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8204.00 SAMENVATTING VAN HET MER

Inlaiding

S.t

Aanleiding 101 hel onderzoek
De wegbeheerders van Wesl-Zeeuwsch Vlaanderen voeren een lande
IIjk Demonstratieproject Duurzaam Veilig Verkeer uil. Dit project is een
samenwerkingsverband van de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oost
burg, het Waterschap Het Vrije van Sluis, Rijkswaterstaat en de provin
cie Zeeland. Het doel van het project is een sterke vermindering van
het aantal verkeersslachtoffers in West-Zeeuwsch Vlaanderen, onder
meer door aanpassing van het gehele wegennet aan de landelljk er
kende principes van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig gaat ervan uit
dat het wegennet wordt ingedeeld in drie wegcategorieen - stroom
wegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen - en overeen
komstig de daaraan te stellen eisen wordt ingerichl. Daarmee wordt
bereikt dat het aantal confiicten tussen weggebruikers met een ver
schillende snelheid sterk wordt verminderd en dat weggebruikers een
herkenbaar beeld hebben van het type weg waar zij zich op bevinden.

Ais onderdeel van het Demonstratieproject Duurzaam Vellig Verkeer
wordt een plan voorbereid voor een rondweg om Aardenburg. De
gebiedsontsluitingsweg N251 (gedeelte Eede-Draaibrug) loopt thans
dwars door deze kern. Het doorgaande verkeer, waaronder relatief
veel vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer, veroorzaakt problemen
met betrekking tot verkeersafwikkeling, verkeersveillgheid en verkeers
leefbaarheid langs de "traverse" door de bebouwde kom. Een groot
deel van de traverse is wei recent heringericht als 30 km/uur-gebied,
maar de problemen zijn daarmee onvoldoende weggenomen. Met de
herinrichting heelt de traverse het karakter van een erftoegangsweg
gekregen, een wegcategorie die niet is bedoeld voor doorgaand ver
keer. Door een rondweg aan te leggen kan worden bereikt dat de
gehele N251 een inrichting als gebiedsontsluitingsweg krijgl.

MilieueffeClrapportage
Alhoewel hiervoor wellelljk geen verpllchting bestaat, heelt de provin
cie Zeeland, die als initJatiefnemer in dit project optreedt, besloten om
vrijwillig de procedure van milieueffectrapportage te volgen. De provin
cie wil namelljk zeer zorgvuldig omgaan met de verschillende belangen
in het gebied. Het doel van mllieueffectrapportage is om het milleu
belang naast andere, zoals financlele belangen, een volwaardige rol te
laten spelen bij de besluitvorming.
Voor u IIgt de samenvalling van het milleueffectrapport (MER) dat is
opgesteld op basis van de richtlijnen die de gemeenteraad heelt vast
gesteld.

In het MER wordt onderzocht welke verschillende mogelijkheden er
zijn voor het trace van de rondweg ("alternatieven" genoemd) en welke
positieve en negatieve gevolgen daarbij moeten worden verwacht in
vergelljking met de uitgangssituatie. Naast milieugevolgen wordt ook
aandacht besteed aan verkeer en landbouw en aan overige aspecten
van leefbaarheid voor de bewoners. De alternatieven zijn vervolgens
met elkaar vergeleken; bezien is op welke punten de verschillende
alternatieven leiden tot andere milieueffecten. In het MER worden ech
ter geen conclusies getrokken over de daadwerkelljk aanleg van de
rondweg.

~ Adviesbureau RBOI
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8204.00 Samenvattlng van het MER 8.2

Leeswijzer samenvatting
Deze samenvattlng doet In het kort verslag van het onderzoek naar:

de bestaande kenmerken van het gebled (In het hoofdrapport
beschreven In hoofdstuk 2);
mogelijke trace-alternatieven voor de rondweg (hoofdstuk 3 en
bljlagerapport wegontwerp);
de gevolgen van de realiserlng van de rondweg (hoofdstuk 4 en
bljlage 5);
de verschillen tussen de alternatleven (hoofdstuk 4).

