrumfunctie voor de bollenteelt en scoren daarnaast
ongunstig op economie. Hoewel het alternatief Haarlemmermeer op een
groat aantal criteria niet ongunstig seoort en op het groene milieu zelfs
zeer gunstig, blijft deze ontwikkelingsrichting problematisch wegens de
verwachte negatieve mobiliteitseffecten. Mede om deze reden is een
beslissing over Haarlemmermeer uitgesteld totdat het resultaat
besehikbaar is van een gebiedsuitwerking van het gehele gebied tussen
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Leiden, Haarlem en Amsterdam zoals deze wordt voorgesteld in de nota
Randstad en Groene Hart.
Bij de keuze voor de alternatieven 'Overloop Haaglanden' en Rijnsburg
speelt verder een rol dat op locatie- en inrichtingsniveau maatregelen
kunnen worden genomen om positieve effecten te versterken en
negatieve effecten weg te nemen of te verzachten. De negatieve score
van Rijnsburg vaar 'ecalogie' kan sterk verbeterd worden wanneer bij de
locatiekeuze de aanwezige natuurwaarden worden ontz"len. Bij het
alternatief Haaglanden kunnen de negatieve effecten wat betreft
'verstoring' (met name geluid) in belangrijke mate gemitigeerd worden
door plaatsing van geluidsschermen langs de hoofdinfrastructuur. Een
belangrijk voordeel van Haaglanden is dat het hier gaat am de benutling
van de restcapaciteit van een ontwikkelingsrichting waarmee in de
periode 1995-2005 reeds een begin wordt gemaakt. Keuze voor dit
alternatief zal bijdragen aan een betere benutting van de openbaar
vervoersvoarzieningen (onder andere een extra tramlijn) die hier
worden gerealiseerd.

35



36



HOOFDSTUK 4. VERGELlJKING ALTERNATIEVEN REGIO ROTTERDAM

4.1 De verstedelijkingsopgave

Ook bij de Rotterdamse regio vormen de opgavecijfers voor de behoefte
aan woningen en bedrijfsterreinen voor de periode 2005-2010 het
vertrekpunt voor de actualisering Vinex.
Paragraaf 3.1 geeft een toelichting op de methoden die gehanteerd zijn
bij het bepalen van deze behoefte. Tabel 4.1 geeft nogmaals het
overzicht van de behoeftecijfers voor bedrijfsterreinen voorzover deze
betrekking hebben op de Randstad.

Tabel 4. 1 Opgave bedrijfsterreinen Randstad 2005-2010

ha bandbreedte

Regio Amsterdam
Regio Rotterdam
Haaglanden
Regio Utrecht
Noord-Holland zonder ROA
Zuid-Holland zonder SRR en Haaglanden
Utrecht zonder BRU
Flevoland

251
210
135
168
128
153
65

100

251-368
210-327
135·209
168-246
128·187
153-223

65-95
100·155

Het uitgangspunt van de Vinex is dat stadsgewesten zoveel mogelijk in
hun eigen behoefte aan woningen en bedrijfsterreinen moeten kunnen
voorzien. Vooral voor een regio met een mainportfunctie zoals de
Rotterdamse regio is dat van belang. Naar schatting bestaat er in de
Rotterdamse regio tussen 2005 en 2010 behoefte aan 210 hectare
bedrijfsterreinen (netto). De provincie Zuid-Holland en de stadsregio
Rotterdam maken een onderscheid tussen de Linker en de Rechter
Maasoever. De Linker Maasoever neemt ruim tweederde van de totale
ruimtebehoefte voor zijn rekening, t.W. 150 hectare (netto). Het gaat
daarbij om bedrijfsterreinen voor havenafgeleide bedrijvigheid in de
sfeer van transport en distributie en lichte industrie. Voor de omrekening
van netto naar bruto oppervlak wordt een factor 1,5 gehanteerd, zodat
in dit effectrapport wordt uitgegaan van een totale ruimtebehoefte van
225 hectare.
Volgens de provincie bestaat er ook voor de periode tot 2005 op de
Linker Maasoever nog een tekort aan bedrijfsterreinen. In het kader
van het streekplan Rijnmond (Interim beleidsnota 1996 en Nota van
Wijzigingen 19951 wordt dit tekort na benutting van verdichtings
mogelijkheden geraamd op 170 ha Ibrutol. Aangezien dit tekort
optreedt v66r 2005 en het in dit IMlER gaat om de periode 2005-2010
wordt deze behoefte hier niet meegenomen.
Het doeI van dit IMlER is om na te gaan of er ten behoeve van de
Rotterdamse regio voldoende ruimte gevonden kan worden voor de
bovengeschetste opgave van 225 ha bedrijfsterrein voor havenafgeleide
activiteiten, binnen het geformuleerde rijksbeleid en met voldoende
bestuurlijk draagvlak.

4.2 Afbakening van het zoekgebied en selectie van alternatieven

Volgens de provincie Zuid-HolJand en de stadsregio Rotterdam is er op
de Linker Maasoever geen ruimte om na 2005 nog nieuwe bedrijfs
terreinen aan te !eggen. Zij stelJen voor over te stappen naar de
Hoeksche Waard. De keuze voor de Hoeksche Waard past in een
bredere ruimteJijke visie. In de Discussienota ruimtelijke toekomst
Zuidvleugel uit 1994 wijst het provinciaal bestuur de A-4 corridor aan
aJs economische ontwikkelingszone. Om de economische kansen die
deze zone biedt te benutten, za! de A4 moeten worden uitgebouwd tot
een volwaardige noord-zuidverbinding tussen Amsterdam en Schiphol
enerzijds, en Rotterdam en Antwerpen anderzijds. Daarvoor is aanJeg
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van de A4 tussen Rijswijk en de A29 noodzakelijk. De MERffracenota
voor het gedeelte van de A4 door Midden Deiliand is enkele maanden
ge!eden gereedgekomen. De provincie bepleit oak aanleg van het
aansluitende gedeelte dat langs Oud-Seijerland naar de A29 voert. Het
punt waar deze zogenaamde A4 Zuid aantakt op de A29, ZOU volgens de
provincie bij uitstek geschikt zijn als locatie voar bedrijven met sen
zogenaamd C-prefie!. Oat zijn bedrijven die veel gebruik maken van
vrachtvervoer over de weg.

Aanleg van bedrijfsterreinen in de Hoeksche Waard is echter in strijd
met het ruimtelijk rijksbeleid. De Hoeksche Waard ligt in de open ruimte
van de Delta, waarvoor op grand van de Vinex een restrictief beleid
geldt. Grootschalige verstedelijking is hier niet gewenst. Het rijk acht
aanleg van de A4 Zuid voorshands niet nodig. De capaciteit van de A29
is toereikend.

Het zoekgebied voar alternatieven in de Rotterdamse regio is in eerste
instantie het gebied in de directs invloedssfeer van de Rotterdamse
haven. Bij de nadere afbakening van het zoekgebied spelen verkeers
overwegingen een belangrijke rol. Voor havenafgeleide bedrijvigheid is
nabijheid van achterlandverbindingen een eerste vereiste. Voorne-Putten
en het hele gebied op de noordelijke Maasoever zijn daarom buiten
beschouwing gelaten. Op Voorne-Putten ontbreekt een goede achter
landverbinding. Dit gebied is bovendien landschappelijk waardevol en
vervult een belangrijke recreatieve functie voor de Rotterdamse regio.
Het gebied op de noordoever van de Maas ligt ongunstig ten opzichte
van de havens. Alternatieven op de noordoever zouden onnodig extra
verkeer opleveren op de noord-zuidverbindingen die de Maas kruisen.
Albeelding 4.2 geeft de begrenzing van het zoekgebied en de situering
van de alternatieven. Zowel de begrenzing van het zoekgebied als de
selectie van alternatieven is in overeenstemming met de richtlijnen.

In hun reactie op de startnotitie hebben zowel de Commissie voor de
milieu-effectrapportage als een aantal insprekers erop aangedrongen
een alternatief op te nemen langs de Betuwelijn. Het argument daarvoor
is dat ook ver van de Rotterdamse regio gelegen bedrijfsterreinen een
bijdrage kunnen leveren aan de mainportfunctie. Voor de werk
gelegenheid in de Rotterdamse regio is een dergelijk alternatief
uiteraard van weinig betekenis. Ais altematief langs de Betuwelijn is
Va!burg opgenomen, waar een Multi~modaal Transport Centrum wordt
voorzien. Dit alternatief staat naast een alternatief bij Moerdijk model
voor het gehele scala aan alternatieven dat in theorie langs de
achterlandverbindingen van de mainport beschikbaar is.

Binnen de Rotterdamse regio zijn twee alternatieven onderscheiden,
respectievelijk met een centrale en een wat meer perifere Iigging. Het
gaat om de A15/A16 corridor en de tweede Maasvlakte. Deze
alternatieven zijn in verschillende opzichten elkaars tegenpolen. In de
A15/A16 corridor ligt nog een beperkt aantal open plekken, die vanuit
woongebieden goed bereikbaar zijn. Op de tweede Maasvlakte zou een
aaneengesloten industriegebied kunnen worden gerealiseerd, dat op
grote afstand van woongebieden is gelegen.

Om effecten te kunnen meten, is in de A15/A16 corridor een drietal
deelgebieden onderscheiden, namelijk Albrandswaard, polder Nieuw
Reijerwaard en Dordtse Kil IV. Deze deelgebieden staan model voor de
ontwikkelingsrichting als geheel. Voor de Hoeksche Waard zijn twee
varianten onderscheiden, respectievelijk met en zonder aanleg van de
A4 Zuid. De effecten van de aanleg van A4 Zuid blijven in de
effectrapportage buiten beschouwing.
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Afbee/ding 4.2 A/ternatieven - Ratterdamse regia
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Volgens de richtlijnen behoeft er geen nul-alternatief te worden onder
scheiden. Het nul-alternatief geeft de situatie weer die zou ontstaan
wanneer de activiteit geen doorgang zou vinden. Daardoor ZOU het
tekort aan woon-en bedrijfsruimte sterk oplopen hetgeen in strijd is
met het vigerend Vinex-beleid. Er wordt daarom volstaan met het
beschrijven van de referentiesituatie in het jaar 2005.

4.3 Beschrijving van alternatieven

De uiteindelijke locatiekeuze zal op regionaal niveau worden bepaald.
De alternatieven zijn daarom op de kaart aangeduid met cirkels. Elk van
deze cirkels bevat ten mlnste twee tot drie maal de benodigde ruimte.
Binnen de cirkels is een nadere afbakening gemaakt, waarbij gebieden
zijn geschrapt die om dwingende redenen niet voor de aanleg van een
bedrijfsterrein in aanmerking komen. Uitgesloten zijn:
- bestaande bebouwing;
- de in uitvoering zijnde strategische groenprojecten;
~ ge'lsoleerd gelegen gebieden in de randen van de cirkel.

Uit de onderstaande beschrijving blijkt dat de altematieven verschillen
wat betreft de hoofdlijnen van het nationaai ruimtelijk beleid en zijn
gelegen in de nabijheid van belangrijke achterlandverbindingen.

Alternatieven:

- Hoeksche Waard
Dit alternatief is samengesteld uit drie gebieden in de nabijheid van de
afslagen van het autosnelwegennet IA29). Het gaat am een gebied nabij
Heinenoord, een gebied rond de afslag Numansdorp en een gebied ten
zuiden van Oud Beijerland. Deze gebieden zijn op dit moment in gebruik
als akkerland. Kenmerkend voor de Hoeksche Waard is het open
zeekleipolderlandschap. De Hoeksche Waard maakt onderdeel uit van de
overgangszone naar de Zeeuwse Delta. Op grond van de Vinex geldt
een door de provincie uit te werken restrictief beleid. Dat wil zeggen dat
verstedelijking ongewenst is. Voorts is de gele koers richtinggevend. Er
moet ruimte worden geboden aan de geconcentreerde landbouw
Ituinbouw onder glas e.d.l.

- A15/A16 corridor
Dit alternatief omvat een zone van enkele kilometers breed ter
weerszijden van de A15 en de A16. Deze zone strekt zich uit van het
havengebied van Rotterdam tot en met de eilanden van Usselmonde en
Dordrecht. Drie deelgebieden staan model voor de zone als geheel. Oat
zijn de polder Albrandswaard nabij Poortugaal, de polder Nieuw
Reijerwaard nabij Ridderkerk en het gebied van de Dordtse Kil Iten
zuidoosten van de afslag s'Gravendeel. Het gaat in aile gevallen om
polders die enigszins excentrisch zijn gelegen in het Rotterdamse
stadsgewest. De Albrandswaard is een bos- en natuurgebied dat
onderdeel uitmaakt van de Randstadgroenstructuur, Nieuw-Reijerwaard
is een concentratiegebied voor de glastuinbouw. De Dordtse 1<11 is een
toekomstig industrieterrein. De deelgebieden zijn via de A15 en A16
bereikbaar en niet overa! ontsloten via water of per spoor.

- Maasvlakte II
Momenteel wordt in het kader van het project VERM IVerkenning
Ruimtetekort Mainport Rotterdam) onderzocht of in de behoefte aan
bedrijfsterreinen aan diep vaarwater moet worden voldaan door aanleg
van een tweede Maasvlakte. Indien de tweede Maasvlakte zou worden
gerealiseerd, wordt in dit alternatief ook ruimte gereserveerd voor
havenafgeleide bedrijvigheid in de transport- en distributiesector en de
lichts industrie. De (milieu-) effecten van de aanleg van de tweede Maas
vlakte zelf blijven in dit effectrapport buiten beschouwing, aangezien
deze veroorzaakt worden door primaire bestemming waarvoor een
afzonderlijk MER moet worden opgesteld. Wei zijn de afgeleide effecten
(economie en mobiliteit) bepaald van een bedrijfsterrein op deze plaats.
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- Moerdijk
Oit alternatief omvat uitbreiding van het haven- en industrieterrein
Moerdijk alsook de omgeving van de afslag van de A 16. Het bestaande
industrieterrein is nag niet volgebouwd, maar biedt na 2005 geen
restcapaciteit mear. Het alternatief Jigt in sen grootschalig akkerbouw
gebied. Random het industrieterrein liggen de kernen Moerdijk,
Klundert en Zevenbergen.

- BetuwelijnNalburg
Dit alternatief omvat een versnelde uitbouw van het nabij Valburg te
realiseren Multi-modaal Transport Centrum IMTC). Het MTC dankt zijn
bestaan aan de aanleg van de BetuweJijn. Het MTC is echter oak goed
ontsloten over de weg. De ontwikkelingsrichting ligt nabij het knooppunt
van de A15 en de A16.
Valburg ligt centraal in het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen. Het
terrain van het MTC heaft op dit moment nag sen agrarische functie.
Valburg ligt in sen open rivierenlandschap.

4.4 Vergelijking van alternatieven

De effecten van de alternatieven zijn bepaald aan de hand van de criteria
die in de richtlijnen zijn vastgelegd. De scores zijn weergegeven in tabel
4.2 Criteriumscores Rotterdamse regia. Deze scores worden in deel B
van dit rapport onderbouwd. In deeI B wordt ook toegelicht hoe de
criteria zjjn geoperationaliseerd.

Met behulp van de tabel kunnen de alternatieven onderling worden
vergeleken. Conform de richtlijnen vindt geen weging plaats. Er wordt
derhalve niet bepaald welk alternatief het beste zou scoren wanneer een
of enkele criteria belangrijker worden geacht dan andere. De alter
natieven worden aileen per criterium vergeleken. Daarnaast wordt een
vergelijking gemaakt vanuit verschillende invalshoeken. Hiertoe worden
de criteria samengevoegd in clusters. Er zijn vijf clusters: leefbaarheid,
green milieu, duurzaamheld, economie en kosten. De vergelijking van
de alternatieven per cluster heeft aileen tot doel na te gaan of verwante
criteria in een en dezelfde richting wijzen.

In het navolgende worden de alternatieven eerst per criterium ver
geleken. Vervolgens komt de vergeJijking voor de clusters van criteria
aan de orde. Tot slot worden het voorkeursalternatief en het meest
milieuvriendeJijk alternatief met elkaar vergeleken.
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Tabel 4.2 Criteriumscores Rotterdamse regio

Ontwikkelingsrichtingen 2005 - 2010

Beoordelingscriteria A 15 I A 16 I Maasvlakte I Hoeksche IHoekSd'le I Moerdijk I Betuwe
corridor 11 Waard Waard + A41 (Valburg)

Leefbaarheid..,

..2

..3

,.4

AegtOn&a1 draagvlak + 0 + + - -
A. Moth. clgen regia

B. Moth. ontvallQonde regtO + 0 + + 0 +

Bereikbaarhelo groengcbieden - + + + 0 0

Marktcon!orm bovwen

Ve.slOl'ing (gelUtd. lucht, riSioo) - + - - - -
2 Groenmilieu

2.'

2.2

Ecologlsche kwalite~ 0 0 0 0 +
Open I\IIlT1le en Landschappelijke kwaliteit + + - - + +

A. Open rumten I buflenones

8. Landschappelijke kwalitcil 0 0 0 + 0

3.

, Mobiliteit + + + 0 +A. Bep8fk~ groei automob~iteit -
B. BOVOfdering multimodaliteil 0 + - - + +

2 Vorspiliing (ophoogzand) - - - 0 0

3 Basiscooditios (bodem, water) 0 0 0 0 0

3.

3 Ouurzaamheld

3.

4 Economle

4.'

4.2

4.3

8efeikbaameld economisctle
0 0 0 0 0cenlfa (belasling hooldwegenoet) 0

EconOfTllsche slJucluur + - + 0
A. NalJonaal rvveau - -
B. RegionaaJ t1IVeau + - 0 + 0 -

Glasluinbouw en boIen + + + + + 0

5 Kosten

5.

5.

, Saklo inveslenngskoslen + 0 0 + -

2 Exploiterle openbaar VOlVOer

6 Flexlbiliteit

6.1 Inslandhouden f1exibiliteit
(consequenlies na 2010)

Lees voar een juiste interprelatie van deze label eerst paragraaf 2.4 !

verldaring: [±] voldoet relalief good

[Q] votdoet relalief malig

D voldoel relalief stechl

D niel bepaatd

D milieuaspecl waarop m.e.r.-procedure van toopassing is
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4.5 Vergelijking per criterium

4.5.1 Versterking draagvlak eigen regia

O'it crHerium meet of een alternatief een versterking betekent voor de
werkgelegenheid en het bedrijfsleven in de Rotterdamse regio,
respectievelijk de werkgelegenheid en het bedrijfsleven in de regio
waarin het a!ternatief is gelegen. De afstand tot het centrum van het
stadsgewest bepaalt de score.
De alternatieven A15/A16 corridor en Hoeksche Waard scoren gunstig.
Bedrijlsterre'lnen in de A15/A16 corridor en de Hoeksche Waard zijn
goed voor de Rotterdamse werkgelegenheid. Valburg is gunstig voor de
werkgelegenheid in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, maar niet voor
de werkgelegenheid in Rotterdam. De a!ternatieven Maasvlakte !l en
Moerdijk scoren iets minder gunstig, De afstand tot Rotterdam is in
beide gevallen groot. Vanuit Rotterdams perspectiel is Maasvlakte II
gunstiger dan Moerdijk. Moerd',jk ligt dichter bij Breda dan bij
Rotterdam.

4.5.2 Bevorderen bereikbaarheid groengebieden

Bij dit criterium wordt de kans bepaald dat door aanleg van bedrijls
terreinen recreatief aantrekkelijke en vanuit woongebieden goed
bereikbare groengebieden verloren gaan. De alternatieven Maasvlakte II
en Hoeksche Waard scoren gunstig. Een keuze voor Maasvlakte II heeft
geen nadelige effecten op de recreatiemogelijkheden. De recreatieve
waarden van de deelgebieden in de Hoeksche Waard zijn gering, terwijl
deze gebieden niet gemakkelijk op de liets bereikbaar zijn.
Met name door een keuze voor de A 15/A16 corridor zullen aantrekke
lijke, goed bereikbare groengebieden verloren gaan. Blijkens het tweede
voorbereidingsprogramma Randstadgroenstructuur 1991-1995 zal de
Albrandswaard in 2005 een aantrekkelijk bosgebied zijn (Valekestein).
De polder Nieuw-Reijerwaard nabij Ridderkerk is vanuit recreatief
oogpunt weliswaar niet bijzonder aantrekkelijk, het is voor meerdere
woongebieden wei het laatste groengebied op lietsalstand. Aileen
het deelgebied nabij Dordrecht heeft geen recreatieve betekenis.
De alternatieven Moerdijk en Val burg scoren gunstig noch ongunstig.
In beide gevallen gaat een goed bereikbaar groengebied verloren,
dat eehter sleehts matig aantrekkelijk is.

4.5.3 Marktconform bouwen

Dit criterium is niet relevant voor de bedrijfsterreinen in de Rotterdamse
regio. De economische potenties van de ontwikkelingsrichtingen worden
gemeten bij het criterium verbeteren economische structuur.

4.5.4 Beperking toename verstoring

Onder het criterium verstoring wordt gemeten of in een straal van
1 kilometer rand de ontwikkelingsrichting woongebieden zijn gelegen
die overlast van bedrijfsactiviteiten zouden kunnen ondervinden in de
vorm van geluidshinder, stank of veiligheidsrisico's. Bij het bepalen van
de effecten is ervan uitgegaan dat zich op het industrieterrein een grate
verscheidenheid aan bedrijven kan vestigen (z'le: paragraaf 5.2).
Aileen de ontwikkelingsriehting Maasvlakte II komt goed uit de bus, de
overige ontwikkelingsrichtingen scoren minder gunstig. Maasvlakte H is
zeer ver van de dichtstbijzijnde woonbebouwing gelegen. Vooral in de
A15/A16 corridor zal een betrekkelijk grote oppervlakte woonbebouwing
hinder kunnen ondervinden van bedrijfsactiviteiten in de nabijheid.
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4.5.5 Behoud en ontwikkeling van ecologische kwaliteit

Oit criterium meet de kans dat door aanleg van een bedrijfsterrein
bestaande of potentiele natuurwaarden verloren gaan. Als ecologisch
waardevol worden met name ecologische kerngebieden en de
verbindingen daartussen aangemerkt.
Het alternatief Val burg komt het meest gunstig uit de bus. Door de
aanleg van een multi-madaal transportcentrum {MTC} zullen thans nag
aanw8zige {geringe} ecologische waarden in 2005 grotendeels zijn
verdwenen.
De alternatieven A15/A16 corridor, Hoeksche Waard en Moerdijk seoren
licht negatie!. Daarbij past wat betreft de A15/A16 corridor een kant
tekening. De Albrandswaard bevat vee I waardevolle vegetatie en heeft
belangrijke potentiele natuurwaarden. Op grand van het Structuur
schema Groene Ruimte bestaat er een plicht tot compensatie van de
natuurwaarden en recreatieve waarden die verloren gaan.
De ecologische effecten van de aanleg van een tweede Maasvlakte
blijven in dit Imilieu-) effectrapport buiten beschouwing. Of er een
tweede Maasvlakte komt, hangt af van de uitkomsten van de zojuist
gestarte maatschappelijke discussie over het ruimtetekort voor bedrijven
in het gebied van de mainport.

4.5.6 Behoud afwisseling stedelijk/landelijk gebied en behoud van
de kwaliteit van het landelijk gebied

De scoretabel vermeldt bij dit criterium twee scores, namelijk voor
aantasting van open ruimten/bufferzones en voor aantasting van
landschappelijke waarden. Deze beide scores zijn niet verwerkt in een
totaalscore, omdat het belangrijk wordt geacht dat apart zichtbaar is
of en in hoeverre alternatieven zijn gelegen in open ruimten of buffer
zones. In de score op het criterium landschap zijn vier deelscores
verwerkt, namelijk voor cultuurhistorie, archeologie, geomorfologie
en visueel landschappelijke kenmerken.
Van aantasting van een open ruimte is aileen sprake bij het alternatief
Hoeksche Waard. Oit alternatief ligt geheel in de open ruimte van de
Delta. De Hoeksche Waard hee!t echter geen bijzondere landschappelijke
waarden.
Het alternatie! Moerdijk is het minst schadelijk uit landschappelijk
oogpunt. Bij de overige alternatieven bestaat een kleine kans op
aantasting van landschappelijke waarden. In de meeste gevallen kunnen
landschappelijke waarden bij de uiteindelijke locatiekeuze worden
ontzien.

4.5.7 Beperking automobiliteit

Dit criterium valt uiteen in twee deelcriteria. Het eerste deelcriterium
is de toename van het aantal autokilometers door ontwikkeling van
de verstedelijkingsrichting. Het tweede deelcriterium is het potentieel
gebruik van milieuvriendelijke vervoerwijzen in het vrachtvervoer van
en naar de verstedelijkingsrichting. Bepalend voor dat laatste is de
aanwezigheid van haven- en spoorwegfaciliteiten, dan wei de
mogelijkheid tot realisatie daarvan.
Het alternatief Val burg scoort het best. Deze ontwikkelingsrichting levert
weinig of geen extra autokilometers op en beschikt over faciliteiten voor
multi-modaal transport.
De overige ontwikkelingsrichtingen scoren aile gunstig noch ongunstig.
Het alternatief A 15/A16 corridor levert weinig extra autokilometers OPt
maar faciliteiten voor multi-modaal transport zijn niet overal aanwezig.
De alternatieven Moerdijk en Maasvlakte II leveren meer extra
auto kilometers OPt maar beschikken wei over faciliteiten voor multi
modaal transport.
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4.5.8 Beperking verspilling

Op regionaal niveau gaat het bij verspilling om het gebruik van ophoog
zand en om omzetting van landelijk gebied in stedelijk gebied. Geen
van de ontwikkelingsrichtingen seoort uit een oogpunt van verspilling
gunstig. Dat komt doordat aile ontwikkelingsrichtingen in het landelijk
gebied zijn gelegen en dus wat betreft de omzetting van landelijk gebied
in stedelijk gebied negatief scaren.
Wat het gebruik van ophoogzand betrefl, scoren de ontwikkelings
richtingen wei verschillend. Bij Valburg en Moerdijk is het minste
ophoogzand nodig, in de A15/A16 corridor het meest. De Hoeksche
Waard zit daartussenin.
Voor de ontwikkelingsrichting Maasvlakte II is geen score bepaald.
Het is arbitrair of Maasvlakte II buiten-stedelijk is gelegen. De effecten
van de aanleg van Maasvlakte II als zodanig, blijven in dit Imilieu-)
effectrapport buiten beschouwing.

4,5.9 Instandhouden basiscondities voor toekomstige functies

Oit criterium valt uiteen in drie deelcriteria:
- aantasflng van milieubeschermingsgebieden
- aantasting van kwel- of infiltratiegebieden
- toename oppervlakte schone grand
De oppervlakte schone grand neemt toe wanneer een vervuilde locatie
wordt gekozen, waar bodemsanering noodzakelijk is alvorens een
bedrijfsterrein kan worden aangelegd.
De ontwikkelingsrichtingen scoren aile gunstig noch ongunstig,
Daarbij dient aangetekend dat in de A 15/A16 corridor het deelgebied
Nieuw-Reijerwaard gedeeltelijk in een grondwaterbeschermingsgebied
is gelegen,

4.5.10 Waarborgen bereikbaarheid economische centra

In de score op dit criterium komen twee zaken tot uitdrukking, Allereerst
de mate waarin autoverkeer naar het aan te leggen bedrijfsterrein
tijdens de spits het hoofdwegennet belast. Ten tweede of vrachtverkeer
van en naar het aan te leggen bedrijfsterrein met congestie te maken
kan krijgen.
Aile alternatieven scoren gunstig, noch ongunstig. Afrond'lng maakt
verschillen tussen de alternatieven echter onzichtbaar. De alternatieven
Moerdijk en Val burg leveren relatief veel extra autoverkeer op het
hoofdwegennet in de spits op. De kans dat vrachtverkeer van en naar
het aan te leggen bedrijfsterrein met congestie te maken kan krijgen is
bij de alternatieven A15/A16 corridor en Maasvlakte II groter dan bij de
alternatieven Moerdijk en Valburg.

4.5.11 Verbeteren economische structuur

Het criterium 'verbeteren economische structuur' meet de betekenis van
een alternatief voor de regionale en landelijke economie. Alternatieven
worden gunstig beoordeeld wanneer zij een vestigingsklimaat bleden
dat aantrekkelijk is voor meerdere bedrijfstakken.
De alternatieven A15/A16 corridor en Hoeksche Waard met A4 seoren
het gunstigst. Wat betreft de A15/A16 corridor is dit te danken aan de
strategische ligging ten opziehte van belangrijke aehterlandverbindingen
en de Betuwelijn. De Hoeksche Waard met A4 seoort vooral gunstig
doordat het imago van het gebied door toevoeging van een extra
ontsluiting over de weg sterk zal verbeteren.
De alternatieven Maasvlakte II en Valburg seoren minder gunstig. De
tweede Maasvlakte ligt ver van de Rotterdamse arbeidsmarkt. Val burg
scoort voora! minder goed vanuit (inter-)nationaal perspectief. Valburg is
voor internationaal opererende bedrijven minder aantrekkelijk dan de
Rotterdamse regio. Een uitbreiding van de bij Valburg aan te leggen
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bedrijfsterreinen zal de werkgelegenheid in het Knooppunt Arnhem
Nijmegen sterk stimuleren.
De alternatieven Hoeksche Waard zonder A4 en Moerdijk scoren gunstig
noch ongunstig. Daarbij zij aangetekend dat het alternatief Moerdijk
economisch gezien van grotere betekenis is voor Noord-Brabant dan
voor Rotterdam.

4.5.12 Behoud centra voor g/astuinbouw en bollen

Aileen bij het altematief A15/A16 corridor bestaat kans op aantasting
van een glastuinbouwgebied. Het gaat hier om het glastuinbouwgebied
in de polder Nieuw-Reijerwaard nabij Ridderkerk. Omdat het slechts am
een van de drie deelgebieden gaat, wardt dit niet zichtbaar in de score.
Bij de averige alternatieven is geen glastuinbouw af bollenteelt
aanwezig of is de kans op aantasting verwaarlaosbaar klein.

4.5.13 Sa/do investeringskosten

Voor de Rotterdamse regia is aileen het saldo van de investeringskosten
bepaald. Aile alternatieven laten een positief saldo zien, met uitzonde
ring van Maasvlakte I!. Het saldo van de investeringskosten valt voor
Maasvlakte II nag niet te berekenen, omdat er nag geen uitwerking
van de landaanwinning is gemaakt.
Het saldo van de investeringskosten is vaor de alternatieven A 15/A16
en Moerdijk relatief het hoogst en voor Valburg het meest gering.

4.5.14 Exploitatie openbaar vervoer

Dit criterium wordt onvoldoende relevant geacht voor de beoordeling
van de ligging van een bedrijfsterrein van het type C dat vooral goed
over de weg bereikbaar maet zijn.

