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Hoorppr¡¡vrpN vAN HET aDvIEs

Het voornemen in deze milieu-effectrapportage betreft het ontr¡¡ikkelen van
circa S.SOOwoningen en ongeveer 20 hectarebedriJventerreinen inZoetermeer-
Oost. Het op te stellen Milieu-effectrapport (MER) dient te zun gericht op het
zoeken naar goede inrichtingsmogelijkheden voor het plangebied en het aan-
geven van de milieugevoþn van het voornemen.

De Commissie legt de nadruk op integrale ruimtelijke en mllieu-uitwerktngen
van het stedebouwkundige plan of deelplannen, waarbf vooral de volgende
onderwerpen de aandacht verdienen:

Groen
Inpassing van de regionale infrastructuur (door, langs of buiten de locatie).
Door het voornemen kan de overgang van Zoetermeer naar het Groene hart
worden verbeterd door ecologtsche en/of recreatieve verbindingen tussen
sportpark (Van Tuyll-park) en het Bentwoud c.q. de te ontwikkelen groenzone
langs de Rotte (Zoetermeer-Zuidplas). Een goed aanknopingspunt voor de aan
te leggen groenstructuur als ecologische verbinding ligt in het patroon van
stroomruggen en het daarmee samenhangende hydrologische regime en
daardoor de mogelijk hoge potenties van natuurontwikkeling.

Verkeer
In het MER dient een doel te worden geformuleerd voor de mobiliteitsbeheer-
sing door beinvloeding van de modal-split en onder andere door aanleg van
langzaarrr-verkeersroutes. De ontwikkelingvan de Oost-lusvan de Zoetermeer-
lijn biedt kansen voor een goede openbaar vervoer bereikbaarheid van de
locatie met Den Haag. Bereikbaarheid met openbaar vervoer van de rest van
de 'zuidvleugel' dient ook te worden verdisconteerd.
Ontwikkeling vÍrn aantrekkelijk en rechtstreekse fietsroutes bevordert het
fietsverkeer naar de werklocaties en winkelvoorzieningen.

Inpasslng HSLtracé
Voor het aspect leefbaarheid en verbinding met het Bentwoud is het van belang
dat het MER inzicht geeft in de mater waarin de milieubelasting van de HSL
(tracé op palen, tracé op aarden talud, en een verdiepte tracé) op te vangen in
de woonwijk.

Dur¡rzaam bouwen
Voor de uiteindelijke keuze tussen de ambitieniveau's is het belangriJk om te
beschriJven in welke mate de gemeente met in diverse nationale en regionale
beleidsstukken vermeld thema Duurzaam bouwen wil toepassen. welk
ambitieniveau hanteert men voor besparing en gebruik van encrgle, water en
grondstoffen.

Í .!t
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Mllleugevolgen
Onderstaande tabel geeft een overzlcht van de milieu-aspecten, die de Commis-
sie het meest belangriJk acht.

J ..

milieu-aspect uitwerking van de belangrijkste te verstrekken lnformatle

bodem Gt¡ watcr beschriJving van het patroon van stroomruggen en het
geohydrologische systeem (geîllustreerd met kaarten en
proûelen)
beschriJvlng van gwolgen grootschalige ingrepen,
attentie voor aanwezige potenfles voor natuuronhvikke-
Itng, kwel, brak water en waterbeheer.

a

natuur

a

beschrijving en aanduiding op kaart van huidige en
toekomstige natuur(ltJke)gebieden en ecologfsche relaties
ln relatie tot de ecohydrologfsche structuur van het
plangebied
beschrtjvtng van kansen voor natuuronh¡¡ikkeling die
gepaard kunnen gaan met de aanleg van de woning-
bouwlocatie

landschap, cultuurhistorle beoordeling toekomstige vtsueel ruimteliJke kwaliteit
gebied, in relatle tot bestaande gebiedskenmerken

mobllltcltsaspcctcr¡ a

a

modal split, aantal autol¡rilometers, verkeersintensitei-
ten, doorgaand autoverkeer t.o.v. de wiJk verkeersveilig-
heid en barrièrewerking,
hoeveelheid en aard nieuwe infrastructuur

geluid . aantallengehinderden
¡ beschrijving op kaart van huidige en toekomstlge geluid-

gevoelige gebieden en relevante geluidcontouren

duu¡za¡nhcldsaepccton a krvalitatieve toetsing aan duurzaamheidsdoelstelllngen
op het gebted van energ¡ievoorziening, waterbeheer en
g¡ondstoffenverbruik

overlge aspecten (zie hoofdstuk 4)
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De gemeente Zoetermeer heeft het voornemen om, in het kader van de regio-
nale MNEX-wontngbouwtaakstelllng, wonlngbouwlocatle te onh¡rikkelen met
een capaciteit van ongeveer 8.500 woningen en in totaal circa 2O hectare
bedriJventerrein. Een locatiekeuze is niet aan de orde, dit advies voor richt-
liJnen is gericht op de milieugevoþn van de inrichting van de woningbouwlo-
catle. Bovenlocale milieu-aspecten ziJn reeds aan de orde geweest in de milieu-
notitle van het gewest Haaglanden "Mllieu-aspecten VlNEX-locaties gewest
Haaglanden" (TAIJ\ü, 1994).

Gezien het woege stadium waarin de besluitvorming verkeert ts het mogeliJk
om voor Zoetermeer-Oost een (Master)plan te onh¡¡ikkelen dat gebaseerd ls op
een integrale uttwerldng van zowel ruimteliJke- als milieu-onderwerpen. Een
goede organisaüe van dit proces geeft ruimte aan een wisselwerlälng (haasJe
over spel) tussen de voorbereidir:g van zowel het MER als het Masterplan. Het
uiteindelijk op te stellen bestemmingsplan kan hierdoor aan krvalitettwlnnen.

Deze activiteit is op grond van het Besluit milieu-effectrapportage (m.e.r.),
categorie I 1, m.e.r.-plichtig.

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu-ef-
fectrapportage. De samenstelling hiervan ls gegeven in biJlage 3. De werkgroep
treedt op nÍrmens 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.

'BiJ de opstelling van haar advtes heeft de Commlssie rekening gehouden met
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerktngen.
BiJlage 4 geeft een overzlcht van deze reactles.

/.t
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2. DopT, EN BESLInTVoRMING

Artikel 7. f O, üd 1, onder a va¡r de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een beschrllv@ uan hetgeen met de DoorgeÍLornen actíuiteit uordt be'
qd.'