Doelstelling en randvoorwaarden
Het doel van het project Is het bleden van een oplosslng voor de be
staande problematlek met betrekklng tot de verkeersafwlkkeling, ver
keersveiligheld en verkeersleefbaarheld op de doorgaande route In
Aardenburg. Conform de ultgangspunten van Duurzaarn Vellig dient
daarvoor een scheldlng van verkeersfunctles te worden bewerkstelllgd,
bljvoorbeeld door het realiseren van een rondweg voor het doorgaan
de verkeer bulten de bebouwde kom. Er is echter vanaf het begin van
het project gesteld dat nog niet vaststaat of daadwerkelijk een rond
weg zal worden aangelegd. Aan de genoemde doeisteliing zljn twee
randvoorwaarden verbonden:

de realiserlngskosten moeten passen blnnen het hlervoor In het
kader van het demonstratleproject beschikbare budget van ca.
f 6,1 mlljoen;
de oplosslng dlent op een (vanult overlg vaststaand beleid)
aanvaardbare wijze te kunnen worden ingepast in de omgevlng.

Verdere procedure
Het mllieueffectrapport Iigt thans ter Inzage in het kader van de In
spraak over dit rapport. Tegelijkertljd zal onder meer de Commlssie
voor de mllieueffectrapportage advies ultbrengen over het opgestelde
rapport.
Na de inspraak over het milleueffectrapport wordt de beslissing geno
men of de rondweg aangelegd zal worden. Om de aanleg mogelijk te
maken moet het trace In een voorontwerpbestemmlngsplan worden
vastgelegd. Ook hlerop kan gereageerd worden. De Ingekomen reac
ties en advlezen worden vervolgens verwerkt In het ontwerpbestem
mlngsplan. Daarna voigt de procedure van vaststelling en goedkeurlng
van het bestemmingsplan.

Kenmerken van de bestaande situatie (hoofdstuk 2)

Ais eerste stap In het onderzoek is de bestaande sltuatle in het stud ie
gebied uitgebreid beschreven. Hiermee wordt een beeld gegeven van
de In het gebied aanwezlge kwaliteiten en knelpunten. Het doel van
deze beschrijvlng is drieledig:

De beschrijvlng dlent als basis voor de uitwerklng van de alter
natieven.
De bestaande situatle dlent als referentiesituatie waarmee de
gevolgen van de alternatieven worden vergeleken.
Op basis van het beleldskader en de beschrljvlng van de be
staande sltuatie worden zo concreet mogelijke toetsingscrlterla
voor de beoordellng van effecten afgeleid.

~ Adviesbureau RBOf
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8204.00 Samenvatting van het MER S.3

De belangrijkste kenmerken kunnen als voigt worden samengevat:
landbouw: Het plangebled buiten de kern van Aardenburg heeft
vanouds een agrarische functie. Naast akkerbouw en fruitteelt
percelen zijn drie bedrijfscentra in het plangebied gelegen.
verkeer: De verkeersstructuur wordt gedomineerd door de
N251. De huidige verkeersintensiteiten en het grote aandeel
vrachtverkeer zorgen vooral in het zomerhalfjaar voor incidente
Ie kneipunten in de verkeersafwikkeling. Door de voorgenomen
herinrichting van wegen in West-Zeeuwsch Vlaanderen mag
worden verwacht dat het verkeer zich meer zal concentreren op
de stroom- en gebiedsontsluitingswegen zoals de N251. Ander
zijds zal door de aanleg van de Westerscheldetunnel het aan
deel van het vrachtverkeer afnemen.
woon- en leefmilieu: Relevante geluidshinder door het verkeer
treedt in Aardenburg vooral op langs de traverse. Ondanks de
recente herinrichting en asfaltering Iigt de maximale geluidsbe
lasting hier nog altijd bij 60 a 64 dB(A). De geldende normen
voor luchtkwaliteit worden niet overschreden. Daarnaast veroor
zaakt het doorgaande verkeer door Aardenburg objectieve en
subjectieve onveiligheid. Omdat de heringerichte traverse nog
maar kort in gebruik is, zijn daarvan echter geen gegevens be
schikbaar.
bodem en water: De maaiveldhoogte vertoont in de omgeving
van Aardenburg aanzienlijke verschillen. De bodems in het plan
gebied betreffen voornamelijk zeekleigronden en dekzandgron
den. Op een locatie nabij de Bogaardstraat Iigt een voormalige
stortplaats. De waterhuishouding in het plangebied is vrij ge
compliceerd doordat er verschillende peilgebieden zijn. In de
zomer wordt geen water in het gebied ingelaten waardoor ver
droging kan optreden.
ecologie: In het plangebied komen belangrijke ecologische
waarden voor. Het meest van belang is de boomkikkerpopulatie
die vooral in het gebied van de wallen leeft. De boomkikker is
vanwege zijn zeldzaamheid een aandachtssoort in het nationale
natuurbeleid; de populatie in Aardenburg is de belangrijkste nog
resterende populatie in Nederland. Voor het behoud en de ont
wikkeling van de boomkikkerpopulatie is een veel groter kernge
bied aangewezen met de bedoeling daarbinnen door herinrich
ting nieuwe leefgebieden te ontwikkelen. Het gebied van de
wallen heeft daarnaast ook vegetatiekundige waarden. De kre
ken en watergangen worden in het beleid beschouwd als toe
komstige migratieroutes voor de otter.
landschap en cultuurhistorie: Het plangebied moet als een voor
landschap en cultuurhistorie kwetsbaar gebied worden aange
merkt. Het meest van belang zijn de vele archeologische waar
den in het gebied, waarbinnen de 13'-eeuwse wallen een bijzon
dere plaats innemen. Deze cultuurhistorische betekenis van de
wallen is in het geldende bestemmingspian beschermd.