4.5.15 Flexibi/iteit

Voor het criterium flexibiliteit zijn geen scores bepaald. Oit (milieu-)
effectrapport bevat aileen een kwalitatieve beoordeling van de
doorgroeimogelijkheden van de ontwikkelingsrichtingen.
De altematieven Maasvlakte II, Hoeksche Waard en Moerdijk bevatten
voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling na
2010. Zonder problemen is dit echter niet, omdat er dan ook voor
woongelegenheid voor de werknemers op de aan te leggen bedrijfs
terrein zal moeten worden gezorgd. Die is op dit moment in aile drie
de gevallen afwezig. am een kwalitatief goed woonklimaat te scheppen,
zullen hoge investeringen in infrastructuur en groenvoorzieningen
moeten worden gedaan.
De ontwikkelingsrichtingen A15/A16 corridor en Valburg bezitten geen
verdere doorgroeimogelijkheden. In de A 15/A16 corridor worden de
laatste stukjes groene ruimte volgebouwd. Bij Valburg wordt de ruimte
die nu is gereserveerd voor de periode na 2010 opgesoupeerd. Oat
betekent dat na 2010 elders in de regia ruimte voor bedrijfsterreinen
zal moeten worden gevonden.

4.6 Vergelijking per cluster

4.6.1 Cluster leefbaarheid

Tot dit cluster behoren criteria die de invloed van het nieuw aan te
leggen bedrijfsterrein op het woon- en leefklimaat in de amgeving
meten. Oat zijn de criteria 'versterking regionaal draagvlak', 'behoud
van groengebieden' en 'verstoring'.
De ontwikkelingsrichting Maasvlakte II heef! de minst negatieve effecten
op de leefbaarheid. Oat komt met name doordat Maasvlakte II ver van
woongebieden is gelegen. Oak de Hoeksche Waard met en zander A4
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scoort betrekkelijk gunstig, al is hier wei sprake van verstoring.
De ontwikkelingsrichtingen Moerdijk en Val burg zijn het minst gunstig.
Oat komt doordat in de nabijheid woongebieden zijn gelegen. Oat
probleem doet zich ook voor in de A15/A16 corridor. Vanuit Rotterdams
gezichtspunt bezien (methode eigen regio) geniet de A15/A16 echter de
voorkeur boven Moerdijk en Valburg. De ontwikkelingsrichting A15/A16
corridor levert een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en het
instandhouden van voorzieningen in de stadsregio Rotterdam.

4.6.2 Cluster groen milieu

Onder het cluster groen milieu vallen de criteria behoud en ontwikkeling
van ecologische kwaliteit en behoud van open ruimten en landschappe
lijke kwaliteit.
Het minst schadeJijk voor natuur en landschap zijn de ontwikkelings
richtingen Valburg en Moerdijk. De Hoeksche Waard scoort het minst
gunstig, De A15/A16 corridor neemt een tussenpositie in. De effecten
van de ontwikkelingsrichting Maasvlakte II konden niet worden bepaald.

4.6.3 Cluster duurzaamheid

Tot dit cluster behoren criteria die meten in hoeverre ontwikkelings
rlchtingen afbreuk doen aan het vermogen van volgende generaties in
hun eigen behoeften te voorzien. Het gaat om criteria die speJen op een
hoog schaalniveau op de lange termijn. Tot het cluster duurzaamheid
behoren:
- beperking groei automobiliteit
- beperking versp',lIing
- instandhouding basiscondities voor toekomstige functies
De ontwikkelingsrichtingen Moerdijk en Valburg scoren het best.
Er vallen geen minnen te noteren en de mobiliteitsscores zijn
betrekkelijk gunstig.
Er is geen verschil tussen de alternatieven A15/A16 corridor en
Hoeksche Waard met en zonder A 4 Zuid. Deze ontwikkelingsrichtingen
beschikken niet overal over faciliteiten voor multi-modaal transport en
scoren ongunstig op verspilling. De effecten van de aanleg van de
Maasvlakte II zijn niet bepaald.

4.6.4 Cluster economie

Tot het cluster economie behoren de criteria 'glastuinbouw en bollen',
'waarborgen bereikbaarheid economische centra' en 'verbeteren
economische structuur'. De ontwikkelingsrichtingen scoren gelijk op de
twee eerstgenoemde criteria. Het criterium 'verbeteren economische
structuur' bepaalt dus welke ontwikkelingsrichtingen uit economisch
oogpunt de voorkeur verdienen. Zoals hierboven beschreven zijn dat de
A15/A16 corridor en de Hoeksche Waard met A4 Zuid.

4.6.5 Cluster kosten

Het cluster kosten bevat voor de Rotterdamse regio maar een criterium,
namelijk 'saldo investeringskosten'. Bij de vergelijking van de
alternatieven per criterium is reeds beschreven dat de ontwikkelings
richtingen weinig van elkaar verschillen.

4.6.6 Resultaten clustering

Geen van de ontwikkelingsrichtingen scoort op aile criteria een plus en
kan op voorhand als beste alternatief worden aangemerkt. Elke
ontwikkelingsrichting heeft sterke en zwakke kanten. De keuze tussen de
ontwikkelingsrichtingen hangt af van het gewicht dat aan de criteria
wordt toegekend. Om de keuzesituatie te verhelderen, is een clustering
gemaakt van verwante criteria. Deze clustering maakt zichtbaar welke
alternatieven vanuit verschillende invalshoeken de voorkeur verdienen.
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De resultaten van de clustering staan in de onderstaande tabel.

Tabel 4.6 Resultaten clustering

meest gllr1stig minst gllnsti~J

Leefbaarheicl Maasvlakle II "" ,"ice. Valb",g

Groen Milieu "' '";;c, Valb",g Hocksche Waard

Duurzaamheid , Valb",g verschillen gering

Economie A15/A16 cocciclo,'. Maasvlakte II, Valburg
Waard met A4 Zuid

Kosten A15JA16, Moerdijk Val burg

4.7 Meest milieu~vriendelijkalternatief

Het meest milieuvriendelijke alternatief is het alternatief dat het beste
SCOOrt op de criteria die formeel onderdeel uitmaken van de milieu
effectrapportage. Deze criteria zijn in de startnotitie en de richtlijnen
aangeduid met een grijstint. Het gaat om:

behoud en ontwikkeling van ecologische kwaliteit
behoud van afwisseling tussen stedelijk en landelijk gebied en
landschappelijke kwaliteit
beperking toename verstoring
beperking toename automobiliteit
beperking verspilling
instandhouden basiscondities voor toekomstige functies

Geen van de ontwikkelingsrichtingen scoort positief op al deze criteria
en kan daarom op voorhand als meest milieuvriendelijk alternatief
worden aangemerkt. Evenmin is er een ontwikkelingsrichting die op al
deze criteria negatief scoort.
Het grootste aantal positieve en het kleinste aantal negatieve scores
hebben de buiten de Rotterdamse regio gelegen ontwikkelingsrichtingen
Moerdijk en Valburg. Er bestaan veel overeenkomsten tussen deze be ide
ontwikkelingsrichtingen. Zowel Moerdijk als Val burg scoren vrij goed uit
mobiliteitsoogpunt. Beide beschikken over voorzieningen voor multi
modaal transport. Beide zijn oak betrekkelijk gunstig voor natuur en
landschap. Aileen op het criterium verstoring scoren Moerdijk en
Val burg negatief. Oat komt door de nabijheid van woonbebouwing. Oak
Maasvlakte II heeft weinig negatieve scores op milieu-aspecten, maar
dat hangt samen met het feit dat aileen de effecten van de inrichting
gemeten zijn en dat die van de aanleg buiten beschouwing gebleven
zijn.

4.8 Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief van het rijk is de Hoeksche Waard zonder
dat nu reeds besloten wordt over het al dan niet doortrekken van de
A4 Zuid . Daarbij wordt ruimte geboden voar de aanleg van een beperkt
areaal aan bedrijfsterreinen en blijft vooralsnog het open ruimte beleid
gehandhaafd. Op deze wijze wordt niet vooruitgelopen op een eventuele
verdergaande verstedelijking van de Hoeksche Waard in de toekomst.
Een besluit daarover zal worden genomen in het kader van de in de
Nota Randstad en Groene Hart aangekondigde gebiedsuitwerking voor
de Hoeksche Waard.
Het rijk is bereid om in de Hoeksche Waard een beperkt areaal
bedrijfsterreinen te accepteren, omdat alternatieven om uiteenlopende
redenen niet in aanmerking komen. De alternatieven Moerdijk en
Valburg vallen af, omdat ze geen bijdrage leveren aan de werk~

gelegenheid en het draagvlak van voorzieningen in de Rotterdamse
regia. In verband met de hoge werkloosheid kent het rijk een hoge
prioriteit toe aan het scheppen van nieuwe werkgelegenheid in de
Zuidvleugel van de Randstad. Het versterken van het draagvlak van
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vaarzieningen is gewenst in verband met de mainportfunctie van
Rotterdam. Rotterdam moet internationaal kunnen blijven concurreren.
De A15/A16 corridor komt niet in aanmerking omdat de daar nog
aanwezige restruimte nodig is als strategische reserve in de periode tot
2005. De kwaliteit van het woon- en leefmilieu en met name de
recreatieve mogelijkheden voor woongebieden rond de A 15/A16 staan
nu reeds onder druk. Het rijk wil deze druk niet verder vergroten. Daarbij
komt dat het alternatief A15/A16 corridor niet flexibel is. Na 2010 zal hoe
dan ook moeten worden uitgeweken naar elders.
Oak de Maasvlakte II is geen geschikt alternatief. De Maasvlakte II is
namelijk prima'lr bedoeld voor milieubelastende en direct aan de haven
gebonden bedrijvigheid (met name containeroverslag). Aangezien over
nut en noodzaak hiervan nog een uitvoerige discussie moet worden
gevoerd, is een keuze voor dit alternatief op dit moment niet mogelijk.
Maar ook inhoudelijk komt dit alternatief ongunstig uit de effect
vergelijking. Een belangrijk bezwaar van het alternatief is de grate
afstand tot de Rotterdamse woongebieden. Dit uit zich in een matig
mobiliteitsprofiel. Daarnaast wordt ook het economisch profiel voar de
te accommoderen bedrijvigheid onvoldoende geacht. Ten aanzien van
de groene milieuaspecten en de duurzaamheidsaspecten zijn de effecten
relatief wei gunstig.
Voor de Hoeksche Waard spreekt, dat het de oorspronkelijk voorkeur is
van de provincie Zuid-Holland en de stadsregio Rotterdam. De provincie
en de stadsregio koppelen aanleg van bedrijfsterreinen in de Hoeksche
Waard aan aan!eg van de A4 Zuid. Gelet op de scores op 'mobiliteit' en
'bereikbaarheid economische centra' acht het rijk onts!uiting door
middel van de huidige A29 vooralsnog voldoende, Besluitvorming over
de doortrekking van de A4 in zuidelijke richting wordt nu niet opportuun
geacht. In het kader van de gebiedsuitwerking voor de Hoeksche Waard
zaJ oak de noodzakelijkheid van aanleg van de A4 Zuid worden bezien.
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Deel B: Onderbouwing

Oit deeI bevat achtergrondinformatie. In hoofdstuk 5 komt aan de orde
hoe effecten zijn gemeten. Per toetsingscriterium wordt ingegaan op de
beleidsdoelstellingen, de parameters en op de beoordelingsschalen.
Djt hoofdstuk geeft een naders uitwerking van de richtJijnen. De hoofd~

stukken 6 en 7 bevatten informatie over de referentiesituatie en de
effecten van de alternatieven in respectievelijk de Leidse en de Rotter
damse regia. Deze informatie is vervat in zogenaamde fact-sheets.
Oit zijn overzichten waarop de belangrijkste informatie kart en bondig
staat weergegeven. Waar beschrijving van de referentiesituatie en de
autonome ontwikkeling niet relevant was of gegevens ontbraken, is
deze achterwege gelaten. Hoofdstuk 8 bevat tot slot een overzicht van
Jeemten in kennis en informatie en gaat in op de manier waarop deze
(milieu-) effectrapportage zal worden geevalueerd.
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HOOFDSTUK 5. OPERATIONAL/SERING TOETSINGSCRITERIA

5.1 leelbaarheid

5.1.1 Regionaa! draagvlak

Achtergronden

Bij dit criterium gaat het om meerdere zaken. Allereerst gaat het om de
beschikbaarheid van hoogwaardige stedelijke vQorzieningen als een
schouwburg, bibliotheek, zwembad of instellingen van hager onderwijs.
Daarnaast is tevens de beschikbaarheid van voldoende woningen en
arbeidsplaatsen voar de eigsn regio van belang.
In de Vinex is handhaving van het vQorzieningenpeil een belangrijk
uitgangspunt dat bereikt kan worden door bundeling van wan en,
werken en voorzieningen in stadsgewestelijk verband. Zowe) Leidan als
Rotterdam zijn in de Vinex aangemerkt als een stadsgewest. Daarbij
wordt emaar gestreefd dat ieder stadsgewest zijn behoefte aan
woningen, werkgeJegenheid en voorzieningen binnen de eigen grenzen
opvangt. Daarbij geldt een prioriteitsvolgorde 'in', 'aan' en vervolgens
'op alstand' van het bestaand stedelijk gebied.

Bij de selectie van alternatieven zijn ook verstedelijkingsrichtingen
opgenomen in aangrenzende regia's. Hoewel deze niet direct bijdragen
aan het draagvlak van de regio waarvoor de opgave was gesteld (Leiden
en Rotterdam) treden er wei verschjJ!en op in de mate waarop zij
bijdragen aan de versterking van de regio waarin zij gesitueerd zijn. Oak
daar levert een alternatief een gratere bijdrage aan het regionaal
draagvlak naarmate het dichter gelegen is bij het centrum van deze
'ontvangende' regia.
Om deze reden is het criterium ap twee verschillende wijzen gemeten.
Allereerst valgens een methode die uitgaat van de versterking van de
eigen regia (methode eigen regia) en daarnaast valgens een methade
die uitgaat van de versterking van de regia waarin het alternatief is
gelegen Imethode ontvangende regiol. Deze laatste methode levert
vanzelfsprekend aileen een andere score op vaar de alternatieven die
niet in de eigen regia gesitueerd zijn.

Parameter

Als parameter geldt de alstand van de ontwikkelingsrichting tot het
centrum van de regio.
Voor de methode eigen regia is dit de alstand tot leiden resp.
Rotterdam en voor de methode ontvangende regio de afstand tot het
centrum van de regia waarin het alternatief geJegen is. Aangezien het in
de Rotterdamse regio gaat om bedrijfsterreinen van het type C (geringer
aantal arbeidsplaatsen per ha.) waarvaar de afstand tat het centrum
minder kritisch is dan voor woningbouw, is daar gekozen voor grotere
schaa Iinterva lien.

Beoordelingsschaa!:
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5.1.2 Bereikbaarheid groengebieden

Achtergronden

In afwijking van de richtlijnen wordt volstaan met het toetsen van de
mate waarin recreatief waardevol landelijk gebied (groengebied) voar de
bewoners van het bestaand stedelijk gebied veri oren gaat door de
situering van de nieuwe verstedelijkingsrichting.
De mate waarin recreatief waardevol landelijk gebied bereikbaar is
vanuit de nieuwe verstedelijkingsrichting zelf blijkt een weinig
discriminerend criterium en is meegewogen onder criterium 5.1.3.
'marktconform bouwen'. Bij het alternatief Overloap Haaglanden
(Leidse regio) wordt 50% van de opgave binnen bestaand stedelijk
gebied gesitueerd. Of dit de beschikbaarheid van binnen-stedelijk groen
vermindert, kan op dit schaalniveau niet bepaald worden, zodat dit in de
effectbepaling buiten beschollwing blijft.

Het landelijk gebied dat voor de recreerende stedeling een fllnctie heeft,
wordt ruim opgevat. Aile landschappelijk waardevolle gebieden, natullr-,
bos- en recreatiegebieden zullen daartoe gerekend worden.
I<assengebieden en (sub~)urbane gebieden vallen hier echter buiten.
De bereikbaarheid van groengebieden wordt (vanuit het oogpunt van
beperking van automobiliteit) geoperationaliseerd voar recreatief
fietsen.

Uit onderzoek (Harms et.al., 1995) blijkt dat de afstand voor fietsers tot
het groengebied niet te groot mag zijn. Aangenomen wordt dat de
afstand vanuit de woning niet meer dan 3 kilometer moet bedragen en
dat het fietsgebruik sterk afneemt als het groengebied zich op meer dan
5 kilometer afstand bevindt. Daarnaast is een groengebied voor fietsers
pas aantrekkelijk als er keuzemogelijkheden wat betreft de route
aanwezig zijn, als men over verschillende wegen heen en terug kan
fietsen en een tacht kan maken van 15 tot 40 km. Dit gegeven is vertaald
in de oppervlaktemaat van minimaal 16 km2 groengebied. Daarbij wordt
er vanuit gegaan dat de bestaande en eventueel in de toekamst te
ontwikkelen wegen- en fietspadenstructuur voldoende mogelijkheden
biedt voor gevarieerde fietsroutes van voldoende lengte.

Parameter

Bij de efiectmeting wordt lowel de afstand van het groengebied
(waarop de verstedelijking gesitueerd is) tot de woningen (in bestaand
stedelijk gebiedl als de kwaliteit van het betreffende groengebied in
beschouwing genomen. Wat de afstand betreft is uitgegaan van de
volgende tweedeling:

goed bereikbaar: groengebied binnen 3 kilometer hemelsbreed van
het bestaand stedelijk gebied;
matig bereikbaar: groengebied tussen 3 en 5 kilometer hemelsbreed
van het bestaand stedelijk gebied.

Wat de kwaliteit betreft wordt eveneens een tweedeling gehanteerd t.w.:
recreatief aantrekkelijk groengebied; het landelijk gebied dat in het
streekplan als landschappelijk aantrekkelijk is aangemerkt.
recreatief matig aantrekkelijk groengebied: landelijk gebied dat niet
als landschappelijk waardevol is aangemerkt. Onder deze categorie
vallen in ieder geval akkergebouwgebieden op klei met een
grootschalig verkavelingspatroon en gebieden met veel verspreide
verstedelijking (inc!. glastuinbollw).

Beoordefingsschaaf:

.
m<ltin bereikbaar <Joed

met;o ;. 0

aantl"ekkelijk groengebied 0 -
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5,1,3 Marktconform bouwen

Achtergronden

Het criterium marktconfarm bouwen is aileen voar de woningbouw
opgave in het Leidse stadsgewest uitgewerkt. De marktconformiteit
van de bedrijfsterreinen in de Rotterdamse regio komt voldoende tot
uitdrukking bij het criterium 'Economische structuur'.
Bij het beoordelen van de marktconformiteit van een ontwikkelings
richting spelen verschillende factoren een reI. Veel factoren betreffen
de inrichting van de ontwikkelingsrichting en vallen dus buiten het
kader van deze (MIER. Op regionaal niveau is de ligging van het
nieuwe stedelijke gebied in het stedelijk patroon van belang.
Dit is u'lteen te leggen in de volgende subcriteria:
a. nabijheid en bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen,

groenvoorzieningen en werkgelegenheidsgebieden;
b. verstoring en imago.

Parameters

Ad a. De nabijheid en bereikbaarheid van stedelijke en groen·
voorzieningen en werkgelegenheidsgebieden wordt ook elders in het
toetsingsschema getoetst (5.1.1, 5.1.2. en 5.3.1.AI. Het gemiddelde
van de scores voor deze drie criteria weegt voor de helft mee in de
beoordeling van het marktconform bouwen.
De nabijheid en bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen en de
nabijheid van werkgelegenheidscentra wordt gemeten bij 5.1.1.
bundeling in stadsgewesten. In afwijking van criterium 5.1.2. wordt
hier gelet op de nabijheid van groenvoorzieningen vanuit het
betreffende alternatief en niet op het verloren gaan van groengebieden
door de ontwikkeling van het alternatief.

Ad b. Het eerste element verstoring is in het toetsingsschema ook al
opgenomen als criterium 5.1.4.. Daaronder worden geluidshinder, geur
en stankhinder gerangschikt.
Onder dit criterium wordt daarnaast ook imago meegenomen. Daarbij
is gelet op de uitkomsten van onderzoek naar woonwensen (Woning
behoefteonderzoek, 19941. Het bleek echter niet eenvoudig om op het
strategisch (regionaal) niveau differentierende parameters te vinden.
Het meest onderscheidend lijkt de algehele voorkeur voor het wonen in
kleine kernen. Hieraan ten grondslag ligt onder ander het gevoel dat
men in kleine kernen minder last heeft van verkeersdrukte, criminaliteit
en onveiligheid.
Om imago te operationaliseren wordt dan ook als maat de grootte van
de nabijgelegen kern genomen.

Beoordelingsschaal (imago):

Score Aantal

+ o· 50.000

a 50.000" 100.000

> 100.000

Verstoring en imago bepalen elk voor de helft de score op dit
subcriterium b. Vervolgens wegen de subcriteria a en b elk voor de helft
mee in de eindscore voor marktconform bouwen.

5.1.4 Beperking toename verstoring

Achtergronden

Bij verstoring wordt aandacht besteed aan: geluid, externe veiJigheid en
Iuchtverontreiniging.
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Score

o

Bij de beoorde!ing zijn gebieden waar mi!ieunormen verdere
verstedelijking uitsluiten niet meegeteld. Het gaat om gebieden waar
grenswaarden worden overschreden en om de vrijwaringszone rond
Schiphol. Voor gebieden waar verstedelijking wei mogelijk is, is bepaald:
- wat de hinder of verontreiniging is uit bestaande bronnen;
~ welke hinder of verontreiniging wordt toegevoegd door de realisatie

van het alternatief;
Per criterium wordt gemeten in termen van de toename van het aantal
gehinderden op basis van de geldende wettelijke normen. In afwijking
van de richtlijnen is de mogelijkheid om de geluidbelasting te mitigeren
niet in de beoordeling betrokken. Dit ZOU namelijk leiden tot afvlakking
van verschillen. Oit maakt het tevens overbodig geluidshinder door
vliegverkeer afzonderlijk zichtbaar te maken.
Voor de Leidse- en de Rotterdamse regio zijn verschillende werkwijzen
gehanteerd. Bij de Leidse regio gaat het m.n. om woningen. Voor de
verschillende alternatieven wordt daarom de hinder en verontreiniging
door bestaande bronnen in beeld gebracht. Voor de Rotterdamse regio
gaat het om bedrijfsterreinen. Daar is onderzocht welke hinder of
verontreiniging door deze bedrijven aan de omgeving wordt
toegevoegd.

Parameters

Leidse regio

A. Geluid
Voor de Leidse regio is de cumulatieve geluidshinder afkomstig van
vlieg-, rail~ en wegverkeer en industrie binnen de verschillende
ontwikkelingsrichtingen bepaald aan de hand van informatie afkomstig
uit het Project Landelijk Beeld Verstoring van RIVM, TNO en VROM.
Onder geluidshinder door wegverkeer wordt in dit project geluidshinder
door provinciale en rijkswegen verstaan. Het Landelijk Beeld Verstoring
laat zien waar in Nederland een aantal belastingswaarden wordt
overschreden. Het gaat daarbij am de MI<M 50 en 65 IMI<M staat voor
Milieu-Kwaliteits-Maat). De MKM is een soort hinderequivalent voor
geluidsbeiasting geschaald op hinder door wegverkeer. Daarbij is de
belasting afkomstig van diverse bronnen uitgedrukt in de Letm-waarde
van wegverkeer (niet snelweg). De MKM van 50 en 65 zijn gerelateerd
aan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) respectievelijk de maximale
geluidbelasting van 65 dBIA) conform de Wet Geluidshinder letmaal
waarde in dBIA)). Een MI<M van 50 komt overeen met 10% gehinderden
en 1% ernstig gehinderden. Een MKM van 65 komt overeen met 33%
gehinderden en 14% ernstig gehinderden.

Beoordelingsschaaf:

MKM-klasse

in de MKM·klasse 0 tot 50

in de MKM-klasse 50 tot 65

in de MKM·klasse 65 of meet in deze MKM·klasse dan in de MKM-klasse 50

Voor de ontwikkelingsrichting Haarlemmermeer (op basis van o.a. het
UMER-Schiphol) is rekening gehouden met de verwachte toekomstige
geluidssitiuatie als gevolg van de aanleg van de vijfde baan. Op de
ontwikkelingsrichting Valkerhout zal aileen gebollwd kunnen worden als
het vliegkamp wordt opgeheven. Hetzelfde geldt voor de geluidshinder
binnen het glastuinbouwgebied van de ontwikkelingsrichting Rijnsburg.
Bij Grote polder wordt uitgegaan van ondertunneling van de HSL
waardoor deze geen effect heeft op de geluidssituatie van deze
ontwi kkel ingsrichting.

B. Lucht
Met betrekking tot dit aspect is de beschikbare informatie beperk!. Het
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit geeft een inzicht in de luchtkwaliteit op
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het niveau van Nederland als gehee! en is niet differentierend ten
aanzien van de verschillende ontwikkelingsrichtingen. In het Landelijk
Beeld Verstoring wordt aileen het aspect geur meegenomen, maar t.a.v.
de uitwerking van dit aspect bestaan nag teveel onzekerheden am dit
hier te kunnen toepassen.
De ontwikkelingsrichtingen in de Leidse regia liggen niet in de nabije
omgeving van grote bedrijfsterreinen die een directe invloed hebben
op de luchtkwaliteit. Ook Schiphoi heeft geen relevante invloed op
de immissie-karakteristiek van de omliggende woongebieden
IBran: UMER·Schiphol).

Verstoring van de ontwikkelingsrichting Haarlemmermeer door Schiphol

Geluidsbelasting door vliegverkeet
De (in 1995 vastfjesteldel Partiele her7.ienjn~J Streekplan ANZKG 'HaarlemmenneerlSchiphol' bevat de nodige informatie over de
verschillende aspecten die bij het thema verstoring I·elevant zijn. Deze informatie wordt hierna kort samengevat. De planperlode van het
streekplan is 1995-2005. Na 2003 wordt de baan 5-P in gebrllik genomen. De situatie bij de ingebruikname van baan 5·P is als voigt:

de ontwlkkellnfjsrichting valt in h,wr geheel buiten de:
vrijwaringszone tussen de 30 en 35 Ke;
de geluidszone (35 Ke);
de nachtcontOllr van 26 dB(A);
de 55 dB(A) contour en de vastgestelde geillidscontour voor industrielawaai afkomstig van Schiphol;
de zane met betrekking tot een individlleel veiligheidsrisico van 10";
de stankzone van schiphol van 1 en 10 ge/rn3.

de ontwikkelingsrichting valt vrijwel geheel buiten de geluidcontour van 20 Ke (een gebled van ca 50 ha, dat is minder dan 10 % van
het oppervlak van de ontwikkelingsrichting, direct ten noord-westen van Nieuw-Vennep ligt binnen de 20 Ke-contour). Uit het UMER
blijkt dat de 20 Ke-contour die in de huidige sitllatie (1990) vrijwel de gehele ontwikkelingsrichting omvat in 2015 langs de oostkant
van de ontwikkelin~Jsrichting loopt.

Uit het bovenstaande blijkt dat de milieubelasting van de ontwikkelingsrichting afkomstig van Schiphol (binnen het thema verstoring)
binnen de gestelde nornwn blljft en dat de geluidshinder als fJevolg van het vliegverkeer voor het overgrote deel van de ontwikkelings
richtinfj gering is. In het UMER zijn getalsmatige toetsingscriteria gehanteerd voor de vergelijking van de alternatieven met betrekking tot
~Jeluidsbelastingals gevolg van het vliegverkeer. Deze criteria betreffen het aantal woningen en het aantal ernstig fjehinderden binnen de
20 Ke-contauren, het aantal woningen met een geillidsbelasting vanaf 20 dS{A}(LAeq-nacht} en het aantal woningen met geluiclsbelasting
binnen de contouren van 55 en 60 dB(A)(LAec( etmaal). Gelet op de ligging valt de ontwikkelinfjsrichting (vrijwel geheel) buiten het bereik
van deze criteria. Dit geldt zeker (met name ten aanzien van 55 dBlA){IAeq-etmaall-contour a.g,v. het vliegverkeerl wanneer woningen op
een <lfstand van ca. 1 km van de weg tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp wOI·den aangelegd. Het feit dat de ontwikkelingsrichting vrijwel
~Jeheel buiten de 20 Ke"contollr vall, wil niet zeggen dat er bij de boLtw van woningen geen klachten kunnen ontstaan. Er zijn voorbeelden
bekend van klachten uit gebieden die op grate afstand van Schiphol en ruim buiten de 20 Ke··contour Ilggen. Omclat de ontwikkelings··
I·ichting op korte afstancJ van Schipholligt moet daarom rekening worden gehouden met enige toenarne van klachten.

Toelichting op de contouren en zones
De westeJijke grens van de vrijwaringszone {> 30 ke} ligt ter hoogte van de ontwikkelingsrichting tussen het spoor en de weg van Nieuw
Vennep nam Hoofddorp en is bedoeld om woningen of andere miliellgevoellge bestemmingen op afstand te houden. Nieuwe bouw
locaties wilen in ieder geval buiten deze zone moeten blijven. Het streven is er op gericht de locaties zaveel mogelijk buiten de 20 Ke Iijn
te houden. De nachtcontour van 26 dB(A)(LAeq-mlcht} ligt eveneens tllssen het spoor en de weg van Nieuw-Vennep nam Hoofddorp.
Buiten deze zone kan In principe ?Onder geluiclsisolatie worden voldaan aan de door de Tweecle Kamel· gestelde nOlm van maximaal
26 dB(Al(LAeq-nachtl voor nachtelijk vliegtuiglawaai tussen 23.00 en 6.00 uur. Het nachtregime zal de komende jaren worden onderzacht
en eventueel wOl"c1en aangepast. De 55 dB(A)- en de geluidcontour lig~Jen ten oosten van Hoofddorp en zijn niet relevant voar de
olltwikkelingsrichting. Suiten de 20 Ke,·colltourwordt de hinder als gevolg van vliegverkeer gering geacht, hovenclien is de beschrijving
van de geluidsbelasting c100r het rekenmodel beneden deze wa<trde weinig betrOllwba<tr.
De kortste afstancl tussen de ontwikkelingsrichting en de risicocontour met een inelividueel veiligheidsrisico van lOG bedl·aa~Jt ca. 2 km.
De stankzone van 1 ge/m' is n·let relevant voar de ontwikkelingsr"lchting. De stankzone van 10 ge/m"' lifjt op ca. 500 m afstand net ten
widen van Hoofddorp. Ook wordt de NOx norm van 135 microgl·am / ny' lucht in geen van de alternatieve versteelelijkingsl·ichtingen
overschreden. Baanligging, baangebruik en vliegroutes hebben geen relevante invloeel op de immissie-karakleristiek in de woongebieden
rand de luchthaven.
Geluidsbelasting door weg en rai/verkeer ell industrie
Een bijlage VWl het JMER geeft de volgende gegeven$ omtrent de situatie in 2015 (in etmaalwaardenl: geluidsbelasting wegverkeer: 55-60
e18(A) in het midden van de locatie en 60·65 dB(A) tangs de wegen aan en noorel en wiclkant langs de locatie; railverkeerslawaai: 40-50
c1B(A); inclustrielawaai: 40-45 dB(A}.

