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commissie voor de milieu-effectrapportage

Gemeenteraad van Barneveld
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3770AB BARNBVELD

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve
van de besluitvorming over de Woningbouwlocatie'de Burgt' te Barneveld
Overeenkomstig artikel 7.26van de Wet milieubeheer [Wm) bied ik u hÍerbij het advies van de
Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvor-
ming. Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.

zz2
drs. L. van Rijn-Vellekoop
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Woningbouwlocatie'de Burgt' Barneveld

Correspondentie-adres:
Postbus 2345
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Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport

Woningbouwlocatie'de Burgt' Barneveld

Advies op grond van artikel 7.26vande Wet milieubeheer over het mllieu-effectrapport over

de Woningbouwlocatle 'de Burgt'ln Barneveld,

uitgebracht aan de gemeenteraad van Barneveld door de Commlssie voor de milieu-

effectrapportage; namens deze,

de werkgroep m.e.r. Woningbouwlocaü.e'de Burgf,' Barneveld

de de voorzitter

r': //' /4â2
drs. Tersteeg drs. L. van RtJn-Vellekoop

Utrecht, 1O december 1996
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I INrsronsc

De gemeente Barneveld heeft het voornemen om, in het kader van de lokale
wonfigbouwtaakstelling, een woningbouwlocatie te ontu¡ikkelen met een capa-
citeit van i¡r totaal 2.4OO - 2.7OO woningen op de locatie De Burgt.

Ter onderbouwing van het bestemmingsplan moet op basis van het besluit
m.e.r. (categorie I 1) een milieu-effectrapportage worden ultgevoerd.
In de m.e.r.-procedure treedt het College van burgemeester en wethouders als
initiatiefnemer en de gemeenteraad als bevoegd gezlg"
Per brief van 18 oktober 1996 þijlage 1) heeft het bevoegd. gezagde commissie
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de inhoud van het milieu-
effectrapport (MER). Het MER is met het ontwerp-bestemmingsplan op 3 okto-
ber 1996 þiJlage 2) ter Tnzage gelegd.

De Commissle heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om de
besluiten te nemen en daarbil op grond van artikel 7.26vart de wet milieube-
heer (Wm) getoetst:
. aan de richtlijnen voor het MERtl, zoals vastgesteld op 5 september lggS

door de gemeenteraad van Barneveld;
. op eventuele onJuistheden2l;
. aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER3].
Deze beoordeling ts uitgevoerd door een werkgroep van de Commissle. De sa-
menstelling van de werkgroep is vermeld tn biJlage 3.

conform artikel 7 .26 tweede lid (wm) heeft de commlssie via het bevo egd gezag
de inspraakreacties op het MER ontvangen(zie biJlage 4).Yoorzover deze be-
trekking hebben op de milieu-aspecten en voorzover relevant geacht, wordt tn
voetnoten naar deze inspraakreactles verwezen.

I
2

3

Wm, artikel 7.23,1id2.
Wm, artikel 7,23,Lld2.
Wm, artikel 7.10.
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2" A¡,cpn¡ppn¡ ooRDEEr, ovER npr MER

De Commissie is van mening dat het MERvoldoende informatie geeft om het
milieubelang een volwaardlge rol te laten spelen bij het vaststellen van het be-
stemmtngsplan.

De Commissie ls verheugd te constateren dat Barneveld in het bestemmings-
plan, mede op basis van de resultaten van het MER een flink aantal milieu-
aspecten in het plan heeft verwerkt. Dit geldt vooral voor de inrichting van de
Barneveldse Beek, de verkeersstructuur en de waterhuishouding. Ook is de Ín-
tentie vastgelegd om op basis van het pakket-Tommel te komen tot duurzaam
bouwen.