Artikel 7.10, lid l, onder c van de lVm:
Een MER bevat ten minste: "een aønduidlng uan de beslultcn blj de uoorbereidlttg tuaøruøn tet mi-
Iteu-etfectrapport uordt gemøøkt, en een ouerzlcht van de eerder gerwmen beslutten uan bestuursor'
ganen" die betekklng hebbenop de uoorgerwmen actlnîlett en de beschreuen alternatleueru"

2.1 Doel

Uitgangspunt voor dit woningbouwplan is het voorzien in de woningbouw-
behoefte van het Stadsgewest Haaglanden waarover afspraken zün gemaakt in
het Uitvoer{ngsconvenant. In het MERdienen de afspraken kortworden onder-
bouwd. Deze MER is er op gericht op het zoeken naar goede inrichttngsmoge-
lijkheden van het plangebied Zoetermeer-Oost en het aangeven van de mllleu-
gevolgen ervan. Waarbtj van belang is om een combinatie te maken van milieu-
en rutmteltJke doelen.

In de startnotitie wordt onderscheid gemaakt in een drietal ambitleniveau's
(standaard, progresslef en ambitieus). Naar de meningvan de Commissie kan
er volstaan worden met twee. In het eerste niveau kan de gemeente een beeld
geven van de huidiç stand van zaken, met betrekldng tot milieu, bestaande
uit de gangbare prakt¡kll en uit de concretisering van recenter vastgesteld
gemeenteliJk milieu- en energiebeleid.
De uitdaÉling voor dit MER is nu om voor de verschillende onderscheiden
onderwerpen2l ln het MER een tweede, hogere, ambitieniveau vast te stellen.

De volgende milieu-aspecten ziJn van belang:

Groen
In de start¡rotitie wordt gesteld dat de "invulling met woningen, groen en water
kan de overgang van de stad Zoetermeer naar het Groene Hart
verbeteren en zelfs versterken. De ligging van het gebied biedt mogeliJkheid en
voor ecologische en/of recreatleve verbindlngen tussen sportpark (Van Ttryll-
park) en het Bentwoud c.q. de te ontwikkelen groenzone langs de Rotte
(Zoetermeer-Zuidplas)". Een goed aanknopingspunt voor de aan te leggen
groenstructuur als ecologischeverbindingligtin hetpatroonvan stroomruggen
en het daarmee samenhangende hydrologische regime en daardoor de mogelijk
hoge potenties van natuurontu¡ikkelhg.

TIJdens het locatlebezoek van de Commissie aan de gemeente Zoetermeer bleek dat de gemeente biJvoorbeeld
voor de toepassing van ecologische principes bij inrichting en/ofbeheer reeds een hoge ambitie hanteert.

Voor bepaalde onderdelen kan dit beleid overigens wellicht al als ambitieus worden bestempeld, wat ertoe kan
leiden dat voor dit onderdeel het hoogste ambitieniveau al bereikt is en onderdeel kan ziJn van het meest
milieuvriendelijke altematief, zie ook paragraaf 3.4.

I

2

-4-



¡

Verkeer
In het MER dient een doel te worden geformuleerd voor de mobiliteitsbeheer-
sing door beinvloeding van de modal-split en onder andere door aanleg van
langzaam-verkeersroutes. De ontwikkeling van de Oost-lus van de Zoetermeer-
lijn biedt kansen voor een goede openbaar verr/oer bereikbaarheid van de
locatle met Den Haag. Bereikbaarheid met openbaar vervoer van de rest van
de 'zuldvleugel' dient ook in een doel te worden verdisconteerd.
Ontwikkeling van aantrekkeliJk en rechtstreekse fìetsroutes beïnvloedt het
fìetsverkeer naar de werklocaties en winkelvoorzieningen.

Inpasslng HSI-tracé
Voor het aspect leefbaarheid en verbinding met het Bentwoud is het van belang
dat het MER inzicht geeft tn de mater waarin de milieubelasting van de HSL
(tracé op palen, tracé op aarden talud, en een verdiepte tracé) op te vangen in
de woonwijk.

Dur¡¡zaam bouwen
Voor de uiteindeliJke keuze tussen de ambitieniveau's is het belangrijk om te
beschrijven in welke mate de gemeente met ir¡ diverse nationale en regionale
beleidsstukken vermeld thema Duurzaam bouwen wil toepassen. Welk ambitie-
niveau hanteert men voor besparing en gebruik van energle, water en grond-
stoffen.

Besluitvorming

De starhrotitie bevat in hoofdstuk 3 een overzichtvan genomen en samenhan-
gende besluiten die indirect of direct geldingskracht hebben voor het ptange-
bied en van irrvloed kunnen zijn op de besluitvorming over de voorgenomen
activiteit. Het MER dient een overzicht te bevatten met de meest actuele stand
van zaken over projecten, die op het bouwprogr¿unma, de begrenzing en de in-
richtingsmogeliJkheden v¿Ìn de locatie Zoetermeer-Oost van ln vloed kunnen
zijn zoals:
. afspraken in het kader van VlNEX-convenant en actualisering van de

VINEX;
r tracékeuze en aanleg van de HSLsl;
. verlengde ZoetermeerliJn, relaties met randstadrail en alternatieven voor de

railverbinding Zoetermeer-Rotterdam (ZoRo) ;
. wegenstructuur rond de (Nieuwe) Hoefrveg;
. Groen Hart en Randstadgroensstructuur;
. Bentwoud;
. afspraken over bedriJventerrein AI2/Nieuwe Hoefrveg;
. Beheersvisie Noordelijke Bedrijfsterreinen Zoetermeer;
o Ontwerp-Structuurvisie Van Tuyllpark.

2.2

3 Ae bijlage 4, inspraakreactie nr.9
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3.

Het besluit waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstantie die dit be-
sluit zal nemen moeten worden vermeld. Tevens kan worden beschreven vol--
gens welke procedure en welk tiJdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en
instantles daarbij formeel en informeel ziJn betrokken.
Tot slot moeten de besluiten die in een later stadium nog moeten worden geno-
men om de voorgenomen activlteit te realiserenzlJn aangegeven.

VooncgToMEN ACITvIIEIT EN ALIERNAIIEVEN

Artikel 7.10, lid 1, onder b van de Wm:
Een MERbevat ten minste: "eenbeschrljvlttg oande Doorgenornenactlvítettenuande wäze waarop
zlj zalusordenultgeuoerd. alsmede uande altematleuendaøruoor, dle redelgkenuljs hbeschouwÍng
dîenen te worden genomen."

Artikel 7.1O, lid 3 van de Wm:
"Tot de íngeuolge let eerste lld, onder b, te beschrguen olternatleuen beloort tn 1eder geuol læt alter-
natíeJwaørb! derwdelíge gevoþenuørhetmllleuwordenvoorkomer\ danueL Door ?.oúer døtnIet
moge$k is, dez.e met gebrullonnl<lrtg uan de beste beston¡tde mogellJlct'eden ter besctennùrg uant

tet mllieu z.oueel magelflk worden beperkt."