r:f1:-.r::::.R Adviesbureau RBOI
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8204.00 8amenvatting van het MER

Alternatieven (hoofdstuk 3)

8.5

Onderzochle allernatieven
In het MER komen de volgende alternatieven aan bod:

Nulalternatief: Dit alternatief komt in hoofdzaak overeen met de
situatie in Aardenburg zoals deze is ontstaan na de reconstruc
tie van de traverse tot 30 km/uur-gebied (erlloegangsweg). Dit
alternatief voldoet niet aan de doelstelling, maar moet als een
"terugvaloptie" worden beschouwd in het geval de andere alter
natieven niet aan de gesteide randvoorwaarden kunnen vol
doen.
Nulplusalternatief: Daarmee wordt een alternatief bedoeld waar
mee de doelstelling kan worden berelkt zonder aanleg van een
rondweg. Dit zou betekenen dat een route (of twee routes In
eenrichtingsverkeer) door de kern zodanig zou worden ingericht
dat deze geschikt Is voor het verwerken van doorgaand verkeer
(o.a. inrichting als 50 km/uur-weg met weinig aansluitingen en
gescheiden fietsvoorzieningen). Gebleken is dat er hiervoor
geen resel alternatief beschikbaar is. Daarom is dit alternatief
niet nader uitgewerkt.
Trace-allernatieven voor de rondweg: Aileen de aanleg van een
rondweg voldoet aan de doelstelling: het scheiden van het door
gaande verkeer en het bestemmingsverkeer conform de princi
pes van Duurzaam Veiiig.

Uitgangspunten voor de trace-alternatieven
Voor de aan te leggen rondweg zijn verschillende traces mogelijk. In
de startnotitie voor dit project was al een eerste aanzet voor de traces
opgenomen. In het onderzoek dat in het kader van dit milieueffectrap
port Is uitgevoerd bleek echter dat aile traces uit de startnotitie aan
belangrijke archeologische waarden en/of natuurwaarden ernstige
schade toe zouden brengen. Daarom zijn in dit miiieueffectrapport ook
mogelijkheden voor andere traces onderzocht. Deze worden trace
alternatieven genoemd.

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van de traces voor
de rondweg zijn:

de rondweg komt aan de oostzijde van Aardenburg te Iiggen;
er komen drie aansluitingen op het bestaande wegennet, te
weten op de Draaibrugseweg, de Bogaardstraat en bij 8mede
kensbrugge;
aile aanwezige woningen worden behouden.

Daarnaast is bij de uitwerking van de traces getracht zo veel mogelijk
rekening te houden met de volgende doelstellingen:

een beperking van de versnippering van iandbouwgronden, in
het bijzonder van boomgaarden;
een minimale aantasting van bijzondere natuurwaarden (reser
vaatsgebied, kerngebied boomkikker);
een beperking van de aantasting van archeologische waarden
(13'-eeuwse wallenpatroon en andere elementen);
een beperking van de aanpassing van de waterhuishouding.

