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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een advies voor richtl[jnen uit te brengen voor een milieu-effectrapport (MER) ten
behoeve van de besluitvorming over woningbouwpla¡r "De Burgt" Barneveld.
Overeenkomstig artikel 7.I4van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de
CommÍssie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandko-
mlng van de richtlijnen voor het MER. Zii zalgaÉune vernemen hoe u gebruik maakt van haar
aanbevelingen.
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Hoornpu¡mpN vAN HET ADvIES

Gelet op de context en randvoorwaarden waarbinnen het woningplan voor de
Burgt zal worden ontwikkeld heeft de Commissie in dit advies voor richtliJnen
een voorstel gedaan voor het hanteren van een bepaalde systematiek die
enerzijds het mogeliJk maakt om het MER toe te spitsen op aspecten die ir¡ deze
situatie werkeliJk relevant ziJn en anderztJds inzicht geeft in de mogelijkheden
om gestelde doelen te berelken en de keuzen die h,ierbiJ noodzakelijk zijn.
De voorgestelde systematiek maakt de relatie tussen de maatregelen ter
vergrotingvan de milieukwaliteit en de (stede)bouwkundige inrichttngvan het
plangebied zichtbaar en hanteerbaar. Daarbij ziJn de ttrema's en aspecten
gegroepeerd op basis van het analysekader voor stedebouwkundlge plannen
zoals dat in de startnotitie (pagina 14) gegeven:

o Energie-extensivering
. Integraalketenbeheer
o Kwaliteitsbevordering

Van belang is dat in het MER een uitwerking wordt gegeven over hoe de
verschillende milieuthema's op de aangegeven ruimtelijke niveaus (zLe
paragraaf 3.1), die biJ de planvorming en besluitvorming betrokken ziJn,
kunnen worden ingevuld. Tevens ts het van belang inzicht te geven op welke
wiJze de verschillende publieke en private verantwoordeliJkheden worden
georganiseerd.

I



I I¡wprpr¡Yc

De gemeente Barneveld heeft het voornemen om in het kader van de lokale
woningbouwtaakstelling een woningbouwlocatie te ontwikkelen met een
capaciteit van in totaal circa 2.O0O woningen op de locatie 'de Burgt' met een
omvang van 90 hectare. De Burgt is gelegen ten zuiden van de kern Barneveld,
begrensd door de Barneveldse Beek, de Plantagelaan, de Lunterseweg en de
Scherpenzeelseweg.
Ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan De Burgt wordt
de milieu-effectrapportage doorlopen.

Per brief van 5 maart 1996 (zie bijlage I) is de Commissie voor de milieu-
effectrapportage in de gelegenheid gesteld te adviseren over de gewenste inhoud
van de richtlijnen voor het op te stellen milieu-effectrapport (MER). Met de
openbare bekendmaking van de startnotitie op 7 maart (1996) is de m.e.r.-
procedure van start gegaan.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld treedt
op als initiatiefnemer en de gemeenteraad als bevoegd gezag.

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu-ef-
fectrapportage. De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. De werkgroep
treedt op n¿rmens de Commissie voor de milieu-effectrapportage en wordt ver-
der in dit advies 'de Commissie'genoemd.
Het doel van dit advies is om de gewenste inhoud van de richtlijnen voor het
milieu-effectrapport (MER) aan te geven. De hoofdstukken indeling van het
advies sluit aan bij de inhoudseisen voor een MER zoals opgenomen in de Wet
milieubeheer artikel 7. lO.

Recente onhvikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal woningen steeg
boven de m.e.r.-drempel van 2.0O0 woningen. Dit betekende dat de activiteit
in het bestemmingsplan, dat reeds ln een vergevorderd stadium van besluitvor-
ming was, m.e.r.-plichtig werd. De Commissie ziet de meerwaarde van deze
m.e.r. in het benutten van kansen voor het milieu bij de uitwerking van het
bestemmingsplan. Het MER zal deze kansen inzichtelijk moeten maken en
moeten aangeven welke keuzen er gemaakt kunnen worden.
De Commissie heeft haar advies richtlijnen toegespitst op de benodigde
aanvullende informatie en heeft daarbiJ hetvoorliggende concept-bestemmings-
plan als uitgangspunt genomen.

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen.
Bijlage 4 geeft een overzicht van deze reacties.
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2 PnogLppMsrELLINc, DoEL, BELETD EN BESLUITEN

Artikel 7, lO, lid l, onder a van de Wm: Een MER bevat ten minste: "een beschrljuW uø¡t trctgeen
met de uoorgerrornen actíuíteit uordt beoogd-"
Artikel 7. 10, lid I , onder c van de Wm: Een MER bevat ten mlnste: "een aartduldlng van de beslul-
ten blj de uoorbereídíng waaraan het mllteu-etfectrapport wordt gemøakt, en een ouerzlcht van de
eerder genomen beslulten uan bestuursorgonen" díe betrekkíng twbben op de uoorgenomen actíulfeít
en de beschreuen alternatieue¡t"

Probleem en doel

Uitgangspunt voor dit plan is de eigen woningbehoefte ln de gemeente
Barneveld. In het concept bestemmingsplan en de startnotttie wordt deze
woningbehoefte voldoende gemotiveerd.