3.1 Voorgenomen activiteit en alternatieven

De m.e.r-procedure wordt uitgevoerd ten behoeve van de keuzen voor de hoofd-
structuur en venroþns voor de tnrlchting van de bouwlocatie Zoetermeer-Oost.
BelangriJk voor deze m.e.r-procedure is dat milieu-informatie belangrtJke
elementen kan aandragen voor de hoofstructuur van Zoetenneer-Oost.
Hierdoor kan een geïntegreerd ontwerp in het Masterplan ontstaan.

BiJ de beschriJving van de planalternatieven moet duideliJk z{n wat ze ln-
houden en op welke wtJze ze onderling verschillen. De keuze en afbakening van
de mogeltJke alternatieven dient op systematische wiJze in beeld te worden ge-

bracht zodat met betrekliring tot de milieugevolgen deze aspecten voldoende
zichtbaar worden om deze mee te kunnen wegen bij de besluttvorming. In ieder
geval dient het meest mtlleuvriendeliJke alternatlef te worden beschreven.
De beschrtJvingen dienen te worden geîllustreerd met goed kaartmateriaal.
De volgende aandachtspunten dienen in onderllnge samenhang bij de beschrij-
ving van de planalternatieven te worden behandeld:

Beetaandc gebledskenmerken
. omgaan met aanwezige belemmerlngen (t¡acé HSL, geluid-, hinder- en

risicozones, bodemverontreiniging, leidingstratena] en bedriJventerreinen);
. inpassing vÍrn waardevolle ecologische en cultuurhistorische elementen en

potenties (deze zlJn afleesbaar uit een analyse van de bodemopbouw, het
watersysteem, zhe ook hoofdstuk 4.2).

/i

4 7Åe bijlage 4, inspraakreactie nrs. l, 2,3, en 4.
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Vooral de natuurlijke omstandigheden ter plekke, waarvan onda¡rks eenJarenlang agrarlsch
gebruik met name de zilte grondwaterstromen nog steeds in tact zijn, te verwerken in een
stedebouwkundig ontwerp. De Commissie denkt biJvoorbeeld aan het benutten van de in de
ondergrond aanwezige kreekruggen in het stedebouwkundig ontwerp en het stlmuleren van
brakke vegetaüessl op een aantal plaatsen.

Structuur cn lnpasslng ln de omgevlng
. stedebon*'l¡qnrti€e structuur (variatie in dtchtheden: Ns-stations en bus-

lijnen), aansluiting op en inpassing van bestaande en toekomstige bebou-
wing- en groenstructuren waarbiJ de relatie met Zoetermeer en het toekom-
stige Bentwoud van belang is6l;

. systeem van openbaar-vervoer, ontsluiting naar en aansluiting op landeltJke
en regionale openbaar ven/oer systeem en op functies in de wijk:

Een goed functionerend openbaar vervoer systeem niet alleen de verbindingen met Den Haag
(via aantakldng op bestaande sprinter) maar ook met de rest van de 'zuidvleugel' (Rotterdam,
Leiden, Gouda-Utrecht) zal daawoor een hoge kwaliteit moeten krijgen. Kwaliteit zal in dit
geval worden uitgedrukt in frequentie, reistijd ten opzichte van de auto en comfort/allure van
het systeem. BiJ de inrichting en inpassing van de locatie dient te worden nagegaan of de
openbaar vervoervoorziening niet ook een functie kan verrmllen voor de toegankeliJkheid van
het Bentwoud.

Gezien de perifere ligging van Zoetermeer-oost zal ook aan het intern openbaar vewoer
aa¡rdacht moeten worden besteed. Dit geldt speciaal voor de verbindingen met het Stadshart,
de werkgelegenheidsconcentraties langs de Afrikaweg, Tneterhage en lanslnghage, het
sportpark en het ziekenhuis. BiJ een dergeliJk systeem horen ook eisen, die gesteld worden aan
de bereikbaarheid van haltes en statlons en het voor- en natransport. De inrichting van haltes
en stations kan de aantrekkelijkheid en de allure vergroten, Hierbij moet rekening worden
gehouden met het feit dat steeds minder solitaire verplaatsingen worden gemaakt en meer
verplaatsingsketens (brJvoorbeeld: huis - werk - winkel - school/crèche - huis). Hierop moet
worden ingespeeld door op haltes faciliteiten te bieden.

a (hoofd)ontsluitingvoor gemotorlseerd verkeer, aansluiting op de omringende
wegenstructuur:

Er moet aandachtworden besteed aan een lndirecte routevorming. De reistijdverhouding fìets-
auto moet gelijk ziJn of moet beter zijn voor de fiets. Dit kan worden bereikt door een indirecte
ontsluiting, De auto-ontsluiting dient verder opgebouwd te worden volgens een hiërarchische
systeem. Dit bestaat uit een driedeling in functies: stroomwegen (verbinden van wiJken onder-
ling en naar de autosnelwe$, verdelen en ontsluiten (erftoegangswegen). Dit laatste niveau
dient te zijn ingertcht als verbliJfsgebied. Voor verplaatsingen over korte afstand wordt het
daarmee onaantrekkelijk om de auto te gebruiken.

De hoofdwegenstructuur moet zodanig functloneren dat deze ook goed gebruik kan worden.
Het aantakken van Zoetermeer-Oost kan leiden tot toename van congestie en daarmee tot
sluipverkeer.

Bij de inrichting kunnen delen van de wiJk autoloos of autoluw worden gemaakt. Pa¡keren
moet zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden.
Btj de locatie van voorzieningen en werkgelegenheid moet aandacht besteed worden aan de
ligging ten opzichte van de openbaar vervoersvoorzieningen en de bereikbaarheid per auto, Dit
moet leiden tot het aantrekken van arbeidsintensieve respectieveliJk -extensieve werkgelegen-
heid.

lv\IaarbiJ tevens aangesloten wordt bij het internationale doel voor biodiversiteit uit de Verklaringen van Flio en
agenda 21.

Zie bijlage 4, inspraakreacties nrs. 7 en 8.
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a langzaam verkeersroutes als kortste verbindireg naar voorzieningen en
aansluiting op reeds bestaande en toekomstige routes en de sociale veilig-
heid ervan:

Een direct, veiltg en comfortabel fletsroutenet zal nodig zijn om het fìetsen als aantrekkeltJk
altematlef te kunnen presenteren. Uitgangspunt moet zijn een fïnmazlg routenet met
rechtstreekse routes. Het gaat hierbiJ vooral om de verbindingen met het Stadshart, de overlge
stadsdelen, werkgelegenheid en het station 7-oetermeer/Driemanspolder. Inpasstng in het
recreatieve fletsroutenetwerk ts nodig maar ook goede routes naar het strand aan de Noord
Aa(zoetermeerse plas) en met het toekomstfge Bentwoud, De routes dienen zo veel mogelijk de
hoofdwegenstructuur ongelijkvloere te kruisen.