Wat betreft luchtkwaliteit is de liggjng van de ontwikkelingsrichtingen
ten opzichte van wegen weI een differentierende factor. Hoewel ten aan
zien van de regio Leiden geen informatie over de luchtkwaliteit langs
wegen bekend is, kan een aantal I<walitatieve uitspraken met betrekking
tot luchtkwaliteit worden gedaan. Uit literatuur (provincie Utrecht en
Rijkswaterstaat Utrecht, 1995) blijkt dat met name stikstofoxide op lokaal
niveau problemen oplevert. 20 Ijgt bij snelwegen de grenswaarde vaar
NOx (135 microgram! m' lucht) op een alsland van maximaal 135 meter

57



Score

o

en bij verkeersknooppunten op maximaal 375 meter. Daarachter ligt een
zone die ook boven de richtwaarde voor NOx ligt. In het onderzoek is
tevens geconstateerd dat in enkele woonwijken direct langs snelwegen
de grenswaarde van benz(a)pyreen licht wordt overschreden. Voor
benzeen, 802 , lood en koolmonoxide was dit niet het geval.

Beoordelingsschaal:

geen snelwe9 langs of door een

een snelweg langs of door een

een r1<l<lst of in een

Naast effecten van bestaande verstoringsbronnen op de alternatieve
ontwikkelingsrichtingen is er ook sprake van be'lnvloeding van
luchtkwaliteit en geluidshinder als gevolg van het verkeer veroorzaakt
door de ontwikkelingsrichting. Deze effecten vormen een afgeleide van
de automobiliteit. Naarmate de automobiliteit (par. 5.3.1) toeneemt
neemt ook de verstoring in de omgeving van de wegen waarop dit
verkeer zich bevindt toe. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie
categorieen wegen te weten:
A. binnen de bebouwde kom
B. buiten de bebouwde korn op niet-autosnelwegen
C. op autosnelwegen
Daarbij neemt de hinder als gevolg van een bepaald aantal gereden
autokilometers gaande van categorie A naar C af. Hoewel gaande van
categorie A naar C de gemiddelde rijsnelheid toeneemt, bevinden zich
in de invloedssfeer van de betreffende weg een afnemend aanta! wonin
gen. Daar komt bij dat er langs de drukste wegen (m.n. autosnelwegen),
op plaatsen waar de geluidhinder het grootst is, geluidschermen zijn
geplaatst. Het verschil in effect tussen de drie categorieen wordt globaal
verrekend door het aantal autokilometers dat binnen de bebouwde kom
wordt afgelegd (A) te vermenigvuldigen met een factor twee en door
categorie C geheel buiten beschouwing te laten. De term 'gewogen
aantal extra autokilometers per dag' in onderstaande tabel heeft hierop
betrekking. In de beoordelingsschaal is het verschil tussen de hoogste
en de laagste waarde verdeelt in drie klassen.

Beoordelingsschaa/:

Score aantal extra <1utokilometers per d<lel (Leidse reqio)

, 150.000 tot 170.000

0 170.000 tot 190.000

190.000 tot 211.000

C. Veiligheid
Voor de Leidse regia wordt de ligging van ontwikkelingsrichtingen met
een verhoogd risico voor calamiteiten bepaald aan de hand van
informatie afkomstig uit het Landelijk Beeld Verstoring van RIVM, TNO
en VROM. Het Landelijk Beeld Verstoring bevat informatie over de
contouren voor individueel risico door bedrijven (incl. opslagplaatsen
voor gevaarlijke stoffen), spoorwegemplacementen, gasleidingen en
aan- en uitvliegroutes van vliegvelden. Voor het individueel risico geldt
een norm van 10-5/jaar voor stationaire inrichtingen als maximum
toelaatbaar risico IMinisterie van VROM, 1994).
Uit het Landelijk Beeld Verstoring blijkt dat er binnen de ontwikkelings
richtingen voor de meeste activiteiten geen risico-contouren van 10 6

(en zelfs risico-contouren van 10-9
) voor individueel risico aanwezig zijn.

Wat dit betreft kan worden geconcludeerd dat het aspect veiligheid
niet discriminerend is. Contouren voor groepsrisico zijn niet bekend.
Gasleidingen die vlak bij of binnen de ontwikkelingsrichtingen liggen
kunnen in sommige gevallen wei een veiligheidsrisico vormen.
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Gasleidingen komen o.a. voor in de Grote Polder, Haarlemmermeer,
BoHenstreek-Zuid en Haaglanden. De afstand van de risico-contour
10·B ligt in de meeste gevallen op ca. 60 tot 80 m van de gasleidingen
(met een maximum van 100 m). De geringe bandbreedte van deze
risico-contouren is relevant op het concrete inrichtingsniveau maar
niet op het niveau van dit strategische (M}ER. Dit omdat er binnen de
ontwikkelingsrichtingen nog speelruimte is voor de situering van de
4000 woningen.
Naast de bovengenoemde risicovoJle activiteiten is aan de hand van een
risico-evaluatie gekeken naar de risico's van het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de weg. De ministeries van VROM en V&W hebben aan de
Tweede Kamer een brief verzonden waar'!n wordt voorgesteld voor het
individuee! risico het criterium 10·B/jaar voor nieuwe situaties te han
teren. Voor groepsrisico is een orienterende waarde van 10"\ veer 10
of meer deden en 10·B veer 100 of meer deden voorgesteld. Het IPO en
de VNG hebben met de inhoud van dit beleid ingestemd, voor zowel
nieuwe als bestaande situaties.
Bij toetsing blijkt dat de 10·B risicocontour in de meest kwetsbare situatie
op maximaal 120 meter vanaf de weg ligt waardoor deze wei relevant is
op het concrete inrichtingsniveau maar niet op het niveau van dit
strategische IMlER.

Totaalscore Leidse regio
Bij het bepalen van de totaalscore voor verstoring hebben de deelscores
voor de kwa!iteit van geluid en lucht in de ontwikkelingsrichting ieder
voor eenderde deel het gew'lcht bepaa!d en heeft de verstoring als
gevolg van autoverkeer veroorzaakt door de ontwikkelingsrichting
eveneens voor eenderde deeI meegewogen.

Rotterdamse regio
Voor de Rotterdamse regio gaat het om bedrijfsterreinen. Daarbij wordt
onderzocht welke hinder of verontreiniging door de realisatie van een
alternatief aan de omgeving wordt toegevoegd. Blj de effectbeschrijving
is er vanuit gegaan dat vee I bedrijfstypen binnen een ontwikkelings
richting gevestigd kunnen worden, maar dat vestiging van de meest
milieu-belastende typen wordt uitgesloten.
Bij de effectmeting wordt gebruik gemaakt van de milieuzonerings
afstanden conform de VNG-systematiek (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, 1992). De VNG onderscheidt zes bedrijfscategorieen met
een oplopende milieubelasting. Per categorie is een (indicatieve) afstand
tot woongebieden toegekend waarbij geen aanzienlijke hinder meer
voorkomt als gevolg van ge!uid-, stof- en stankemissie en gevaar. Voor
de Rotterdamse regl0 wordt uitgegaan van de vestiging van maximaal
categorie 5-bedrijven ( groothandel in brandstoffen, cementfabriek,
gascompressorstation e.d.), Het bijbehorende milieu-zoneringscriterium
tot woongebieden bedraagt 1000 meter. Deze afstand is afgeleid van de
bedrijfstypen binnen de categorie met de grootste afstand voor geur,
stof, geluid of veiligheid.
Voor de Rotterdamse regio worden de ontwikkel'lngsrichting onderling
gescoord met behu!p van het milieuzoneringscriterium van 1000 meter
Ide maximale afstand van categorie 5·bedrijvenl. De afstand van 1000
meter is voor het uitsluiten van individueel risico ruim voldoende. Voor
het groepsrisico is dat bij bepaalde stoffen, zoals chloor, niet het geval.
Daar zullen aparte maatregelen moeten worden getroffen bij de
inrichting van het bedrijfsterrein en de omgeving.
De score voor verstoring heeft een integraal karakter en heeft betrekking
op zowe! geluid, lucht als externe veiligheid.

Beoordelingsschaal:

Score binnen 1 kilometer afstand van de
, o km'

0 o tot 0,5 km'

0.5 tot 2 km'
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5.2 Groen milieu

5.2.1 EG%gisGhe kwaliteit

Achtergronden

Bij dit criterium gaat het met name om kwaliteiten zoals deze op
nationaal niveau in het Structuurschema Groene Ruimte zijn aangeduid.
Naast verstoring van ecologische verbindingen gaat het dan om de
directe en indirecte invloed op actuele en potentiele habitatkwaliteit
zoals deze met name voorkomt in de ecologische hoofdstructuur.
Behalve aan natuurgebieden met een formele beschermde status wordt
ook aandacht besteed aan andere natuurgebieden met belangrijke
actuele of potentiele waarden. Daarbij wordt gelet op gebieden die
dienen als leefgebied voor rode lijstsoorten en op vochtige en minder
voedselrijke situaties.

Hoewel in de Richtlijnen staat aangegeven dat de mogelijkheden tot
compensatie van natuurwaarden die verloren gaan moeten worden
meegewogen, is hier toch vanaf gezien. Niet omdat compensatie niet
nodig zou zijn, maar integendeel omdat juist altijd gestreefd wordt naar
compensatie. Het zou dan gaan om de vraag of deze compensatie al dan
niet in de buurt van de ingreep (verstedelijkingsrichting) gevonden kan
worden, een beoordeling die een hoge mate van speculatie in zich heeft
en er bovendien veelal toe zou leiden dat de aanwezigheid van de
zeldzaamste natuurwaarden de scoretoekenning gaat domineren.
Daarom is ervoor gekozen om bij de effectscore geen rekening te
houden met compensatiemogelijkheden. Vanzelfsprekend vervalt
daarmee niet de compensatieplicht.

Parameters

Gemeten wordt de kans op aantasting van actuele en potentiele ecolo
gische habitatkwaliteiten en verbindingszones. Naarmate in de cirkel die
de aanduiding vormt van de verstedelijkingsrichting een grotere opper
vlakte aan waardevol gebied of verbindingszone is gelegen, wordt de
score negatiever.

Habitatkwaliteit
Actuele waarden
Beoordeeld is de aantasting van waardevolle vegetaties, weidevogel
biotopen, formeel beschermde natuurgebieden, geplande natuur
gebieden, verbindingszones en natuurontwikkelingsgebieden (waar
onder de Randstadgroenstructuur) en waardevolle onbeschermde
natuurgebieden. De basisgegevens met betrekking tot de actuele
habitatkwaliteit zijn ontleend aan diverse bronnen, met name streek
plannen en provinciale inventarisaties.

BeoordelingssGhaa/:

Potentiele waarden
Beoordeeld is de aantasting van gebieden die matig tot zeer kansrijk zijn
voor de ontwikkeling van nagenoeg natuurlijke- en begeleid- natuurlijke
eenheden. Uitbreiding van deze eenheden, waarin natuurlijke processen
centraal staan, is van belang voor het behoud van de biodiversiteit.
De natuurontwikkelingspotenties zijn ontleend aan de publicatie 'Eco
systemen in Nederland' (handboek natuurdoeltypen) (IKC/NBLF, 19951.

60



Niltllllrclaeitype Factaren ....':' vaar kansrijkdam

1"9
Ontwikkelingsrichting

rivierboslanclschap in vrij <lfstromend traject Vafburg

averige ontwikkelingsrichlingenla<lgveenmoeras

oermaeras

diversiteit karakteristieke lane]schapslypen
en vitaliteit van hydralagische processen
m.b.t. rivierdynamiek ell opwelJend

--.l. Q!:.~~\!.~~~~~"~" ~------.~._.

I

I milte van kwel. stagn<ltie of infiltratie.

....-~~--~ ·~~;;~~};~i:~c~~~2~~~:~:f:,~;;~:1:~:~~;~,~ -o-v-erlge ant~;k-k;l~ng~nch~~g·e~'----··
._~.~._____ __,"~.__Je_~_~_:'_'~_J;_;/l~~_tl~_'~_lennl~a~:n m_o_

9
_e_Ii

J
kh_e_cl_e_n I

De kansrijkdom voor natuurontwikkeling richt zich op de mogelijkheid
am grote aaneengesloten (begeleid-)natuurlijke eenheden te creeren.
Ontwikkelingsrichtlngen vallen daarbij veelal in hun geheel In een en
dezelfde eenheid zodat bij de beoordeling niet gesproken behoeft te
worden van kans op aantasting.

Beoordefingsschaaf:

-----r _..-
_________~,~ _+~!.1.~.~? van ~~~_~_stin9_ __ .. .. ~__.____ _"__~...~~ _

1

geen of verwaarloosbal8 <lantastlng van voer natuurontwlkkellng kansrlJke gebleden
~~!~lne~~ a~ntastll1g van een_g.!.9~ app~rvla~ ~____ __.,

___ a~1tastlng va~::_~aa~~utlro~1twlkkellngmatlg~ansIIJ~':IIJka~snJke ge_~eden ._.

aantastll1g van vaar natuurontwlkkelll1g kansrlJke tot zeer kansrlJke gebleden
-- - -----

Totaalscore habitatkwallteit
Binnen de ontwlkkelingsrichtingen is veelal in meerdere of mindere
mate sprake van kansrijkhe'ld voor natuurontwikkeling. Om het
onderscheidende karakter van de scores ten aanzien van habltatkwaliteit
te waarborgen, wordt de score voor actuele waarden zwaarder gewogen
dan de score voor kansrijkdom voor natuurontwikkeling.
Voor de onderlinge weglng is de verhouding 2:1 gehanteerd.
In de onderstaande tabel is de totaalscore voor habitatkwallteit bij
verschillende combinaties weergegeven.

Beoordefing habitatkwafiteit totaal:

Score Score Sea"
Habitat tawal waarden Actuele waarcJen

+ .,. +

e 0 .,.
0 ,
0 .,. 0

0 0 0

0 0

0 +

, 0

Verbindingen
Met betrekking tot de aantastlng van verbindlngen tussen deel
populaties worden de ecologische verbindingszones uit de (provinclale)
ecologische hoofdstructuur als ultgangspunt genomen.

Beoordefingsschaal:

Score

o

I kans ap aanlasting" .~.'------....----- -- ..,..·1--·---------·-·----·-- ---~~.--.-- -------..~'".~.-.~-~~--
I geen af verwaarloosbare kans op aantasting van verbindingszones of geen

:i;~:'~~":;,:;f;~;;,'~~:~~~;;,t,~~:~~~;e.~:v:tbln~I"_~~;~,;:~£;kl;,~;ka~:<P_aa~t~t"'g_
-' .. ~LiJ_~a~:..~.~.~.:..?£) __aan~.~_~in~J va.~_ e_:n ve.~?~~dings~?~___ _ ...
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Totaalscore ecologische kwaliteit
Bij het sommeren van de scores heeft habitatkwaliteit een tweemaal
zwaarder gewicht gekregen dan ecologische verbindingszones. Dit
omdat aangenomen wordt dat gebieden met een goede habitatkwaliteit
een grotere bijdrage leveren aan de instandhouding van soorten dan
verbindingszones. In de onderstaande tabel is de totaalscore voer
ecologische kwaliteit bij verschillende combinaties weergegeven.

Beoordelingsschaal ecologische kwaliteit totaal:

Toti.li.llscore Seae. Seoee
kWi.lliteit (indiel1 ,liteit

..."

+ , +

- 0 +

0 +

0 , 0

0 0 0

0 0

0 ,
0

.

5,2,2 Behoud van Open ruimten, Bufferzones en landschappe"jke
kwaliteiten

Achtergronden

Dit criterium heeft zowel betrekking op de betekenis van het groen ter
handhaving van het contrast tussen stad en land als op de eigen land
schappelijke kwaliteiten van het landelijk gebied.

A. Open ruimten en Bufferzones.
Deze beleidscategorieen Iiggen verankerd in de Vinex waarin open
ruimten en bufferzones zijn aangegeven die moeten zorgen voor de
afwisseling tussen stedelijk en landelijk gebied. Bij Open ruimten gaat
het om omvangrijke gebieden als het Groene Hart en het Deltagebied
die moeten zorgen voor deze afwisseling op een boven-regionaal
niveau, Bufferzones treft men aan tussen stadsgewesten die zich op
korte afstand van elkaar bevinden en waarvan de tussenruimten dreigen
dicht te slibben met verstedelijking. Voor beide categorieen geldt een
terughoudend beleid ten aanzien van verstedelijking en een actief beleid
voer versterking van de groene kwaliteiten.

B. Landschappelijke kwallteiten
Landschappelijke kwaliteiten zijn m.n. in het Structuurschema Groene
Ruimte aangeduid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in cultuur
historische-, archeologische-, geomeorfologische en visueel
landschappelijke aspecten.
Voor het behoud van de afwisseling tussen stad en platteland is de
eventuele aantasting van gebieden waarvoor een restrictief beleid geldt,
(Groene Hart, Bufferzones), bepalend. Bij het meten van de mate waarin
de kwaliteiten van het landelijk gebled behouden blijven, dient te
worden aangegeven in hoeverre een alternatief inpasbaar is in de
bestaande landschapskarakteristieken en of bestaande kwaliteiten
(bodemarchief, aardkundige waardenl of potentiele waarden worden
ontzien.

Voor deze criteria A en B worden aparte scores bepaald, die niet in een
totaalscore worden verwerkt omdat zij een zeer verschillende beleids
achtergrond hebben.
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Parameters

A. Open ruimten en Bufferzones
Open ruimten en bufferzones staan aangegeven op de Vinex-kaart
"Ruimtelijke hoofdstrLlctuLlr" IPKS deeI 4). Sij het bepalen van de mate
van aantasting wordt uitsluitend gelet op het ruimtebeslag van het
onderdeel van de Open ruimten of Bufferzone dat door verstedelijking
verloren kan gaan.

Beoordelingsschaal:

Scoce kans op ..-
+ "een van Open I"uirnte of 8ufferzone

.. -

0 kans op aant<lsting of van Open ruimte of Bufferzone
fli"t . in Open rlli~lte of Bufferzone)

Mmtasting v<Jn Open ruimte of Bufferzone is zeker
is geheel gelegen in OP8Jl ruimte of Buffer7.0ne}

S. landschappelijke kwaliteit
Voor het behoud van landschappelijke kwaliteit wordt gelet op een
viertal kenmerken:
a. CultLlurlandschappelijke kenmerken, die betrekking hebben op de

wijze waarop het landschap in de loop der eeuwen is ingericht onder
invloed van menselijk handelen, tot uitdrukking komend in
elementen, patronen en structuren

b. Archeologische kenmerken, die verband houden met cultuur
historische waarden die zich in de bodem bevinden (bodemarchief).

c. Geomorfologische kenmerken, die te maken hebben met de vorm en
het relief van de abiotische ondergrond als resultaat van geologische
en geomorfologische processen (dekzandduinen of stuwwallen of
andere aardkundige waardevolle gebieden).

d. Visueel-Iandschappelijke waarden, die te maken hebben met de
visuele waarneming van het landschap door mensen. Naast boven
staande kenmerken wordt dit bepaald door functionele aspecten.
Bedrijfsterreinen en kassengebieden bijvoorbeeld worden vanuit
visueel-Iandschappelijk oogpunt minder gewaardeerd dan
gevarieerde agrarische cultuurlandschappen en bosgebieden met
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden.

In dit IM)ER wordt nagegaan in welke mate de landschappelijke kwaliteit
binnen een ontwikkelingsrichting bij de voorgenomen activiteit wordt
aangetast.
Uitgangspunt voor de beoordeJing is de waarde van specifieke
kenmerken op zowe! nationaal- als regionaal niveau.

a. Cultuurlandschappelijke kenmerken
Aantasting van regionaJe cultuurlandschappelijke kenmerken treedt op
in gebieden die aangemerkt worden als bijzondere landschappen (qua
oorspronkelijkheid en b'ljzanderheid van het cultuurlandschap). Deze
gebieden zijn opgenomen in het streekplan of het provinciaal land
schapsbeleidsplan. De beoordelingscriteria voor bijzondere !andschap
pen in Zuid-Holland zijn de verschijningsvorm van het landschap en
cultuurhistorische en/of archeologische en/of aardwetenschappelijke
waarden. Het onderscheid tussen archeologie, geomorfolog'le en
cultuurhistorie wordt voar Zuid-Holland niet gemaakt. Indien aan~

gewezen vallen onder bijzondere landschappen ook Rijksbeschermde
stads- en dorpsgezichten. Ais bronnen hebben voor ZLlid-Holland het
Seleidsplan Natuur en landschap Ikaart 4) en het streekplan gediend,
en voor Noord-Holland de BeJeidsvisie Randstadgroenstructuur in
Noord-Holland.
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Aantasting van nationale cultuurlandschappelijke kenmerken treedt op
indien gebieden aangetast worden die vallen onder (Nota Landschap
1991, SGR, 1993):

het Nationaal Landschapspatroon.
aangewezen gebieden met behoud en herstel van bijzondere
landschapskwa liteiten.

Beoordelingsschaal:

________._. .._.....~,~,I:_~._?..£....aanta~~.~g ~__.." __.__~_ ...

geen of verwaadoosbal'e kans op aantasting van nationa<ll of region881 als waardevol

__ aangel"l_l.~~.~~~~I_t.l.J __~~~~~t~,~,i~,~.h.l':._I.~~~ch~~~,l':nrnerke~._

kans op aantasting van op regionaal niveau waardevol bevonden

______. _,_,?:~tuurhist?_I:i_~~I~,"'-~,~.~~apske~.I.~.~~.rke.~::.., ._

aantasting van op nationaal niveau als waardevol aangel1lel"kte eultuurllistorisehe
lanc!sehapsken merken

b. Archeologische kenmerken
Er is geen onderscheid tussen de waardering van archeologische
waarden op rijksniveau en op regionaal niveau. Door het Rijksinstituut
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) is per provincie een kaart
gemaakt waarbij de criteria kwaliteit, zeldzaamheidswaarde en context
waarde zijn gehanteerd. Dit resulteert in de volgende legenda-eenheden:

Terreinen van zeer hoge archeologische waarde:
aangewezen als beschermenswaardig (voorheen genoemd
'beschermde monumenten' en 'te beschermen monumenten').
Terreinen van hoge archeologische waarde:
aangeduid als behoudenswaardig (voorheen genoemd
'meld ingsgebieden').
Stads- of dorpskern met hoge archeologische verwachting:
Middeleeuwse kernen waarbij rekening dient te worden gehouden bij
opgravingen.

Beoordelingsschaal:

o

08",00",',,'e,-_ ...,."...._-~==-~:.~~--_ .. ~l;::~ ~ ~l:;:::t;fog;sh-;;e k~n~op a;ntastll;g~ar:ge"b~ecle~;e~~o~--;~'--'
I of WeI' hoge alcheologlsche waarden, of een stacls of dorpskern met 110ge

..--- '-M;~:e~,;o:~~::;~;~;;;~~:~;~I;;i;;-kl~i";;';i~il;;~;';"geof ;;,;";;;-;;-- --."~,, ..-
, archeoJogische waarden, een stacls· of dorpskern met hoge archeoJogische verwachting

.1_ .0__~g e ~ reh ?y.I.?g is~_~~._~ ~,a.!5!~.~~_9~.~.?!.~_ kl ei ~:~!s-~,',:~..92~.~1~~.~~i n9_~.~.~ __~~_2.r:.~,~?~_g~?.~:.(.1 .-
I kans op aantasting van een relatief groot gebiecl rnet hoge en zeer hoge

_____.~.. "....~~c he.2!9:vi.~£!::~_.~§.<l_~Q..E!: n 0 f ~.~,~ ?..~<l cls-- 0~_~!2EP::;__~,~E!:!.~1}9_9§! __.§.~.b~2.!9SJ.~~che_Y(o:T.~~0..~.~!.12.Q.._.~ __

c. Geomorfologische kenmerken
Er is geen onderscheid tussen de waardering van geomorfologische
waarden op rijksniveau en op regionaal niveau. De nationale waardering
is maatgevend voor de regionale waardering. De nationale waardering
is gebaseerd op de aanwezigheid van GEA-objecten. Deze zijn op
initiatief van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) ge'inventariseerd
op basis van zeldzaamheid, gaafheid, mate van representativiteit en
wetenschappelijk en educatief belang van het object IGonggrijp, 1978a,
1978b, 1981, 1985, 1988).

Beoordelingsschaal:

Score

o

k"" op
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d. Visueel-Iandschappelijke kenmerken
De beoordeling van dit type effecten wordt gebaseerd op de streekplan
kaarten van de betreffende studiegebieden. Gebieden die daarin aan
geduid worden als natuurwetenschappelijk, landschappelijk of recreatief
van belang worden hier aangemerkt als {visueel}-Iandschappelijk
waardevol. Veelal worden bedrijfsterreinen, kassengebieden en veel
"gewone" agrarische gebieden (m.n. akkerbouwgebieden) niet als
waardevol aangemerkt.

Beoorde/ingsschaa/:

Totaalscore
Van de vier bovenstaande deelcriteria voor landschappelijke kwaliteit is
in de beoordelingstabel een ge'integreerde score weergegeven. Elk van
de vier deelcriteria weegt daarbij even zwaar.

5.3 Duurzaamheid

5.3.1 Mobi/iteit

Achtergronden

Het streven naar een duurzame samenleving middels o.a. het verkeers
en vervoerbeleid is vastgelegd in het Structuurschema Verkeer en
Vervoer-Il. EEln van de middelen om dit te bereil<en is het beperken van
de groei van de automobiliteit. Openbaar vervoer en de fiets worden
daarbij als alternatieven aangedragen.

Het aandeel openbaar vervoer en fiets in het totaal van de verplaat~

singen geeft een beeld van de auto-afhankelijkheid van de bewoners
van het betreffende alternatief. Hoe hoger dit aandeel, des te minder
afhankelijk is men van de auto. De aantallen autokilometers kunnen
overigens ook bij een hoog aandeel o.v. en fiets hoog zijn, namelijk als
de gemiddelde ritlengte per auto groot is. Omdat er bij een nieuwbouw
locatie altijd sprake is van een toename van de automobiliteit (er waren
immers geen woningen) is het niet reeel om uit te gaan van een reductie
van het aantal autokilometers in absolute zin. Uitgangspunt is dat de
toename van het autokilometrage zo klein mogelijk moet zijn.

Bij de Rotterdamse regio gaat het niet om een woon- maar om een
werklocatie. Het meest bepalend voor het mobiliteitsprofiel van een
dergelijke ontwikkelingsrichting is de hoeveelheid woon-werkverkeer per
auto en de hoeveelheid vrachtverkeer. Het aandeel openbaar vervoer en
fiets is daar minder relevant en daarom niet bepaald. De toename van
de vrachtautomobiliteit dient beperkt te worden door o.a. multimodale
vervoersvormen (rail, water) te bevorderen.
De mob'lliteHseffecten zijn opgenomen in een afzonderlijke rapportage
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd door TNO~INRO
(Hilbers et.al, 19961.

Parameters

A. Gebruik van openbaar vervoer en fiets
Ais parameter wordt gehanteerd het aandeel openbaar vervoer~ en
fietsgebruik door de bewoners van een verstedelijkingsrichting, in het
aantal verplaatsingen per werkdag. Openbaar vervoer- en fietsgebruik
zijn daarbij berekend, gebruikmakend van het verkeersprognosemodel
van TNO-INRO.
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De aandelen openbaar vervoer en fietsgebruik zijn opgeteld en
uitgedrukt in procenten van het totaal aantal verplaatsingen. Er wordt
een relatieve beoordelingsschaal gehanteerd waarbij het verschil tussen
de hoogste en de laagste waarde is verdeeld in drie klassen.

Beoorde/ingsschaa/:

Score aandeel OVen fiets

" aandeel OVen fiets tussen 42% en 47%

0 aandeel OVen fiets tussen 36% en 42%

'andeel OVen fiets tussen 31% en 36%

B. Beperking (vracht)automobiliteit
Parameters zijn:
a. Aantal extra autokilometers per werkdag

De groei van de automobiliteit a!s gevolg van de aanleg van de
locatie is berekend met een verkeersprognosemodel. Het
uitgerekende autokilometrage wordt afgerond op aantallen van
10.000 kilometer.
Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde wordt verdeeld
in drie gelijke klassen.

Beoorde/ingsschaa/:

Score

o

Leidse regio . extra autokilorneters

.~._.~'"_.._ ..~._ .._.~~. 90.000 - 120.000 km

120,000 - 150.000 km

Rotterdamse regia· extra autokilometers

- 80.000 - 17.000 krn

17.000 -113.000 km

150.000 - 180.000 km 113.000·210.000 km

Score

o

b. Ontsluiting via water en spoor
(aileen voor Rotterdamse regio)

Omdat geen rekeninstrumentarium voorhanden is voor het bepalen
van de omvang van het vrachtautogebruik, is aan de hand van de
ligging ten opzichte van water- en railvoorzieningen, ingeschat of de
variant gunstig scoort wat betreft het mogeJijk gebruik van een
milieuvriendelijke vervoerwijze.

Beoordelingsschaa/:

via water en spoor

goed en in de directe ontsloten door water of spoor, faciliteiten

niet in de directe omgeving ontsloten door water en spoor, maar rnogelijkheden tot
het creeren van facillteiten

niet ontsloten door water of spoor; mogelijkheden tot het creeren van faciliteiten
niet

5.3.2 Beperking verspilling

Achtergronden

Bij het aspect verspilling wordt gelet op het gebruik van energie, ruimte
en grondstoffen.