Het doel wordt in de startnotitie als volgt omschreven.

De Commissie adviseert om aan dit doel een dimensie toe te voegen op het vlak
van de kwaliteit van het milieu. In het concept-bestemmingsplan (pagina 33,
onder $ en ook tijdens het locatiebezoek van de Commissie op 11 april bleek
dat de gemeente naast het hierboven geformuleerde doel onder andere ook
'duurzaam bouwen' uitdrukkelijk tot doel heeft. In het MER zal dit thema nader
uitgewerkt moeten worden. Door een uitwerldng hiervan kan tot uitdrukl,ring
worden gebracht of, en in welke mate het realiseren van de woonwijk gekoppeld
wordt aan inspanningen die de milieukrvaliteit ten goede kunnen komen. In
paragraaf 3.1 is opgenomen op welke wiJze milieuthema's te relateren zln aan
de diverse mtmteliJke niveaus die bij de planvormlng en besluitvorming
betrokken zijn in de Burgt.

Besluitvorrning

Overheidsbesluiten, zoals vastgelegd in beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en
wetten, die randvoorwaarden stellen of beperkfngen opleggen aan de besluitvor-
ming over de voorgenomen activiteit moeten kort worden behandeld. Tevens
moet aangegeven worden welke beoordelingscriteria, grens- en streefivaarden
aan het vigerende milieubeleid kunnen worden ontleend. Voor de gemeente
Barneveld ls van belang welke criteria er voortvloeien uit het Waterhuishou-
dingsplan en het Energieplan. Tevens is de Energieprestatie norrn (Epn) van
invloed op het voornemen.

Het MER wordt opgesteld voor de besluitvorming over het bestemmingsplan De
Burgt. Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad

2.1

2.2

De realisatie van de locatie "De Burgf' zal moeten voorzien in de woning-
behoefte van de gemeente Barneveld na de voltooiing van de wijk "Nor-
schoten" in 1997.
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3.

3.1

dit geschiedt en welke adviesorganentl en instanties daarbiJ formeel en
informeel zijn betrokken. Veel relevante milieuinformatse zal in een later
stadium biJvoorbeeld biJ besluitvorming over het stedebouwkundig plan worden
betrokken. In het MER moet een overzicht worden opgenomen van de beslulten
die in een later stadium nog moeten worden genomen om de voorgenomen
activiteit te realiseren. Omdat de rol van private partijen in het plangebied
groot is, is het van belang om aan te geven op welke wiJze de verschillende
publieke en private verantwoordeliJkheden (proJectontwikkelaars, waterschap
en gemeente) worden georganiseerd gedurende de inrichting en aanleg en
beheer van de woonwiJk.

VooRcp¡voMEN AcTTvITEIT EN ALTERNATIEvEN

Artikel 7.1O, lid l, onder b van de Wm: Een MERbevat ten mlnste: "eenbeschr'luttg uande uoorge-
noffEn actítsitet en van de u$ze uanrop z! zal worden ultgeuoerd. alsmede uan de altematleuen
doaruoor, die redelljkerwljs inbeschoutDlng dletÊn te uorden gerwmen-"

Artikel 7. lO, lid 3 van de Wm:''Tot de lngewþe tet eerste lid, onder b, te beschr'luen altemøtieuen
behaort ln leder geuaLhet altematleJ uanrb! de nadelige geuoþen uoor het mÍlíeu usorden uoorko-
men" dan tueL uoor znuer dat níet mqel$k ls, dez,e met gebruilonokíng uan de beste bestaande mo-
gelgkheden ter besctermttg uan het milíeu, zpueel mogellk worden beperkt."

Algemeen

Het bestemmingsplan de Burgt vormt de grondslag voor de voorgenomen
activiteit. In de startnotitie is een beschriJving van de hoofdliJnen (verkeer,
natuuronturikkeling, waterhuishouding en voorzieningen) opgenomen.
De initiatiefnemer heeft de bedoeling om het MER in te zetten voor verbetering
van de milieukwaliteit van het plan. Daarmee staat in het MER de inrichting -
in brede zln - vart de bouwlocatie De Burgt centraal.