Veel aandacht is nodlg voor sociale veillgheid: naast een mogel{k aantrekkelijke route via de
groenstructuur (corridors Bentwoud, VanTtryl-sportpark) zal altiJd een route langs of door de
bebouwlng moeten worden geboden. Ok bU de doorsteken via de bedriJventerreinen
(Zoeterhage) is dit een aandachtspunt. In dit kader moet ook aandacht worden besteed aan de
lrrutslngen met de Oostweg. de routes richtlng Al2 en de HSL.

Comfort bestaat, behalve uit eisen aan afrnetingen en wegdek, ook uit beschutting tegen
windhinder, verltchtfng, makkeltJke toegankeltjkheld vanult de wiJken, een afi¡¡isselend beeld
en goede en voldoende stallinpoorzieningen, Ook geldt weer dat aandacht moet worden
besteed aan de plaats die de flets inneemt als onderdeel va¡r een keten (voortransport openbaar
vervoer). Belangrijk ls verder de inrichting en de plaats die tetsroutes lnnemen. Het ontwerp
van de wiJk dient de fletsroutes als uitgangspunt te nemen (directe verbindingen met het
wiJkcentrum en andere attractiepunten). Dit kan worden bevorderd wanneer de hoofdstructuur
voor de auto zo wordt ingepast dat deze geen barrtère vormt (randltggtn$.

aangeven van ecologische verbindingen en aangeven va.n de doelsoorten of
vegetatietypen in aansluiting op de bovenlokale ecologische structuur
(groen-blauw netwerk) ;

aansluiting ecologische structuur plangebied op groenstructuur tussen de
bebouwtng (natuur in de stad);
aansluttlng op de natte en droge recreatlestructuur (Bentwoud ed.) struc-
tuur buiten het gebied en aangeven welke biJdrage het gebied zelf levert aan
recreatiemogeliJ kheden ;

mate en wiJze van benutting van mogelijkheden van duurzaam bouwen.

a

a

a

/,",
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De Commissle denkt in dit verband aan:
cncrglc
r opties voor de energlevraag en de daarbiJ behorende energ¡ievoorzieningen (restwarmte,

geothermische energie, gas/electra, zonne-energle, windenergie), zie ook het Energie
Eflìciency rapport;

. aanscherpen EPN (energieprestatienorm) ten opzichte van het Bouwbesluit: EP I,2 en I ,O)
voor woningen ziJn zoals al in meer duurzaam bouwen proJecten mogeliJk is gebleken;

. indlcatie van maatregelen die bijdragen aan lage EP ln combinatles met een duurzame
wonlng (vooral door lsolatle van de schil) en lnzetten van duurzame bronnen op het schaal-
nlveau van de wijk en de woning;

r opties voor een eventuele toekomstlge meer duurzame energievoorziening en de benodigde
ruimtevoorziening daawoor.

grondctoffen
o indicatle benodigde hoeveelheid g¡ond voor bouwriJpmaken;
r indicatie van plaatseliJke mogelijkheden voor ontgravingen þrondbalans);. mogel{kheden voor hergebruik van ontglaven te reiriigen grond;
. i¡rdicatle benodigde hoer¡eelheid materiaal voor woningbouw, infrastructuur en civiele

werken;
. opties voor een duurzame materiaalkeus voor woningbouw, infrastructuur en civiele werken

(waaronder biJvoorbeeld het baslspakket duurzame woningbouw);
. ruimtereserverlngen voor inzameling van gescheiden afual, aantal fracties dat gescheiden

ingezameld zal worden,
watGr
o systeem van waterhuishouding, riolering, benutting en berging van hemelwater (waterba-

.lans van het gebied);
¡ ,hoeveelheid af te voeren afualwater naar zuiveringslnstallaüe;
. optles voor watersystemen met waterkwallteit III (gesloten systeem, interne zuivering of

zuivering van vervuilende functies voor lozing, voorkomen van overstort);
. opties voor een fledbeler waterpeil en hoger grondwaterpeil (inrichüng oevers, peilbeheer

waterschap, bodemtype, kruipruimteloos bouwen) ;

. optles voor het beperken van drlnkwatergebruik in de woningen en gebouwen;

. optles voor gebruik regenwater in de woningen en de gebouwen (regenwaterresevoir, gebruik
voor toiletspoeling, wasmachine, sproeien van de tuin);

. opties voor andere vonnen van duurzame watervoorzienlng va¡r woningen.

inpassing HSL en geluidshinder

Afscherming en inpassing van het HSLtracé is noodzaak voor het realiseren v¿¡n een
aantrekkeliJk woonklimaat en voor een goede ontsluittng van het Bentwoud. Aandacht moet
worden besteed aan : langzaam verkeerwerbindtngen, die biJ voorkeur geen of korte helllngen
moeten kriJgen. Ook de sociale veiligheid waag[. een goede uitvoering of inpassing van tunnels
en onderdoorgangen. Dit betekent dat zowel bij een ingraving als biJ een tracé op een diJk
hellingen kunnen worden vermeden en goede zichtlijnen (sociale veiligheid) mogelijk ziJn.

Het benutten van geluidsafscherming van de HSL door combinatie met ander functies kan
voordeel opleveren voor het plangebied.

Ultvoerlngaspecten
Voor de uitvoeringsaspecten en het beheer in de gebruiksfase (bijvoorbeeld voor
bouwriJp maken, aanleg, (secundair) matedaalgebruik, watergebruik, eco-
logische beheer groenstructuur en waterhuishoudin$ dient het MER aanbeve-
lingen te geven, zeker wanneer deze van belang zün om de doelen te bereiken
die in het ontwerp vervat z$n.
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3.2 Alternatieven

De keuze van de beschouwde alternatieven moet worden gemotlveerd, evenals
de selectie van het eventuele voorkeursalternatief. BiJ de motivering gaat in het
MERvooral de aandacht uit naar de milieuargumenten.
Om een onderlinge vergelüking mogelijk te maken moeten de te vergelijken al-
ternatieven tot op hetzelfde detailniveau worden uitgewerkt.
In iedergeval moethetmeestmilieuvriendeltJke alternatiefwordenbeschreven.

3.3 Referentie

De Commissie beschouwt het nulalternatlef waarbiJ de voorgenomen activiteit
of één van de alternatieven niet plaatsvindt, in relatie tot het doel van het
voornemen als niet reëel. In deze situatfe kan worden volstaan met het
beschriJvenvan de huidiç situatie autonome onturikkelingTl als referentiekader
voor het vergeliJken en beoordelen van de alternatieven.