A. Energie
Wat energie betreft, is het energiegebruik door de auto alsook de
mogelijkheid tot het gebruik van alternatieve energiebronnen voor
ruimteverwarming (restwarmte) van belang. Criterium 5.3.1 geeft
reeds een beeld van het energiegebrL:ik door de auto.
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Bij de bepaling van de mogelijkheden tot benutting van restwarmte doet
zich een tweetal kennisleemten voor. Ten eerste is er voor de referentie~

situatie (2005) geen adequaat inzicht in de Jigging en capaciteit van
restwarmtebronnen en warmtenetten, omdat de ontwikkelingen op dit
gebied moeilijk te voorspellen zijn.
Ten tweede is tot het eind van de planperiode (2010) de ontwikkeling
van vraag en aanbod nauwelijks te voorspellen. Het effect van energie
extensive ring bij bedrijven en huishoudens speelt daarbij een belang
rijke ral. 20 wordt bijvoorbeeld door de verdergaande energiebesparing
en nieuwe technoJogieen restwarmtebenutting economisch minder
interessant. De geringe toevoeging (4000 woningen en 225 ha bedrijfs
terrein) aan potentiele restwarmte-afnemers maakt het, gelet op de
onzekere ontwikkelingen rand de verhouding tussen vraag en aanbod,
niet mogelijk een reele voorspelling te doen over de mate waarin de
ontwikkelingsrichtingen verschiJlen wat betreft het potentieel gebruik
van restwarmte.
De bovengenoemde kennisleemten zijn minder belangrijk dan bij het
opstellen van de richtlijnen werd vermoed, omdat er steeds meer
mogelijkheden zijn tot het decentraal opwekken van duurzame energie
(decentraJe warmtekracht, warmtepomp, e.d.). Duurzame energie
opwekking zal in de toekomst vrijwe! overal mogelijk zijn, waardoor
energie als toetsingscriterium hier kan vervallen,

B. Ruimte
Wat het aspect ruimte betreft, wordt per alternatief aangegeven tot
welke toename van het verstedelijkt gebied de bouwopgave leidt.
Aangezien als uitgangspunt geldt dat verstedelijkingsrichtingen niet van
elkaar verschillen wat betreft bebouwingsdichtheden, is aileen nog van
belang of bij een alternatief een gedeelte van de woningen en
bedrijfsterreinen binnen bestaand stedelijk gebied is gesitueerd
(Haaglanden).

C. Grondstoften
Op het regionaal schaalniveau bestaan er aileen relevante verschillen
tussen de alternatieven met betrekking tot de hoeveelheid benodigd
ophoogzand, Daarbij is het in principe mogelijk om uit te gaan van
moderne funderingstechnieken zoals kruipruimteloos bouwen. Hiervoor
is echter niet gekozen omdat dit gepaard gaat met veri aging van de
grandwaterstanden en aantasting van het watersysteem (criterium
5.3.3.).
Naast ophoogzand is ook gekeken naar de behoefte aan heien. Daarbij
bleken de alternatieven in de regio Leiden niet te verschillen wat betreft
de benodigde heipaallengte voor woningbouw, Bij de ontwikkelings
richtingen in de regio Rotterdam (bedrijfsterrein) kan veelal op staal
worden gebouwd, De eventuele behoefte aan heiwerkzaamheden is
echter sterk afhankelijk van de aard en de lay-out van de bedrijven die
zich zulJen vestigen. Het is denkbaar dat bedrijfsgebouwen partieel
onderheid moeten worden.

Parameters

A. Energie
Hiervoor is uiteengezet waarom energie als toetsingscriterium is
verval!en,

B. Ruimtegebruik
Als parameter wordt de omzetting van landelijk gebied in stedelijk
gebied gehanteerd. Dat komt tot uitdrukking in de volgende
beoordeli ngsschaal:
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C. Grondstoffen
De behoefte aan grondstoffen wordt uitgedrukt in de mate waarin
ophoogzand nodig is. Op basis van de zettingsgevoeligheid van de
bodem, de maaiveldligging en het polderpeil is de behoefte aan
ophoogzand vastgesteld. Daarbij geldt dat in geen van de ontwikkelings..
richtingen kruipruimteloos bouwen een alternatief is voar ophogen met
zand. Kruipruimteloos bouwen wordt toegepast in gebieden waar voar
woningboLJw een zeer geringe drooglegging nodig is (50-70 em.) en bij
zeer zettingsgevoelige gronden. Daarvan is bij geen van de ontwikke
lingsrichtingen sprake.

Beoordefingsschaa/:

Clan

qeen of beperkte behoefte (0 lot 25 em)

behoefte (25 tot 100 em)

grate behoefte {mear clan laO ern)

Totaalscore
Bij het bepalen van de totaalscore voar het criterium verspilling worden
ruimtegebruik en grondstoffen ieder even zwaar meegewogen,

5.3.3 Instandhouding van basiscondities

Achtergronden

Instandhouding van basiscondities van ons fysiek milieu is van belang
met het oog op een goed, duurzaam en veelzijdig functioneren van ons
milieu in de toekomst. Onder basiscondities wordt gelet op de aantas
ting van milieubeschermingsgebieden, watersystemen en schone
bodems,

A. Milieubeschermingsgebieden
Onder de milieubeschermingsgebieden vallen de bodembeschermings
gebieden, stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Deze
gebieden zijn aangeduid in de provinciale streek- en milieubeleids
plannen. In deze gebieden worden voorwaarden gesteld aan het gebruik
van de ruimte ter bescherming van de bod em, het grondwater en de
sfllte. Verstedelijking ',S toegestaan. Wei leidt verstedelijking veelal tot
aantasting van de biotische en abiotische waarden. Er liggen geen
grondwaterbeschermingsgebieden in de ontwikkelingsrichtingen,

B. Watersystemen
Er wordt vanuit gegaan dat verstedelijking zowel de samenstelling als
de hoeveelheid water ter plekke kan be'invloeden. Een verandering van
de samenstelling en een verlaging van het grond- en oppervlaktewater
peil is voor een aantal functies zoals natuur, recreatie en drinkwater
voorziening ongewenst. Omdat water ook een transportmiddel is, is ook
aandacht besteed aan de gebieden die via het grond- en oppervlakte
water met de zoekrichting in verbinding staan. Kwetsbaar in dat opzicht
zijn zowel de kwel- als de infiltratiegebieden. Sij het aangeven van de
schadelijkheid van de effecten is bovendien uitgegaan van de aandui
ding 'eco-hydrologisch aandachtsgebied' in het provinciale waterhuis
houdingsplan IHoogheemraadsehap van Rijnland, Waterbeheersplan
1992, evaluatie 1995; Provineie Gelderland, Water in beweging, 1991;
Provineie Zuid-Holland, Provineiaal Waterhuishoudingsplan, 19911.

C. Schone bodem
Voor het aspect schone bodem is maatgevend de mate waarin de opper
vlakte aan schone bodems wordt vergroot. Alternatieven in gebieden
met vervuilde bodems scoren positief, omdat verstedelijking en bodem
sanering daar aan elkaar kunnen worden gekoppeld, Aangezien bod em-
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sanering hoge kosten met zich meebrengt, zullen deze alternatieven
tegelijkertijd slecht scoren op het criterium 'hoogte van de investerings
kosten' .

Parameters

A, Milieubeschermingsgebieden
Bepaald is het aandeel van de oppervlak van de zoekrichting dat deeI
uitmaakt van een milieubeschermingsgebied.

Beoorde/ingsschaa/:

B. Watersysteem
Bij het bepalen van de effecten wordt uitgegaan van de traditionele
manier van verstedelijken: droogleggingseis van 1,20 m, aanzienlijk
verhard oppervlak, aanleg van een rioolstelsel met overstortmogelijk
heden op het oppervlaktewater, lozing van wateroverschotten op het
buitenwater (polder of boezem) en lozingsvergunning voor bedrijfsafval
water. Een aantal effecten is met inrichtings- en beheersmaatregelen te
voorkomen of te beperken. Vanwege het strategisch karakter van dit
(M,}E.R. is hiermee geen rekening gehouden.
De volgende criteria zijn gehanteerd en wegen ieder voor de helft mee:

a. Ugging in een kwel- of infiltratiegebied
In kwelgebieden worden mogelijkheden voor het ontwikkelen van
waardevolle natuur beperkt. In infiltratiegebieden vindt infiltratie van
water plaats dat de grondwatervoorraad aanvult en in kwelgebieden aan
de oppervlakte komt.

Beoorde/ingsschaa/:

Score
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b. Vervuiling door verstedelijking
In zowel de Leidse als de Rotterdamse regia liggen watersystemen die
kwetsbaar zijn voor verontreinigingen. Deze verontreinigingen kunnen
veroorzaakt worden door riooloverstorten en (effluent)lozingen vanuit
stedelijk gebied, die al dan niet via polders naar een boezem of rivier
worden afgevoerd. Vanaf het moment dat het water in de boezem of
rivier is, heeft het geen directe invloed meer op het watersysteem in de
polder. Er is daarom onderscheid gemaakt naar de situatie dat het ver
vuilde water eerst in een polder terechtkomt en daar eco-hydrologisch
kwetsbare gebieden kan aantasten, dan wei direct op de boezem/rivier
wordt geloosd en een dergelijke aantasting niet kan plaatsvinden (c.q. er
geen eco-hydrologisch gevoelige gebieden in de omgeving aanwezig
zijn).

Beoorde/ingsschaa/:

'-5-'-0-;';-- ----..-..-....- _,~~.__. ~'~_~~__~=~:'I:·:~~~~~-_~~·~~i·~i!~·f.I?_~_i!_1_9_~~~~~~_-~i~~!~~!j~~--.~_~~?i_~=- ---------_·-------

.~_ + -. .._......._.-"..~ . ._~"._..__".~ ~.._~~~~~_~_~~!~~~~_~!!_':l!_i_~9 __!_?_~5!~~_~_~_t_~~5_!_e~!J.~,,~~.f.~~t,, __
______9... ,,_ ..~__~..~"._ ..~~.!2.~_5~J?_~ervllit~~~/lo'0!2fLr1_~~~_~_~~_i§! __~_~_~_.:'!.~!_~J ..i!.~ ~!!~~_t .._

_.~..~..._...__".. Lkan~.::p~vervllit~.~~.~!.~:L~g.m.et e~·nstig schadelijk effect
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C. Schone bodem
Omdat concrete gebiedsdekkende gegevens over de bodemvervuiling
ontbreken, is een inschatting gemaakt van de kans op aanwezigheid van
vervuiling bij het huidige grondgebruik. Daarbij is aangenomen dat met
name glastuinbouw en bollenteelt een grote mate van bodemvervuiling
met zich meebrengen. Het vliegveld Valkenburg kent een sanerings~

programma dat v66r 2005 is uitgevoerd. Sij verplaatsing van deze
functies wordt ervan uitgegaan dat vervuiling in de gebieden waarnaar
verplaatst wordt, kan worden voorkomen.

Beoordelingsschaaf:

toename schone bodem

o
grate (>50 %) toename schone bodem

Totaalscore
In de eindscore voor het criterium basiscondities wegen de drie
deelcriteria milieubeschermingsgebieden, watersystemen en schone
bodem elk even zwaar mee.

5.4 Economie

5.4.1 Bereikbaarheid economische centra

Achtergronden

am de bereikbaarheid van de economische centra te garanderen, is in
het SVV (III de doelstelling opgenomen dat de kans op verkeers
congestie op het hoofdwegennet moet worden beperkt. Congestie is
met name niet gewenst op de hoofdwegen die Jeiden naar de mainports
Rotterdam en Schiphol, de zogenaamde achterlandverbindingen (ALVI.
Voor achterlandverbindingen worden daarom Jagere congestiekansen
ten doel gesteld dan voor het overige hoofdwegennet. De congestiekans
op achterlandverbindingen mag niet groter zijn dan 2%, voor het
overige hoofdwegennet is dat 5%.

Sij dit criterium wordt bepaald in weJke mate een alternatief extra
belasting oplevert voor respectievelijk de dichtstbijzijnde achterland
verbinding en de dichtstbijzijnde niet-achterlandverbinding. De omvang
van deze extra belasting wordt maatgevend geacht voor de mate waarin
een ontwikkelingsrichting de congestiekans ongunstig be"invloedt. Hier
bij is geen rekening gehouden met de mate waarin een wegverbinding
reeds is belast, omdat een extra belasting van het hoofdwegennet (met
name achterlandverbindingen) door niet-economisch verkeer zo veel
mogelijk vermeden moet worden.

Voor de alternatieven in de Rotterdamse regio is niet aileen berekend
hoeveel personenauto's richting de bedrijfsterreinen rijden en daarmee
de dichtstbijzijnde achterlandverbinding en het overige hoofdwegennet
belasten, maar is ook gekeken naar de bereikbaarheid voor vracht
verkeer dat georienteerd is op de locatie.

Parameters

Voor de operationalisering zijn een tweetal parameters gebruikt:
A. Aantal extra motorvoertuigen op het hoofdwegennet in de spits;
Het aantal extra motorvoertuigen is berekend veor de alternatieven in
zowe! de Leidse als de Retterdamse regio. Veer de berekening is gebruik
gemaakt van een verkeersprognosemodel. Met dit model is berekend
hoevee! auteverkeer het alternatief genereert. Daarna is dit autoverkeer
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met hetzelfde model toegedeeld aan het autonetwerk. Hierbij is onder
scheid gemaakt tussen achterlandverbindingen en overig hoofdwegen
net. De berekende aantallen voor de dichtstbijzijnde achterlandverbin
ding en het overig hoofdwegennet zijn bij elkaar opgeteld (afronding op
100-tallen). Het aantal extra motorvoertuigen op achterlandverbindingen
heeft daarbij een 2,5x zwaarder gewicht gekregen dan het extra aantal
motorvoertuigen op het overige hoofdwegennet. Dit verklaart waarom
in de onderstaande tabe! wordt gesproken van het 'gewogen aanta!
extra motorvoertuigen'. Ten behoeve van de beoorde!ing is het verschil
tussen de hoogste en de laagste waarde verdeelt in drie klassen.

Beoordelingsschaa/:

Sea,. Le:c1,e ceg:o
"',,

regia
aantal extra aantal extra

+ 100 tot 470 500 tot 800

a 470 tot 830 800 tot lZ00

830 tot "1200 1200 tot 1500

B. Bereikbaarheid van bedrijfslocaties voor vrachtverkeer (aileen voor
Rotterdamse regio)
In de Rotterdamse regio is naast de extra belasting van het hoofdwegen
net oak de bereikbaarheid van het alternatief voor vrachtauto's bepaald.
Hierbij is de antsluiting via het hoofdwegennet in de verschillende
richtingen in beschouwing genamen. Nagegaan is of er op die wegen
congestie te verwachten is. Dit is in drie stappen uitgevoerd. Stap 1 is
een beoordeling van de huidige situatie: Is er in de huidige situatie
congestie of niet?
Stap 2 is een beoordeJing van de verwachte situatie in 2010 met capaci
teitsuitbreiding en vrachtwagenstroken. In verband met reaJiserings
termijnen van aanvullende infrastructuur is hier afgeweken van het
referentiejaar 2005.
Tenslotte is voor het alternatief Hoeksche Waard in stap 3 bekeken hoe
de bereikbaarheid verandert door de toevoeging van de A4.

Beoorde/ingsschaa/:

Score

in aile

a in aile

in meer dan de helft van

5.4.2 Economische structuur

Achtergronden

Bij dit criterium gaat het om een beoordeling van de kwaliteit van het
vestigingsklimaat. Daarbij wordt geJet op zowel het (inter)nationaal als
het meer regionaa! opererend bedrijfsleven. Bij de beoordeling van het
regionale niveau wordt uitgegaan van de optiek van het bedrijfsleven
zelf. Er vindt hier dus geen beoordeling plaats van de mate waarin een
alternatief extra werkgelegenheid oplevert voor de betreffende regio.
Daarvaor geeft criterium 5.1.1 het gewenste inzicht.

Parameters

Voor zowel het (inter)nationaal als het meer regionaal opererend
bedrijfsleven worden de volgende produktiemilieufactoren van belang
geacht:
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A. Ligging (t.o.v. afnemers, arbeidsmarkt, woningmarkt, toeJeveranciers
en kennisinstituten)

B. lnfrastructuur (bereikbaarheid via weg, water en spoor en de reistijd
naar de mainports Schiphol en Rotterdam)

C. Type locatie (zichtlocatie, grondprijs, lIitbreidingsmogelijkhedenl
D. Imago van de regia ( kwaliteit woonamgeving en produktiemilieu)

Voor iedere antwikkelingsrichting is de aantrekkelijkheid vaar regianaal
apererende bedrijven met een C-prafiel bepaald. Deze wordt uitgedrukt
in een percentage. Een score van 100% betekent dat een ontwikkelings
richting aptimaal voldoet voar aile typen C-bedrljven. De economische
effecten varmen een afgeleide van de aantrekkelijkheid. Maat vaor de
economische effecten is het aantal arbeidsplaatsen en de bruta toe
gevoegde waarde. Dit is hoger, naarmate de ontwikkelingsrichting
aantrekkelijker is.

Omdat voor nnter)naflonaal opererende bedrijven andere productie
milieufactoren van beJang zijn, is de aantrekkelijkheid van de ontwikke
lingsrichtingen voor dit soort bedrijven apart bepaald. Daarbij is gebruik
gemaakt van inzichten uit de literatuur.

Een uitvoerige beschrijving van de gehanteerde methodiek is te vinden
in de afzonderlijke rapportage van B&A Groep Beleidsonderzoek & 
Advies BV uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken (Bekkers et. aI., 19961

Beoorde/ingsschaa/:

LEIOSE REGIO REGIO

Score p, "" ",;, p, ". "0< ,,;,

, 72 - 64% 70-62% 73% -63% 72-63%

0 64- 56 % 62·54% 63% ·53% 63·55%

56- 48% 54-47% 53% ·43% 55-47%

5.4.3 Glastuinbouw en bolfenteelt

Achtergrond

Bij dit criterium gaat het om de mate waarin glastuinbouw- of boJJen
gebied verdrongen worden door de verstedelijking. Voor de ontwikke
lingsrichtingen in de bollenstreek is daarnaast nagegaan of sprake is van
aantasting van de toeristische functie (Keukenhof, bollenvelden en
bloemencorso). Zowel qua werkgelegenheid als toegevoegde waarde
voor de agrarische export alsook uit een oogpunt van toerisme
(drieillik bollenveldenl bloemencorso en Keukenhofl is de bollenstreek
van groot belang. Dat laatste geldt gelet op de ligging op de route
van Amsterdam/Haarlem naar de I<eukenhof met name voor de bij
Bollenstreek-Noord liggende bollenvelden.

In het Structuurschema Groene Ruimte wordt de bollenstreek
aangemerkt aJs een centrum van nationale betekenis. In opdracht van
LNV is door het Landbouw Economisch Jnstituut in 1995 een tweetal
studies uitgevoerd, respectievelijk de studie "functioneren centrum
bollenteelt" (LEI. mededeling 5421 en de studie "functioneren van
glastllinbouw-·centra onder stedelijke drllk" (LEI, mededeling 5411.
Daaruit blijkt dat bij een geringe extra verstedelijking (enkele honderden
hectares) geen noemenswaardige aantasting plaatsvindt van de
(inter)nationale centrumfunctie voor glastuinbouw en/of bollenteelt.
De nationale centrumfunctie is daarmee niet langer een differentierend
criterium zodat dit in afwijking van het gestelde in de startnotitie niet
meer bij de effectmefll19 is betrokken.
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Parameter

Gerneten wordt de afnarne door verstedelijking van de oppervlakte van
bestaand en voor glastuinbouw en bollenteelt besternd gebied. Dit naast
een eventuele aantasting van het drieluik Keukenhof, bollenvelden en
bloernencorso.

Het totale areaal bollen in de bollenstreek bedroeg in 19942364 hectare
lin 1985 was dat 2764 ha). In het streekplan Zuid-Holland-West becijfert
de provincie Zuid-Holland dat tot 2010 nog eens 146 ha. bollengrond
verloren za! gaan. Oat is ongeveer 10 hectare per jaar. Meer dan de helft
daarvan kornt voor rekening van woningbouw op nieuwe uitleglocaties.
In het noordelijke dee! van de bollenstreek zal verstedelijking altijd ten
koste gaan van het bollenareaal. Een nieuwe verstedelijkingsrichting
met een ruirntebeslag van ca 150 ha zou het bollenareaa! in de bollen
streek in 2010 met max. 7% extra doen afnemen ten opzicllte van 1995,
bovenop het reeds optredende autonorne verlies.

In zowel de noordelijke als de zuideJijke bollenstreek geldt dat sprake is
van een gemengde teelt van "zandbollenl/ zoals hyacint en dahlia's
(tezamen circa 800 hectare) waarvoor nauwelijks vervangende grond
beschikbaar is, omdat deze gebonden zijn aan grofkorrelig, kalkrijk en
goed ontwaterd substraat. Daarnaast rnaken bollen die minder kritisch
zijn t.a.v. de grondsoort zoals tulp, lelie en narcis (tezamen circa 1400
hal een integraal onderdeel uit van de vruchtwisseling.
De glastuinbouwgebieden en bollengebieden zijn met name aan de
hand van de provinciale streekplannen in kaart gebracht. Aan de hand
hiervan zijn de ontwikkelingsrichtingen op de onderstaande wijze
beoorcleeld.

Beoorde/ingsschaa/:

Score Illate V,,1I1 <J<lntastinq ....._-, geen of verwaarloosbare verdringing van de potentiele of actuele functie voor
~llas of bollen

0 kans op verdringing van de actuele of potentiele fllnctie VON glas of bollen,
doch ~Jeen van het toeristisch drieluik

kans op van bollenfllnctie en/of glastuinbollwfllnctie
en kans op , van het toeristisch drieillik

5.5 Kosten

De financiele uitvoerbaarheid van de a!ternatieven wordt bepaald door
cle investeringskosten en de exploitatiekosten van het openbaar vervoer,
De systematiek die gehanteerd is voor de globaJe kostenbepaling is
uitsluitend geschikt voor een onderlinge vergelijking van alternatieven
en geeft nadrukkelijk geen indicatie van de omvang van een
rijksbijdrage.

5.5.1 Hoogte investeringskosten

A. Woningen en bedrijfsterrein

Achtergrond

Maatgevend voor de investeringskosten zijn de te verwachten uitgaven
voor grondverwerving, infrastructuur en bodemsanering. Het (extra)
regionaal en strategisch groen dat samenhangt met elk van cle alter
natieven is buiten beschouwing gelaten, orndat hierover bij het op
stellen van het IMlER nog geen duidelijkheid bestond.
Voor het bepalen van de eventuele kosten van bodemsanering is geen
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bodemonderzoek uitgevoerd maar is er aileen op gelet of alternatieven
zijn gelegen in gebieden waarvan bekend is dat de bodem is vervuild.
Het RIGO heeft in opdracht van het ministerie van VROM een onderzoek
uitgevoerd naar de globale investeringskosten (Sievers, 1996a en
1996b).

Parameters

Bij de Leidse regio betreft de opgave hoofdzakelijk woningbouw en zijn
de excessieve kosten (uitgaand boven een normaal basisbedrag)
bepaald, uitgedrukt in guldens per woning. Bij de Rotterdamse regia
betreft het bedrijfsterreinen en zijn de kosten bepaald voor uitgeefbaar
terrein na aftrek van de te verwachten opbrengsten.
Bij het bepalen van de kosten voor infrastructuur is rekening gehouden
met de volgende kostenposten:

grondverwerving (jncl.land maken)
(exp Ioitatiegebon den) 0 nts Iuiting
ophoging, riolering, milieu (geluidwering), verlegging Jeidingen

Voor de Leidse regio is het tekort per woning berekend. Het tekort per
woning is het saldo van de investeringskosten, de opbrengsten en de
exploitatiesaldi. Er is uitgegaan van het 'BLS-referentieplan' (BesJuit
Locatiegebonden Subsidies). Het BLS referentieplan is gebaseerd op een
verhouding marktsector: socia Ie sector van 70%: 30%.
De verplaatsingskosten van het marine-vliegkamp Valkenburg zijn be
rekend door het ministerie van Defensie. Oat schat de kosten van
verplaatsing op basis van vervangingswaarde op totaal 555 miljoen.
Daarvan heef! 231 miljoen betrekking op gebouwen, 233 op werken
(infrastructuur en voorzieningen) en 91 miljoen op terreinen. Bij
verplaatsing naar een bestaand vliegveld moet minimaal rekening
worden gehouden met de helft van genoemde kosten t.W. 280 miljoen.
De provincie Zuid Holland raamt de verplaatsingskosten in totaal op ca.
250 miljoen en ziet bovendien bij verplaatsing mogeJijkheden voor
besparingen op exploitatielasten.

Beoorde/ingsschaal (Leidse regia):

Score tekoct in ""'ei"" pe, woninq
, 3.000·14.000

0 14.000" 25.000

25.000 . 36.000

Voor de alternatieven voor de bedrijfsterreinen in de Rotterdamse regio
is een investeringssaldo bepaaJd, waarbij het gaat om de opbrengst van
uitgeefbaar bedrijfsterrein na aftrek van kosten.

Beoordelingsschaal (Rotterdamse regia):

Score milioen p" h, poeitiel
............, 0.6

0 0.5

0.4

B. Infrastructuur

Achtergronden

Het is mogelijk dat de verschillende varianten een uiteenlopende
belasting van het vervoersysteem te zien geven. Hierdoor kan de
noodzaak tot extra investeringen ontstaan. Oit geldt zowel voar OV
infrastructuur als voor weginfrastructuur.
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Parameter

Parameter zijn de extra investeringen in infrastructurele voorzieningen.
Het gaat bij dit criterium zowel om extra investeringen in rail- als in
weginfrastructuur. In het geding zijn infrastructurele voorzieningen die
nu nog niet zijn voorzien in de bouwprogramma's en die redelijkerwijs
zijn toe te rekenen aan het locatiealternatief.

Op basis van de resultaten van het verkeersprognosemodel is nagegaan
waar en voor welke infrastructuur uitbreiding noodzakelijk is. Daarbij is
onder andere gebruik gemaakt van gegevens van het ROA. De
uitkomsten worden weergegeven in miljoenen guldens. Er wordt
gebruik gemaakt van een relatieve beoordelingsschaal. Het verschil
tussen de hoogste en de laagste waarde is verdeeld in drie gelijke
klassen.

Beoorde/ingschaa/:

Score in m"ioenen
+ o. 20

0 20· 40 ...•.......~..
40 ·60

5.5.2 Exploitatie openbaar vervoer

Achtergronden

Wat de exploitatie van het openbaar vervoer betreft is per alternatief
aangegeven wat de verandering van het exploitatiesaldo bedraagt van
het openbaar vervoer in de betreffende regio.
Voor het openbaar vervoer zijn doelstellingen geformuleerd met
betrekking tot de exploitatie. Zo geldt voor het stads- en streekvervoer
een kostendekkingsgraad van 50% terwijl voor het spoorwegvervoer
gestreefd wordt naar 100% (behoudens specifieke situaties). Nieuwe
ontwikkelingsrichtingen en nieuwe !ljnen dienen bij te dragen aan het
verbeteren van de kostendekkingsgraad. Het salda van exploitatiekosten
en reizigersopbrengsten levert informatie over de bijdrage aan de
verbetering van de kostendekkingsgraad. Voor de Rotterdamse regia
gaat het om bedrijfsterreinen en is dit criterium niet opgenomen.

Parameter

Bepaald is het saldo (per dag) van de extra reizigersopbrengsten en de
exploitatiekasten.
Met behulp van het verkeersprognosemodel is een berekening gemaakt
van het aantal reizigers dat gebruik zal maken van het openbaar vervaer.
Met deze cijfers zijn ook de reizigersopbrengsten door nieuwe reizigers
ten gevolge van de nieuwe locatie uitgerekend. Hiervoor worden de
opbrengsten bepaald van het aantal ritten en de lengte van de ritten die
de reizigers maken. Voor de exploitatiekosten voor de openbaar vervoer
voorzieningen ten behoeve van de nieuwe locatie zijn aannamen gedaan
inzake de standaardkosten die voor het gebruik van een bus en tram te
verwachten zijn. Hiervoor zijn naast de kosten per kilometer ook de
personeelskosten en het aantal in te zetten bussen van belang. Het gaat
daarbij am nieuwe opbrengsten en nieuwe kosten als gevolg van de
nieuwe ontwikkelingsrichting. Het saldo wordt afgerond op duizenden
guldens. Het verschil tussen de haogste en de laagste waarde wordt
verdeeld in drie gelijke klassen.
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Beoorde/ingsschaa/:

Score , pe'· dog in 9C"dens

+ 7000 tot 3000
.._-

0 3000 tol -1000

-1000 101 - 5000

5.6 Instandhouding flexibiliteit

Achtergronden

Getoetst is of een alternatief ook voor de peri ode na 2010 nog
ontwikkelingsmogelijkheden bezit. Voor de Leidse regio is beoordeeld of
de alternatieven nog met minimaal dezelfde omvang kunnen worden
uitgebreid, zonder dat er een bijzonder ongunstige situatie ontstaat op
een van de onderscheiden clusters (Ieefbaarheid, groen milieu, duur
zaamheid, economie en kosten). Bij de beoordeling van flexibiliteit zijn
geen criteria in beschollwing genomen die geen plaats hebben gekregen
in het toetsingskader.
Voor de Rotterdamse regio, waar de opgave aileen bedrijfsterreinen
betreft, is onder het criterium flexibiliteit ook de mogelijkheid beoor
deeld om na 2010 een gecombineerde ontwikkelingsriehting voor wonen
en werken te realiseren.

Parameters

Bij de beoordeling van de mate van flexibiliteit van een verstedelijkings~

richting zijn in principe dezelfde criteria in het geding als bij de
beoordeling van de effecten in de periode 2005-2010. Een uitgebreide
beoordeling van de doorgroeimogelijkheden in de periode na 2010 voert
echter te ver. Voistaan wordt met het vermelden van evidente verschil
len tussen de middellange en de lange termijn. Middeling van de scores
van de afzonderlijke aspecten heeft weinig zeggingskracht, zodat
volstaan wordt met een kwalitatieve beschouwing. Er wordt daarbij
gelet op:
a. de mate waarin er nog fysieke ruimte is voor verdere verstedelijking

in dezelfde richting
b. de mate waarin reeds beoordeelde criteria in de peri ode na 2010

naar verwachting evident afwijkend seoren t.o.v. de peri ode
2005-2010 lzoals weergegeven).
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HOOFDSTUK 6. REFERENTIESITUATIE EN EFFECTEN REGIO LEIDEN

6.1 LEEFBAARHEID

lElDSE REGIO

6.1.1.A REGIONAAL , e;gen ,e9;0}

GROTE POLDER SCORE: + VALKERHOUT SCORE: +
Referentiesituatie: Referentiesituatie:
Het gebied lig! zeer dieht bij het centrum vml leiden, De ontwikkclingsrichting Valkedwut ligt zeer dich! bij het
op 4 km nfsland. centrum van Leiden, op 5 kill afstancl.
Effecten: Effecten:
De ruirntebehoefte van het Leidse st"lclsgewcst wareft door de Met de ontwikkelin~Jsrichting VaJkerholit WQI'clt de behocfte
ontwikkel'ingsrichting Grote Polder binnen het stac!sgewest 8<ln woningen en beclrijfsterrein binnen het stadsgowest

RIJNSBURG SCORE: + HAARLEMMERMEER SCORE: •
Referentiesituatie: Referentiesitllatie:
De ontwikkelingsl"ichting lig! dieht bij het centrum van Leiden, Het gebied Iigt 17,5 km van het Leidse centrum.
op €len afstand V<ln 5,5 knl. Effecten:
Effecten: De ontwikkelingsl'ichting in de Haarlemmenileer li9t buiten
Met de ontwikkelingsrichting Rijnsburg wordt de Leidse behoefte het Leidse stmlsgewest.
opgevan~Jen in het Leidse

BOLLENSTREEK-ZUID SCORE: 0 BOLLENSTREEK·NOORD SCORE: -
Referentiesituatie: Referentiesituatie:
De Bollenstreek-Zuid ligt op een afstand van 8 km van het De afstand tot het Leidse centl"Um is 16 km.
centrum van Leiden. Effecten:
Effecten: Met de ontwikkelingsrichtin9 Bolienstreek-NoOI"d wordt de
De ontwikkelingsrichting in de zuidelijke bollenstreek kan nog net Leidse behoefte niet in het €ligen staclsgewest opgevangen.
tot het Leidse worden.