~ Adviesbureau RBOI
UU!..l!!1J Rotterdam / Middelburg
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Uitgewerkle lrace-allernatieven (figuur 81)
Op basis van deze uitgangspunten zijn drie trace-alternatieven uitge
werk!:

In alternatief 1 ligt de rondweg conform de startnotitie op korte
alstand van de kern Aardenburg.
In alternatlef 2 loopt het trace aan de zuldzijde ongeveer gelijk
aan alternatlef 1. Daarna gaat het trace met een boog oostelijk
om de woningen aan de Herenweg heen. Doel hiervan is de
13'-eeuwse wailen en het reservaatsgebied van de boomkikker
zo veel mogelijk te sparen.
Alternatief 3 tracht de belangrijke archeologische waarden en
het bestaande reservaatsgebied voor de boomkikker geheel te
ontzien. De weg loopt met een ruime boog om Aardenburg. De
aansluiting op de Draaibrugseweg vindt ten noorden van de
voormallge steenfabriek plaats. Dit is noordelijker dan de aan
sluiting van de alternatieven 1 en 2 op de Draaibrugseweg.

Gevolgen van het voornemen (hoofdstuk 4)

Van deze alternatieven zijn de gevolgen voor landbouw, verkeer en
milieu onderzocht en uitvoerig beschreven. Onderstaand worden per
aspect de meest belangrijke effecten en verschillen tussen de alterna
tleven samengevat.

Landbouw
Het belangrijkste effect voor de landbouw is dat door de aanleg van
de rondweg een aanzienlijk oppervlak landbouwgrond verioren gaat en
dat een versnippering van landbouwgronden niet kan worden voorko
men. Het verlies aan oppervlak is het grootst in alternatief 3, omdat de
lengte van de rondweg hier het grootst is. Bij de alternatieven 2 en 3
worden naast akkerbouwgronden overigens ook boomgaarden aange
tast. Bij aile alternatieven worden enkele huiskavels en het ontsluilings
patroon aangetast. In de alternatieven 1 en 2 is de versnippering van
landbouwgronden in de zone tussen de kern Aardenburg en de rond
weg het grootst. Hier ontstaat een zone met onrendabele percelen.

Verkeer
Mel de aanleg van een rondweg zal de verkeersstructuur in aile alter
natieven in belangrijke mate veranderen. De traverse krijgt een volledi
ge verblijfsfunctie, maar zal voor het bestemmingsverkeer nog een
zekere ontsluitingsfunclie behouden. Het doorgaande verkeer, inclusief
het doorgaande vrachtverkeer, maak! gebruik van de rondweg die ook
voor dit doel wordt ingericht (gebiedsontsluitingsweg).
Daardoor neemt bij aile alternatieven de verkeersintensiteit en In het
bijzonder de intensiteit van het vrachtverkeer in de bebouwde kom af.
De rondweg zorgt verder, conform de eisen van Duurzaam Veilig, voor
een scheiding van bestemmingsverkeer op de traverse en doorgaand
verkeer op de rondweg. De kwaliteit van de verkeersaiwikkeling zal
daardoor voor het bestemmingsverkeer en voor het doorgaande ver
keer sterk verbeteren.

r:IJ:-c:..R Adviesbureau RBOI
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Tabel51 Verkeerseffecten alternalieven
(mvt/etmaal weekdaggemiddelde in JUIi)

weg 1995 nulalternatief trace-alternatieven

Traverse Noord
Traverse Zuid
Bogaardstraat
Rondweg Noord
Rondweg Zuid

6.100 (7%)
5.900 (7%)
1.800 (2%)

7.300 (4,5%)
6.900 (5%)
2.100 (2%)

3.100 (4%)
2.100 (4%)

900 (2%)
4.600 (5%)
5.000 (5%)