3.4 Meest milieuwiendelijk alternatief

HetmeestmilieuvriendeliJke alternatiefmoetaan devolgendevoorwaardenvol-
doen:
. het moet realistisch ziJn, datwil zeggen het moetvoldoen aan de doelstellin-

gen van de initiatiefnemer, alsmede binnen ztJn of haar competentie liggen;
¡ het moet uitgaan van de beste bestaande mogeliJkheden ter bescherming

van het milieu;
o het moet gerlcht zijn op het zo veel mogeliJk voorkomen van nadelige milteu-

gevoþn, dan wel het behalen van een madmale milieuwinst.

Voor het meest milieuvriendeliJke alternatief komt een onderbouwde selectie
of comblnatie v¿ìn maatregelen op basis van de hiervoor (S 3.1 ) genoemde
onderwerpen gericht op het hoogste ambitieniveau v¿ìn de gemeente.

'i)
\rI

7 Zle hoofdstuk 4 van dtt advles.
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4.

4.r

Bpstnerop MILrturoEsrAND EN MrLItucEvoLcEN

Artikel 7.f 0, üd l, onder d van de Wm:
Een MERbevat ten minste: "eenbeschrfiuülg uætde bestnande taestand. uanletmtllew uoor zouer
de uærgenomenactítslteltoJdebesctveuenaltematteuendnønsærgewþenhnuæntebben, alsmede
ua¡t de te uenaachtenontuíkkelbg uandatm{Itew Índtende actluteltnæhde altematíeuenworden
ortdemomen-"

Artikel 7.10, lid I, onder e van de Wm:
Een MER bwat ten minste: "een beschrgulng van de gewþen voor het mllíeu dle de uoorgenoîæn
actÍulleLL onderschelden$k de altematleuen lc.lrulen hebberu alsmede eeft r¡tottuerlng uan de wljze
uanrop deæ gewþen zgn bepqald en besclveven-

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ont-
wikkeling hlervan moetenwordenbeschreven als referentievoorde beoordeling
van de te verwachten milieu-effecten (referentiesituatie). DaarbiJ wordt onder
de autonome ontwikkeling verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het
milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven \t¡ordt
gereallseerd, waarbiJ rekening wordt gehouden met eventuele effecten van vol-
tooide en in uitvoering zijnde ingrepen en lngrepen als gevolg van reeds
vastgelegd beleid worden voorzien.

Het studiegebied omvat de locatie en haar omgeving, voor zover daar effecten
van de voorgenomen activiteit kunnen ga¿rn optreden. Per milieu-aspect (lucht,
bodem, water, et cetera) kan de omv¿ulg van het studiegebled verschillen. De
begrenzìng van de studiegebieden moet worden gemotiveerd en op kaart wor-
den aangegeven.

BiJ de beschriJving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden
of de effecten tijdeliJk of permanentzijn, ophefbaar of onomkeerbaar, of zezlch
afspelen op korte of op lange termiJn, in hoeverre er cumulatie (versterken of
uitdoven van effecten) kan optreden en of er sprake is van positieve effecten.
BiJ onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten moet een betrouw-
baarheidsanalyse worden uitg¡evoerd.
onzekerheden en onnauwkeurigþeden in de voorspellingsmethoden en in ge-
bruikte gegevens moeten worden vermeld.

Bodem en water

Met behulp van onderstaande analyse dient de geschikttreid van de bodem voor
de diverse activiteiten als ontgronding, woningbouw, infrastructurele werken
en natuuronhvikkeling te worden vastgesteld.

/ ,{
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Bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het milieu
In het MER dient te worden ingegaan op:
. bodemopbouw en reliëf met biJzondere aandacht voor de tn het gebied voor-

komende fosslele geulenstelsels aan de hand van luchtfoto's en/of een
gedetailleerde hoogtekaart en ga na of en in hoeverre de grenzen van pol-
ders overschrijden (dat met name in verband met de relaties met Ben-
twoud);

. geohydrologische karakterisertng van het gebied met enkele profielen en
kaarten van verbreidtng, diepteligglng en dikte van slecht doorlatende lagen,
dit in verband met de benodigde aanpasslng bij de inrichting van de wijk
bij het vaststellen of geen of gertnge ophoging nodig is;

. de ligging van kwel- en infìltratiegebieden met een aanduiding van de her-
komst en lnvaliteit (schoon/zoet/znut) van het lnvelwater;

. diepteliggingvanhet zoet/zout-grensvlak(15Omg/lchloride), aanwezigheid
van zoute lnrel en wegzijging de huidige frequentle van doorspoeling van het
polder- en boezemwater;

. ligglng en lavaliteit van het oppervlaktewater en de relatie met andere wa-
tersystemen (in- en uitlaatstromen);

¡ aanwezigheid van bodemverontretnlglng.

Mllleugevolgen
Bij het vaststellen van de milieugevolgen van de alternatieven en varianten
dient te worden ingegaan op:
. vergravin€l van geomorfologisch waardevolle elementen;
. wiJzigingen in het hydrologische regime (grondwaterstand, -stromin$ en

-lavaliteit, zoutgehalte; veranderlngen in krvel- en inzijgsituaties);
. wijzigingen in de hoeveelheid, ltgging, doorstroomfrequentie en lnvaliteitvan

het oppervlaktewater;
. wijzigingen in de bodemverontreinigingssituatie tnclusief optredende ver-

spreidingsrisico's b¡ ingrepen in de bodem;
¡ verstoren v€ul de bodemprofìelen in gebieden met natuurwaarden of -poten-

ties þiJvoorbeeld door ophogtng en vergravin$.
Waar sprake zalzlJnvan pennanente bemaling, moetworden ingegaan op mo-
gelijke effecten daanvan, mogelijke mitigatie en behandeling van het opgepomp-
te water.

4.2 Natuur

Begtaande toestand en autonome ontvrlkkellng van het mlllcu
In het MER dienen te worden beschreven:
. de functle van de bestaande groenstructuren (watergangen, diJken en

wegbermen) in het studiegebied en de plaats ervan in de ecologische hoofd-
structuur;

. aanwezi€le broed-, fourageer-, rust- en ruigebieden en hun onderlinge sa-
menhang;

. aaîwezige natuurgebieden in het te bebouwen gebied enverstoringsgevoeli-
ge gebieden in de omgeving;

o aanweziÉle en potentiële flora en fauna.
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Mllleugevolçn
Voor de onderscheiden alternaüeven en varianten dienen aan de orde te ko-
men:
¡ verdwiJnen en ontstaan van natuurgebteden en flora en fiauna door de be-

stemmingsverandering of indirect als gevolgvan een mogelijke verandering
tn het grondwater, verandering van de waterkwaliteit, luchtverontreiniging
en rustverstoring (tiJdens en na aanleg en inrichtin$;

. bei,rrvloeding van de (landschaps-)ecologlsche relaties met het omringende
gebied en de positieve en negaüeve gevolgen hlervan (zie ook 92.2. van dit
advies);

o (positieve en negatieve) effecten voor de natuur door de aanleg van groen-
en overgangszones en de inrichtfng van waterparttJen.