OVERLOOP HAAGLANDEN SCORE: - CONCLUSIES:
Referentiesituatie: De alternatiev€ln binnen de €ligen regia leveren vanzelfspre-
De VINEX-Iocaties liggen gemiddeld 16 km van het l.eiclse kencl de grootste bijdr<lge aan het regionaal dra<lgvlak.
centrum. Bollenstreek-Zuicl is van cle alternatieven buiten de regio de
Effecten: ongunstige.
De behoefte aan woningbouwlocaties en beclrijfsterrein
wordt in dit alternatief niet binnen het Leiclse stadsgewest

....=.,
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LEIDSE REGIO

SCORE: +

HAARLEMMERMEER SCORE: +
Referentiesitllatie:
In 2005 lEIl de Haal"lemmermeer een sterk voorzieningscentrum
hebben in de kem Hoofclclorp. De gemiddelde <lfst8nd van waning
tol voorzieningen in de best.:wnde kern Hoofdclorp is 3 km.
Effecten:
Hat ontwikkelen V,:Hl deze ontwikkelingsrichting zal een positief

______~_~f_~~_~_I.~,~~,~.~.,,:::!?,"I-'_I1_~_y_()_~_rzi en jngenr:.iy?__,!~ HooX~I_~_~,!2:.~....
BOLLENSTREEK-NOORD SCORE: +
Referentiesituatie:
Het gebied Bollenstreek-Noord ligt vrij ver af V<ln de oude
stadscentra van Leiden en Hamlem, respectievelijk 16 km
en 10 km. De afstancllot het nieuwe centrum van Hoofd
clarp is ongeveer 6 km.
Effecten:
De ontwikkelin9sl'ichting zal gezien de afstanci het meest

.... ~?_~i.~!_~_~~~ aan ~_,:"oorzi~I,: ..i!"lg:.~E!ivoya n__Hoof~_~_?!J~
CONCLUSIES:
Bij aile altern8tieven is spl'ake van een sterke mate v<Jn bUlldeling.
De 8fstand tot het meest nabije staclsgeweslelijk centrum is klein.
Aileen Bollenslreek-Zuid vonnt hierop een uitzondering.

1_

VALKERHOUT
Referentiesitllatie:
De ontwikkelingsl'ichting Valkerhout ligt zeer clicht bij het
centrulTl van Leiden, op 5 km 8fstand.
Effecten:
Gezien de zeer korte afstand tot het Cen!l"um V8n Leiden
zal cle ontwikkelingsrichting bijdragen aan het voorzieningen·
nivo V8n Leiden.-t-=-'-'

OVERLOOP HAAGLANDEN SCORE: +
Referentiesituatie:
Ypenburg ligt op ongeveer 5 km afstand van het H8agse centrum.
De binnensteclelijke locaties liggen vrij dicht bij de verschillende
stadscentra v<Jn H<Jaglanden.
Effecten:
De verschillende locaties wilen een positieve bijclrage <Jan de

_~!~_~_hillende stadscentra v~n_.~.~~.18nden lev~~~I_~ _

6.1.1.B _~_~_~!_,!_~~_j:l,_~ !?:,~~_~_§Y_~_~_~JEI~_~!_~_~_~_13 ~~!.~'ang.~.~,13_~i_?} _
GROTE POLDER SCORE: +
Referentiesituatie:
Het gebieclligt zeer clicht bij het centrum van Leiden, op 4 km
afstand.
Effecten:
Gezien de zeer korte afstand tot het centrum van Leiden z<ll de
ontwikkelingsrichting bijdl'agen aan het voorzieningennivo van het

_Leidse stadsge~~_~_t: ....._.,..__~ ._. ~...

RIJNSBURG SCORE: +
Referentiesituatie:
De ontwikkelingsrichting licht dicht bij het centrum van Leiden, op
een afstancl V8n 5,5 km. Er ligt ~Jeen ander voorzieningscentl'um in
de nabijheid.
Effecten:
De korte 8fsland van Rijnsburg lot het Leidse centrum leidt tot een

_E_?2!!~?_':'.~ t:>i.i.~~_~_~_~ 0.~~~. het v?_?!!.i_l;l_~_L~9_E)__~_~1_~VO van Le~~,.

BOLLENSTREEK·ZUID SCORE: 0
Referentiesituatie:
De Bollenstreek-Zuiclligt op een afstand van 8 km V8n het centrum
van Leiden. Er liggen geen andere stedelijke centra dichterbij.
Effecten:
Dit alternatief ligt in vergelijking met de andere altern<Jtieven het
verst van een stedelijk cenlrum af. Het Leidse centrum wi het
meest profiteren van cle ontwikkelingsl'ichtin~J Bollenstreek-Zuid.
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LEIDSE REGIO
-~----- ------,. --------- ---.-.,-----,-"'~----------

6,1,2 BEREIKBAARHEID GROENGEBIEDEN
,_ .._-,~- -- -------.- --- ------------- '""'_.-----~.._._---
GROTE POLDER SCORE: •
Referentiesituatie:
Gebied maakt onderdeel uit van een aantrekkelijk groengebied en
is goed bereikbaar (binnon 3 km) vanllit Zoeterwoude, Leiden en
Voorschoten,
Effecten:
Een val1uit bestaand stedelijk gebied goed bel'eikbaar en
aantrekkelijk groengebied wordt aan~Jetast.

VALKERHOUT SCORE: +
Referentiesituatie:
Gebied maakt woliswaar dcel uit V8n eon 8antrckkelijk
groengebied, maar dool' de aanwozighoid V8n de vliegb8sis is dit
niet toegankeJijk,
Effecten:
Aangezien eon th8ns nie! toegankelijk gebied wordt verstedelijkt,
worden hierdoor de l'ecre8tiemogelijkheden vanuit bestaand
stedelijk ~Jebied niet verminderd,

RIJNSBURG SCORE: 0
Referentiesituatie:
Gebied is vanllit Voorhout, Noordwijk, Katwijk, Rijnsburg en
Oegstgoost goed bereikbaar, maar door verspreide glastllinbollw
slochts matig aantrokkelijk,
Effecten:
Een vanllit bestaand stedelijk gebied matig aantrokkelijk
gl'oengebied gaat verloren.

HAARLEMMERMEER SCORE: 0
Referentiesituatie:
Gebiecl is een mBtig 8antrekkelijk groongcbied da! V8nllit
Hoofddorp en Nieuw Vennep goed boreikbaar is, In de westr8nd
van de Haarlemmermeer is groen (Haarlemmermeel'bos)
gerealisetHd met oon omv8ng van ongeveor 1000 hectare
{dee I 4 pkb SGR en partie Ie herziening streekplan ANZKG,
Haarlemmermeer!Schiphol, 1995},
Effecten:
Eon goed bereikbaar m8M matig aantrekkelijk groengebiecJ maakt
plaat-s VON ';ik;nn

SCORE: -BOLLENSTREEK-NOORD
Referentiesituaties:
Gebied is aantrekkelijk als groengebied en is good bereikbaar
vanuit Benncbroek en Hillegom,
Effecten:
Eon aantrekkelijk en oak goed bereikbaar groengebied wordt
8angetast door verstedelijking,

. ------~ ------------------
CONCLUSIE:
Voor de bewoners van bestaand stedelijk gebied treed! bij de
altern8tieven Bollenstreek-Noord en Zuid en Grote Polder het
grootstc verlies aan good bereikbare en aantrekkelijke
gl'Oengebieden op, Bij Valkerhollt en Haaglanden is elit verlies het
geringst

SCORE: -

SCORE: +OVERLOOP HAAGLANDEN
Referentiesituatie:
Aangenomen worelt elat de 50% die binnen hot bostaand stedelijk
gebiod wi worden gebouwd niet ten koste wi gaan van hot
groengebied, Op ontwikkelingsrichting Ypenburg waar de andere
50% zal neerslaan is een VINEX-bouwlocatie in ontwikkeling,
Effecten:
Voor het bestaand stedelijk gebieel en Ypenburg heof! de
':'_~:~tede_l_iJ~_i_,:_~ geen.~!~~ct, _,__. _

BOLLENSTREEK-ZUID
Referentiesituatie:
Hoewol er door verspreide bebouwing mindel' aantrekkelijke dolon
in voorkomen, bestaat het te verstedelijken gebied overwegend uit
aantrekkelijk gl'Oengebied dat good bereikbaar is voor Voorhout,
Noordwijkerhout, Sassenheim en Oegstgeost.
Effecten:
Aantl'ekkolijk groengebied dat vanuit bestaande beboLlwing

~~.9?_~_~1 bereikba~L_i~-,...ga~!..:Lore~ ~_
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LEIDSE REGIO

6.1.3 MARKTCONFORM

GROTE POLDER SCORE: + VALKERHOUT SCORE: +
Referentiesituatie: Referentiesituatie:
Stedelijke en groenvoorzieningen op korte afstane!. Weini~J Stedelijko on groenvoorzieningen liggen op korte afstand van de
arboidsplaatsen en good per OV of fiets bereikln18r. ontwikkelin9srichting 111881' I'elatief weinig arbeiclspl,lalsen in de
Effecten: ol11~j8ving.

Vcrschillcncle voorzieningen zijn nabij (+). Het gebied ondervindt Effecten:
eniqe geluidshinder door de n8bijheid van de A4, Het karakter van Stedelijke en gl"Oenvool'zieningen zijn dichtbij (+). Er is geen sprake
de oll!wikkelingsl'ichting kan aansluiten bij de kern Zoeterwollde van geur- of geluidshinder. Het karakter van de ontwikkelings·
(8.500 inw.) of bij Leiden (.J.). ~i~il~lt~~19(.~~n aansilliten bij de kern Valkenburg (3.600) of

RIJNSBURG SCORE:+ HAARLEMMERMEER SCORE: 0
Referentiesituatie: Referentiesituatie:
Dichtbij groenvoorzieningen (duinen) maar stedelijke In 2005 is 1000 ha groengebied gereed en l10eft Hoofcldorp een
voorzioningen op iets wotere afstand evenals de concentraties van goed voorvoorzienin~J8nniveali.Weinig arbeidsplaatsen bereikbaar
arbeidsplaatsen. met OV of fiets.
Effecten: Effecten:
Nabijheicl en bereikbaarheid van groen, stedelijke voorzienin9f:!n Voldoencle gl"Oonvoorzieningen en eentrllmvoorzieningen in de
en mbeiclspl,wtsen zijn goed ('f'). Enige geluidshinder ten gevolge nabijheid. maar mindel' mbeidsplaatsen (+).

van de wegen in het gebied. Het karakter van de Enige ge11lidshinder van Schiphol. Gekozen kan wOI'den voor een
ontwikkelingsriehting kan aansilliten bij de kern Rijnsbmg kleinsclHllig dorpskarakter of een stedelijk k<Hakter gezien de
(15.000 inw.i (,). ornvang van Ni en tezarnen (0).

BOLLENSTREEI(·ZUID SCORE: 0 BOLLENSTREEI<·NOORD SCORE: +
Referentiesituatie: Referentiesituatie:
Voldoende groenvoorzieningen in de nabijheid, mam geen Voldoende groen en stedelijke voorzieningen in de nabijheicL
stedelijke voorzieningen en arbeiclsplaatsen. Arbeidsplaatsen li990n niet in de nabijheid en zijn ook pel
Effecten: openba<H vervoel' niet goed te bereiken.
Wat de bel'eikbaarheid en nabijheid van de verschillende soorten Effecten:
voorzieningen en wel'kgclegenheicl betreft is het profiel van de Voldoendc woenvoorzieningen in de n<1bijheid. Het proliel van het
ol1twikkelingsriehting niet eellt goed (O). Daarentegen is 01· geen gebiecl is wat mindel' voor het zwnbod van werkgelegenheid (+).
spl'ake van hinder, en kan de ontwikkelingsrichting 8ansilliten bij DaMentegen wel"ken ontsluiting per spoor, de lig~Jing bij de kern
de kern VOOdlOlIt (12.500 inw.) {-~}. Hillegom (21.000 inw.l en het ontbreken van geillid- en gellrhinder,

Do'It'e} in de beoo.dolln9 meo (+).

OVERLOOP HAAGLANDEN SCORE: 0 CONCLUSIES:
Referentiesituatie: De alternatieven ontlopen elkaar slechts weinig. Aileen
Hoog voorzieningenniveau en vee I arbeidspla8tsen nabij. Haal"lemmermeer, Bolienstreek-,ZlIid en Haaglanden seoren door
Groenvoorzieningen zijn I'edelijk bereikb<1ar. eell curnlilatie van deelaspeeten iets mindel' gunstig.
Effecten:
Met n8111e de nabijheid van groen, stedelijke vool'zieningen en
wCI"kgelegenheid resulteert in een positieve score (+). De
versehillende billnensteclelijke loeaties wilen een steclolijk karakter

De ontwikkelingsrichting Ypenburg kan zowel een heel

van
als een srll{~t·baan kW'akter krijgen. Op Ybenburg is spn.,ke
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\fbeelding 6.1.4 Geluid - Leidse regia

•

-

bron: RIVM· VROM· TNO

•

-:I:

•

Haaglanden

Cumulatieve geluidsbelasling door (snel)wegverkeer, spoorwegverkeer,
vliegverkeer en bedrijven. De geluidsbelasting is gebaseerd op
modelberekeningen en uitgedrukt in de zogenaamde
Milieukwaliteitsrnaat (MKM).

•..

Valkerhout

/
I·

I
Bolienstreek·Noord

-
_EGENDA
::;umulatieve geluidsbelasting

:=J 0·50 MKM

:=J 50 - 65 MKM

> = 65 MKM
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SCORE: 0il- -LEIDSE REGID
~ -- --

6 1 4 VERSTORING
- -- --

GROTE POLDER
Referentlesltuatie
Open agrarlsch gebled Grenst aan A4, N 211 en een spoorlijn
(gelUldszone > 65 MKM; voar MKM zie hoofdstuk 5, crit 1.3). De
Hoge Snelheidslijn zal in 2004 in gebruik worden genomen. Deel 3
van de pkb HSL-Zuid voorziet in ondergrondse aanlcg, waardoor
de situatie m.b.t. verstoring niet verandert.
Effecten:
Valt averwegend in de MKMklasse 0·50 (score +), waarbij de
situatie kan verbeteren door de plaatsing van geluidsschermen.
Het verkeer op A4 beinvJoedt de luchtkwaliteit (score 0).
Extra verstoring als gevolg van 194.000 gewogen extra

auto_~LI_?met~.~~_.opni~~~?,_~.tosn~_I_,!:,egen(~_~.?re 0). ~i~,par. 5.1._~..

VALKERHOUT SCORE: 0
Referentiesituatie:
Door verplaatsing Vliegkamp verdwijnt de start· en landingszone
met de MKM-klasse > 65.
Effecten:
Valt overwegencl in de MKM klasse 0-50 (score +). De luchtkwaliteit
wordt nlet be'invloed door de A44 {score +l.
Aangenomen wordt dat de verbetering als gevolg van cle
verplaatsing van de vliegkampfunctie op de nieuwe locatie
gedeeltelijk teniet wordt gedaan.
Extra verstoring als gevolg van 211.000 gewogen extra
autokilometers op niet-autosnelwegen {score -l.

SCORE: +

SCORE: 0SCORE: 0RIJNSBURG
Referentiesituatie:
Het kassengebiecl heef! een MKM-klasse 50-65. Rijnsburg zelf en
een smalle zone langs de N206 valt in de MKM-klasse > 65,
Ongeveer twee derde van de ontwikkelingsrichting valt in de
MKM-klasse < 50.
Effecten:
De ontwikkelingsrichting valt overwegend in de MKM-klasse < 50

i, en de kans dat er 'Ill deze klasse wordt gebollwd is groot {score +l.
Door verstedelijking zal de geluidshinder door tuinbouwaktiviteiten
naar verwachting afnemen tot MKM-klasse < 50. De luchtkwaliteit
wordt niet be'invloed door snelwegen (score +).

Extra verstoring als gevolg van 204.000 gewogen extra
autokilometers op niet-aLltosnelwegen {score -J.

HAARlEMMERMEER
Referentiesituatie:
In huidige situatie va It de ontwikkelingsrichting buiten de
vrijwaringszone en de 35 Ke-contour, maar binnen de 20Ke-contour.
Van de ontwikkelingsrichting valt ongeveer 2/3 binnen de klasse 50
65 MKM en 1/3 binnen de klasse 0-50 MKM. Nieuw-Vennep en
Hoofddorp, alsmede de verbindingsweg hlertussen valt In de klasse
> 65 MKM. Als gevolg van de autonome ontwikkeling {5e baan
vanaf 2003} valt nog maximaal 10% van de ontwikkelingsrichting
binnen de 20 Ke-contour (zie voorts hoofdsl.5; crit. 5.1.3)
Effecten:
De ontwikkelingsrichting vall overwegend in de MKM-klasse 50-65
(score 0). De luchtkwafiteit wordt niet be'invloed door snelwegen
{score +l.
Matige extra verstoring £lIs gevolg van 188.000 gewogen extra

_"'~tok~_!Tleter~__9.P niet-al:~?~nelwe9~n {score O~:__

1

"-- BOLLENSTREEK-ZUID ---'SCORE: o' BOLLENSTREEK-NOORD

'
I Referentiesituatie: Referentiesituatie:

Voorhollt valt net binnen de 20 Ke-contOlIr van Schiphol en bij Gebled va It geheel buiten de 20 Ke-contour van Schiphol en
aanleg 5e baan net erbulten. Gebied ligt vrijwel geheel in de MKM- grotendeels binnen de MKM-klasse 50-65. De spoorlijn en wegen
klasse 50-65 en voor een zeer klein deel In de klasse > 65. De hebben een MKM > 65.
wegen en hel spoor hebben een MKM-klasse > 65. Effecten:
Effecten: De ontwikkelingsrichting va It overwegend in de MKM- klasse 50-65
De ontwikkelingsrichting va It overwegend in de MKM- klasse 50-65 en de kans dat in deze zone wordt gebouwd is groat {score: OJ.
(score 0). De be"invloeding van de luchtkwaliteit door de A44 is Geen be'invloeding van de 11Ichtkwaiiteit door snelwegen (score +l.

I verwaarloosbaar {score +} Geringe extra verstoring als gevolg van 150.000 gewogen extra

I
Extra verstorlng £lIs gevolg van 201 000 gewogen extra autokilometers op niet-autosnelwegen (score +).

~tokllomete~..2£.nlet-autosnelwegeniscore )__ _ "___ _ .... .. _..._. _

OVERLOOP HAAGLANDEN SCORE 0 CONCLUS1ES:
Referentiesltuatie De aanwezlgheld van Schlphol heef! een relatlef gennge IIlvloed op
Bestaand stedelijk gebied met voornamelijk langs de de verschillen tussen de alternatieven. Voorallawaai en
hoofdverbindingsassen een MKM-klasse > 65. Aanleg voorzien van luchtverontrelniging veroorzaakt door verkeerswegen zijn de
geluidsschermen langs de rijkswegen. De woongebieden vallen in oorzaak van de relatief gunstige score voor Sollenstreek- Noord.
de MKM-klasse 50-65. Ypenburg ligt naast twee
verkee rs knooppunten.
Effecten:
De kans dat in de MKM-klasse 50-65 wordt gebouwd is het grootst
(score 0). De luchtkwaliteit wordt beinvloed door de ligging van
Ypenburg naast twee verkeersknooppLinten (score -) en de L
luchtkwaliteit in het stedelijk gebied.
Matige extra verstoring als gevolg van 184.000 gewogen extra

.._autok~mete~_~_op nie!:.~ltosnelwege~..,\score O)~_._.. " ..,,_ ~_~_
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~fbee/ding 6.2.1 Ee%gie - Leidse regia

-- .-....-----,

Bollenstreek Noord

Bollenstreek Zuid

Rijnsburg

/

e1 /
Valkerhout /= ..., y

I

waardevolle tot zeer waardevolle vegetaties
(groolschafige calegorien)

waardevol tal zeer waardevol onbeschermd
gebied

verbindingslone Ecologische Hoofdslrucluur

Randstadgroenstructuur nieuwe projecten en
gebieden na 2000 (door provincie gepland)

vrij goede 101 zeer goede weidevogelgebieden~,....
~

illIJJJ

•
LEGENDA l

natuurgebled beslaand

~ natuurgebled gepland

• Aandstadgroenstructuur In mrichllng en gepland J

El

Grote polder

0
1

I, Ypenburg
. "I
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6.2 GROEN MILIEU

LEIDSE REGia

HAARLEMMERMEER SCORE: +
HABITATKWALlTEIT deelscore:+
Referentiesituatie:
Zeer geringe natuurwaarclen. Deel van gebied in stl"eekplan opge
nomen als groenontwikkelings gebied met primair een recreatieve
funktie en secundair een natuurontwikkelingsfunctie. In de periode
2005 en 2010 daaruit (nag) geen aktuele waarden ontwikkeld. Geen
weidevogelfunktie. Matig kansrijk voar antwikkeling tot oermoeras.
Effecten:
Directe en indirecte effecten op aktuele waarden verwaaloosbaar (.)
en ap potenties gering (0).
VERBINDINGSZONES deelscore:+
Referentiesituatie:
Goen verbindings20nes aanwezig of gepland.
Effecten:
Geen.

SCORE: +
deelscore:+

VALKERHOUT
HABITATKWALlTEIT
Referentiesituatie:
In zone tussen het vliegkamp en duinen enkele gebiedjes met
waardevolle vegetatie en waardevolle onbeschermde gebieden.
Geen weidevogel· functie. Randstadgroenstructuurproject in
uitvoering. Geen mogelijkheden voar natuurontwikkeling claar het
gebruik als marinevliegkamp.
Effecten:
Velwaarloosbare aantasfmg aktuele waarclen (+). Ten opzichte van
het marinevliegkamp heeft de bouw van woningen geen
toogevoegcl effect op de ontwikkeling van potentiele waarden
(score: +). Door verplaatsing van het vliegkamp nam een nieuwe
locatie kunnen elders nalllurwaarden worden a<l!lgetast. (bij
verplaatsing nam een bestaand vliegveld nietl.
VERBINDINGSZONES deelscore:+
Referentiesituatie:
Geen verbindingszones aanwezig of gepland.
Effecten:
Geen.

6.2.1 ECOLOGISCHE KWALITEIT

GROTE POLDER SCDRE, -
HABITATKWAUTEIT deelscore:-
Referentiesituatie:
Veenweiclegebied !TIet verspreid €len <lantal gebieden met €len
relatief grote oppervlakte w8Mdevoile vegetatie. Grotendeels vrij
goed tot zeer goed weidevogelgebiecl.
Kansrijk tot zeer" kal1srijk voar ontwikkeling oermoeras.
Effecten:
K<lns op aantasting grote oppervlakte met aktuele waarden (-).
Aant8sting gebied clat kansrijk tot zeer kansrijk is voar het
ontwikkelen van natuurwaarden (.).
VERBINDINGSZONES deelscore:+
Referentiesituatie:
Geen verbinclingszones aanwezig of gepland.
Effecten:
Geen.

:-....~~--~ ---- -~--~-~- ~---~-_ .. -
RIJNSBURG SCORE: -
HABITATKWALITEtT deelscore:-
Referentiesituatie:
Met name in het noardooslen vrij grote gebieden met waardevolle
vegetaties, bestaande natuurgebieden (Relatienota- en reservaats
gebied behorend tot PEHS} en ten oosten N206 goed tot zeer goed
weidevogelgebied. M<ttig kansrijk tot kansrijk voor olltwikkeling tot
oel"moeras.
Effecten:
Relatief grote k<tns op aantasting <tktueJe waarden (-}. Aantasting
potentiele waarden {OJ.
VERBINDINGSZONES deelscore:O
Referentiesituatie:
Ten widen van Noordwijk een verbindingszone.
Effecten:

_ Kle.i.fle kafl.~~ ~anta~_t~ver.bin?_i __flgsz<:fl_e_._ .~ __. .. _
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BOlLENSTREEK-NOORD SCORE: 0
HABITATKWALITEIT deelscore: 0
Referentiesituatie:
Verspreid in aantal vrij kleine loeaties is sprake van waardevolle
vegetatie. Ten oosten van Vogelenzang ligt een best<wnd
natuurgebiecL Geen weidevogelwaarden. Matig kansl'ijk tot kansrijk
vaal' ontwikkeling oermoeras of laagveenmoeras.
Effecten:
Relatief kleine aantasting aktuele waarde (O). Aantasting potentiele
(0) waarden.
VERBINDINGSZONES deelscore: 0
Referentiesituatie:
Verbindingszone aanwezig.
Effecten:
Kleine kans op aantasting verbindingszone.

CONClUSIE:
De kans op aantasting van eclogische waarden is het grootst bij de
alternatieven Grote polder en Rijnsbllrg, lerwijl deze het geringst is
bij Haaglanden, Haarlemmermeer en Valkerhout.

SCORE: 0
deelscore: 0

deelscore: 0

BOllENSTREEK·ZU1D
HABITATKWALITEIT
Referentiesituatie:
Seperkt aantal gebieden in corridor langs spoor met waardevolle
vegetatie, in noorden toekomstige Randstadgroenstrucluur. Ten
widen van Voorhout is een natuurgebied gepland. Geen
weidevogelfunctie. Matig kansrijk tot kansrijk vaal' ontwikkeling
laagveenmoeras/oermoeras.
Effecten:
Relatief kleine kans op aantasting van waardevolle vegetatie
(beperkte oppervlakte) (Score:O). Negatief effect op potentiele
waarden (OJ.
VERBINDINGSZONES
Referentiesituatie:
Verbindingszone aanwezig.
Effecten:

_~_I_~_i__~_~ ~_~_~_~ ?E_~~ntastinSL.':',~.r_l:>il_1_~I_i_~g~,~,~o~n~e~. ~~~ .. __ _.~~_.

OVERlOOP HAAGlANDEN SCORE: +
HABITATKWALITEIT deelscore:+
Referentiesituatie:
Schoud waardevolle vegetatie in kleine gebieden in Lage
Broekpolder, tangs Molensloot en Gooland (Iocatie Ypenburgl.
Geen weidevogelfunkties. Natuurontwikkeling geblokkeerd door
woningbouw op Ypenburg.
EHecten:
Bij verdiehting bestaand stedelijk gebied geen effeeten. Bij
Ypenburg gelet op geringe oppervlakte effecten op aktuele
waarden verwaarloosbaar (+). Ten opzichte van de reeds geplande
woningbouw heeft de ingreep goen toegevoegd effect op de
ontwikkelingsmogelijkheden voor de potentiele waarden (0).
VERBINDINGSZONES deelscore:+
Referentiesituatie:
Geen verbindingszones aanwezig of gepland.
Effecten:
Geen.
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4fbeelding 5.2.2.A Landschap 1 - Leidse regia
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lEIDSE REGIO

SCORE: •

SCORE: 0

HAARLEMMERMEER
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE SCORE: +
Referentiesituatie:
Geen Open ruimte of bufferzone.
Effecten:
Geen aantasting van hot Groene Hart of bufferzone.
LANDSCHAP SCORE: +
Referentiesituatie:
Open landschap met aan westzijde bos en cuJtllurhistorische
waarden langs de rand van de droogmakerij (ringdijk en -vaart,
genieclijk, forten, windmolens, e.d.) maar ook in de vorm van ter
plekke aanwezig gaaf voorbeeld van rationele verkaveling. In de
noordwestkant is een strategisch groenproject voorl.ien.
Effecten:
Er vindt geen aantasting van het nationaal landschapspatroon
plaats en geen aantasting van in provinciale plannen als bijzonder
cultuurhistorisch landschap aangecluid gebiecl {+). Er worclt geen
GEA-object aangetast (+) en ook geen van archeologische waarden
(+). Aantasting agrarisch gebiecl en kans op aantasting van de

.__"~. .~,- ,,... .~~ .. ..~. ... _gepl~.r.~.de groE!non~~ikkeli_~9szon?JQ!.:._.~,- ...., ~.

~ 2 OPEN RUI.!V'TEN, BUFFER~ON~S EN LANDSCHAPPELlJKE KWALlTEIT__ __ _ .

I ~~OTE POLDER VALKERHOUT
OPEN RU1MTE/BUFFERZONE SCORE - OPEN RUIMTE/BUFFERZQNE
Referentiesituatie: Referentiesituatie:
Gebied maakt lowe I deel uit van een Open ruimte (Groene Hart) Gebied beslaat een groat gedeelte van de bufferzone Leiden - Den
als een bufferzone. Haag.
Effecten: Effecten:
Aantasting van het Groene Hart. De afstand tLissen cle Leidse regio Alternatief ligt vrijweJ geheel in de bufferzone Leiden/Den Haag die
en Zoetermeer wordt verkJeind waardoor cle kans bestaat clat het hierdoor wordt verkleind.
gabied dal van het Groene Hart wordt afgezonderd grater is clan LANDSCHAP
het feitelijke ruimtebeslag van het aJternalief. Daarnaast ligt het Referentiesituatie:
gebied deels in een bufferzone. Vliegveld Valkenburg is in cultllurhistorisch opzicht waardevol
LANDSCHAP SCORE: - (aangemerkt als cultuurhistorisch monument ult periode 1850-1945
Referentiesituatie: in Streekplan Zuid-Holland West). PlaatseJijk hoge archeologische
Open, grootschalig gebied met karakteristieke lintbebouwing en waarden. Geplande aanleg randstadgroenstructllur.
een molenbiotoop, het GEA object Weipoort, een kreekruggen- Effecten:
patroon dat de Grote Polder, Westbroekpolder en Oostbroekpolder De ontw'lkkelingsrichting valt niet binnen het Nationaaf
beslaat. Tevens is het gebied in het streekplan Zuicl-Holland West Landschapspatroon of binnen het door cle provincie aangewezen

i aangemerkt als een gebied met historische waarde uit de periocle gebied voar fandschapsbehoucl. Aantasting van cultuurhistorische
, 1850,1945. In het streekplan is het widelijk deel aangewezen als waarden die in het streekplan zijn aangegeven {OJ. Geen aantasting

agrarisch gebied met natllurwetenschappelijke en landschappelijke GEA-objecten {+). Kans op aantasting gebiedjes met hoge
waarde. Het noorclelijk deel is aangewezen als agrarisch gebied. archeologische waarde is verwaarloosbaar (+). Aantasting agrarisch
Effecten: gebied {OJ.
Geen aantasting van het nationaal Landschapspatroon, wei Bij verplaatsing van het vliegkamp naar een nieuwe locatie kunnen
aantasting van de in het Streekplan Zliid-Holiand West aangegeven landschappelijke kwaliteiten worclen aangetast.
cultuurhistorische waarclen (O). Kans op aantasting van een groot
deel van het GEA-object Weipoort (-).
Geen aantasting van archeologische waarden (+). Kans op
aantasting van agrarisch gebied {gedeeitelijk} met landschappelijke

~~.0atuu~_~~~f.l.~_chap~.~lijke~.~rde J_·I_._ .. _
RIJNSBURG
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE SCORE: +
Referentiesituatie:
Geen Open ruimte of bufferzone.
Effecten:
Geen aantasting van het Groene Hart of in een bllfferzone gelegen
gebied.
LANDSCHAP SCORE: +
Referentiesituatie:
Stadsrandwne, overgang naar landelijke zuidelijke bollenstreek.
Effecten:
Geen aantasting van cultuurhistorisch landschap, nationaal
landschapspatroon of door cle provincie aangewezen landschap
clat behouden client te worden (+), Er is geen aantasting van een
GEA~object {+), geen aantasting van archeologische waarden (+).