Gelet op de context en randvoorwaarden waarbinnen het woningbouwplan voor
de Burgt zal worden onh¡rikkeld, acht de commissie het voor de doelmatigheid
en effectiviteit van het MER van belang om de voorgenomen activiteit en in
beschouwing te nemen alternatieven - zowel wat de opbouw als wat de
beschrijving betreft - op deze omstandigheden af te stemmen.
EnerziJds maakt dit het mogeliJk om het MER toe te spitsen op aspecten dle in
de onderhavige situatie ook daadwerkelijk relevant zijn, anderzijds draagt dit
er toe bij dat het MER een bruikbaar inzicht geeft in de mogelijkheden om het
gestelde doel te bereiken en in de keuzes die daaruit voortvloeien.

Tegen deze achtergrond zlet de Commissie voordelen in het hanteren van een
systematiek die de relatie tussen denkbare maatregelen ter vergroting van de
milieukwaliteit en de (stede)bouwkundige inrichting van het plangebied
zichtbaar en hanteerbaar maakt.

I BiJvoorbeeld het actief betrekken van de milieuraad, zie Collegeprogramma paragraaf 9 Milieu nr. 3.
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Dat is mogeliJk door de thema's en aspecten die de milieuku¡aliteit bepalen, te
koppelen aan de verschillende ruimtelijke niveaus die biJ de planvorming en
besluitvorming betrokken zljn, DaarbiJ kunnen deze thema's en aspecten
worden gegroepeerd op basis van het analysekader voor stedebouwkundige
plannen zoals dat in de startnotitie (pagina 14) is gegeven.

Voorts acht de commissie het mogelijk dat het MER zich beperkt tot in totaal
twee alternatieven: de voorgenomen actlvitelt en een meest milieuvrlendeliJk
alternatief, opgebouwd rond thema's en aspecten die in de onderhavige situatie
inzetbaar ziJn voor de vergroting van de milieulnvaliteit.
Deze in navolgend figuur weergegeven benadering2l biedt goede aanknopings-
punten voor zowel de opbouw en beschrijving als de vergelijking van de
voorgenomen activiteit en in beschouwing te nemen alternatieven, en voor de
vergelijldng van milieu-effecten.

Het betreffende schema heeft slechts een illustratieve betekenis. Essentle is dat de ontwikkeling van
stedebouwkundige opties en van denkbare opties op hetvlakvan milieukwaliteit als onderling samenhangend
proces tegemoet kunnen worden getreden. Ook de weergegeven invulling van de "matrix" heeft geen andere
betekenis dan te illustreren dat het bruikbaar ls voor de opbouw, beschriJving en vergelijking van de
voorgenomen activiteit en alternatieven.

RUIMTELIJKE NIVEAUS I

ruimtelijke con-
text woongebied het woongebied

deelgebieden

IV

woning

¡¡¡etleNlve¡ufu ERcELtJKtNG lager <+ hoger lager <+ hoger lager <+ hoger lager <+ hoger

THEMA'S EN ASPEoTEN

A. Energie-extensivering
à....
b. ...

c. ...

----tF
aar

B. lntegraal ketenbeheer
a. ...
b. ...

c. ...

-G-
----tÞ acl

C. Kwaliteitsbevordering
a. ..,

b. ...

c. ...
H

--æ
-------€-

¡h

o
: ruimtelijke niveaus waarop aspecten spelen
: voorgenomen activiteit
: varianten cq. meest milieuvriendelijke alternatief
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Tot de aspecten die nader uitg¡ewerkt kunnen worden behoren:

A. Energle-extenslverlng
. mobiliteitsbeperktg:

bevordering langzaarn verkeer: la¡¡aliteit en netwerk van routes; relatie
functlonele structuur, openbaarvervoer: routes, frequentie, afstemmingmet
(variaties) woningdichtheid;

o energíebespañng:
gebruikskant/ actlef-passief: bebouu¡ingsstmctuur (oriëntatte woningen),
woningen (indeling en gevels), bouwtechnisch (isolatie, installaties);

. belteer buítenntimte:
benodigde beheerintensiteit.

B. Integraal ketenbeheer
. bodembeleer:

eventuele verontreinigingen en saneringsopties,
bouwriJp maken;
grondbalans;

t waterbetwen
(geo)hydrologisch systeem þeïnvloeding grondwaterstand); benutten
hemelwater, afkoppelen dakwater; oppervlaktewater; hoeveel-
heid/opperulak, systeem i keuze rioolstelsel (afr¡lakken piekafuoeren) ;

waterbesparing binnen de woning (griJs water-circuits);
o grondstofþnl$ual:

materiaalgebruik; inzameling structuur voor afual (ook tijdens het
bouwproces).

C. Kwallteltsbevorderlng
. Luoorv enleeJmilieu

hinder en verstoring: geluidhinder (wegverkeer, bedrijvigheid);
zones en contouren andere hinderbronnen;
sociale veiligheid;

. ruímtellike ktualíteíf:
landschappeliJ ke inpassing;
cultuur-historische elementen;
natuur en ecologie, invulling van de zone ronde Barneveldse beeks];
bodemarchtef (indien van toepassing).