Tegen deze achtergrond acht de Commissie de uitwerkingvan de verschillende
milieuthema's voldoende. Een kanttekening plaatst de Commissle biJ het glo-
bale karakter van de onderzochte milieugevolgen en dientengevolge van de
vergeliJl,ring tussen de baslsuitwerking en het meest milieuwiendeliJke alter-
natief. De voorgestelde systematiek is op zich helder per milieuthema uitge-
werkt voor twee alternatieven: de basisuitwerking en de meest milieuvriendelij-
ke uitwerking. Per milieuthema worden de verschillende scores aangeduid. Veel
van de scores zijn echter in globale zin beschreven, waarbij vooral een indicatie
is gegeven van de aard van de gevoþn. De mate waarin deze gevoþn op-
treden in termen van lnvantitatieve gegevens, ls eveneens globaal en sterk
indicatief. Bij enkele aspecten wordt de oorzaak gelegd bij geconstateerde
leemten in kennis. De Commissie is van mening dat bij een aantal aspecten
deze leemten in kennis ten behoeve voor de verdere besluitvorming onderuan-
gen kunnenworden door een modelmatige benadertng, waarbiJ inzichtelijk kan
worden gemaakt welke aangenomen omstandigheden leiden tot welke gevoþn
en in welke mate. Hoewel veel van de milieuthema's zijn geïntegreerd in het be-
stemmingsplan is eveneens nlet duidelijk hoever de gemeente gaat biJ de uit-
werking erv¿ul (zie psgina 43 paragraaf I1.3 van het bestemmingsplan).

Voor een aantal milieuthema's doet de Commissie aanbevelingen om bij de ver-
dere besluitvorrning rekening mee te houden. Deze opmerkingen zljn nlet. zo-
danig dat ze het bovengenoemd algemeen oordeel wijzigen.
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3. Aernprrgr,r¡YcpN vooR DE BESLTIIfiIoRMING

Bodem en water
In het hoofdstuk'læemten in kennis'wordt ingegaan op onderzoekingen die
nog (moeten) plaatsvinden met betrekking tot bodem en water. In het MER
worden alleen kwalitatieve uitspraken gedaan over keuzen voor het
oppervlaktewatersysteem. In het bestemmingsplan is mede op basis daarwan
gekozen voor een oppervlaktewatersysteem waarin wadl's en regenwaterinfiltra-
tie een belangrijke milieurol spelen" De Commlssie gaat erv€ul uit dat in het
verwolgtraject (in het MER aangeduid met MABEG/TAUW) nadere cijfermatige
onderbouwing za| voþn op het gebied van water- en grondstromen. De
commissie beveelt aar: zorg te dragen voor een goede onderlinge koppeling en
afstemming van stedenbouwkundige verkaveling en civieltechnische elsen aan
het watersysteem. Het toepassen v¿ur bijvoorbeeld wadi's of infiltratie kan
consequenties hebben voor de verkaveling van een wiJk. De Commissie
adviseert dan ook in een z.owoegmogeliJk stadium de ruimtelijke consequen-
ties van de keuze voor het watersysteem in beeld te brengen, zodat de zojuist
genoemde afstemming effìciënt kan plaatsvinden. Uit ervaringen elders in het
land weet de commissie dat op dit terrein stedenbouwkundige keuzen (met
name maatvoerin$ vaak onbedoeld grote negatieve consequeniles kunnen
hebben voor de civieltechnische speelruimte en omgekeerd. Eveneens voor
keuzen met betrekking tot het bouwriJp maken adviseert de Commissie om in
het kader van ln uitvoering zijnde studies een nadere cijfermatige onderbou-
wing te geven van gevolgen voor de grondbalans.

Energle
In het MER is gemeld dat er een haalbaarheidsonderzoek is geweest van het
NUON dat de mogelijkheid van een rendabele WKK (warmtekrachtkoppeltn$
niet uitsluit. Alvorens hierover te besluiten is het nuttig om vooraf te bepalen
hoeveel ruimte een dergeliJkevoorzieningvergt en of er consequenties zijnvoor
de planopzet.
De commissie beveelt de gemeente aan samen met het NutsbedriJf en even-
tueel de onhvikkelaars een energie-efffciëntle-onderzoek te laten opstellen.
Daarin kunnenverschillende toekomstscenario'swatbetreft de energielevering
(biJvoorbeeld traditioneel, warmtekracht, warmte pomp en dergeliJke) worden
onderuocht op fìnanciële en milleuconsequenties, zodatgezamenliJk een keuze
kan worden gemaakt voor een toekomstgerichte energievoorzlening. De
commissie meent te weten dat NovEM bereid is de financiering van een
dergelijk onderzoek voor VlNEX-locaties op zich te nemen en dat bU NOVEM
ook een regeling voor grote woningbouwlocaties, niet zijnde vlNEX-locaties, in
de maak is. De Commissie beveelt aan de mogelijkheden te onderzoeken.