tU$sen 0 aandeel van hat vrachtverkeer

Woon- en lee/milieu
Voor het woon- en leefmilieu zijn de geluidsbelasting en de verkeers
veiligheid het meest van belang. De aanleg van de randweg heeft uiter
aard een zeer gunstige invloed op de geluidsbelasting in de kern van
Aardenburg: de belasting neemt af met 4 tot 6 dB(A). Dit is het gevolg
van zowel de afname van het personenautoverkeer als de nog gratere
afname van het vrachtverkeer op de traverse. Het aandeel landbouw
verkeer op de traverse zal echter weinig veranderen.
Daar staat tegenover dat nabij de randweg de geluidsbelasting toe
neeml. De wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt echter
aileen ter plaatse van enkele woningen overschreden: vooral daar waar
de randweg de Bogaardstraat en de Herenweg kruisl. Alternatief 1
scoort in dat opzicht slechter (circa zes woningen met meer dan
50 dB(A) dan de beide alternatieven (drle respectievelijk twee wonin
gen)).
Verwacht mag worden dat de rondweg, die ontworpen is conform de
eisen van Duurzaam Veilig, ook tot een verbetering leidt van de object
ieve verkeersveiligheid (het feitelijke aantal ongevallen). Concrete getal
len hieraver kunnen echter niet worden genoemd. Dit positieve effect is
het gevolg van onder andere de afname van de verkeersintensiteiten,
de scheiding van enerzijds langzaam verkeer en autoverkeer en ander
zijds van doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Vooral door de
afname van het aandeel vrachtverkeer op de traverse wordt tevens een
aanmerkelijke verbetering van de sUbjectieve verkeersveiligheid langs
de traverse bereikt (de beleving van veiligheid de verkeersdeelnemers).

Sodem en water
De trace-alternatieven hebben nauwelijks relevante effecten voor bo
dem en water. Het noemen waard zijn de volgende effecten:

In alternatief 2 loopt de rondweg over de voormalige stortplaats
aan de Bogaardstraal. De in dat geval noodzakelijke sanering
wordt positief beoordeeld.
Alternatief 3 loopt door een gebled met een veenlaag in de
ondergrond. Er bestaat hier de kans op het optreden van gerin
ge, zeer iokale zettingen.
De aanleg van de randweg betekent dat het opperviaktewater
stelsel plaatselijk aangepast moet worden om de afwatering van
het plangebied te waarborgen.

~ Adviesbureau RBO/
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Ais gevolg van afspoeling van het wegdek en deposltie kunnen
verontreinigende stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater
langs de weg terecht komen.

Ecologie
De effecten op ecologle hebben vooral betrekklng op de gevolgen
voor de boomklkker, het leefgebied van de otter en het reservaats
gebied. De verschillen tussen de alternatieven zijn aanzienlijk.

Boomkikker
De aanleg van een rondweg heeft in aile alternatieven een directe ver
nietiging van een deel van het bestaande leefgebled van de
boomkikker (Iandbiotoop en voortplantingswateren) tot gevolg. Dit is in
het bijzonder van belang omdat het studiegebied het belangrijkste
leefgebied van de boomkikker is in Nederland. De mate en de ernst
van dit effect verschilt echter sterk. Bij de alternatieven 1 en 2 worden
een of meerdere voortplantingswateren vernietigd, die momenteel een
zeer belangrijke functie vervullen voor de huidige popuiatie. Deze bei
de alternatieven doorsnijden tevens het beoogde kerngebied van de
boomkikker aan de noordkant van Aardenburg over een zeer grote
lengte. Blj alternatief 3 is de doorsnljding van het kerngebied veel ge
ringer; de bestaande leefgebieden worden bovendien niet aangetast.

Naast de directe vernietiging van bestaand en toekomstig leefgebied
van de boomkikker, wordt ook de kwaliteit van het leefgebied aange
tast door:

verstoring als gevolg van lichthinder, geluidshlnder en trillingen
van het autoverkeer (met name bij de alternatieven 1 en 2 rele
vant);
versnippering van het kerngebied in !Wee (alternatief 3) of drie
deelgebieden (alternatieven 1 en 2);
een grotere kans dat boomkikkers door auto's op de rondweg
worden doodgereden.

Door het treffen van maatregelen en een goede fasering van de werk
zaamheden kunnen deze negatieve effecten bij alternatief 3 nog het
beste gecompenseerd worden.

Ten slotte moet ook rekening worden gehouden met relevante tijdelijke
effecten voor de boomkikkerpopulatie. Ais gevolg van stofhlnder in de
aanlegfase kan vooral in de alternatieven 1 en 2 tijdelijke verdroging
van boomkikkers optreden. Ook zal de zandbaan van de rondweg
gedurende de aanleg een grote barriere vormen en zal in de aanleg
periode een aantal boomkikkers worden gedood door onder andere
het rooien van beplantingen en het dempen van voortplantingswateren.
Bij de alternatieven 1 en 2 is dit effect het grootst vanwege de ligging
in het centrum van het huidige leefgebled van de boomkikker.