3.2 De voorgenomen activiteit

De voorgenomen activiteit behelst de structuur en inrichting van de woning-
bouwlocatie op basis van het concept-bestemmingsplan.
Daarbij dient aangegeven te worden welke thema's en milieu-aspecten bij de
realisering van het plan in elk geval zullen worden betrokken en welk
ambitieniveau - zowel in algemene zln als per in aanmerking komend thema/
aspect - de gemeente daarbiJ voor ogen staat.

3 Zle inspraakreactle nr 6, bijlage 4.
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3.3

3.4 Referentie

Recente ontr¡rlkkelingen waan¡¿rn verwacht wordt dat deze in het bestemmings-
plan voor de Burgt zullen worden verwerkt (het opnemen van een bedriJvenzone
aan de westzijde van het plangebied en wijzigingen in de verkeersafiuikkelin$
dienen in de voorgenomen activiteit ingebracht te worden.

Het zal duideliJk zijn dat niet alle gekozen thema's en milieuaspecten op
hetzelfde detallniveau beschreven hoeven te worden. Naarmate de beslissingen
over steeds kleinere ruimteliJke niveaus (deelgebieden en wonin$ gaan zal het
benodigde detailniveau ook hierop aangepast moeten worden.

Alternatieven

De keuze van de beschouwde alternatteven moetworden gemotiveerd, evenals
de selectie van het eventuele voorkeursalternatief. Bij de motivering gaat in het
MERvooral de aandacht uit naar de milieuargumenten.
Om een onderlinge vergelijking mogeliJk te maken moeten de te vergelijken al-
ternatieven tot op hetzelfde detailniveau worden uitgewerkt.
In ieder geval moet het meest milieuvriendelijke alternatief worden beschreven.

Het nulalternatief zou betekenen dat aan het voornemen tot aanleg van de
woonwiJk geen uitvoering wordt gegeven. Deze situatie liJkt niet reëel in relatie
tot het doel van het voornemen te ziJn. Het beschriJven van deze situatie en
autonome onhrikkeling4l dient als referentiekader voor het vergeliJken en
beoordelen van de alternatieven waarbij het voornemen wel doorgaat.

3.5 Meest milieuwiendelijk alternatief

Het meest milieuvriendelijke altematief moet aan de volgende voorwaarden vol-
doen:
. het moet realistisch zijn, datwil zeggen het moetvoldoen aan de doelstellin-

genvan de initlatiefnemer, alsmede binnen ziJn of haar competentie liggen;
. het moet uitgaan van de beste bestaande mogeliJkheden ter bescherming

van het milieu;
. het moet gericht zUn op het zo veel mogelijk voorkomen van nadeliç milieu-

gevolgen, dan wel het behalen van een maximale milieuwinst.

Het meest milleuvriendeliJke alternatief zal bestaan uit een combinatie van
inrichtingsvarianten die een hoger ambitieniveau voor de milieuli¡valiteit van
het plan weerspiegelen. Het onh¡rikkelen van het meest milieuwiendelijke
alternatlef kan daarmee gezien worden als een verkenning van de mogelijkhe-
den om tot winst te komen ten opzichte van de voorgenomen activiteit.

4 Zle hoofdstuk 4 van dit advies.
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Vanwege de beperkingen ü¡aaraan dit in de gegeven situatie onderhevtg ls,
brengt de Commissie de volgende overwegingen onder de aandacht. In de eer-
ste plaats kunnen op zich bescheiden maatregelen ter bevordering van de
milteukwaliteit bij een goede onderlinge afstemming gezamenlijk van relatief
grote betekenis zijn.
In de tweede plaats wordt de haalbaarheid van maatregelen ter bevorderingvan
de milieukwaliteitvergroot, indien deze maatregelen samengaan met een meer-
waarde voor de wervingskracht en aantrekkeliJkheid van het nleuwe woonge-
bied.

De Commissie beveelt daarom aan om de inrichtingsvarianten te ontwikkelen
vanuit een beperkt aantal themattsche ingangen die elk specifleke aankno-
pingspunten bieden voor de (stede)bouwkundige en civieltechnische inrichting
van het plangebied of delen ervan. In het laatste geval denkt de Commissie aan
aansluiting op stedebouwkundtge thema's op buurtr:iveau, zoals die bijvoor-
beeld in de studie 'Conceptuele Visie Barneveld De Burgt" þureau RBOI),
worden voorgesteld. De voþnde thema's kunnen naar de mening van de Com-
missie aanleidlng vorrnen voor de beoogde verweving van ruimteliJke en milieu-
kwaliteit:

"Duurzaamboutuen'
Vanuit dit thema kan bijvoorbeeld worden ingegaan op mogeliJkheden voor
de toepassing van energiesparende maatregelen op het nlveau van woning-
complexen (situering, bezonnin$ en de woning (uitrustin$.