4.3 Landschap en cultuurhistorie

Beetaande toestand en autonome ontwikkellng van het mllleu
In het MER dienen aan bod te komen:
. de landschappeliJke, archeologische en cultuurhistorische elementen in het

gebied (verkavelings-bediJkingspatronen, open of gesloten ruimten, ar-
cheologische vindplaatsen) ;

. de visueel ruimtelijke werktng van deze elementen (openheid, herkenbaar-
herd).

Mllleugevolgen
Ten behoevevan de beoordelingvan de landschappe[jke lqvaliteitvan het plan
en de alternatieven beveelt de Commissie aan de volgende criteria te hanteren:
. versterken elgen karakter,plaatsbepaling van de nleuwe woonlocatie;
o de irepassingvan het HSLtracê op de herkenbaarheid van de hoofdrichting

van het landschap;
o lsolement of integratie ten opzichte van omgeving (biJvoorbeeld samenhang

met stedeliJk gebied Zoetermeer, routes vanuit het nleuwe woongebied naar
het landelijk gebied);

. mogelUkheid voor wijziging in het grondgebruik binnen het vastgelegde
ruimteliJk raamwerk þijvoorbeeld inrichtingsmogeliJkheid 'restzones' tussen
woongebied en infrastructuur).

Voor de onderscheiden alternatieven en varianten dient voorts te worden
beschreven of en hoe waardevolle elementen zonder schade ziJn in te passen
of zelfs een biJdrage aan de inrichtlng kunnen leveren.

4.4 Mobiliteitsaspecten

Voor elk alternatief (voor auto, openbaarvervoer en langzaamverkeer) dient (op
basis van modelberekeningen) te worden aangegeven:
. de modal split, het aantal gegenereerde autokilometers, de verkeersintensl-

teiten, het aandeel doorgaand verkeer (ten opzichte van de wijk) en barrière-
werking;

. hoeveelheid benodigde nieuwe weginfrastructuur en de hoeveelheid beno-
digde nleuwe infrastructuur voor openbaar ven¡oer;

¡ eventuele overige relevante verkeersbeiinvloedende maatregelen;
o ruimteclaim voor parkeren.
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Ten behoeve van het bepalen van de geluideffecten dient verder te worden be-
paald:
. si€Flficante verandering ln intensiteiten op bestaande wegen en verwachte

lntensitelten op nieuwe wegen;
o siÉnifìcante veranderingen in intensiteiten op bestaande railliJnen en ver-

wachte intensiteiten op nieuwe ratlliJnen;
. het gebrulk van centrale ontsluiting of infrastructuur in randligging.

Wat betrefi. twt wegverkeer ka;n als signífrcante ueranderirg worden beschouwd
een toename uan ten minste 3O% oJ een afiøme uan ten minste 2O%, omdøt dít
in relatie staøt rnet een uerschil ín getuídbelastíng uan (mínder dan) 1 dB(A).

4.5 Geluid

Bestaande toestand en autonome ontwlkkellng van het mllleu
In het MER dient een overzichtskaart te worden opgenomen met de bestaande
geluidgevoeltge gebieden en obJecten (woongebieden, stiltegebieden, weidwogel-
gebieden, recreatiegebieden, zlekenhuizen en scholen). De geluidbelasting moet
in beeld worden gebracht door middel van geluidcontouren langs en rond de
bestaande geluidbronnen en de geluidbronnen die naar verwachting in de
toekomst op het plangebied van invloed zullen zijn (HSL, doorgaande wegen,
railverbindingen en bedrijventerreinen.

Mlllcugevolgen
Ook voor de toekomstige situatie dienen kaarten te worden opgesteld met de
geluidgevoelige gebteden en objecten na ultvoeringvan het plan (volgens de be-
schreven alternatleven en varlanten) en van de geluidcontouren rondom de toe-
komstige geluidbronnen. Tevens dienen de geplande mltlgerende maatregelen
en de irrvloed daarvan te worden vermeld.
Het accent biJ het aspect geluid dient te liggen op het vergeliJken van het
geschatte aantal geluidgehinderden en ernsüg geluidgehinderde personen
tussen de alternatieven en varianten.

BfJ het opstellen en presenteren van deze vergel{king dienen de volgende richt-
liJnen in acht te worden genomen:
r In de daarvoor in aanmerking komende gebieden dienen ook voor zover

mogeltJk de cumulatieve contouren te worden gepresenteerd, dit geldt met
name voor het gebied dat zowel door de rijkswegen, de HSL als de
hoofdontsluitlngsweg wordt beïnvloed.

. In gebieden waar (spoor)wegen geintegreerd worden gedacht nabiJ woning-
bouw moet tnzlchteliJk worden gemaakt via welke methode een schatüng ls
verkregen van het aantal gehinderden.

. Er dient ook een kwalitatteve beoordelingvan hetverstoringseffect op recre-
atle-, natuur- en stlltegebieden plaats te vlnden. Er kan dus niet worden
volstaan met het aangeven of aan de elsen van de Wet geluidhfnder wordt
voldaan: ook w{zigingen in het geluidniveau die een duideliJke toename van
hinder of verstoring veroorzaken, moeten worden vermeld.
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4.6 Duurzaamheidsaspecten

Energlc
De onturikkelde alternatleven (en voor z¡ver relevant varianten) dienen te wor-
den vergeleken wat betreft:
. hoeveelheid benodigde energie, de energievoorzienlng in de wiJk en het aan-

deel daarin van de verschillende ty¡ren bronnen;
. daarbU behorende emlssles aan COr;
o ruimtereservering en flexibiliteitvoor een zuiniger en duurzamer energlever-

bruik.