Aantasting van kassengebied en kans op aantasting van agrarisch
gebied met hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke
waarden (0).
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Afbeelding 6.2.2. B Landschap 2 - Leidse regio
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BOLLENSTREEK,ZUID
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE SCORE: +
Referentiesituatie:
Geen Open rllimte of bufferzone aanwezig.
Effecten:
Geen aantasting van in het Groene Hart of in een bufferzono
gelegen gebied (+).

LANDSCHAP SCORE: 0
Referentiesituatie:
Gedeeltelijk ontwikkeld als woongebied. Voorts landschap met
afwisseling van strandwallen en strandvlaktes met aan westzijde
duinlandschap met relatief vee I oude lanclgoederen. Een deel van
de bollenvelden hebben in cultuurhistorisch opzicht een bijzondere
kwaliteit.
Effecten:
Geen aantasting nationaal Landschapspatroon, wei mogelijke
aantasting van de in het streekplan Zuid-Holland West
aangemerkte, cultuurhistorische waarde in de Zwetterpolder en het
molenbiotoop (O). Er is geen GEA-object in de ontwikkelings
richting aanwezig (+). Kans op aantasting archeologische waarden
is verwaarloosbaar (+). Aantasting waardevol bollenlanclschap en
agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwetenschappeJijke
waarden (0)

OVERLOOP HAAGLANDEN
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE SCORE: +
Referentiesituatie:
Geen Open rllimle of bufferzone aanwez"lg.
Effecten:
Geen
LANDSCHAP SCORE: +
Referentiesituatie:
Verdicht stadslandschap met cultllmhistorische waarden
(ondermeer landgoedorenzone noordzijde, beschermd stadsgezicht
Voorburg en gebied tussen Nootdorp en Rijswijk <tangewezen als
bijwnder monument uit periodc 1850-1945 in het Monumenten
Inventarisatieprojekt 1993), archeologische waarden en
a<lrdkundige waarden in directe omgeving (GEA-object
Zoetermeersche polder). In de referentiesitu<ltie is deze
ontwikkelingsrichting verstcdelijkt.
Effecten:
Geen aantasting nationaal Landschapspatroon of door provincie
aangewezen gebied voor landschapsbehoud (+). Er wordt t.o.v. de
geplande verstedelijking geen kans op aantasting GEA-objekt
toegevoegd (+), geen aantasting archeologische waarden (+). Geen

~ aantast~!1l__I_~ndsc.!~.appelij.~~~~~_?evol .~.lIitenge~~~~. {+_I .__... _
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BOLLENSTREEK·NOORD
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE SCORE: +
Referentiesituatie:
Geen Open ruimte of bufferwne aanwezig.
Effecten:
Geen aantasting van het Groene Hart of in een bufferzone gelegen
gebied (+).

LANDSCHAP SCORE: 0
Referentiesituatie:
Landschap met afwisseling van strandwallen en strandvlaktes met
aan westzijde duinlandschap en aan oostzijdc droogmakerij
(Haarlemmermeer). Er zijn oude landgoederen aanwezig en ook
heeft een deeI van de bollenvelden in cliltuurhistorisch opzicht een
bijzondere kwaliteit. Plaatselijk is een terrein met hoge
archeologische waarden aanwezig.
Effecten:
Aantasting van het nationaal L<lndschapspatfoon (-). In het
streekplan zijn voor dit gebied geen te beschermen
Cllltliurhistorische waarden opgenomen. Kans op aantasting van
het GEA-object omgeving Keukenhof is door ligging en geringe
overlap met de ontwikkelingsrichting aanwezig, doch
verwaarloosbaar (+). Kans op aantasting archeologische waarden is
verwaarloosbaar (+). Aantasting van waardevol bollenlandschap en

(-).

CONCLUSIES
OPEN RUIMTEN/BUFFERZONES:
Aileen bij Grote Polder en Valkerhout is er sprake van een
aantasting.
LANDSCHAP:
Door een cumulatie van deelaspecten scoort het altern<ttief Grote
Polder het meest negatief, terwijl Rijnsburg, Haarlemmermeer en
Haaglanden het meest pos'It"lef uit de bus komen.



4fbeelding 6.3. 1 Hoofdinfrastructuur - Leidse regio
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6.3 DUURZAAMHEID

.~--_.._--

SCORE: 0

SCORE: -

VALKERHOUT
Effecten:
OVen fiets SCORE: •
Door ongunstige fietsafstand tot leiden is aandeel fietsgebruik
gering (26%) terwiji het openbaar vervoergebruik eveneens beperkt
is {SOlo): totaal 31%.
Automobiliteit
140.000 autokm extra/dag.
Met hetzelfde QV- en fietsgebruik als Rijnsburg komt Valkerhout
er toch wat positiever uit, door een wat gunstiger bestemmings
patroon (kortere ritlen doordat Valkerhout dichter bij Den Haag
li~n1.: .,~., ~

HAARLEMMERMEER
Effecten:
OVen fiets SCORE: 0
Voor interne verpiaatsingen is fietsgebruik relatief hoog (aandeel
32%), Ondanks hoogwaardig niveau (vrije busbaan) blijft aandeei
openbaar vervoer beperkt (6%): totaal 38%.
Automobiliteit
17~.000 autokm extra/~a_£l_. _

BOLLENSTREEK-NOORD
Effecten:
OVen fiets SCORE: +
Profiteert van goede ligging aan het spoor in combinatie met een
matige ontsluiting per auto waardoor het aandeel openbaar
vervoer (14%} hoog is en oak de fiets (33%) een goed alternatief
vormt voor de auto: totaal 47%.
Automobiliteit SCORE:+
90.000 autokm extr<l/dag. Zelfde factoren resulteren eveneens in

___~~rel~~_~_! gering _~_~~_~al auto~_ilc:.meter~.

CONCLUSIES:
De versehillen tussen de alternatieven (m.n. automobiliteit) worden
grotendeels bepaald door de nabijheid van een spoorlijn. Van de
alternatieven aan het spoor ondervindt Bollenstreek - Zuid echter
coneurrentie van het nabijgelegen hoofdwegennet waardoor aileen
Bollenstreek-Noord gunstig scoort. Van de niet-spoorwegiocaties

. seoort Valkerhout het gunstigst door de nabije ligging van
I Den Haag. Djt laatste effect wordt bij Haaglanden weer teniet

______LJiedaan dogL9.~directe()_ntsluiting_~~vanop het hoo!9_':""~Q.enn~ _

SCORE:

LEIDSE REGIO
---.,,---

6.3.1 MOBILITEIT._--- ...._-_.
GROTE POLDER
Referentiesituatie: zie afb. Hoofdinfrastuctuul"
Effecten:
OVen fiets SCORE: 0
Beperkl aancleel openbaar vervoer (7%) en redelijk aandeel
fietsgebruik (30%): totaal 37%. Oit resulteert in een middenpositie.
Automobiliteit SCORE: •
180,000 autokm extra/dag. Het hoge aantal autokilometers hangt
samen met de directe ontsluiting ap de A4.

RIJNSBURG
Effecten:
OVen fiets SCORE: "
Minder gunstige afstancl tot Leiden; zowe! fietsgebruik (26%} als
aandeel openbaar vervoer (5%) gelijk aan clat van Valkerhout:
totaal31%.
Automobiliteit
~_~O.OOO ~L1tokm extra/clag. '", ..~'" ... ...~
BOLLENSTREEK-ZUID
Effecten:
OVen fiets SCORE: 0
Aandeel openbaar vervoer (9%) en Hets (28%} in midden
positie: totaal 37%.
Automobiliteit
170.000 autokilometers extra/dag.
Oit alternatief is aan het spoor gelegen, maar ondervindt ook
duidelijke concurrentie V<ln het nabijgelegen hoofdwegennet.

: OVERLOOP HAAGLANDEN
i Effecten:
. OVen fiets SCORE: 0

De zeer goede auto-ontsluiting op het hoofdwegennet levert
een minder goede coneurrentiepositie op voor OV {8%} en
fiets (28%): totaal 36%. Oit ondanks de aanwezigheid van
de tram en de beperkte fietsafstand tot Den Haag.
Automobiliteit SCORE:

__180.00~.~utokm _?_~_t~Et~ .~ " .... _
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lEIDSE REGIO

6.3.2 VERSPllliNG

GROTE POLDER SCORE:
Referentiesituatie:
Ophoogzand: Veen-kleigebied met een maaiveldligging op
1,6 m -NAP. Polderpeil 2.0" NAP.
Effecten:
Sehoefte aan ophoogzand ca. 1.10 m (score -}.
Ontwikkelingsrichting ligt geheel buitenstedelijk (score-).

RIJNSBURG SCORE: -
Referentiesituatie:
Maaiveldhoogte varierend van 1,0 m NAP tot 0,5 m . NAP.
Polderpeil 0,75 tot 0,90 m - NAP.
Effecten:
Hoogte benodigd ophoogzand ca. 1,10 m. (score-).

,De ontwikkelingsric~~~_Il§L~igt geheel b~~,!.!.~_~_~_t_~_~_~_~ijk (score -).

BOllENSTREEK·ZUID SCORE: .
Referentiesituatie:
Ophoogzand: afwisselencl zandige ondergrond danwel veen.
Gemiddelde maaiveldhoogte 0,2 tot 0,4 m -NAP. Polderpeil 0,75 tot
1,00 beneden NAP.
Effecten:
Senodigde hoogte ca. 0,8 m (score OJ. De ontwikkelingsrichting ligt
_geheeL_~__LI_i~~_nstedelijk (score.. ).

OVERlOOP HAAGlANDEN SCORE: °
Referentiesituatie:
Ypenbllrg heef! wisselende bodemsamenstelling van veen tot zand
met een maaiveldhoogte van 3,5 tot 4,0 m -NAP. Het polderpeilligt
op 4,5 m -NAP.
Effecten:
Ypenburg heef! een laag ophoogzand nodig van ca. 0,65 m
(score: OJ. Verondersteld wordt dat bij de binnensteclelijke
uitbreiding geen ophoogzand noclig is. Wat bet ref! ruimtegebrllik
ligt de ontwikk~li.ngsrichtingdeeIs binnf)_~3!_~?delijk {score S!2:......
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VALKERHOUT SCORE: -
Referentiesituatie:
Ophoogzand: Zeekleigebied met maaiveldhoogte 0,2 NAP en
0,2 -NAP. Polderpolder 0,8 tot 0,95 -NAP.
Effecten:
Ongeveer 0,65 m ophoogzand nodig (score:O). Ruimtebeslag op de
bestaande vliegbasis, mogelijk daarbuiten (score:O).
Verplaatsing van het vliegkamp naar een nieuwe locatie leidt tot
extra rui~~.~beslag. Ook bestaat d_E< ~~ns da~.?'p~.?ogza0_~dig is.._

HAARLEMMERMEER SCORE: 0
Referentiesituatie:
Kleibodem met maaiveld 4,6 m -NAP. Polderpeil 6 m -NAP.
Effecten:
Geen behoefte aan ophoogzand {score: +}. Ontwikkelingsrichting
ligt geheel buitenstedelijk (score: -).

BOLLENSTREEK·NOORD SCORE: •
Referentiesituatie:
Ophoogzand: zandige ondergrond met een maaiveldhoogte tussen
0,1 en 0,4 m "NAP. Polderpeil tussen 0,8 en 0,9 m -NAP.
Effecten:
Behoefte aan ophoogzand ca. 0,85 m. (score 0).
De ontwikkelingsrichting ligt geheel buitenstedelijk (score -).

CONCLUSIE:
Het alternatief overloop Haaglanden scoort als enige positief op
ruimtebeslag, maar vergt een grate hoeveelheid ophoogzand
waardoor het, net als Haarlemmermeer, dat geen ophoogzancl
nodig heeft, in totaal matig scoort. De overige alternatieven scoren
op beide deelaspecten mindeL



Albee/ding 6.3.3.A Milieubeschermingsgebieden - Leidse regia
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\fbee/ding 6.3.3.8 Watersvstemen - Leidse regia

Bollenstreek Noord

Bollenstreek Zuid
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SCORE: 0·1- VALKERHOUTReferentiesituatie:
Gebied met algemene milieukwaliteit. Bodem bestaande uit klei en
veen op oude duin- en strandafzettingen. Ondiepe tot matig d'lepe
grondwaterstand; gerniddeld polderpeil tel' plaatse van vliegveld
grotendeels gehancll1aafd op 1.00 m - maaiveld. Klein deeI
potentieel kwelgebied.
Effecten:
A. Ontwikkelingsrichting deels gelegen in
milieubeschermingsgebied (O).
B. Deels gelegen in kwelgebied (0) en geen lozingen met kans op
schadelijke effecten (+). Deelscore 8:0.

...-S_Q_~~~.<:>ena~~p_~_~~?_~~!~one_~r?nc:!l~.l.: ...., _
HAARLEMMERMEER SCORE: 0
Droogrnakerij met <lgrarische functie en algemene milieukwaliteit.
Bodem be staat L1it zware klei. Diepe grondwaterstand ( 1m-1.5 rn
rnaaiveldl. Potentieel kwelgebied met kans op zoet water.
Effecten:
A. Geen miliellbescherrningsgebied aanwezig (+)

B. Aantasting van potentieel kwelgebied (.) en geen nadeJige
effecten van lozing (+). Deelscore B: O.
C. Geen toename van oppervlakte schone bodem (-).

SCORE: +

LElDSE REG 10
- --~-------~--------.------------ ----_...~~------ ..-"
6.3.3 BASISCONDITIES VOOR TOEKOMSTIGE FUNKTIES

--..._-- ---._. - ----._-- -------,--------- ----- _.__ .

GROTE POLDER SCORE: .
Refere ntiesitu ati es:
Veenweidepolderlandschap met ondiepe gronclwaterstanden.
Geen kwel of wegzijging van betekenis. Deels is algemene
milieukwaliteit afgestemd op landbouwkundig gebruik met
lanclschaps- en (waterafhankelijke) natuurwaarden. Grotendeels
ecologisch <l<lI1dachtsgebieci met aquatische waarden.
Effecten:
A. Ontwikkelingsrichting gelegen in miliellbeschermingsgebied (-).
B. Nallwelijks kwel- of infiltr<1tiegobiecl (+), wellozingen met kans
op schadelijk effect (.). Deelscore 8:0.

. C. Geen toename opperVli.1kte schone bodem (-).

f-- RIJNS·BUR-G'-'----- ~---------_.._..--

Referentiesituatie:
Gebied met algemene miliellkwaliteit en deels met aqLwtische
w<1arde. Bodem van klei en veen op oude duin- en
strandafzettingen. Klein deel inzijggebied; overigens geen kwel of
inzijging van betekenis.
Effecten:
A. N<lUwelijks milieubeschermingsgebied in ontwikkelingsrichting
(+).
B. Nauwelijks in kwel- of infiltratiegebied (.j.) of lozing vanuit de
vcrstedelijking met vervuilende effeeten (0). Deelscore B: +.
C. Vergroten oppervlak schone bodem tel' plaatse van huiclige
bollenteelt en glastuinbouw, terwijl ervan uitgegaan wordt dat
deze vervuiling in gebieden waarnaar deze functies verplaatst
worden kan worden voorkomon (0).

BOllENSTREEK-ZUlD SCORE: 0
Referentiesituatie:
Agrarisch gebied (deels bollenteeltl met n<ltLiur en landschaps
waarde. Aigemene miliellkw<lliteit met deels een waterkwaliteit
gericht op de aquatische waarden. 8odemopbouw varierend van
(veen op) oude duin· en strandafzettingen naar klei op veen.
Ondiep tot matig diepe grondwatel·stand. Geen kwel en wegzijging
van betekenis.
Effecten:
A. Deels gelegen '111 milieubeschermingsgebied (O).

B. Geen kwel- of infiltratiegebiecl (+), maar wei lozingen met kans
op enige vervuilencle effecten (O). Deelscore 8:0.
C. Vergroting oppervlak schone bodem bij verplaatsing bollenteelt
(0).

,,~------,---------~.~- --"'------ ~""---- ...--------~.
OVERlOOP HAAGlANDEN SCORE: +
Referentlesltuatie:
Gebied met algemene rnilieukwaliteit. (50% bestaand stedelijk
gebied en 50% Ypenburg).
Effecten:
A. Geen rnilieubeschermingsgebieden aanwezig (+).
B. Geen kwel- of infiltratiegebieden (+), noch schadelijke effecten
door lozing (+). Deelscore B: +.
C.Enige toenarne van de oppervl<lkte schone grond door opheffing
van het vliegveld (Ypenbllrgl en bodemsanering in bestaand

__s~ed~l_i.i~El_!)iec! __(_~"", ",,_.. .. .. __~"''' "

BOllENSTREEK-NOORD SCORE:+
Referentiesituatie:
Aigemene milieukwaliteit afgestemd op landbouwkundig gebruik
(met name bollenteeltl. Ondiepe tot rnatig diepe grondwaterstand.
Bodem bestaande uit veen op oude duin- en strandafzettingen.
Geen kwel of wegzijging van betekenis.
Effecten:
A. Geen rnilieubeschermingsgebieden aanwezig {+).

B. Geen kwel- of infiltratiegebieden (+), wei enige nadelige effecten
door lozingen (0). Deelscore B:O.
C. Aanzienlijke toename oppervlak schone bodern bij verplaatsing
bollenteelt (+).

CONCLUSIES:
Enkele alternatieven liggen (deels) in milieubeschermingsgebieden.
In vele gevallen wordt het watersysteem in enige mate aangetast
door li99in9 in kwellinfiltratiegebieden of door ligging in of nabij
kwetsbare watersystemen. In de Bollenstreek (m.n. Noord) en
Rijnsbllrg vindt er een verbetel'ing pla<lts door toename van de
appervlakte schone grand. Aile deeleffecten tezamen resulteren in

~
en positieve beoordeling van 8oIJenstreek·Naorcl, Rijnsburg en

Haag/anden (+l, gevolgd door Bol!enstreek·Zuid. Valkerhout en
Ha<lrlemmermeer, terwijl Grote Polder het laagst scaort (-).

- ---"-------""------...-----_...-----_.---,,,--------,,----------,,..__..
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;.4 ECONOMIE

SCORE: +VALKERHOUT
Effecten:
Het alternatief zorgt voor extra belasting op de A4 en de A44,
gewogen komt dit lIit op 300 extra motorvoerWigen in de spits.

HAARLEMMERMEER SCORE: +
Effecten:
Het alternatief zorgt voor een extra belasting op de A4 en de A9,

gew~~_~_~_~~~..~.~,~t __,:li~ __?p 200 eX~I~a moto~_~_?~_~~.~i~_~n in d~ spits~

BOLLENSTREEK-NOORD SCORE: +
Effecten:
Het alternatief zorgt voor extra belasting op de A4 en de A44,

_ gewoQ,~_~,_.komt dit__~!_t__9P 100 e~_t_r~ moto~.~.?ertlliQ_~_I::...!.~_:L~ __~pits:.~,"

---_ ..._--------_ ... _-._._--_._ .. _--

LEIDSE REGID
.. ,- .._-------.~- ----------- .'"._------".- --------- .-,.,,-,-----

6.4.1 BEREIKBAARHEID ECONOMISCHE CENTRA.._-----------_...
GROTE POLDER SCORE: 0
Referentiesituatie:
zie afb. 6.3.1 Hoofdinfrastructuur
Effecten:
Het alternatief zorgt voar extra belasting op de A4 en op de Nl1,
gewagen komt dit uit op 800 extr8 motorvoertuigen in de spits op

51_~ __tyy_ee zwaarst b~la~te weg":.~_~~~_n_._~..,.

RIJNSBURG SCORE: 0
Effecten:
Het alternatief Z0I"9t voor extra belasting op de A4 en de A44,

_~_~':1\1_9_~en komt ~~!,yi!__op 600 e~~~.'"~otorvo_~_~!_~igen..!"~~.~~~ __~E~.,.
BOLLENSTREEK-ZUID SCORE: 0
Effecten:
Het altematief zorgt vaor extra belasting op de A4 en cle A44,

...2_~_~_~.Qen komI eli! l!_i_t 9J?~~.)(_!~_~ motorvoer~,l:.!gen in de__~pi_ty:__

OVERLOOP HAAGLANDEN SCORE: .
Effecten:
Het alternatief leidt tot extra belasting op de A4 en de A 12,
gewogen komt dit lIit op 1200 extra motorvoertuigen in de spits.

CONCLUSIES:
Haarlemmenneer is op een aantailliteeniopende bestemmingen
georienteerd (Haarlem, Leiden, Schiphol en Amsterdam), Auto's
gaan elus slechts voor een cleel via de A4 richting Amsterdam.
Bollenstreek-Noorcl en Valkenbllrg zUn relatief ver van de A4
gelegen. HaaglandenlYpenburg (dat rechtstreeks ontsloten is
veronclersteld op cle A12) levert de grootste aantallen
snelweggebruikers op. Oak Grote Polder kent, met zijn
rechtstreekse aansluiting op de A4 een tamelijk groat OIOIntal

_~_~eggebr~.~~_~_~_,_. _. ." ~, __
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r--------~. --------------
! lEIDSE REGIO

f~~~~EEC~~~~~1~'~-HE STRUCTU~~==-·---SCORE:---- VAlKERHOUT

Nationaal: +
Regionaal: +

------------

SCORE:
Nationaal:
RegionaaJ:

Referentiesituatie:
Gesitueerd op centrale positie Randstad, in directe nabijheid
Leiden, aan A4 (Den Haag-Amsterdam) en N11. Sluit aan op
woningbollw- en bedrijfsloeaties in kern Zoeterwoude. Potentievol
gebied, met name voor transport- en distributieaktiviteiten en
zakelijke dienslverlening waarop de arbeidsmarkt van de Leidse
regia goed aansluit.
Effecten:
Grote potentie (72%) in het genereren van extra arbeidsplaatsen en
Bruto Toegevoegde Waarde. Potentiele overlooplocatie voor
Schiphol·gerelateerde bedrijvigheid, die goed seoort m.b.t.
versterking van de nationale eoneurrentieposilie.

Referentiesituatie:
Geen direete aansluiting op A44. De situering ten opziehte van
zllidelijk deeI Randstad niet gunstig. Wei in direete nabijheid
tuinbouw"gelieerde aktiviteiten. In relatieve nabijheid bio-science
park Leiden.
Effeeten:
Draagt met name bij aan handelsactiviteiten en is in redelijke mate
in staat om de regionale werkgelegenheidsontwikkeling te
aeeommoderen (potentie 65%). Door verplaatsing van het
marinevliegkamp wilen er echter 1100 direkt en indirekt daaraan
verbonden arbeidsplaatsen voor de regio veri oren gaan zodat de
score toeh negatief eindigt. Seoort gelet op ongunstige Iigging, ook
niet p~~.!~9..E...9_eversterking van de n.::tion~le ~nellrrentiepositie.

RIJNSBURG SCORE:
Nationaal: 0
Regionaal: 0

HAARLEMMERMEER SCORE:
Nationaal: +
Regionaal: 0

Referentiesituatie:
In directe nabijheid tllinbouwgebied en tuinbouw·gebonden
bedrijvigheid (veiling). Verdere uitbreidingsmogelijkheden zijn
beperkt. Ontsluiting via A44 in noordelijke riehting goed, in
widelijke riehting slecht. Is derhalve met name van belang voor
tuinbouw gelieerde bedrijvigheid. Minder geschikt voor industrie,
overige transport & distributie.
Effecten:
Sterk verbonden aan ontwikkeling tuinbouw (geJieerdel
bedrijvigheid. Potentie voor het genereren van arbeidsplaatsen en
BTW 62%. Ten aanzien van versterking van de nationale
eoncurrentiepositie seoort deze ontwikkelingsricl1ting neutraal.

BOlLENSTREEK·ZUID

Referentiesituatie:
Ontwikkelingsriehting is in principe gereserveerd voor luehthaven
gebonden bedrijvigheid. Gunstig gesitueerd ten opzichte van
mainport Sehiphol en A4. Kan overloopfunetie voor Leidse regio
vervullen. Gesehikte loeatie voor transport & distributie,
kennisintensieve bedrijvigheid en zakelijke dienstverlening. Zal
concurrentie ondervinden van groot aantal harde en zachte plannen
in nabijheid Schiphol.
Effecten:
Redelijke potenties in het genereren van werkgelegenheid en Bruto
Toegevoegde Waarde (61'7'0). Met name de positionering ten
opzichte van Mainport Sehiphol is gunstig met betrekking tot de te
aceommoderen leidse bedrijvigheid. Seoort met name goed ten

c::- --t_~'-~_~3ien van ver.~terkjng nationale co..n._~,~L~enti:~p~o~s,;_t~;e~ ~---j

SCORE: BOlLENSTREEK-NOORD SCORE:
Nationaal: Nationaal:
Regionaal: Regionaal: -

Referentiesituatie:
Primair aantrekkelijk voor tuinbollw gelieerde bedrijvigheid; niet
voor belangrijke sectoren als transport en distributie en zakelijke
dienstverlening. Is relatief slecht onts10ten ten opzichte van Leidse
regio, waardoor ook positionering ten opzichte van arbeidsmarkt
ongunstig is. De sterke orientatie op tuinbouwgebonden
bedrijvigheid verzwakt potenties m.b.t. aantrekken bedrijvigheid
van buiten de regio. De beperkte uitbreidingsmogelijkheden spelen
hierbij ook een rol.
Effecten:
Doordat ontwikkelingsriehting niet optimaal in staat is kennis
intensieve bedrijvigheid, zakelijke dienstverlening en transport en
distributie te accomoderen, blijven werkgelegenheidsontwikkeling

__ en effect~.~._?P Bruto tO~9_evoegde~~_~_I:_~~e achter (~?.~~~!!-~~~

OVERLOOP HAAGLANDEN

Referentiesituatie:
Glinslig gesitlleerd aan A4. Van aile ontwikkelingsriehtingen het
best gesitueerd ten opzichte van mainport Rotterdam. Is eehter
onvoldoende in staat transport- en distributiesector uit Leidse
regio optimaal te aeeomoderen. Daarentegen sluit vestigingsmilieu
voldoende aan bij eisen m.b.t. versterken coneurrentiepositie.
Effecten:
Ontwikkelingsriehting zal met name werkgelegenheidseffecten
genereren in zakelijke dienstverlening en clistributieseetor. De
potentie voor het genereren van werkgelegenheid en BTW
conform het type bedrijvigheid in de COROP-Leiden/Bollenstreek is
beperkt (57%). Dit alternatief heeft een grotere potentie in het
genereren van arbeidsplaatscn als uitgegaan wordt van het profiel
van de eigen Haagse regio.

----------
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Referentiesituatie:
Ais Bollenstreek-Zuid
Effecten:
Potentie voor het genereren van arbeidsplaatsen en BTW 48%.

CONCLUSIE:
Met betrekking tot de op (interlnationaal niveall opererende
bedrijven seoren de aan de A4 gelegen alternatieven
Haarlemmermeer (eveneens nabij Schiphol) en Haaglanden (ook
nabij kennisinstituten) het meest gunstig.
Voor de meer op regionaal niveau opererende bedrijven beschikken
daarnaast ook Grote Polder en Valkerhout over goede
prod uctiemi lieufaetoren.



4fbeefding 6.4.3 Gfastuinbauw- en baffengebieden - teidse regia

Bollenstreek Noord

•

/

/

Rijnsburg

Bollenstreek Zuid

I

LEGENDA

II beslaand glasluinbouwgebied

D bollenteeltgebied
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LEIDSE REGIO
"----....--

6.4.3 GLASTUINBOUW EN BOLLEN
-.-,~ -----...--------_..

GROTE POLDER SCORE: +
Referentiesituatie:
Veenweiclegebied accent lanclbOllw, onclerdeel Groene Hart, geen
glas/boJlen aanwezig of planologisch voorzien.
Effecten:
Geen

VALKERHOUT SCORE: +
Referentiesituatie:
Marinevliegkamp, plaatselijk in streekplan aangewezen als gebied
voor bollenteelt en bestaand glastuinbollwgebied.
Effecten:
Er is een verwaarloosbare kans op aantasting van bollenarenaal
en/of glastuinbouwgebiecl

HAARLEMMERMEER SCORE: +
Referentiesituatie:
Droogmakerij. Vrijwel geen bollen of glastuinbouw aanwezig.
Effecten:
Geen.

RIJNSBURG SCORE: 0
Referentiesituatie:
Aan noordzijde van Rijnsburg enkele honderden hectare groot
gebied aanwezig met gl<1stuinbouw en bollen.
Effecten:
Reele kans op aantasting van het bestaande areaal aan
_~lastLiinboLlw en ?ollen .'", ~'". . _

BOLLENSTREEK-ZUID SCORE: 0
Referentiesituatie·.
Geen glastuinbouw aanwezig. Relatief grote oppervlakte bollen
aanwezig. In 2010 wi het bollenareaal zijn afgenomen met 13%
t.O.v. 1995.
Effecten:
Reele kans op aantasting V<1n het bollenteeltareaal. Het
toeristisch/recreatief produkt zal gelet op ligging van de
ontwikkelingsrichting slechts zeer beperkt worden be·invloed.

BOLLENSTREEK-NOORD SCORE: -
Referenflesituatie:
Zeer groot deel bestaat lIit bolienareaaL Geen glastuinbouw. Het
gebied heeft een internationale economische, toeristisch
recreatieve betekenis (drieluik bollenvelden/bloemencorso/
Keukenhof). In 2010 z<l1 het bollenareaal met 13% zijn afgenomen
t.o.v. 1995.
Effecten:
Reele kans op aantasting bollenarea<11 en kans op mmt<1sting van

r __ "" """""""" " "____ ___ " __"_ _ +_~het toeristische drieluik.