"Nafuur inde stad'
Binnen dit kader ziJn biJvoorbeeld specifleke keuzes mogeliJk ten aanzien
van de rol en inrichting van de zone rond de Barneveldse Beek, de tnbreng
van natuurwaarden in de woonomgeving en het omgaan met water in het
plangebied.

" Ruímfellj ke ktu qliteit'
In de uitwerking van dit thema kan worden tngegaan op een opttmale
verkaveling vanuit de optiek van landschappeliJke inpassing, hinder en
verstoring. Uitgangspunt voor het ontwerp kan zijn de bestaande land-
schapselementen en de bestaande en geprojecteerde hinderzones, steeds in
relatie tot een optimale ruimteliJke kwaliteit en leefbaarbeid (stilte/rust) en
sociale veiligheid.

Overigens zijn ook varianten denkbaar op basis van aspecten die losstaan van
de voornoemde thema's, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteits-beperking.
Indien dat het geval is - hetgeen mede voortvloeit uit de onder 3.1. gewaagde
onderbouwing van bij het MER te betrekken aspecten - dient het MER ook
hiervoor de mogeliJkheden voor een variant te geven.
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4. Bpsrenrop MILIEUToESTAND vAN HET ilnLIEU EN DE cEvoIÆEN
VOOR HET MILIEU

Artikel 7. lO, lid I, onder d van de Wm: Een MER bevat ten minste: "een beschriJving van de be-
staande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit ofde beschreven alternatie-
ven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten onh¡rikkeling van dat milieu,
indien de activiteit noch de alternatieven worden ondernomen."

Artikel 7. 10, lid l, onder e van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen
activiteit, onderscheidenlijk de altematleven kunnen hebben, alsmede een motivering van de w{ze
waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven."

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ont-
wikkeling hiervan moeten worden beschreven als referentie voor de beoordeling
van de te verwachten milieu-effecten (referentiesituatie). Daarbij is de autono-
me ontwikkeling de toekomstige ontu¡ikkeltng van het milieu zonder dat de
voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd maar
waarbiJ wel rekening wordt gehouden met eventuele effecten van voltooide en
lopende ingrepen en ingrepen als gevolg van reeds vastgelegd beleid worden
voorzien.
De Commissie beveelt aan om de bestaande situatie en autonome ontwikkeling
alleen te beschrijven voor zovet het intrinsieke waarden (bodem en water en
ruimteliJke kwaliteit) betreffen.

Het studiegebied omvat de locatie en haar omgeving. Dit laatste voor zover dat
van betekenis is voor de vergelijl,ring van alternatleven.

De beschriJving van de milieu-effecten vindt plaats op basis van het in de
Startnotitie weergeven analysekader. Voor de daarbiJ te betrekken aspecten
wordt venvezen naar hetgeen hierover in hoofdstuk 3. f . van dit richtlijnenad-
vies is opgemerkt.
De mate en het detailniveau van de beschrijvingvan de milieu-effecten dienen
nadrukkeliJk afgestemd te worden op het schaalniveau en het doel van het
besluit waarvoor het MER wordt gemaakt, namelijk keuzes met betrekking tot
de tnrichting - in brede zin - van de woningbouwlocatie De Burgt.
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BiJ de beschrijving van de gevolgen voor het milieu dienen de volgende al-
gemene richtlijnen ln acht te worden genomen:

Houd rekening met de aard van het gevolg (tijdeliJk of permanent, ophefbaar
en onomkeerbaar, korte of lange termiJn).
Besteed, waar relevant, aandacht aan samenhang en cumulatie van milieu-
gevolgen.
Geef behalve de negatieve gevolgen ook positieve gevolgen en onh¡¡ikkelings-
mogelijkheden aan.
Vermeld onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden
en in gebruikte gegevens.
Bepaal en omschriJfde milieugevolgen op eeninzichtelijke en controleerbare
wlJze, door het opnemen van basisgegevens ln een biJlage of door expliciete
verwiJzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal.
Kwantlflceer effecten als dit nodig is om te kunnen toetsen aan de doel-
stellingen en nonnen van milieu- en ander beleid.

De alternatieven (en voor zover relevant de varianten ervan) dlenen te worden
vergeleken op de volgende elementen:

Energle.extenslverlng

MobíIiteíf
- ontstane verhoudingen tussen autoverkeer, langz.aam verkeer en

openbaar vervoer;
- milieugevolgen dienen te worden beschreven in relatie tot de snelheden

van het verkeer (geluid, hinder en energieverbruik).