Op grond van het geldende beieid zullen al deze effecten gecompen
seerd moeten worden. Op dit moment is niet bekend waar en in welke
omvang deze compensatie kan plaatsvinden; onzeker Is ook of deze
maatregelen tijdig voorafgaande aan de aanleg van de weg tot stand
komen en voldoende effect kunnen sorteren. In de alternatieven 1 en 2
ligt het voor de hand onder meer de gronden tussen de rondweg en
de wallen voor dit doel te benutten. Het betreft echter gronden die
vanwege de verstoring door de nieuwe weg voor dit doel beperkt ge
schikt zijn. Over het positieve effect van compensatiemaatregelen

~ Adviesbureau RBOI
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- onder meer het graven van nieuwe poel en - bestaan bovendien,
vanwege de bijzondere aard en gevoeligheid van de boomkikker, veel
onzekerheden. Gezien de kritische omvang van de huidige populatie
is, ondanks de compensatiemaatregelen, het risico aanzienlijk dat aile
genoemde effecten op termijn leiden tot het uitsterven van de gehele
populatie in Aardenburg. Dit risico is het grootst in aiternatie! 1 en iets
minder groot in alternalie! 2. In alternalie! 3 is dit risico, in combinatie
met gerichte compensatiemaatregelen, naar verwachling nauwelijks
aanwezig.

Reservaatsgebied, kreekrestanten en lee!gebied van de otter
De alternatieven 1 en 2 hebben vanwege de doorsnijding van het re
servaatsgebied en een kleiner ander gedeelte van de oude wallen ook
een beiangrijk negatie! effect op de daar aanwezige en in potenlie
realiseerbare waardevolle vegetatie, Aile alternatieven hebben een
negatie! effect op het kreekrestant ter plaatse van de aansluiting bij
Smedekensbrugge. Alternatie! 3 tast bovendien aan de oostzijde van
het plangebied de rand van het kreekrestant van de Mastjeskreek en
de aansluitend geplande migratieroute van de otter aan.
Ook hiervoor zijn compensatiemaatregelen noodzakelijk waarvan de
locatie en omvang op dit moment niet bekend zijn.

Landschap en culluurhistorie
Voor de beoordeling van de alternatieven op de aspecten landschap
en cultuurhistorie zijn de effecten op de vele archeologischjcultuurhis
torische waarden in het studiegebied het meest van beiang, Daarin
nemen de 13'-eeuwse wallen vanwege hun hoge waarden een bijzon
dere plaats in. Door de ligging op de 13'-eeuwse vesting heeft alterna
lie! 1 zeer negalieve effecten op de archeologische waarden. Ook in
alternalie! 2 loopt de rondweg over belangrijke archeologlsche vind
plaatsen, Alternatie! 3 heeft slechts beperkte gevolgen op de archeolo
gische waarden.

De aanleg van de rondweg heeft daarnaast een aantasting van histo
risch-geografische kenmerken van het gebied tot gevolg: de plaatsen
waar thans sprake is van een geaccidenteerd terrein (kreekrestant,
dijk, dekzandrug, vestingwerken), Alternatie! 1 doorsnijdt de vesting
werken over een relatie! grote lengle. In alternatiel 2 is deze aantasting
aanzienlijk kleiner en in alternatie! 3 niet aanwezig. Alternatle! 3 tast wei
in geringe mate een kreekrestant aan en doorsnijdt een dijk.
Voorts ligt de rondweg vooral in alternalie! 3 in !eite los van de be
staande patroonkenmerken van het landschap zoals deze zich in het
verleden hebben ontwikkeld.