OVERLOOP HAAGlANDEN SCORE: + CONCLUSIE:
Referentiesituatie: Bij Bollenstreek-Noord en Bollenstreek-Zuid wordt bollen<lre<1<11
Geen bollen- of glastuinbouware<1al aanwezig. aangetast, bij Rijnsburg glastuinbollw. Van deze drie alternatieven
Effecten: scoort Bollenstreek-Noord het minst, omcl<1t claar tevens het

toeristisch drieluik 'Keukenhof-bloemencorso-bollenvelclen' in het
is.
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;.5 KOSTEN

LEIDSE REGia
_..-.--".._..-_..--

6.5.1 HOOGIE INVESTERINGSKOSTEN------_...

GROTE POLDER
Effecten:
Woningen SCORE: +
Exploitatiesaldo per woning f 4.400,-.
lnfrastructuur SCORE: 0
30 miljoen ten behoeve van verbetering onderliggend
wegennet richting Leiden.

................._-~------ ~-----

... ~-_._-------.. ~---_.....
VALKERHOUT
Effecten:
Woningen SCORE: •
Exploitatiesaldo per woning f 7.400,- (exel. verplaatsing vliegveldl
en f 28.000,- tot f 55.500,- extra bij verplaatsing vliegveld
(uitgaande van woonwijk van 10.000 woningenl. Totaal minimaal
f 36.000,- per woning.
Infrastructuur SCORE:+
Geen.

OVERLOOP HAAGLANDEN
Effecten:
Woningen SCORE: -
Exploitatiesaldo per woning f 31.200,-Oit is het gemiddelde
van 50% Ypenburg
(f 23.500) en 50% binnenstedelijk gebied
(40.000,-).
Infrastructuur SCORE: +
Geen.

RIJNSBURG
Effecten:
Woningen
Exploitatiesaldo per woning f 15.700,- .
Infr8structuur
Geen.

BOLLENSTREEK·ZUID
Effecten:
Woningen
Exploitatiesaldo per woning f 4.300,
Infrastructuur
Geen.

LEJDSE R"E:::G,,'O"-- _

6.5.2 EXPLOITATIE OPENBAAR VERVOER

GROTE POLDER
Referentiesituatie:
zie TNO-INRO-rapport
Effecten:
Exploitatiesaldo O.V. + f 1000,-/dag.

RIJNSBURG
Effecten:

__~xploitatiekosten O.V./dag + f 1.000,-.

BOLLENSTREEK·ZUID
Effecten:
Exploitatiesaldo O.V./dag + f 7000,-.

OVERLOOP HAAGLANDEN
Effecten:

,§_><.~~_?i!atiesaldoOV./dag + f 4000,-.

SCORE: 0

SCORE: +

SCORE: +

SCORE: +

SCORE:O

SCORE:O

SCORE:+

SCORE:+
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HAARLEMMERMEER
Effecten:
Woningen SCORE: +
Exploitatiesaldo saldo per woning f 3.400,-.
Infrastructuur SCORE: •
60 miljoen extra. Daarvan 50 miljoen t.b.v. eapaciteitsvergroting
N22 (5 km) en 10 miljoen t.b.v. een langere aftakking van de 2:gn.

~~?~!~~.!~ngen! dan in de situati~._NieuwVennep. ~.... _

BOLLENSTREEK·NOORD
Effecten:
Woningen SCORE: +
Expioitatiesaldo per woning f. 3000,-
Infrastructuur SCORE: 0
30 miljoen t.b.v. capaciteitsvergroting N 208 tussen Hillegom en

,_~:?_~,~.~~~(_3_k_m_~: ..__.__..~_,_. __~,,~. _
CONCLUSIE:
Valkerhout en Haaglanden behoren tot de duurste alternatieven wat
betreft de kosten van bouwrijp maken. Dit wordt veroorzaakt door
de verplaatsingskosten van het vliegkamp resp. het hoge aandeel
binnenstedelijke bebouwing.
Met betrekking tot infrastructuur vergt de Haarlemmermeer de
hoogste uitgaven.

VAlKERHOUT SCORE:-
Effecten:
Exploitatiesaldo o.v./dag - f 5000,-.
Doordat be7.0ekers van deze locatie voorheen naar andere, beter
door openbaar vervoer ontsloten bestemmingen in de regio

JI~2~2..~.~.~.I_t.f~!_,~,!.~_?_~!~Q.Y.:9 ..f"_~!:!!.~ in de regio.
HAARlEMMERMEER SCORE: 0
Effecten:

''"'" ,,~~.plo!.tatiesaldoO.V./dag + f 100,2°::.- _

BOLLENSTREEK-NOORD SCORE:+
Effecten:
Exploitatiesaldo O.V./dag + f 7000,-.
---_.---_.,~ .._._.......~,~~ .._-_.•.
CONClUSIE:
De Bollenstreek-alternatieven scoren door het benutten van
bestaande OV-voorzieningen het gunstigst.



6,6 FlEXIBllITEIT

---'-,---- ,--,---- ,--,--_.
LEIDSE REGIO
,-",--",,----, --_.,._- ._-------
6.6.1 FLEXIBlllTEIT
--'--'-""~-- ."..~-----
GROTE POLDER
Effecten:
In principe biedt de Grote Polder de mogelijkheid voar een
omvangrijke verdere verstecJelijking. Daarvoor is aanvullende
infrastructuur (m.n. relatie Zoetermeer) en aanvullende
groenstructUlIr nodig. De aantasting van het Groene Hart neemt
hiermee verder toe.

RIJNSBURG
Effecten:
Doorgroei tot een verdubbeling van de omvang van daze
verstedelijkingsrichting Ijjkt mogeJijk. Dan wei een aanzienlijke
kans op aantasting van landschappelijke en ecologische waarden.

VALKERHOUT
Effecten:
Verdere doorgroei mogelijk tot een omvang van ca. 10.000
woningen. Volgens de provincie is aantakking op de te ontwikkelen
Rijn-Gouwelijn nodig (waardoor potenties riehting Katwijk
toenemen), dit noost aanvullende groen struetuUI" in het widelijk
de~1 van 5Le buffe~,~g.~Eens met Wasse!]_~_~!) . ~._.

HAARLEMMERMEER
Effecten:
Een verdere ontwikkeling van elit alternotief is niet mogelijk en leidt
definitief tot de vorming van Meerstad die eehter zonder een extra
investering in een kwaliteitsprong van het openbaar vervoer
(railverbinding) geen bijdrage levert aan de beperking van de
alltomobiliteit.

~-----------,,--

BOllENSTREEK-ZUID BOLLENSTREEK-NOORD
Effecten: Effeeten:
Voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor verdere verstedelijking, Voldoencle ruimtelijke mogelijkheden voor verdere verstedelijking,
die eehter ten koste blijft gaan van het bollenareaal en de die eehter ten kosle blijft gaan van het bollenareaal en de
eentrumfunetie daarvan nu daadwerkelijk zal aantasten. Ook zal eentrllmfunetie claarvan nu daadwerkelijk zal aantasten. Ook zal--IhlelbIJ~~vuliende groenstruetuur nodlg zlJn --. .._-_.. '--'-
OVERlOOP HAAGlANDEN

I
Effecten
Opvang V8n de behoefte van de leldse reglO legt beslag op de
reselve eapacltelt van de elgen reglo waardoor er eerder behoefte

L~n_~!"taat_a~neen_..~.~::'L1we __'!..erste.(L~lijking~_~i~ting~_ __ __ _ ""
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MAASVLAKTE II SCORE: 0
Referentiesitllatie:
De afstand tussen de Maasvlakte en het Rotterdamse centrum
bedraagt 33 km.
Effecten:
Gezien de afstand tot de bevolkingsconcentraties in de
Rotterdamse regio, mag niet direct een hoge bijdr<1ge a<1n de
werkgelegenheid verwacht worden. Omdat er geen andere
bevolkingsconcentraties dichterbij liggen, word! e1il al!ernatief
echter minder negatief beoordeeld dan alternatieven op

afstand.

iOOFDSTUK 7. REFERENTIESITUATIE EN EFFECTEN ROTTERDAMSE REGIO

'.1 LEEFMILIEU

ROTTERDAMSE REGIO
..._------ ----_....-
!.:1:1.J),.__~_~_~_lg_~_~AL DRAAGVlAK (~~_~.9_de eige!!_regiol_.... _

A15/A16 CORRIDOR SCORE: +
Referentiesituatie:
Een groot deel van de A1S/A16 corridor ligt binnen 10 km van het
Rotterdamse centrum. Het gebied in de A1S/A16 corridor ten
widen van Dordrecht ligt op een afstand van 20"25 km van het
centrum van Rotterdam.
Effecten:
De ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de A15/A16 corridor zal
een pasitief effect hebben op de werkgelegenheid in de

Rotterd,oa"m""'e',,"""'- .. 1____ .
HOEKSCHE WAARD SCORE: +
Referentiesituatie:
Sinnen 15 km V8n het Rotterdamse centrum.
Effecten:
De beperkte afstand tot het centrum van de Rotterdamse regio zal
leiclen tot een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid in deze
regia.

MOERDIJK SCORE: -
Referentiesitllatie:
Het industrieterrein Moerdijk ligt op 30 km afstand van het
Rotterdamse centrum. Breda ligt op een afstand van 17 km.
Effecten:
Di! alternatief zal geen belangrijke bijelrage leveren aan de
Rotterdamse werkgelegenheid. Moerdijk ligt weliswaar dichter bij
het Rotterdamse centrum dan de Maasvlakte, maar is sterk
_geori~!1!_~_ercl op d~.~~est-Brabanlsearbeidsmarkt. _

ROTTERDAMSE REGlvO~~_

.?:__1__:_~_:_I:\ ~_~_~lg_~_,(\_,(\_~ DRAAGVLAK ..!.~.~_!_h()~_~ ~ntvangende regio1_.

A15/A16 CORRIDOR SCORE: +
Referentiesituatie:
De A15/A16 corridor ligt voor een groot deel in of aan cle rand van
het stedelijke gebied van Rotterdam en Dorelrecht.
Effecten:
De ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de A15jA16 corridor zal
positief effect hebben op de werkgelegenheid in de Rotterdamse

MAASVlAKTE II SCORE: 0
Referentiesituatie:
De afstand tussen de Maasvlakte en het Rotterdamse centrum
bedraagt 33 km.
Effecten:
Gezien de afstand tot de bevolkingsconcentraties in de
Rotterdamse regia, mag niet direct een hoge bijdrage aan de
werkgelegenheid verwacht worden. Omdat er geen andel'e
bevolkingsconcentr<1ties dichterbij liggen, wordt <lit alternatief
Behler minder negatief beoordeeld dan alternatieven op

_verg~~Y~bar.:..afstanei. . _

MOERDIJK SCORE: 0
Referentiesituatie:
Op 30 km <1fstand V<1n het Rotterdamse centrum. Breda ligt op
afstand van 17 km.

BETUWE (VALBURG) SCORE:
Referentiesituatie:
Valburg ligt op 90 km afstancl van de Rotterdamse regia.

Effecten:
Gezien cle afstand tot cle Rotterdamse regio zal het alternatief geen
directe werkgelegenheicl opleveren voor de Rotterclamse regio. !

._1

===::]
I
I

HOEKSCHE WAARO SCORE: +
Referentiesituatie:
Op 15 km afstand van zowel het Rotterdamse als het Dordtse
centrum.
Effecten:
Positief effect op de Rotterdamse en Doreltse werkgelegenheid.

BETUWE lVALBURGl SCORE:+
Referentiesituatie:
De afstand tot Nijmegen is 8 km, de afstancl tot Arnhem bedraagt
13 km.

Effecten:
Enig effect op de werkgelegenheid in de regio Brecla.
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Effecten:
Positief voor het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen waarin clit

__-l-"al~!0i'.~.iefcentraal is gelegen. ....



7.1.2 BEREIKBAARHEID GROENGEBIEDEN

A15/A16 CORRIDOR(GEHEEL) SCORE:- A15/A16: DORDRECHT SCORE: 0
Referentiesituatie: Effecten:
Gebieden in de corridor die nog een agrarische bestemming Een matig aantrekkelijk, maar wei goed bereikbaar groengebied
hebben, zijn overwegend matig aantrekkelijke groengebieden g.~at verl.oren. -----doorgaans wei goed bereikbaar zijn vanuit het bestaand stedelijk

-_._---_._..-
A16/A16: RIDDERSTER SCORE: -

gebied. Ridderster is deels ontwikkeld als glastuinbouwgebied. Effecten:
Albrandswaard wordt ingericht met Randstad-groenstrLlctLlur- Aantastillg van matig aantrekkeJijk maar wei goed bereikbaar
bossen (Valckestein) en is goed bereikbaar vanLiit Hoogvliet, Rhoon groengebied. Deze aantasting leidt ertoe dat v<lnllit meerdere
en Poortllga<ll en matig bereikbaar vanuit Rotterdam en woongebieden geen groengebieden meer redelijk per fiets
Spijkenisse (zie afb. Landschap 1).

~_~~~_i.!s!?aar zijn.~Effecten·. -------
Aantasting VEln overwegend matig ElEllltrekkelijke maar wei goed A15/A16: ALBRANDSWAARD SCORE:

bereikbare groengebieden Effecten:
, Aantasting van goed bereikbaar aantrekkelijk gebied.

------ ------ ......._---- _._...

MAASVLAKTE II SCORE: + HOEKSCHE WAARD SCORE: +
Referentiesituatie: Referentiesituatie:
Gebied heeft in 2005 geen fllnctie als recreatief fietsgebied. In 2005 is de westzijde van Barendrecht verstedelijkt. Van daaruit is
Effecten: het matig aantrekkelijk groengebied (deels) matig bereikbaar
Geen Effecten:

Aantasting van matig aantrekkelijk en matig bereikba,H

- !;tr.?_~_'2£lebi~j:. ------- .-.._-_._-~'-,-
MOERDIJK SCORE: 0 BETUWE (VALBURG) SCORE: 0
Referentiesituatie: Referentiesituatie:
Gebled maakt deeluit van matig aantrekkelijk groengebiecl dat In 2005 is de noordelijke oever van cle Wa<11 bij Lent inmiddels
goed bereikbaar is vanuit Zevenbergen. verstedelijkt (Waalsprong). Ontwikkelingsrichting maakt deel L1it van
Effecten: matig aantrekkelijk groengebied dat vanuit Nijmegen~Noordgoed
Aantasting van matig aantrekkelijk, m,wr goed bereikbaar bereikbaar is.
groengebied. Effecten:

Aantasting van matig aantrekkelijk groengebied dat in 2005 vanllit

- _ ,~_~_~!aand s~_E!0_E!!iLlULebi~(I_J~oeci ber~i~__~~_~E_.is. ----
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SCORE: --..---.--.--~A-,-5-/A~,6-'-D-O-R-D-R-E-C-HT~~~~~~~~~S-CORE: + "----'=,
Referentiesituatie: I
Gebied ligt ge"lsoleerd tussen infrastructuur (Dordtse Kil, spoor en
A16). Binnen een afstand van 1000 m van de grens van cle
ontwikkelingsrichting bevindt zich geen aaneengesloten
woonbeboLiwing.
Effecten:
Geen

7.1.3 VERSTORING

A15/A16 CORRIDOR (GEHEEl)
Referentiesituatie:
Binnen een afstand van 1000 m van de grens van de deelgebieden
van de ontwikkelingsrichting bevindt zich ca. 3,25 km' (gemiddeld
ca. 1 km' ) aaneengesloten woonbebouwing.
Effecten:
Kans op hinder voor gemiddeld 1,5 km' {en maximaal 3,25 km'}
woonbebouwing.

A15/A16: RIDDERSTER SCORE:·
Referentiesituatie:
Gebied vormt een buffer tussen infrastructuur/industriele
activiteiten en woongebied. Binnen een afstand van 1000 m bevindt
zich ea 1,25 km 1 aaneengesloten woonbebouwing [Ridderkerk (ca. 1
km 1), zuidrand Rotterdam {ca. 0,25 km' )].
Effecten:
Kans hinder voor ca. km'

MAASVLAKTE II SCORE: +
Referentiesituatie:
Bedrijfsterrein met zeehaven·gebonden of daaraan gerelateerde
bedrijvigheid. Binnen een afstand van 1000 m van de grens van de
ontwikkelingsrichting bevindt zich geen aaneengesloten
woonbebouwing.
Effecten:
Door ge'isoleerde ligging ten opzichte van woonbebouwing geen
directe effeeten.

MOERDIJK SCORE: -
Referentiesituatie:
Gebied met relatief veel milieuhinder (infrastructuur, haven en
bedrijfsterrein). Binnen een afstand van 1000 m van de grens van
de ontwikkelingsrichting bevindt zich maximaal 1 km 1

aaneengesloten woonbebouwing (Moerdijk, Klundert).
Effecten:
Afhankelijk van de uitbreidingsrichting van het bedrijfsterrein
kunnen de kernen Klundert of Moerdijk tereeht komen binnen de
1000 meteor C?_~_t.?~~:.. Kans op hinder voor max. 1 km 1 woongebied.

A15/A16: ALBRANDSWAARD SCORE:-
Referentiesituatie:
Gebied vormt een buffer tussen infrastructuur/industriele
activiteiten en woongebied. Binnen een afstand van 1000 m bevindt
zich ca. 2 km' aaneengesloten woonbebouwing [Hoogvliet (incl.
Vinex-Iocatie), Poortugaal, Rhoon).
Effecten:
Kans op hinder voor ca. 2 km ' woongebied

""'-'--"""'-----;=- ,-"-~'
HOEKSCHE WAARD SCORE:
Referentiesituatie:
Binnen een afstand van 1000 m bevindt zich afhankelijk van de
exacte locatiekeuze 0,5 tot 1,25 km' aaneengesloten
woonbebouwing [Oud-Beijerland met niellwe woningbollwlocatie
(ca. 1,25 hal, Heinenoord en Mijnsherenland (ieder ca. 0,5 Km' )' en
Numansdorp/ Middelsluis (ca. 0,5 km 1

) met Klaaswaal (ca. 0,2 km 1
)].

Effecten:
Kans op hinder voor maximaall,25 km' woongebied.
,~--,---,,~--,~,-, ~..._-
BETUWE (VAlBURGj SCORE:
Referentiesituatie:
Deels agrarisch gebied, deels in gebruik als multi-modaal
transportcentrum (MTC).
Binnen een afstand van 1000 m van de grens van de
ontwikkelingsrichting bevindt zich ca. 1 km' aaneengesloten
woonbebollwing (Oosterhout met Vinex-locatie, Slijk Ewijk).
Effecten:
Kans op hinder voor ca. 1 km' woongebied.
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~fbeelding 7.2.7 EG%gie - Rotterdamse regia

~"
, - Albrandswaard

I

<::> Ridderster

IIIII

Hoeksche waard 2

Hoeksche waard 1

I

I

" Hoeksche waard 3

/

Moerdijk

J

'"'

LEGENDA

natuurgebied beslaand

natuurgebied gepland

Randstadgroenslrucluur nieuwe projecten
en gebieden na 2000 (door provincie gepland)

waardevolle 101 zeer waardevoUe vegetaties
(groolschalige categorien)

verbindingszone EcoJogische Hoofdstruetuur

Valburg
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7.2. GROEN MILIEU

7.2.1 ECOLOGISCHE KWALITEIT

deelscore: +

SCORE: 0
deelscore 0 deelscore: 0

A15/A16 CORRIDOR {GEHEEL)
HABITATKWALlTEIT
Referentiesituatie:
Goon weidevogelgebioden. In deelgebied Dordrecht enige en in
deelgebied Afbranclswaard belangrijke vegetatiove waarden. In aile
gebieden vrij grote natllurontwikkelingspotenties.
Effecten:
In deelgebied Dorclrecht geringe en in deelgebied Albrandswaard
grote k<1ns op aant<lsting bestaande wa<:lrden (0). In de
deelgebieden Dorclrecht en Albrandswaard worden kansrijke
situaties voor natuurontwikkeling (op b<:lsis van <1biotische
uitgan~Jssitu<1ties) doorkruist (-J.
VERBINDINGSZONES
Referentiesituatie:
Er zijn nergens verbindingszanes aanwezig.
Effecten:
Goen.

A15/A16: DORDRECHT
HABITATKWALlTEIT
Referentiesituatie:
Er is sprake van waarclevolfe vegetaties, 1.Ij het in een beperkt
aantal kleine gebieden. Geen weiclevogelfunctie. Vrij kansrijk voor
ontwikkeling laagveenmoeras en zeer kansrijk voar ontwikkeling
oermaeras.
EHecten:
Relatief kleine aantasting van natuurwaarden (0). Effecten op

.~?tentie~__woter (-_1._ __. .__.

A15/A16: RlDDERSTER
HABITATKWALITEIT deelscore: +
Referentlesituatie:
Concentratiegebied glastuinbouw. Geen actuele ecologische
waarclen. Geen weidevogels. Ontwikkeling van de potentiele
waarden is geblokkeerd door concentratiegebied glastuinbouw.
EHecten:
Effect op <lctuele waarden nihil (+). Wat betreft
natuurontwikkeJlngspotenties is er geen toegevoegcl effect ten
0p_l:_i?hte _,:,an het__~_ebru.!k_a~~~.~.sengel:l_i_~~~~~~: __ :~}__..", ,..__

A15/A16: ALBRANDSWAARD
HABITATKWALITEIT deelscore: .
Referentiesituatie:
Veel waarclevolle vegetatie, best<land bos en natuurgebied en (in
2005) ontwikkelcle Ranclstad-groenstrllctuur. Geen weidevogels.
Matig kansrijk tot vrij kansrijk voor ontwikkeling laag-veenmoeras.
Zeer kansrijk voor ontwikkeling oermoeras.
Effecten:
Relatief grote aantasting waardevolle vegetatie (") en aantasting
zeer kansrijke natuurpotentios (-).

MAASVLAKTE II
Referentiesituatie:
Opgespoten terrein.
Effecten:
Geen t.o.v. referentiesituatie.

HOEKSCHE WAARD SCORE: 0
HABITATKWALITEIT deelscore: 0
Referentiesituatie:
Pofderlandschap zander belangrijke weidevogelwaarden, wei met
in <:Ille drie de deelgebieden waardevolle veget(ltie (veel kleine
elementen als dijken en bermen). Mat"lg tot vrij kansrijk voor
ontwikkeling van la<lgveenmoer<:ls en kansrijk tot zeer kansrijk voor
ontwikkeling van oermoeras. Ten oosten van Heinenoord wordt
v66r 2005 een Randstad-groenstructuurproject uitgevoerd.
Effecten:
Kans op relatief kleine <lant<lsting actuele wamde vegetatie {OJ.
Effecten op potenties groter (-).
VERBINDINGSZONES deelscore: 0
Referentlesituatie:
Twee ecologische verbindingszones (voorm<:lfige kreken, behorend
tot de EHS) in het gebled die twee van de cleelgebieden
cloorsnijden.
Effecten:
Kleine kans op (Iantasting van cle verbindingszones, oak cloor

__._._.. '__' __ indir_~:.~e eff~cten ..~betredi~_g/verst~_l"ing) ._ _,,__...._.__.

109



deelscore: +

SCORE: +
deelscore: +

BETUWE {VALBURG}
HABITATKWALITEIT
Referentiesituatie:
Geen ecologische hoofdstructuur. Omringend grasland heeft
beperkte betekenis VOOI' weidevogels, die onder invloed van de
autonome ontwikkeling (MTC) verdeI' zal afnemen. Matig tot vrij
kansrijk gebied voor ontwikkeling rivierboslandschap.
Effecten:
De aantasting van actuele waarden is verwaarloosbaar (+). De
effecten op potenties zijn gering (0).

Aanwending van ruimte binnen het MTC leidt ertoe dat elders
ruimteclaims ontstaan die gevolgen kunnen hebben voor
ecologische waarden.
VERBINDINGSZONES
Referentiesituatie:
Geen verbindingszones aanwezig.
Effecten:
Geen

SCORE: 0
deelscore: 0

MOERDIJK
HABITATKWAUTEIT
Referentiesituatie:
Aan oost- en westzijde beperkte natuurwaarden gekoppeld aan
multifunctioneel bos met landschappelijke functie (buffer tussen
kern en Klundert/Moerdijk en bedrijfsterrein). Westzijde aan
gewezen als natuurontwikkelingsgebied. Zuidzijde A17 klein
bestaand natuurgebied. Langs Hollandsch Diep een strook riet en
biezenvelden, onderdeel van EHS-kerngebiedl. Beperkte betekenis
voor weidevogels. Vrij kansrijk voor ontwikkeling laagveenmoeras
en zeer kansrijk voor ontwikkeling oermoeras.
Effecten:
Effecten blijven gelet op aard van bedrijventerrein qua vegetatie
beperkt tot binnendijks gebied. Kans op aantasting van actuele
waarden is verwaarloosbaar (+). Effect op potenties is groter (-).
VERBINDINGSZONES deelscore: +
Referentiesituatie:
Buitendijkse natuurgebieden (riet- en biezenvelden) vormen een
verbindingszone langs een qua waterkwaliteit sterk verbeterd
Hollandsch Diep. Ten widen van Zevenbergen bevinden zich langs
voormalige kreken ook een aantal goed ontwikkelde
verbindingszones.
Effecten:
In verbindings7.0ne in het buitendijks gebied zal niet worden
gebouwd, waardoor deze verbindingszone niet zal worden
aangetast. Gelet op de ligging is de kans op aantasting van de
kreken ten zUi.~~.~.~._::~~._~?~~~.~be~,~g~e~n~v~e~,~w~a~a~'~lo~o~s~b~a~a~" -L . _
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Afbeelding 7.2.2.A Landschap 1 - Ratterdamse regia
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Ifbeelding 7.2.2.8 Landschap 2 - Ratterdamse regia
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7.2.2 OPEN RUIMTEN, BUFFERZONES EN LANDSCHAPPEUJKE KWAUTEIT

SCORE:O

._---, -~._--------_."'" ----- .---_.
A15/A16 CORRIDOR (GEHEEL)
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE SCORE:+
Referentiesituatie:
Goon Opon ruimto of bufferzone.
Effecten:
Geen
LANDSCHAP SCORE:O
Referentiesituatie:
Open gebied in landbollwkundig gebruik. Plaatselijk midden- tot
kleinschalig landschap.
Dordtse Kil en infrastrllctuur zijn belangrijke structllurdragers.
Plaatselijk kleine oppervlakten met archeologische waarden
aanweilg.
Effecten:
Kans op aantasting nationaal landschapspatroon in deelgebied
Dordrecht (0). Geen aantasting GEA-objecten (+). In deelgebied
Albrandswaard kans op aantasting archeologische waarden (0). In
het cleelgebiecl Albranclswaard en Oordrecht aantasting waardevol
landschappelijk gebied/agrarisch gebied (0).
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--1 ~i~;~~:~~RDRECHT--
, Referentiesituatie:

Open lanclschap met landbouwkllndig gebrllik
Effecten:
Aantasting van het nation<wl Landschapspatroon (-). Geen
aantasting GEA-objecten (+) en terreinen met archeologische
waarden of stads- of dorpskem met hoge archeologische

y~_~~acht_i_~_!J..~~~_n_tastinfL~9.::arisc~__9~.bied (O~._ .. _

A15/A16: RIDDERSTER
LANDSCHAP SCORE: +
Referentiesituatie:
Grotendeels landbollwgebied (akkerbouw en glastuinbouw) met
ten noorden van de A15 (Cornelisland) een bas- en recreatiegebied.
In streekplan aangewezen als concentratiegebied glastuinbollw.
Grenst aan een gebied dat va It onder het nationaal
landschapspatroon.
Effecten:
Geen aantasting van het nationaallandschapspatroon (+). Geen
aantasting GEA-objecten (+) en geen aantasting van terrein van
zeer hoge of hoge archeologische waarde (+). Geen aantasting

w~.a._~devalli:l_~dsch~I?P_~lijkg:_?L~~_ _ ""_-'_.

A15/A16: ALBRANDSWAARD
LANDSCHAP SCORE:O
Referentiesituatie:
Midden- tot kleinschalig landschap met bos- en recreatie met blok
en strakenverkaveling in het land van Poortugaal en de polder het
Binnenland van Rhoon. Het zoekgebied ligt ingeklemd tussen de
A15, en de bebouwde kom van Poortugaal en Rhoon. Er li9gen
enkele teneinen met zeer hoge en hoge archeologische waarden
(appervJakte ca. 40 hal. Er is een Randstadgroenstructuurprojeet
aangelegd.
Effecten:
Geen aantasting van het nationaal landschapspatroan, geen
aantasting van een gebied dat door de provincie wordt aangemerkt
voor landschapsbehoLld (+). Geen aantasting GEA-abjecten (+).

Relatief grote kans op en aantasting van terreinen van zeer hoge en
hoge archeologische waarden (,). A<lntasting ontwikkelingszone
recreatieve, natuur- en landschaps- en of bosbouw (-).



-------_ .. _._ __ ~-_ .._--

HOEKSCHE WAARD
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE SCORE:-
Referentiesituatie:
Ontwlkkelingsrichting ligt geheel in Open ruimte van de Delta
Effecten:
Aantasting van de Open ruimte
LANDSCHAP SCORE: 0
Referentiesituatie:
Gelegen in het grotendeels open, grootschalige landschap van de
Hoeksche Waard. Grotendeels landbollwkundig gebrllik met
stroken en blokverkaveling. Geen archeologische waarden
aanwezig. Ten widen van Klein-Comstrljen ligt €len GEA-object.
Effecten:
Geen aantasting van het nationaal Landschapspatroon, aantasting
van het door de provincie aangewezen gebied voor
lanclschapsbehoud (0). Kleine kans op aantasting van €len GEA
object (0) en geen aantasting archeologische waarden (+).
Aantasting agrarisch gebiecl, zander landschappelijke en

__+-,n~a~t~u~u.c:rwetenschap'~~_~!)_~_~_~~~~jen~._~

BETUWE (VALBURG)
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE SCORE:+
Referentiesituatie:
Geen Open ruimte of bufferzane.
Effecten:
Geen (deelscore: +).

LANDSCHAP SCORE: 0
Referentiesituatie:
Multi-modaal Transportcentrum {MTC). De Waaluiterwaard maakt
onderdeel tilt van het Nationaal Landschapspatroon. Gebied dat
vanwege de bodemopbouw €len hoge archeologische potentie
heeft. Ten widen van de A151iggen €len aantal gebieden met €len
hoge archeologische waarde.
Effecten:
Geen aantasting natlonaallandschapspatroon, geen aantasting van
door de provincie aangemerkt cultuurhistorisch waardevol gebied
(+). Geen aantasting GEA·object (+). Relatief grote kans op
aantasting van gebieden met 00n hoge archeologische waarde {.).
Aantasting agrarisch gebied zander landschappelijke en
_~_C!.~lIurwetenschappelijkewaard~EU~,),. ". _

SCORE:+

SCORE: +

MOERDIJK
OPEN RUIMTE/BUFFERZONE
Referentiesituatie:
Geen Open ruimte of bufferzone.
Effecten:
Geen

LANDSCHAP SCORE: +
Referentiesituatie:
Overgangsgebied met verdicht (afscherming bedrijfsterrein)
landschap, verstoord door infrastructuur en bestaand
bedrijfsterrein.
Effecten:
Geen aantasting nationaal Landschapspatroon of door provincie
aangewezen cultuurhistorisch waardevol gebied (+), geen
aantasting GEA-object (+), geen aantasting archeologische
waarden (+}. Aantasting agrarisch gebied zonder landsch8ppelijke
en natuurwetenschappelijke w8arden (O).