Energíe
- de hoeveelheid benodigde energie, de energievoorzieningen in de wijk;
- ruimtereservering en fledbiliteit voor een toekomsüg zuiniger en

duurzaam energieverbruik;

Integraal ketenbeheer

Bodembelrcer
De geohydrologie, de (knelpunten in) waterhutshoudingsl en de kwaliteitvan
bodem, grond- en oppervlaktewater moeten worden beschreven zowel de
huidige situatie als de effecten hierop door het voornemen. HterbiJ dient ook
de eventueel optredende zettingen en de hoeveelheid benodigde ophoogzand
(grondbalans), de eventueel aanwezige verontreinigingen te worden aan-
gegeven. Deze beschrijving is nodig om de aanweziç potenties in het ge-
bied voor wat betreft de realiseerbaarheid van de milieuthema's zoals water-
en bodembeheer te kunnen beoordelen.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

5 Zie inspraakreactie nr. 6, biJlage 4.
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Kq¡allteltsb evorderlng

Woorv enleeJmilieu
- Aandacht dient besteed te worden aan geluidhinder en veiligheidsituatie

als gevolg van de rondweg en gekozen stratenpatroon,
- De hinder (stank, stof, geluid) van bestaande bedriJvigheid in of nabiJ het

plangebied dient te worden beschreven.

a Ruímtelijke kwaliteít
- De inpassingsmogelijkheden van cultuurhistorische en archeologische

waardevolle patronen en elementen6l bfj de inrichting dlenen te worden
beschreven en voor zover relevant gevisualiseerd te worden;

- De effecten van de aanleg voor de natuur door aanleg van een 'ecologi-
sche' zone rond de Barneveldse Beek. Tevens dient de inpassing van de
ecologische zone in de regionale structuur te worden beschreven.

Vpncpr,nrrlNc vAìI ALTERNATIEvDN

Artikel 7. 10, lid I , onder f van de Wm: Een MER bevat ten minste: "een uergelljkttg uan de tgevol-
ge onderdeel d beschreuen te uentsachten onfuttkkellng uan het mllleu met de beschreuen geuoþen
uoor het milíeu van de uoorgenomen actíuiteít, alsmede met de beschreuen geuoþen uaor lwt míIíeu
uan elk der ín besctauwing gerþmen altematieuen."

De milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en het meest milieuvriendeliJ-
ke alternatief moeten onderling èn met de referentiesituatie wordenvergeleken.
Doel van de vergeliJldng is inzlcht te geven in de mate waarin de positieve en
negatieve effecten van de voorgenomen activltelt en het meest milieuvrtendel{J-
ke alternatief en varianten verschillen.
BiJ de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefi¡¡aarden van
het milieubeleid worden betrokken.
BiJ de vergeliJktng van de alternatieven kunnen de fìnanciële aspecten van de
alternatieven worden betrokken om de realiteitswaarde van de alternatieven be-
ter te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieu-effectrapportage
echter niet verplicht.

a

Ð.

6 Zle krspraakreactle n¡. 9 , biJlage 4.
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6 Lpptt¡tpu IN KENNTS

Artikel 7,10, lid l, ondergvandeWm: EenMERbevattenminste: "eenouerzíchtuandeleemÍen
h de onder d en e bedælde beschrljuingen [d.w.z. van de bestaande mllieutoestand en autonome
ontudkkelingdaarvan,resp.vandemilleu-effectenl tengevoþeuanhetontbrekenuandebenodþde
gegevetTs."

De leemten in kennis en informatie, die van belang zijn voor een goede oor-
deelsvorming, moeten worden genoemd.
Het doelvan deze beschrijving is om een indicatie te krijgenvan de volledigheid
van de informatie voor de besluitvormlng.
Beschreven moet worden:
. welke onzekerheden ziJn bliJven bestaan en wat hierwan de reden ls;
. in hoeverre dit de lnvalfteit van de besluitvorming beïnvloedt.

Ever,uerrEPRocRAMMA

Artikel 7.39 van de Wm: "llet beuoegd gezag dat een besluít heeft genomen, blj
de uoorbereíding tuaaruan een mílieu-etfectrapport is gemøøIct, onderzoelct de
geuolgenuande betrokkenactíuiteitvoortrctmíIíeu wantneer zlj usordtondema-
men oJrndat zlj is ondemomerL"
Het bevoegd gezag moet bij de besluitvorming een evaluatleprogramma opstel-
len om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kun-
nen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen.
Het verdient aanbeveling dat de inittatiefnemer in het MER reeds een aanzet
tot een dergelijk evaluatieprogramma geeft, omdat er een sterke koppeling be-
staat tussen de gebruikte voorspellürgsmethoden, de geconstateerde leemten
in kennis en het op te stellen evaluatieprogramma.