Grondstoffen
Gestreefd dient te worden naar een gesloten grondstofketen. In het MER dtent
te worden nagegaan in hoeverre de onh¡yikkelde alternatieven en varianten op
dit punt fundamenteel verschillen.
Voor de bestaande situatie dient het MER een overzicht te bevatten van de be-
staande bebouwing in het nieuw te ontrvtkkelen gebied (aanwezigheid, krvaltteit
en mogeliJkheden voor hergebruik, respectieveliJk noodzaak tot sloop).
De alternatieven en varianten dienen in globale zln te worden vergeleken op:
. grondbalans voor het plangebied inclusief infrastructurele werken (indicatie

van hoeveelheid op te hogen versus uit te graven grond);
. herkomst en samenstelling (biJvoorbeeld zout- en kalkgehalte) van te ge-

bruiken zartd;
. mogelükheden voor hergebruik van ontgraven verontreinigde grond;
. mogelükheden voor handhaven bestaande bebouwing;
. mogeltJkheden voor beperking materiaalgebruik.

Water
Het streven ls te komen tot een reductie in het drinkwatergebruik en hetvoor-
komen van vervuiling van oppervlaktewater als gevolg van het afüoeren van
regen- en afualwater. In het MER dient te worden nagegaan in hoeverre de ont-
wikkelde alternatleven verschillen in de ruimteliJke en daaraan gekoppelde
technische randvoorwaarden die het realiseren van beide doelstellingen moge-
liJk maken dan wel beperken.

Overige aspecten

BiJ de vergeliJliing van altematieven en varianten kunnen tot slot nog enkele
overige aspecten relevant zijn, die hieronder kort worden behandeld.

Trllllngen
In het MER dient te worden nagegaan ln hoeverre (niveau en bereik) hinder of
schade wordt onden¡onden van trillingen door de railliJnen. In elk geval dient
de aanwezigheid van woningen en van andere trilltngsgevoelige obJecten binnen
een zone v¿u:l 50 meter langs de railverbindingen te worden vastgesteld. DaarbiJ
moeten ook plaatsen aan de orde komen waar een nieuwe lijn naar verwach-
ting wordt geintegreerd in nog te onhvikkelen bebouwing.

4.7
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Lucht
Het aspect luchtverontreiniging wordt grotendeels reeds afgedekt door de alter-
natieven te vergelijken op de aspecten mobiliteit en energie. Wanneer daartoe
vanuit de normstelling voor lucht aanleiding wordt gezien, kan nog worden in-
gegaan op veranderingen in de concentratie van stoffen als NOr, CO en benzeen
en optredende stank- of stofhinder (rondom bedrijven) in het nieuwe u/oonge-
bied.

Vctllgheld
Het MER dient een beeld te geven van de bestaande veiligheidsrisico's (als ge-
volg van de aanwezigheid van stationaire installaties en vervoer van gevaarliJke
stoffen) en de verandering daartn bfJ realisatte van de verschillende alternatle-
ven.

Rutmtegebrulk en fledbllltelt
Het MER dient een resumé te geven van de (reeds in het kader van hoofdstuk
3 aan de orde gestelde) verschillen tussen de alternatieven wat betreft flqdbi-
Itteit, faseringsmogeliJkheden en efIïciënt ruimtegebruik.

VpncpT,T¡KING vAN ALTERNAIIEVEN

Artikel 7.10, lid I, onder f van de Wm:
EenMERbevattenrninste: "eenuergel{ktrguandelngevoþeonderdeeldbeschreuenteueruachten
onhtlklceltng uatt het mllíeu met de besctveuen gewþen uoor læt mllleu uan de voorgenomen actltsl:
teif, alsmede metdebesclveuengeuoþenuoortrctmllleuuanelkder Inbescløuuíng genomenalter-
natieue¡t"

De milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatleven moeten
onderltng èn met de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de vergeliJ-
ktng is inzicht te geven in de mate waartn de positieve en negaüeve effecten van
de voorgenomen acttvitelt en de alternatieven verschlllen.
B{l de vergeliJking moeten de doelstelltngen en de grens- en streefi¡¿aarden van
het milieubeleid worden betrokken.
BiJ de vergeliJking van de alternatieven kunnen de flnanciële aspecten van de
alternatieven worden betrokken om de reallteitswaarde van de alternatleven be-
ter te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de mllieu-effectrapportage
echter niet verplicht.

,
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6.

7.

8.

Lppurp¡Y rN KENNTS

Artikel 7. f O, üd l, onder g van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een ouerzlcht uan de leemten I¡t de onder d en e bedoelde beschrluüt-
genld.ut.z. van de bestaande milieutoestand en autonome onhvikkeling daarvan, resp, van de mi-
lieu-effectenl ten geuoþe uon het ontbreken van de benodþde gegeùens,"

De leemten tn kennis en informatie, die van belang zun voor een goede oor-
deelsvorming, moeten worden genoemd.
Het doelvan deze beschriJving ls om een indicaüe te kriJgenvan de volledigheid
van de informatte voor de besluitvorming.
Beschreven moet worden:
. welke onzekerheden ziJn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;
. in hoeverre dit de kwaliteit van de besluitvorming beïnvloedt.

Ever,u¿tTEPRocRAMMA

Artikel 7.39 van de Wm:
"Hetbeuoegdgezag døteenbeslulf heefi.genomen, b! de uoorbereídtng waaruaneenmillewetfect-
rapprtts gemaakt, onderz,oektde gevolgenuande betrokkenactípítetuoortetmllleu, uanneer zíj
wordt ondemomen oJ nadat zlJ ís ondemomen-"

Het bevoegd gezagmoet biJ de besluitvorming een evaluatieprogramma opstel-
len om de voorspelde effecten met de daadwerkeliJk optredende effecten te kun-
nen vergeliJken en zo nodig aanvullende mltlgerende maatregelen te treffen.
Het verdient aanbeveling dat de initiatiefnemer tn het MER reeds een aanzet
tot een dergeliJk evaluatieprogramma geeft, omdat er een sterke koppeling be-
staat tussen de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten
in kennis en het op te stellen evaluatieprogramma.

Vonnr EN PRESENTATTE

Bijzondere aandacht verdlent de presentatie van de vergeliJkende beoordeling
van de alternatleven. De onderling vergel{king dient biJ voorkeur te worden ge-
presenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten.
Voor de overige presentatie beveelt de Commissie het voþnde aan:
. het MER beknopt te houden;
. achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen onderbou-

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

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

o (eventueel) kaartmateriaal (zo mogeliJk) te voorzien v¿¡.n een leesbare onder-
grond met de gebruikte topograflsche namen en een duideliJke legenda.

n ,, ''
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9. SeuplwertlNc vAN npr MER

Artikel 7.f 0, lid l, onder h van de Wm:
EenMERbevattenminste: "eensamenuatttttgdleaøneenaþemeenpubltekuoldoendeüvlchtgeefi
uoor de beoordellng uanhetmllieu-effectapportenuande døa¡Inbeschreuengewþen uoor tet mI-
Ileu uan de uoorgerwmen actlulteÍt en Dan de besclveuen altematieuen-"

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

van het milieu in het studiegebied;
. de voorgenomen activiteit en de alternatteven;
. de belangriJkste effecten voor het mtlleu biJ het uitvoeren van de voorgeno-

men activiteit;
o het resultaat van de vergeliJking van de alternatieven (zo mogelijk in tabel-

vorm).