MAASVLAKTE II
OPEN RU1MTE/BUFFERZONE
Referentiesituatie:
Geen Open rllimte of bufferzone.
Effecten:
Geen.
LANDSCHAP
Referentiesituatie
Bedrijfsterrein
Effecten:
Geen t.o.v. referentiesituatie
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1fbeelding 7.3.1 Hoofdinfrastructuur - Rotterdamse regio
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7.3 DUURZAAMHEID

_ -----•...................•• _•.._---_.......... ._---- ••.................._----_ .
7.3.1 MOBIUTEIT

A15/A16 CORRIDOR
Referentiesituatie:
zie afb. Hoofdinfrastructuur
Effecten:
GROEI AUTOMOBIUTEIT SCORE: +
Afname van het aantal autokilomcters met 10.000 per dag
MULTI-MODAUTEIT SCORE: 0
Faciliteiten voor vervoer per water of spoor <Il1ecn in deelgebied
Albrandswaard <lanwezig (+). In Dordrecht zljn de faciliteiten niet
(geheell aanwezig maar wei te creeren (0), terwijl deze in

! Ridd_~_~~_~~,~__I:..?~~~anwe~~2 ~_(;)~_~_ t8 crei:iren zljn ~.:L_

MAASVLAKTE II
Effecten:
GRQEI AUTOMOBILITEIT SCORE: .
Toename van het aantal aLltokiiometers met 210.000 per dag
MULTI-MODAUTEIT SCORE: +
Aile faciliteiten voor vervoer per water en spoor in directe
omgeving aanwezig(+)

MOERDIJK
Effecten:
GROEI AUTOMOBILlTEIT: SCORE: 0
Toename van het aantal aUlokilometers met 40.000 per dag.
MULTI-MODALITEIT SCORE: +
Aile faciliteiten voor vervoer per water en spoor in directe
omgeving aanwezig (+).
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~fbeelding 7.3.2.8 Watersvstemen - Ratterdamse regia
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SCORE: -

7.3.2 VERSPILUNG
~.~~~~~_. , --~~.-- "._--~~-_ ..~

A15/A16 CORRIDOR (GEHEELl SCORE:-
Referentiesituatie:
Ophoogzand: Kleibodems met maaiveldhoogte varierend van 0,0
tot 1,8 m "NAP, Polderpeil varierencl van 0,0 tot -2,20 -NAP.
Effecten:
0,1 tot 1,4 m ophoogzand nodig. Over het algemeen meer dan 1 m
(-). OntwikkeJingsrichting ligt geheel buiten-stedelijk {-}

MAASVLAKTE II
Referentiesituatie:
Bedrijfsterrein met zeehavengebonden of daaraan gerelateerde
bedrijvlgheid.
Effecten:
Geen extra ophoogzancl benodigd als uitgegaan wordt van de
aanwezigheld van de Maasvlakte II

MOERDIJK SCORE: 0
Referentiesituatie:
Ophoogzand Klelbodem met maaiveld varierencl van 0,0 tot 1,7m
NAP, Polderpeil varierencl van D tot 2,2m -NAP.
Effecten:
Zeer geringe behoefte aan ophoogzand D,1-D,2m (-J.). Ligging is

_ gehee!_..?l.~itens_~edelijk._I~_) ~ "._,_~ ..._~~~
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1A15/A16 DORDRECHT~- --- SCORE 0

I ~~ferentiesituatle
Ophoogzand zettlngsgevoellge klelboclem met maalveldhoogte
0,4 m ·NAP, Polderpeil 1,50 m -NAP.
Effecten:
Benodigde zandophoging 0,1 tot 0,20 m (+}.

L~~tie Iigt_9.~}~!?~~!_tens~~~lelijk (-l ._~ .__~~__.~ ~~

A15/A16: RIDDERSTER SCORE:-
Referentiesituatie:
Ophoogzand: Zettingsgevoelige kleiboclem met maaiveld tllssen
1,5 tot 1,8 -NAP. Polderpeil tussen D.70 tot 2,2D m -NAP.
Effecten:
Benodigde zandophoging gemiddeld 1,05 m (-),
~_rltwikke.!.ingsric_~ __t,i_~g ligt__8ehee~?~,itensted(')lij~{_~_) ~_~ ~~~.~ ..

A15/A16: ALBRANDSWAARD SCORE:-
Referentiesituatie:
Ophoogzand', Kle'lbodem met maaiveldhoogte varierencl van 0,0 tot
1,7 m -NAP. Polderpeil varierend van O,D tot 2,20 -NAP.
Effecten
Benodigde zandophoging gemiddelcl 1,40 m {-}.
Ontwikkelingsrichting ligt geheel buitensteclelijk (ol.

HOEKSCHE WAARD
(zawel met als zander A4)
Referentiesituatie:
Ophoogzancl: Kleibodems met een maaiveldhoogte varierend
tussen 0,2 m NAP en 1,2 m . NAP. Polclerpeil varierend van 1,2 tot
2,1 - NAP,
Effecten:
Geringe behoefte aan ophoogzand {0-O,6 m} (D},

_g..ntwikk~_~.~gsric~ting li9.~.J!eheel_2_\.~.~~enste(~eJ!~~

BETUWE (VALBURG} SCORE: 0
Referentiesituatie:
Ophoogzand: goed ontwaterde stroomruggronden.
Effecten:
Zeer geringe of geen behoefte aan ophoogzand {+}.

Ontwikkelingsrlchting ligt geheel buitenstedelijk (-l

..~--~--- ~-- ~--~._---



SCORE: +

SCORE: 0

--~A15/A16 CORRIDOR DORDRECHT
Effecten
A Geen milleubesehermmgsgebled (~)

I 8. Geen kwel- of infiltratiegebied (+) en geen schadelijke eHeetan
door vervuiling (+). Deelseore 8: +
C. Geen toename oppervlak se~one bo~~~~~._

SCORE: 0

7.3.3 BASISCONDITIES (BODEM, WATER)

A15/A16 CORRIDOR: (GEHEEL)
Referentiesituatie:
lie afh. Milieubeschermingsgebieclen en Watersystemen.
Agrarisch gebied met een algemene milieukwaliteit. In
Albrandswaard deeIs natuurgebied met milieukwaliteit gericht op
aquatische waarden. Sodem bestoat lIit zware klei. Matig diepe tot
diape grondwaterstancl. Plaatselijk/tijdelijk brakke kwel.

MAASVLAKTE II SCORE: 0
Effecten:
Effecten van lanclaanwinning zijn hier niet bep<lald

MOERDIJK SCORE: 0
Referentiesituatie:
Agrarisch gebied (m.n. veeteelt) en bestaand industriegebied op
zeeklei. Gestreefd wordt naar algemene milieukwaliteit.
Grondwaterstand matig diep tot diep.
Effecten:
A. Geringe oppervlakte milieubeschermingsgebied (+)

8. Deels kwel-en infiltratlegebied (0), kans op vervuiling echter
zander schadelijke effeeten (+). Deelscore B: 0
C. q_~~!:__~~ename o..e.P~rvlakte schone bodem {.).

BETUWE (VALBURG) SCORE: 0
Referentiesituatie:
Agrarisch gebied {veeteelt en akkerbouw) met algemene
milieukwaliteit. Rivierklei met matig diepe grondwaterstand
Effecten:
A. Geen milieubeschermingsgebied ('1')'

B. Geen kwel- of infiltratiegebied (+), wei kans op vervuiling met
enig schaclelijk effect (0). Deelscore 8: +
C Geen toename oppervlak schone bodem (-)

---- "--""
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7.4 ECONOMIE

SCORE: 0HOEKSCHE WAARD
(met en zender A4)

Effecten:
A. De ontwikkelingsrichting zorgt voor 250 extra motorvoertuigen
op de A15 in de ochtendspits en voer 500 extra motorvoertuigen
op de A29. De gewogen uitkomst is 1100. Met een A4 wijzigt de
verdeling van de extra motorvoertlligen (180 extra op A15 en 600
extra op de A29) maar blijft de gewogen uitkomst gelijk 1100 (O).
B. Meerzijdig ontsloten: noordelijke richting congestie-gevoelig,
zuidelijke richting congestie-vr'ij hetgeen blijft bij cap. lIitbreiding

(0). Met A4 _venn~.!.~,?ertde congestie~gevoeli~~'::Ld(:1'.}CC"---

BETUWE (VALBURG} SCORE: 0
Effecten:
A. De ontwikkelingsrichting zorgt voor 410 extra motorvoertuigen
op de A15 in de ochtendspits en voer 450 extra motorvoertuigen
op de A50. De gewogen uitkomst is 1500(")
B. Aile zijden congestievrij {+}.

SCORE: 0

7.4.1 BEREIKBAARHEID ECONOMISCHE CENTRA
A'5/A,S CORRlDOR~· ·SCORE, O·-··~r-
Referentiesituatie:
zie afb. Hoofdinfrastuctuur
Effecten:
A. Belasting met woon-werkverkeer
De ontwikkelingsrichting zorgt voor 200 extra motorvoertuigen op
de A15/A16 in de spits en voor 25 extra motorvoertuigen op de
A29. De gewogen uitkomst is 500 (+)

B. Bereikbaarheid veer vrachtverkeer
In huidige situatie zijn aile zijden congestie-gevoelig, maar situatie

~_?p A 1_?__~.~rbe~~_~t bij c~p. uit~~l::J~.!i.~~r:__vracht.~_~to-strl:J~?I~_~~

MAASVLAKTE II SCORE: 0
Effecten:
A. De ontwikkelingsrichting zorgt voor 250 extra motorvoertuigen
op de A15 in de ochtendspits en voor 25 extra motorvoertuigen op
het overig hoofdwegennet. De gewogen uitkomst is 700 (+).

B, Congestiegevoelige corridor, ook na opwaardering met
vrachtauto-stroken nog steeds eenzijdig onts!oten (0)

MOERDIJK
Effecten:
A. De ontwikkelingsrichting zorgt voor 210 extra motorvoertuigen
op de A 16 in de ochtendspits en voor' 1000 extra motorvoer'tuigen
op de A59. De gewogen uitkomst is 1500 (-).

l
B. Moerzijdig ontsloten; noordelijke richting congestie-gevoelig en
zuidelijke richting congestie-vrij, echter op de A16 verbetering met

____:,rrac~twagen~tr?~~J"'_".!_. ~.
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7.4.2 ECONOMISCHE STRUCTUUR
~ ,."~,,._--------

A15/A16 CORRIDOR(GEHEELi SCORE:
Nationaal: +
Regionaal: +

--~~~ ..~~.._- -~-_..~

Referentiesituatie:
De door landaanwinning ontwikkelele loeatie is in eerste instantie
bedoeld voor zeehavengebonelen beclrijvigheid
Effecten:
Geringe potentie voor werkgelegenheid en BTW (43"/0),

Referentiesituatie:
Gunstig gelegen t.O.V. Rotterdam en Dordreeht, met aansluiting op
A16, spoor en diep vaarwater (Hollands Diep). Potentie voor
vestiging van industriEHe bedrijvigheid (aansillitend op bestaand
inelustrieterrein)
Effecten:
Redelijke potentie wat betreft het genereren van arbeiclsplaatsen
en BTW (61%).

SCORE:
Nationaal: 
Regionaal:

SCORE:
Nationaal: - zander A4

+ met A4
Regionaal: 0 zander A4

+ met A4

HOEKSCHE WAARO

Referentiesituatie:
Agrarisch gebied met gunstige ligging t.o.v. waning en
arbeidsmarkt met bouwnijverheicl en industrie als kansrijke
segmenten.
Effecten:
Sterke potentie voor ZDwel werkgelegenheiclsontwikkeling als BTW
(72%) mits cle A4 wordt gere<1liseercl. Zoncler A4 is cle potentie
duidelijk geringer maar nag reclelijk m.b.t. werkgelegenheicl en
BTW(57~%~I~ __

BETUWE (VALBURG)

Referentiesituatie:
Gelegen aan cle Betuwelijn met potenties in transport en
clistributie-sfeer. Onclercleel Voln te ontwikkelen Multi-modaal
Transport Centrum.
Effecten:
Relatjef geringe potentie wat betreft het genereren van
arbeiclsplaatsen en BTW (50%), waarbij ook de nationale
eoncurrentiepositie in vergelijking met de Rotterdamse regio sleeht
seoort. Als gelet wordt op het beelrijfsprofiel van de eigen regio dan
scoort elit <llternatief wat betreft het genereren van arbeidsplaatsen
e~.~_~~_~gdelijk (61~L_ . ..-__ ... ~~

SCORE:
Natianaal: 0
Regionaal: 0

SCORE:
Nationaal: 
Regionaal: •

MOERDIJK

Referentiesituatie:
Strategische ligging voor transport en distributie direct ten widen
van Rotterdam, aan spoor en tllssen A15 en A1B en nabij
bebouwing (Rotterdam, Barendreeht en Ridderkerk)
Effecten:
Sluit goed aan bij rllimtebehoefte van Rotterdamse regia. Goede
potentie wat betreft het genereren van extra arbeielsplaatsen en
BTW {67%}.
-----------------._..""
MAASVLAKTE II
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\fbeelding 7.4.3 Glastuinbouw- en bollengebieden - Rotterdamse regio
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Referentiesituatie:
Aileen in c1eelgebiecl Riclderster concentr<ltiegebiecl gl<lstuinbouw.

7.4.3 GLASTUINBOUW EN BOLLEN--_... ------- --.~._----

A15/A16 CORRIDOR SCORE: + A15/A16: DORDRECHT
Referentiesituatie:
Geen bollenteelt en/of glastuinbouw
Effecten: Geen

SCORE:+

Effecten:
Kans op aantasting concentratiegebiecl glastuinbouw Ridclerster
(O}. Albranclswaarcl en Dordtse KillV (+).

A15/A16: RIDDERSTER SCORE: 0
Referentiesltuatie:
Dit deelgebied is vrijwel geheel een concentratiegebiecl voor
glastuinbollw {bran: Ontwerp interim beleidsnota staclsregio
Rotterdam, 1995}
Effecten:
~_t'l:~_I.: kans op'_aantasting van het ~_?_~!!_~ntratiegebie(~_fJ~~stuinbouw

A15/A16: ALBlASSERWAARD SCORE: +
Referentlesltuatie:
Geen bollenteelt en/of glastuinbouw.
Effecten:
Geen

MAASVLAKTE II SCORE: +
Referentiesituatie:
Beclrijfsterrein met zeehaven-gebonden of daaraan gerelateercle
bedrijvigheid
Effecten:
Geen

,__
MOERDIJK
Referentiesituatie:
Geen glastuinboLlw of bollenteelt
Effecten:
Geen

SCORE: +
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HOEKSCHE WAARD SCORE: +
Referentiesituatie:
Bij Binnenmaas is een nieuwe loc<ltie voer glastuinbouw
aangewezen (stl'eekplan Zuicl-Hollancl-Zuicl, 1991). Glastuinbouw
conform uitbreiclingsgebieclen SGR gerealiseercl aan zuidzijde ter
hoogte van Comstrijen.
Effecten:
De kans op aantasting van glastuinbouwgebieclen is gelet op de
verhouding tussen cle oppervl<lkte van de ontwikkelingsrichting en
de _~_<O!.nocli~r_~!_mte v02L_~edrijven l!.r.i.i.':iY~~1~n~;h~;~I. _

BETUWE (VAlBURG) SCORE: 0
Referentiesituatie:
Ten widen van de A15 voorziet het streekplan in een te ontwikkelen
glastuinboLlwcom plex.
Effecten:

_.Kans Cl'p__.':'..::!dring.!..0JLyan PO~§!_flti.~el glastll!.!1_~_r:>_~I_IiY:.omplex. __._. _



.5 KOSTEN

SCORE: 0

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

HOEKSCHE WAARD
Effecten:
Exploitatiesaldo + 0,5 milj./ha

-----------~_._------~~.-

BETUWE (VALBURGJ SCORE: .
Effecten:

_~L:Ec:x::.p",loitatiesaldo + 0,4 milj./ha

7.5.1 SALDO INVESTERINGSKOSTEN
---------------

A15/A16 CORRIDOR: SCORE: +
Effecten:
.Exploitatiesaldo word! geraa~_?_?,e,,~~?,,_~!}J~enper ha positief

MAASVLAKTE II
Effecten:
Voor deze landaanwinning is nag geen planuitwerking gemaakt
,;:o<l<lt de berekening van een_,::~p~_?!_t_~iesaldo niet 909<1 m?gel~L~"i_~_.

MOERDIJK SCOI1E: +
Eftecten:

~_~2.1.~.~!i~,s..~!,~,?.. c,a.. _~:_§__~,cH,-jI"h"'a'--- _
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7.6 FlEXIBILITEIT

I 7.6.1 FLEXIBILITEIT

A15/A16 CORRIDOR (GEHEEL)
Effecten:
Oit alternatief is bijzonder inflexibel aangezien de nu reeds
beperkte ruimte op IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht voor
een zeer groot cleel vcrstedenjkt is en verclergaancie versteclelijking
de leefbaarheid van het qebicc! sterk lOU aantasten

MAASVLAKTE II HOEKSCHE WAARD
Effecten: {zowel met als zander A4)
Op zich biedt de Maasvlakte II voldoende ruimte voor verdere Effecten:
uitbreicling van het bedrijfsterrein na 2010, maar er resteert een De Hoeksche Waarel biedt na 2010 volcloende ruimte vaar het
ruimteprobleem voar {bijbehorendel wonin~Jbouwontwikkeling. ontwikkelen van een omvangrijke verstedelijkingsrichting (incl.

wonen) die dan wei Forse investeringen vergt in lOweI rail, weg als

gro~nst~~~::~~lr,
~~~_..•

MOERDIJK BETUWE (VALBURG}
Effecten: Effecten:
In de omgeving van Moerdijk is in principe voldoende ruimte voor Dit alternatief maakt reeds deel uit van een omvangrijke
een voortgaande ver'stedelijking. Deze zou dan echter ook verstedelijking in de regio Arnhem/Nijmegen, Aangezien dit
woningbouw moeten gaan omvatten. Gezien de ligging vel' buiten alternatief de restruimte voor de opvang van de eigen regionale
een stadsgewest (Breda) sluit dit niet aan bij het bundelingsbeleid bedrijvigheid in beslag neemt, moet daarvoor na 2010 elders in de
en bezit daarorn een geringe flexibiliteit. regia weer ruimte worden gezocht. Daarom mist dit alternatief

flexibiliteit.
Aangezien deze onlwikkeling ook na het accepteren van de 225 ha
bedrijfsterrein kan worden gestopt, is hier sprake van een sterke
mate van flexibiliteit,
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HOOFDSTUK 8. lEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE

8.1 Inleiding

Om de waarde van de uitkomsten van de (milieul-effectrapportage te
kunnen beoordelen, moeten leemten in kennis en informatie worden
verme!d. Bij leemten in kennis moet worden gedacht aan het ontbreken
van inzicht in oorzaak-gevolgrelaties. De stand van de wetenschap kan
onvoldoende zijn om effecten adequaat te kunnen vQorspellen. Leemten
in informatie kunnen ontstaan doordat gegevensbestanden ontbreken,
te globaal of juist te gedetailleerd zijn. Dat kan het moeilijk of onmoge·
fijk maken de bestaande toestand van het milieu, de autonome ont
wikkeling en effecten te beschrijven.

Vanwege de beperkte tijd die ter beschikking stond, kon bij het opstellen
van dit (milieu-) effectrapport aileen gebruik worden gemaakt van
bestaande gegevensbestanden en bestand sr geen gelegenheid voor
diepgaand nader onderzoek. Naar het oordee! van de initiatiefnemer is
dit, gezien het strategisch karakter van dit IMlER, geen groot bezwaar en
heeft het aileen geleid tot enkele niet-essentie!e tekortkomingen. Het
(milieu)-effectrapport bevat voldoende informatie voor de besluit
vorming. Er zijn geen leemten in kennis en informatie blijven bestaan
die een goede oordeelsvorming zouden kunnen belemmeren.

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen allereerst leemten in kennis
worden beschreven. Vervolgens zullen leemten in informatie worden
behandeld. Tot slot zal worden aangegeven hoe aan de evaluatieplicht
zal worden voldaan.

8.2 Leemten in kennis

Leemten in kennis doen zich voor bij de criteria 'beperking van
vrachtautomobiliteit' en 'verspilling'.
Door het ontbreken van modellen op het strategisch niveau van dit
IMlER is het nog niet mogelijk kwantitatief te bepalen hoeveel extra
vrachtautomobiliteit een nieuw bedrijfsterrein oproept. Om te kunnen
inschatten welk van de alternatieven in de Rotterdamse regio het minste
extra vrachtverkeer zal opleveren, is daarom onderzocht of faciliteiten
voor verkeer over water of per spoor aanwezig of eventueel te realiseren
zijn. Het is echter onzeker in hoeverre de aanwezigheid van deze
voorzieningen oak zal leiden tot daadwerkelijk gebruik.

Het criterium verspilling is betrekkelijk nieuw. Er is daardoor nog weinig
ervaring opgedaan met de operationalisering. De doelstellingen voor het
thema verspilling zijn in het tweede Nationaal Milieubeleidsplan aileen
in algemene zin en op een zeer hoog abstractieniveau geformuleerd. Het
ministerie van VROM heeft onderzoek uitbesteed om aan het milieu
thema verspilling concreet handen en voeten te geven (DHV Milieu en
Infrastructuur, 19961.
Verspilling betreft de milieuvoorraden energie, ruimte en grondstoffen
en bio-diversiteit. In dit {milieu)-effectrapport wordt bij het criterium
verspilling aileen aandacht besteed aan behoud van de milieuvoorraden
ruimte en grondstoffen. Het gebruik van energie voor verkeers
doeleinden wordt gemeten bij het criterium 'beperking automobiliteit'
en behoud van bio~djversiteit bij het criterium 'behoud en ontwikkeling
van ecologische kwaliteit'.
De enige factor die m.b.t. het aspect energie op regionaal schaalniveau
relevant leek -de potenties tot gebruik van restwarmte- bleek door
kennisleemten niet meetbaar. Ten eerste ontbreekt inzicht in de toe~

komstige Iigging van restwarmtebronnen. Ten tweede is nauwelijks te
voorspellen hoe vraag en aanbod van warmte zich zullen ontwikkelen.
Deze kennisleemten hebben echter geen ernstige gevolgen, omdat er
steeds meer mogelijkheden zijn om decentraal duurzame energie op te
wekken (o.a. warmtepomp). Duurzame energie-opwekking zal in de
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toekomst vrijwel overal mogelijk zijn, zodat er wat dat betreft geen
verschil is tussen de ontwikkelingsrichtingen.

8.3 Leemten in informatie

Leemten in informatie doen zich voor bij de criteria 'behoud kwaliteit
landelijk gebled' Icultuurlandschappelijke kenmerken), 'verstoring'
(lokale luchtverontreinigingl en 'instandhouden basiscondities voor
toekomstige functies' (bodemverontreinigingl.

Voor het Zuidhollandse grondgebled is bij het bepalen van cultuur
landschappelijke kenmerken gebruik gemaakt van bronnen die geen
onderscheid maken tussen archeologie, geomorfologie en cultuur
historie. Informatie over cultuurlandschappelijke kenmerken aileen
is niet beschikbaar en is daarom uit bovenstaande informatie
gedestilleerd.

Gegevens over lokale luchtverontreiniging zijn op het schaalniveau van
ontwikkelingsrichtingen niet beschikbaar. Het Landelijk Meetnet
Luchtkwalitelt geeft informatie voor Nederland als geheel. Het Landelijk
Beeld Verstoring van het ministerie van VROM bevat aile gegevens over
stankhinder. Ten tljde van de afrondlng van dit IMlER waren de
stankgegevens van het Landelijk Beeld Verstoring nog onvoldoende
betrouwbaar. Stankhinder is daarom buiten beschouwing gelaten.
Lokale luchtverontreiniging is op een simpele wijze geoperationaliseerd,
namelijk door te bepalen of ontwikkelingsrichtingen in de nabijheid van
verkeersknooppunten zijn gelegen.

Er zijn geen gebiedsdekkende gegevens over bodemverontreiniging
beschikbaar. Daardoor zijn niet aile plaatsen waar de bodem
verontreinigd is bekend. Voor dit IMlER Is geen veldonderzoek gedaan.
In plaats daarvan is op basis van het huidige grondgebruik de kans
ingeschat dat de bodem verontreinigd is.

8.4 Evaluatie

Een evaluatie achteraf is bij deze (milieu}-effectrapportage weinig zinvol.
Wanneer de stedelijke ontwikkelingen waartoe de planologische
kernbeslissing nationaal ruimtelijk beleid de aanzet geeft, zijn voltooid,
zal het niet meer mogelijk zijn het ruimtelijk beleid aan te passen. Er
kunnen dan hooguit mitigerende en compenserende maatregelen
worden genomen.

Daarom zal de evaluatie van de (milieu}-effectrapportage plaatsvinden
voordat in 2005 met de aanleg van woonwijken en bedrijfsterreinen
wordt begonnen. Er bestaan dan nog mogelijkheden het ruimtelijk
beleid aan te passen. De evaluatie van het IMlER zal worden gekoppeld
aan de evaluatie van de planologische kernbeslissing nationaal
ruimtelijk beleid. Deze planologische kernbeslissing wordt elke vijf jaar
herzien.
Doel van de evaluatie van de (milieu}-effectrapportage zal zijn na te gaan
of er nieuwe kennis en informatie is, die tot andere conclusies leidt ten
aanzien van de gemeten effecten. Vallen de effecten veel negatiever of
juist vee! positiever uit? Macht de evaluatie een nieuw licht werpen op
zaken die wezenlijk van belang zijn geweest voor de besluitvorming, dan
kan dit leiden tot een aanpassing van het nationaal ruimtelijk beleid. Oak
kan de evaluatie het rijk ertoe brengen in overleg te treden met provin
cies, BON-regio's en gemeenten om mitigerende en compenserende
maatregelen te nemen bij de uitwerking van ontwikkelingsrichtingen op
streek-, structuur- en bestemmingsplanniveau.
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BIJLAGE 4: L1JST VAN BEGRIPPEN

achterla ndverbind in9
hoofdtransportas tussen Schiphol en de Rotterdamse haven en het
buitenland (Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel 8 f H4)

autonome ontwikkeling
ontwikkeling die optreedt als noch de voorgenomen aktiviteit, noch
een van de alternatieven wordt gerealiseerd

bevoegd gezag
Qverheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de
voorgenomen activiteit van de initiatiefnemer

bio-diversiteit
natuurlijke soortenrijkdom

bufferzone
zone tussen twe8 of meer stadsgewesten die dient om t8 voorkomen
dat deze stadsgewesten aan elkaar groeien (Vinex)

commissie voar de milieu-effectrapportage
commissie van onafhankelijke deskundigen, die advies uitbrengt
over de richtlijnen en het milieu-effectrapport

compensatiebeginsel
beginsel dat regelt dat de aantasting van een aantal in het
Structuurschema Groene Ruimte (H6) genoemde gebiedscategorieen
ter plekke of elders moet worden goedgemaakt.

Ecologische Hoofdstructuur
structuur bestaande ult natuurkerngebieden,
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones (Structuurschema
Groene Ruimte, deel 4, kaarten 4 en 7).

geomorfologie
de wetenschap die het relief en de vormen van het aardoppervlak
bestudeert

habitat
natuurlijk leefgebied van een organisme of een levensgemeenschap

hoofdtransportas
transportassen die stedelijke knooppunten (Vinex) en de mainports
Rotterdam en Schiphol met elkaar en met het achterland verbinden
(Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel e, H4).

hoofdwegennet
rechtstreekse verbindingen die de 40 belangrijkste bestuurlijke en
economische centra van ons land met elkaar en met het buitenland
verbinden

initiatiefnemer
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bepaalde aktiviteit
wil ondernemen

kerngebied
gebied met ecologische waarden van nationale en/of internationale
betekenis; onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur

Kosten eenheid
maat voor geluidsbelasting door vliegtuigen

main port
belangrijke lucht- of zeehaven die fungeert als toegangspoort voor
de Randstad en het Europese achterland ISchiphol en Rotterdamse
haven).

meest milieu-vriendelijk alternatief
het alternatief waarbij de beste bestaande mogelijkheden ter
bescherming van het milieu worden toegepast (artikel7.10 lid 3 Wet
Milieubeheer)

mil ieubeschermingsgebied
op grond van de Wet Milieubeheer of het natuurbeschermingsrecht
beschermd gebied Istiltegebied, bodembeschermingsgebied en
9 1'0ndwaterbesch eI'm ingsg eb ied).

milieu-kwaliteitsmaat IMI<M)
integrale maat voor verstoring door verschillende brannen.
Vooralsnog zijn in de maat aileen hinder door geluid en stank
verwerkt.

138



modal-split
verdeling van het verkeer over verschillende vervoerswijzen (fiets,
bus, treio, auto)

multi-modaliteit
aanwezigheid van verschillende vormen van vervoer (water, rail,
weg)

nationaal !andschapspatroon
gebieden die op nationaal niveau bepaJend zijn voar de kwaliteit van
het landschap (Structuurschema Groene Ruimte, deeI 4, kaart 12).

ontwikkel ingsri chtin9
te verstedelijken gebied (functies: wonen en werken)

open ruimte
gebied waarvoor een restrictief beleid geldt t.a,v. verstedelijking
IVinex).

Randstadg roenstructuu r
programma van groenprojecten (natuuf, bos en recreatie) voar de
Randstad

richt!ijnen
het door het bevoegd gezag vastgestelde onderzoekskader voar de
(m iIieu)-effectrapportage

stadsgewest
sterk verstedelijkt gebied dat door de vele onderlinge relaties een
functionee! geheel vormt
(woon-, werk- en recreatiefunctie: Vinex)

strategisch groenproject
groenproject dat bezien vanuit het nationaal niveau van strategisch
belang is (Structuurschema Groene Ruimte, deeJ 4, kaart 1).

verbindingslone
zone die de verbreiding, migratie en uitwisseling van soorten tussen
en binnen kerngebieden van de Ecologische Haafdstructuur mogelijk
maakt

Vinex-Iocatie
aanduiding van waan- en werkJocaties voar de periode 1995-2005
(Vinex)

wettelijke adviseurs
overheidsinstanties die op grand van de wet aan het bevoegd gezag
advies uitbrengen over de richtlijnen voor de inhoud van het milieu
effectrapport en het milieu-effectrapport zelf.
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