Vonn¡ EN PRESENTATTE

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling
van de alternatieven. De onderlingvergelUking dientbiJ voorkeur te worden ge-
presenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten.
Voor de overige presentatie beveelt de Commissie het volgende aan:
o het MER beknopt te houden;
. achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbou-

wen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te ne-
men;

. een verklarende woordenliJst, een lijst van gebruikte afkortingen en een lite-
ratuurlijst bij het MER op te nemen;

r (eventueel) kaartmateriaal (zo mogelijk) te voorzien v¿¡.n een leesbare onder-
grond met de gebruikte topografìsche namen en een duidelijke legenda.

7.

8.
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9. Seup¡n¡emnvc vAN npr MER

Arttkel 7. f 0, Iid l, onder h van de Wm: Een MER bevat ten minste: "eeft sqmenuattttg dle aan een
algemeen publlek wldoende tvlcht geefi, uoor de beærdellng van het mllleu-elfectrapport en uan de
daø¡in besctveuen geuoþen uoor het mÍIíeu uo¡t de Doorgenomen o.tltsltet en uan de beschreuen al-
ternatleuen."

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluit-
vonners en insprekers en verdient daarom biJzondere aandacht. Het moet als
zelfstandig document leesbaar ziJn en een goede afspiegeling zün van de inhoud
van het MER. DaarbiJ moeten de belangriJkste zaken zijn weergegeven, zoals:
. dehoofdpuntenvoordebesluitvormingTl, inclusiefdebelangrijkstewaarden

van het milieu in het studiegebied;
o de voorgenomen activiteit en de alternatieven;
o de belangriJkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgeno-

men activiteit;
o het resultaat van de vergelijldng van de alternatieven (zo mogeliJk in tabel-

vorm).

7 Zle de hoofdpunten van dit advies op bladziJde I
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BIJI,AGEN

bij het advies voor richtlijnen
voor het milieu-effectrapport
Woningbouwplan "De Burgt"

Barneveld

(bijlagen L t/rn al





BIJLI\GE 1

Brlef van het bevoegd gêzag d.d. 5 maart 1996 waarln de Commle¡le
ln do gelcgonhcld wordt gcrtcld om edvlcs ult tc brcngen

GEMEENTE
BARNEVELD

UW KENMËNK: UW ÉNIEFVAN:

Connlssfe voor de nilieu-effectraPPort¿ge
t.a.v. nevrouw drs. M. van Eck

Postbus 2345

3500 cH urRScHT

aÊHNoEþoooâ: ll,A.M. Haverkamp-Ifenker
Æo.: Milieu NR. a[1.: L4
BmNEWLo. 5 ¡naart 1996
DATW VEffiÑONG

ONOERWÊRP.

Stàrtnotitiè n.e.r De Bulgt

Geachce nevrors Van Eck,

Hiþrblj zenden wiJ u, ln het k¿der van de l{et nilieubeheer, 7 exenplaren vaa dc
startnotltie n.e.r. wonÍngbouwplan nDe Burgt". De startnotltie l¡oldt oP 7 üa¡rt
gepubllceerd en llgt van 8 naart Èot en net 9 april 1996 (geLet op de feestda'
gen) ter lnzage.

De re¿cties op de startnotities van derden en de wetteliJke advlseurs worden zo
spoedig nogeliJk aan u toegezonden,

WU zlen taarne uw advies blnnen 9 weken na de terinzagelegging (voor 10 nei
1996) voor de vast te scellen richtliJnen voo! het MER Èegemoet,

Voor een coellchting of het naken va¡¡ afspraken kunt u contact oPn€men Bèt
¡¡evrouÌr l{.4.1,f. }laverkanp-llenker van de afdeling Milieu (0342-495406).

Hoogachtênd,
burgeneester en wethouders van Barneveld,
namens dezen

IJ.A,M
afdellng l,filieu

ADBSSTBMOHUISLEIN2.POSruSæ.3?7048BARNWELÐ_TELET@{@?)48S11-IEIEF X4CS76'rcSTGrFO:Mæ
AU *ANilOOFOING S.VP OAU, NF.. EN AFO VENMELD€il-

. EAlKngãMre:46.e 26e
I

r

Cornmlssie voor de,æ
\ruJKgU m¡llou€ftectrapportage

inga&3Ín*n t996
nuriìñh1r

doss¡'or ?b'c.t- t+l¡- Qx
kopienaar :',\-ô/¡2(-hfh\





BIJLI\GE 2

Oponbarc k6¡nl¡g6vþg van do Stertnotttlo ln dc Earncvcld¡e Kr¡nt ð,.d,.7 rn¡ett 1gg6