Vergelijking van de alternatieven, meest milieuvriende
Iijk alternatief (hoo!dstuk 4)

Overzicht van de verschillen
Om vooral de verschiilen tussen de alternatieven in beeld te bren-gen
is in de navolgende tabel een overzicht samengesteld van de meest
belangrijke effecten van de rondwegalternatieven,
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TabelS2 Belangrijke effeclen van de allernalieven

nulalter- alterna~ alterna- alterna~

natief tief 1 tief 2 tlef 3

Niel-milieuaspecten
Landbouw
- vermindering landbouwareaal a -/--
- aanlasling huiskavels a
- versnlppering landbouwgronden a

Verkeer
- vermindering vrachtverkeer a + + + + + +

Milieuaspeclen
Woon- en leefmllieu
- beperking verkeerslawaai a + + + + + +
- verbelering verkeersveiligheid a + + + + + +
Ecologie
- vernieliging bioloop boomkikker a -/--
- versloring bioloop boomkikker a -/--
- versnippering kerngebied boom-

kikker a
- verhoogde kans op mortalileil a a
- vernieliging vegelaliekundige

waarden en reservaalsgebied a a
- vernieliging en aantasling

kreekreslanlen a
- lijdelijke hinder door aanleg-

werkzaamheden a -/-- a
Landschap en cuiluurhislorie
- aanlasling hislorisch-geografische

kenmerken a
- aanlasling archeologische

waarden a -/-- 0/-
- aanlasling palroonkenmerken a
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Toetsing van de alternalieven aan de doelstelling en randvoorwaar
den
Aan de geformuleerde doelstelling - een duurzaam veilige inrichting
van de N251 nabij Aardenburg door een volledige scheiding van ver
keerssoorten - kan aileen worden voldaan door de aanleg van een
rondweg. Aan deze doeisteiling zijn echter !wee randvoorwaarden
verbonden: de reallseringskosten moeten passen binnen het beschik
bare budget en de weg moet op een vanuit vaststaand beleid aan
vaardbare wijze kunnen worden ingepast in de omgeving. De beoorde
ling van de rondwegalternatleven op deze randvoorwaarden ieidt tot
de volgende conclusies:

reallseringskosten: alternatief 1 is goed uitvoerbaar binnen het
beschikbare budget; de kosten van alternatief 2 IIggen in gerin
ge mate daarboven; de kosten van alternatlef 3 IIggen ruimer
boven dit budget;
inpasbaarheid: als relevante criteria vanuit vaststaand beleid
gelden het behoud en de ontwikkellng van de boomkikkerpo
pulatie bij Aardenburg (ecologie) en het behoud van de waar
devolle 13'-eeuwse wallen (cultuurhistorie); aan deze criteria
kunnen de alternatieven 1 en 2 niet voldoen; beide alternatieven
leiden in grotere of geringere mate tot een aantasting van de
wallen; tevens is het risico groot op uitsterven van de
boomkikkerpopulatie; alternatief 3 kan, mits gerichte compen
satiemaatregelen worden uitgevoerd, wei aan deze randvoor
waarden voldoen.

Keuze meest milieuvriendelijke alternalief
Op grond van de Wet milieubeheer dien! in een milieueffectrapport
altijd een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) te worden beschre
Yen. Dit is een alternatief dat voldoet aan de doelstelling maar "waarbij
de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu zijn
toegepast".
Het nulalternatlef kan niet voldoen aan de doelstelling en kan daarom
niet als meest milieuvriendelljk alternatlef worden benoemd. Doelstel
ling van de voorgenomen activiteit is immers om een scheiding van
verkeersfuncties conform de principes van Duurzaam Veilig te bewerk
stelligen.
Het meest milieuvriendelljk alternatief wordt daarom uitgewerkt op
basis van een van de rondwegalternatieven. Uit de voorgaande tabel
kan worden geconcludeerd dat alternatief 3 op de belangrijkste fronten
het minst negatlef scoort. Om deze reden wordt alternatief 3 als basis
voor het meest milieuvriendelljke alternatief gebruikt.

Aanvullende maatregelen meest milieuvriendelijk alternalief
In aanvulling op alternatief 3 wordt in het meest milleuvriendelljk alter
natief een aantal extra maatregelen toegepast.

Sodem en water
aanleg van bermrioiering om te voorkomen dat verontreinigende
stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

Ecologie
boomkikkertunnels en trechtervormige geleidebanen ais com
pensatiemaatregel voor de doorsnijding van het leefgebied van
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de boomkikker; realisering van geluidsbeperkende voorzienin
gen nabij de boomkikkertunnels;
tijdige aanleg van nieuwe landbiotopen en voortplantingswate
ren nabij de tunneis ais compensatiemaatregel die wordt gerea
Iiseerd v66r de feitelijke aanleg van de weg;
beschermingsmaatregelen voor de boomkikkers tijdens de
werkzaamheden;
aanvullende voorzieningen ter plaatse van de kreekrestanten ten
behoeve van de migratie van de otter, daar waar de weg op
zeer korte afstand van de Mastjeskreek komt te Iiggen;
doorlopende oevers onder de brug over de kreek bij 8mede
kensbrugge.