Barneveldse beek
Tenslotte wil de Commissie naar aanleiding van de uitwerking van de Barne-
veldse beek nog de volgende aanbeveling doen. Meanders, ophogingen en beek-
begeleidende oever- en bosbeplanting kunnen door een uitgekiende moderne
vormgeving met behoud van ecologische functlonaliteit in esthetisch opzicht
een nieuwe wiJk aan2ienlijkverrijken. Integratie van 'natuur langs de beek' en
'stedeliJk groen' in de wijk is mogeliJk. De Commissle waagt hiervoor in de ult-
werking nadrukkelijk aandacht, omdat ziJ v4n mening is dat (overlgens
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lande[fk) l¡r de wereld van ontwerpers van stedeliJk groen teveel een tegenstel-
Itng wordt gesuggereerd tussen 'mooi' stede{k groen en 'slordlg' stedeliJke na-
tuur, dle te vaak slechts wordt geassocieerd met achterstalltg of extensief on-
derhoud. De Commisste verwiJst naar het voorbeeld van lnet Zaartpark in
Breda, een beekdalpark waar recreatie en natuur hand in hand gaan.al

Meer informatÍe hlerover is onder meer te vlnden tr¡ het boek 'Iandschapsarchltectuur en stedebouw ln
Nederland 1993 - 199õ'van Harsema en anderen (ISBN 90 6868 124 6) en in het t|dschrtft Groen (Jaargang
1993, nr r1, pp 19-24).

\ :.
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BIJLI\GE 1

Brlcf v¡¡ hot bovocgd úazag d.d. 18 ottober 1996 waarln dc Commlssle
ln do golo¡onhold wordt gcrtcld om advlor ult te brongcn

ttHVrbLN th
BARNEVELD

Aan de Comissie voor de Milleu-effectrêp-
porÈage
t.a.v. r¡evrouw drs. V.C.F. Tersteeg

Postbus 2345

35OO GH UTRECHT
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Milleu-effectrapporc De BurgÈ
VooronÈwerp-bestenuningsplan De Burgt

aaÊNEvEro. 18.oktober..199é
oaruM 

'ERZENDTNG 
2 1 iJ Y.':. '¡ ' 

-

Geachte nevrourr Tersteeg,

HlerblJ doen wij u 5 exemplaren vån het Mllieu-effectrepport wonlngbouvlokatie
Sarneveld De Burgc en 5 exenplaren van. het vooront\rerp-beste@ingsplan De Bur&t
toekomen. Zowel hec voorontwerp-bestennlngsplan ¿ls het !l11ieu-effectrapport
liggen vanaf l-8 oktobe¡ tot 15 nov€¡nber 1996 voor lnspraak ter lnzage.

Op 17 oktober om 19.00 uur is ln de VeLuwehal te BarneveLd het vooronttcerp-be-
etennl-ngsplan De Burgt het inspraakplan aan de bevolking voorgelegd. Van dezê
lnspraakavond wordc nog een verslag genaakt. Dlt verslag wordt u zo spoedlg
aogelijk toegestuurd. Daarnaast zal van elke lnspraakreacties een kopie aan u
worden toegestuurd.

TensLotte delen wiJ u nog nee dat het voorkeursalternatlef de basls ls van hèt
vooronürerp -bestemmlngsplan De Burgt.

ltfj vertrouwen erop u voldoende te hebben getnforneerd. Mocht u echter nog vra-
gen hebben dan kunt u contåct opnên¡en net d€ heer G. Rekker tel-. O342-495287,

Hoogachtend,
burgenees en rtêthoude¡s van Barneveld,
namens

G

ng RO

ffi
ingekomrr:¡ 2e 0fT.ßg|
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BI.II.AGE 2

Opcnbare kennlsgevlng van dc toctslngsprocedure ln de 'Barnovcld¡c l(rant'
d.d. I oktober 1996