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

STARTI{OTME MUETJ-€FFECT{I\PPPORT'DE BURGT
De gemeente Barns¿eld heeft plannen voorwoningbouw ¡n het geb¡ed
ten zuiden van het doç Barnereld,'de Buçrf genoemd. Het
woningbouwplan "De Burgrf ornvat de bouw van circa 2000 woningen.
Om de milieu+fiecten van de aanleg en inrichting van de woonwijk'De
Burgt" zichtbaar te maken zal een zogenaamd milieucffecfapport
(MER) worden geschraæn. ln het MER bekijK de gemeente hoe de
uoonwijk er ongeveer zou moeten uiu¡en en worden verschillende
altematieven voor de inrichting van de wijk onderzochl De definitiel,e
besluitvorming o¿er de aanleg en de inrichting van de woonwijk zal on-
der andeæ gebaseerd worden op de resullaten van het MER.

De startrìotitie
Via deze publikatie maakt het bevoegd gezag, de gemeenteraad van
Barneveld, oñcieel bekenC dat Ce i¡ii:aiierneme( burgemeester en wet.
houders van de gemeente Bameveicj gelet op de Wei rnilieubeheer is
o/ergegaan tot ter inzageiegging van Je StartnotitiE rr.:.r. v.rcninEt'ouw-
plan "De Burgt".
in d¡e siartnoi¡tie zijn de !ro(.Jrul'Ê e¡:: l'iociciij;r€r-, ,,í:í rr-ret ie scnrilven
milieue,Íectrapport uitgei,;eír':. VcÐr-î:: r:let de lr4Ei :?,í D"J'jorìne¡
wordt is er eersi gelegen¡ei4 cnr cr -:-^ Steftr,'cÌ;ii,t :.a !ee)e.en.

Hoe reageren?
Van I maart tot en met 9 apnl 1996 IgÌ de starînotrtie vcc)r een ieder ler
inzage bij de afdeling Miiieu in de deóendance aan de N¡euwstraat te
Barneveld (achter het Concertgebouv.,i en de afdeling Êuimtetijke Orde-
ning (kamer '1.48) van het gemeentehuis. Voor meer inÍormatie kunt u
contact opnemen met mewouw WAM. Ha¡eûampWenker van de af-
deling Milieu. Gedurende de termiin van terinzagelegging kan een ieder,
die opmerkinçn wil maken wer de aspecten waaräan in het milieu-
eftcFapport (MEÐ aandacht zou moeten worden geschonken. deze
schdfrelijk indienen bii de gemeenteraad van Bamqæld, fustbus 63
3770 AB Barns¡eld.





BIJLI\GE 3

kojectgegevens

rnltlatlefnemer: college van Burgemeester en wethouders van Barneveld

Bevoegd Sezagr de gemeenteraad van Barneveld

Beslult: Vaststellen van het bestemmingsplan De Burgt te Barneveld

Categorle Beslutt m.e.r.: C I I

Actlvltelfu Het realiseren v€u1 een woningbouwlocatie van circa 2O0O woningen met een
omvang 9o hectare op de locatie De Burgt ten zuiden van de kern Barneveld

Procedr¡¡ele gegcvens:
kennisgevtng startnotitie: 7 maart 1996
richtliJnenadvies uitgebracht: 14 mei 1996

BiJzonderheden: Recente onhrrikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal woningen steeg
boven de m.e.r.-drempel van 2.OOO woningen. De Commissie ziet de meerwaarde van dit m.e.r.
in het benutten van kansen voor het milieu biJ de uitwerking van het bestemmingplan. De
Commissle heeft in haar advies een bepaalde systematiek voorgesteld die de bedoeling heeft
om de relatie tussen de maatregelen ter vergroting van de milieukwaliteit en de
(stede)bouwkundige inrichting zichtbaar te maken.

Samenstelllng van de werkgroep:
ing. J.P.V.M de Graaf
drs. W. Ttmmermans
drs. L. van RiJn-Vellekoop

Secretarls van de werkgroep: drs. V.C.F. Tersteeg





BIJLI\GD 4

L{lst van lnspraakreactles on advlezen

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

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

960322

960326

960328

960306

960409

960409

960401

960424

960502

Nuon Transport

PIT Telecom netwerkdiensten

PTT Telecom district Utrecht

N.V. Waterleiding MaatschappfJ Gel-
derland

Waterschap Gelderse Vallei en Eem

Directie Oost van het Minlsterie van
Landbouw, Natuurbeheer en VfsseriJ

Vleermuiswerkgroep Nederland

regionaal inspecteur van de volksge-
zondheid voor de milieuhygiëne

Rijksdtenst voor het Oudhetdkundig-
bodemonderzoek

Arnhem

Apeldoorn

Utrecht

Velp

Hoevelaken

Deventer

Wagentngen

Arnhem

Amersfoort

960411

96041 I

96041 t

96041 I

96041 I

960424

960424

960509

960509