Landschap en cultuurhistorie
waarderend archeologisch onderzoek voorafgaande aan de
wegaanleg op locaties met een hoge verwachtingswaarde; waar
nodig opgravingen of beschermende maatregelen.

Woon- en leefmilieu
lokaie geluidsbeperkende voorziening(en) op de plaats waar de
weg de Bogaardstraat kruist en beperkte aanpassing van het
trace bij de Herenweg.

Leemten in kennis en evaluatie (hoofdstuk 5)

Voor een aantal onderdelen in het MER ontbreken (recente) gegevens
of bruikbare voorspellingsmethoden. Deze "Ieemten in kennis" worden
in het rapport in het kort beschreven. De meest belangrljke leemte in
kennis betreft de onzekerheid over de gevolgen van de rondwegalter
natieven voor de overlevingskans van de boomkikkerpopulatie bij Aar
denburg.
indien wordt besloten tot de realisering van een rondweg dient de
gemeenteraad op grond van de Wet milieubeheer bij de vaststelling
van het bestemmingsplan, een zogenaamd evaluatieprogramma vast te
stellen. In dit programma zal worden aangegeven op welke wijze de
optredende milieugevolgen tijdens en na realisering van de rondweg
zullen worden onderzocht en worden vergeleken met de voorspeldl
gevolgen. In het rapport worden enkele aandachtspunten voor he
evaluatieprogramma genoemd.
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8204.00 BIJLAGE 1 WIJZIGINGEN TRACE-ALTERNATIEVEN
SINDS DE INFORMATIEAVOND VAN
16 MAART 1998

Alvorens met het opstellen van het daadwerkelijke MER is begonnen,
is er op 16 maar! 1998 een informatieavond georganiseerd. Op deze
informatieavond zijn enkeie alternatieven gepresenteerd voor een even
tuele randweg am Aardenburg. De informatleavond was onder andere
bedoeid am bij de belanghebbenden na te gaan of met de voorgestel
de aiternatieven zaken over het hoofd waren gezien of kansen onbenut
waren gelaten. Onder meer naar aanieiding van de reacties op deze
informatieavond zijn de trace-aiternatleven van het MER op een aantai
punten aangepast. De volgende zaken zijn gewijzigd ten opzichte van
de gepresenteerde alternatieven op 16 maar! 1998:

op aanwijzing van velen is er in aile aiternatieven een ratonde ge
plaatst bij Smedekensbrugge;
het oude alternatief 1B is vervallen, vanwege doorsnijding van een
groat aantal percelen en de geringe meerwaarde van dit alternatief;
de alternatieven 3A en 2B zijn vervangen door Mn alternatief 3,
waarbij in grate Iijnen het zuidelijke gedeelte overeenkomt met het
oude alternatief 3A en het noordelijke gedeelte met alternatief 2B;
het noordelijke gedeelte van het nieuwe alternatief 3 (het oude 2B)
is zodanig gewijzigd dat het trace zo min mogelijk landbouwperce
len doorsnijdt;
am de archeologische en ecologische waarden van de 13e-eeuwse
wallen meer te ontzien is bij alternatief 2 de ratonde op de Bo
gaardstraat naar het oosten opgeschoven, hierdoor wordt tevens
het scoutinggebouwtje ontzien;
op aanwijzing van velen is in het nulalternatief aandacht besteed
aan de verkeerstechnische inrichting van de traverse door Aarden
burg;
door de aanleg van insteekwegen en gedeeltelijke parallelwegen is
in de traceontwerpen voorzien in de ontsluiting van bestaande
percelen en doorsneden wegvakken. Er is voor gekozen geen
doorgaande parallelweg aan te ieggen, omdat dit voor een effectie
ve ontsluiting van bestaande percelen en doorsneden wegvakken
niet noodzakelijk is, maar wei extra ruimtebeslag met zich mee
brengt. Dit extra ruimtebeslag is ongewenst, vanwege de aantas
ting van ecologische en archeologische waarden, onnodig gebruik
van iandbouwgranden en de hoge extra kosten.
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