I Zle de hoofdpunten van dit advies op bladziJde l.

) fÌ
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BIJI,AGEN

bij het advies voor richtliJnen
voor het milieu-effectrapport

woningbouwlocatie Zoetermeer-Oost

(bijtagen I tlm 4)
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BIJLITGE 1

Brlef van hct bcvoegd gezag ¿1.¿1. 22 aprll 1996 waa¡ln de Commlsrlc
ln de gelegcnheld wordt gcsteld om advlcs ult te brengcn

'¡&ll
0ffi1!

Zoetermeer
8ùd!wÍl.n Postbur 1 B

Commissie voor d€ m¡lieu-
effectrapportage
Postbus 2345
35OO GH Utrecht

t ¡ i: rjai
L lt itt ;.r- t

Ons kenm6rk Doorkissnummer

079 - 3537 510
Ejlag€n

1

sw/plN 9616619

Ondarwerp

startnoÈitie m.e.r. woningbouwlokatle
Zoetermeer-Oost

Bij deze willen wij u informeren omÈrent het voornemen væ de gemeence zoeÈermoer
toÈ de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk (zoetemeer-oost.) in het. kader vån dê
regionale vrNEx-woningbouwtaaksÈel,ling. Het gebied ligb aan de oostzijde van
ZoeÈemeer en wordt globaal begrensd door de Oostweg, de Bleiswijkseweg. de
gemeentegrenzen met, Bleiswijk en nijnwoude en de Zegwaartseweg,

GeleE op de omvang van de gepLande woningbouw is diÈ voornenen van de gemeente
m.e.r.-plichtig op grond van de wet milieubeÌ¡eer. Ter uiEvoering wan arÈiket 2.12
van de t{et milieubeheer en de Regeling SÈartnoÈie Milj.eu-effecErapporÈage ís door
het corlege van burgemeester en wethouders van zoetemeer op 19 maart 1996 de
startnobitie Mílieu-effectsrapportage (m.e.r.) zoetemeer-oost. vaatgesteld. Dezê
startnotitíe is in de bijlage bij deze brief opgenomen.

De resultaten van de m.e.r.-procedure zullen worden betrokken bij de
besluicvoming over het. bestemmingspJ,an voor zoecemeer-ooat. De m.e.r.-procedure
is daarom gekoppeld aan de procedure voor het bestemmingsplan.

De startnoÈiÈie Ís door middel van een advert.entie in het st.reekblad van t 9 aprí1
1"996 bekend gemaakt en ligt van 22 april Èot en met 20 mei ter inzage bij de
inforrnatiebarie van de afdeling pramen in de pubriekshal van het sladhuis,
Stadhuisplein 1 t.e Zoetemeer.

wij verzoeken u binnen de daarvoor geldende termljnen (9 weken na 19 april)
schrifterijk advies ulÈ te brengen omtrent de rlchtrljnen voor d.e inhoud. van hct
op te st.ell"en m. e . r .

wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te
-)

hebben qeinfomeerd

stser en welhouders
de

Hoofdsfdeling Sladhuisplein 1 {Wrjk 1 l). Het stadhuis is por oponba& vsrvo6F ber€ikbear

,. Telsfax

ffi*u
Commissie voor de

mil¡ou-eîf eclrappoÍlags

incÊìo¡nåír: 23 APR. 199ô

numf¡ff qqqb
1? 8- t+l^.¡. IKdossie¡

t"eglq. g.1p,c, |þ;t(.

en via d€ buslijnen von ZWN, hsttes PWA-hal sn Bordeaúx6traat. Tololoonnr
de
3 440440.



BIJLI\GE 2

Openbarc kennlsgevlng van de startnotltte ln hct Strcckblad d.d. 19 aprtt 1996



BIJLI\GE 3

ProJectgegevens

Initlatiefnemer: gemeente Zoetermeer, Hoofdafdeling Stadswerken

Bevoegd Eezagt gemeentebestuur van Zoetermeer

Beslult: vaststelling van het bestemmingsplan voor Zoetermeer-Oost

Categorle Beslult m.e.r.: 11

Actlvitelt: De gemeente Zoetermeer heeft het voornemen om, in het kader van de regionale
VlNEX-woningbouwtaakstelling, eenwoningbouwlocatie te ontr¡¡ikkelen met een capaciteitvan
in totaal maximaal circa 8.5OO woningen en in totaal maximaal circa 20 hectare bedriJventer-
rein.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 19 april 1996
richtlijnenadvies uitçbracht op;27 Juni 1996

B{zonderheden: Een locatiekeuze is niet aan de orde. De milieu-effectrapportage-procedure
is gericht op de milieugevolgen van de aanleg en inrichting van de woningbouwlocatle, waarbij
vanwege het woege stadium in de besluitvorming een goede wisselwerking kan plaatsvinden
met het op te stellen ruimteliJk plan (Masterplan). De Commissie vindt een uitwerking van de
volgende onderwerpen v¿ul belang: ecologische en/ of recreatieve verbindingen, verkeersinfra-
structuur (Oost-lus, auto en fiets), inpassing van het HSL-tracé en het duurzaam bouwen.

Samenstelllng van de werkgroep:
drs. G.J. Baa{ens
ir. J.E.M. Lax
dr. J.T. de Smidt (voorzitter)
drs. W. Timmermans

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

\ 
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BIJLI\GE 4

L[st van lnspraakreactles en advlezen

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

I

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I
I

lo.

I l.

t2.

960426

969596

960508

960507

960514

960515

960520

960520

960521

960522

960528

96053r

N.V. Nederlandse Gasunie

Nederlandse Aardolie MaatschappiJ
B.V.

N.V. ElectriciteitsbedriJf Zuid-Hol-
land

PIT Telecom Netwerkdiensten

DGW6¿T, directle Zuid-Holland

Burgemeester en Wethouders v¿ul
BleiswiJk

Ministerie van LNV, dlrectie Zuld-
west

Platform Groen Zoetermeer

Ministerte van V&W, D-G Rijkswater-
staat

Historisch Genootschap Oud Soeter-
meer

Hoogheemraadschap van RiJnland

NV DuirrwaterbedriJf Zuid-Holland

RijswiJk

Schiedam

Voorburg

Den Haag

Leiden

Bleisw{k

Dordrecht

7-oetenneer

Rotterdam

7-oeterrneer

Leiden

Voorburg

960606

960606

960606

960606

960613

960613

960613

960613

960613

960613

960613

960613
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