Iû$RÂAI('tsff'TEMMINGSPI.ANNEN DE AUNCT
EN qE HáÑÍAGE
EurSqmee$ef èn wethouders zijn bezig met de voorberóiding van
de volgende bestemming-splahnen:.i
..J

dit plan heeft tot de reali-
het ge

de

van. een

de Lunterseweg;

Veluwehalin

\rcof

voor het plan De Plantage met mevrcLrw PS.E Dekker-l(ein Over-
meen van de afdeling Ruimtelilke OdenjnS

Tensloüe vermelden wij dat op grond van de lnspraalverordening
o¡er de wijze lan uitvoering van deze rrerordening en de inspraak-
procedurc biisçhdfrelijk een klacht kan worden ingediend bri Our"
gerrìeester en wethouders. Een ldacht dient uited'rjk vier,weken na,
atloqp vgl¡þ ineftraalçrócedyrs, þ .qft.ger/al dus-ultedijk 12 de.
cemberlS)G,tevwrdeningediend... .' :;'l- :





BIJLI\GE 3

ProJectgegevens

Inltlatlefnemer: college van Burgemeester en Wethouders van Barneveld

Bevoegd gezagi de gemeenteraad van Barneveld

Beslult: Vaststellen van het bestemmingsplan de Burgt te Barneveld

Categorle Beslult m.e.r.; I I

Actlvitelt: Het realiseren van een woningbouwlocatie van circa 2OOO woningen met een
omvang 9O hectare op de locatie de Burgt ten zulden van de kern Barneveld

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 7 maart lgg6
richtliJnenadvies uitgebracht 14 mei lgg6
richtljnen vastgesteld: 28 mei 1996
kennisgeving MER: 3 oktober 1996
toetsingsadvies uitgebracht: lO december 1996

Bfzonderheden: De Commissie heeft het MER als voldoende beoordeeld. De Commissie
constateert dat Barneveld, mede op basis van de resultaten van het MER een flink aantal
milieuaspecten in het plan heeft verwerkt. Daarnaast doet de Commissie aanbevelingen waarbiJ
het milieubelang biJ de verdere besluitvorming nog meer tot zfn recht kan komen.

Samenstelllng van de werkgroep:
ing" J"P.V"M de Graaf
drs. L. van RiJn-Vellekoop (voorzitter)
drs. W. Timmermans

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





BIJLI\GE 4

L{st van lnspraakreactles en advlezen

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

I

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

I6.

17.

18.

19.

20.

2r.

22.

23"

961 108

961 106

961029

961 107

961010

961I 14

96rO18

961112

961111

961 r08

961 105

961 107

961111

drs. FI. KoudiJs

W. van den Bosch

H. van de Veen

H. van Beek-Radstaat en W. van
Beek

T. van Elten

B.H.J. Wouda

H. v.d. Hoven

dhr/mwVos

C. Polhout

C.J. Janse

J. Vermeer

G.C. van DiJk

C.H. Polhout

F.J.W. Meijer, directeur basisschool
De Fonteln

D. van Luttikhuizen

Vrouwenadvlescommissie voor de
woningbouw

Intratuin Barneveld bv

W. Veldhuizen

mevrouw G. RomiJn

H.J. Herder c.s.

T. Steenbeek

Vereniging voor Natuur- en Milieu-
educatie, afdekrg Lunteren/Barne-
veld

Hubo J. Willemsen

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Lunteren

Voorthuizen

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

96tL22

96tr22

96rL22

96tr22

96rr22

96rr22

96rL22

96Lr22

96Lt22

96tt22

96rr22

96rr22

96rr22

96rr22

96rr22

96rI22

96rt22

96tt22

96rr22

96Lr22

96t122

961r22

96tL22



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

24.

26.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

961113

961r r5

961 109

961017

J. Schimmel

W.G. Kalis

familie Romyn

Notariskantoor D{kstra de Graaff
namens OntudkkelingsmaatschappiJ
Barneveld BV en Fle{mans FroJect-
ontrvikkeling BV

Verenigirxg tot bevordering der b{Jen-
teelt in Nederland

J. Kaper-Houtstra

W. van Deelen

M. Kampert

Verslag inspraakavond

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Apeldoorn

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

Barneveld

96tt22

96tr22

96rr22

96rr22

96rr22

96Lr22

96tt22

96tr22

96tr22

BiJlage 4,blz. tt


