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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

De gemeente Vleuten-De Meern he eft het voornemen om in de polder Haarrijn 
een oppervlakte van circa 150 ha (gefaseerd) te ontgronden. De ontgronding 
dient voor de aanleg van een centrale waterplas voor het project Leidsche Rijn. 
De plas krijgt een functie in het"waterbeheerssysteem (met name waterbuffe
ring). Het gewonnen zand zal worden gebruikt als ophoogzand voor de Leidsche 
Rijn. De Commissie vraagt in het milieueffectrapport (MER) duidelijk te be
schrijven wat de doelen van de voorgenomen activiteit zijn en de onderlinge 
rangschikking te specificeren. Gaat het nu primair om de verwezenlijking van 
een waterbeheerssysteem of gaat het om de winning van zand? Bovendien ste1t 
de eindbestemming van de te realiseren plas (recreatie en natuurontwikkeling), 
randvoorwaarden aan de zandwinning. In het MER moet dUide1iJk worden ge
maakt in hoeverre 'werk met werk' zal worden gemaakt. 

De wijze van zandwinning, het transport, de opslag en de verwerking van de 
specie kunnen belangrijke negatieve milieueffecten hebben. Het is daarom be
langrijk dat al deze activiteiten dUidelijk in het MER worden beschreven, waar
bij de aandacht moet uitgaan naar de effecten op de hydrologische en water
staatkundige situatie in het studiegebied. 
In het MER moet een dUidelijke beschrijving van het waterbeheerssysteem wor
den opgenomen. Daarbij dient bijzondere aandacht uit te gaan naar het duur
zaamheidsaspect zoals het voorkomen van devaluatie van het beheerssysteem 
en zekerheden en onzekerheden voor de waterkwaliteit van de plas. 

Aangezien het plangebied als 'natuurontwikkelingsgebied' een deel van de eco
logische hoofdstructuur vormt, dienen bij de ontwikkeling van de voorgenomen 
activiteit en de alternatieven de beschermingsformules uit het Structuurschema 
Groene Ruimte in acht te worden genomen. 
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1. INLEIDING 

De gemeente Vleuten-De Meern heeft het voornemen om in de polder Haarrijn 
een oppervlakte van circa 150 ha (gefaseerd) te ontgronden. De ontgronding 
dient voor de aanleg van een centrale waterplas voor het project Leidsche Rijn. 
De plas krijgt een functie in het waterbeheerssysteem (met name waterbuffe
ring). Het gewonnen zand zal worden gebruikt als ophoogzand voor de Leidsche 
Rijn. De eindbestemming van de te realiseren plas is zowel natuurontwikke
lings- als recreatiegebied. 
Voor de ontgrondingsactiviteit is een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet 
noodzakelijk. Voor de besluitvorming daarover wordt de procedure van de mi
lieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 

Bij brief van 26 mei 19981
] is de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

de gelegenheid gesteld om advies ult te brengen aan Gedeputeerde Staten van 
Utrecht over het milieueffectrapport (MER). De m.e.r.-procedure ging van start 
met de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant2]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3]. 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te ge
yen welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Bij de opstelling van haar advies he eft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen. commentaren en opmerkingen4]. die zij in afschrift van het bevoegd 
gezag heeft ontvangen. 

1 Zie bijlage 1. 

2 Zie bijlage 2 . 

3 De sarnenstelling h iervan 15 gegeven in bljlage 3. 

4 Bljlage 4 geeft een lijst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

2.2 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLmTVORMING 

Art1kel 7.10, lid I, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrjjving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt 
beoogd." 

Artikel 7 .10, lid 1. onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waarvan het milieu
ejfectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen, 
die betrekkmg hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven a[ternatieven." 

Probleemstelling 

In het MER moet in een uitgewerkte probleemstelling worden beschreven wat 
de gemeente V1euten-Oe Meern met de voorgenomen activiteit beoogt. Hieruit 
kan het doel van de voorgenomen activiteit worden afgeleid. 
Aangegeven moet worden welke hoeveelheid specie noodzakelijk ofwenselijk is, 
bezien vanuit de regionale behoefte aan (ophoog)zand en bezien vanuit de afzet
mogelijkheden van de overige delfstoffen (klei, metselzand, teelaarde) die vrij
komen bij de ontgrondingswerkzaamheden. 
Tevens moet worden aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd worden voor 
de beoogde functies en eindbestemming van de toekomstige plas(sen): de rol van 
de plas(sen) in het duurzaam watersysteem van Leidsche Rijn (waterretentie en 
waterzuivering), natuurontwikkeling en recreatie. Oaarbij is het wenselijk dat 
inzicht wordt gegeven in het financieIe kader en de tijdsplanning. 

Motivering van de locatie 
In het MER moet worden gemotiveerd op de grond van welke overwegingen is 
gekozen voor de in de startnotitie aangegeven locatie. Oit dient te gebeuren aan 
de hand van een samenvatting van de overwegingen en criteria die ten grond
slag Jiggen aan de locatiekeuze. Hierbij kan worden geput uit de informatie die 
in het kader van het MER voor het Regionaal Structuurplan Leidsche Rijn is 
verzameld. 

Doel 

Uit de probleemstelling moet een concrete en duidelijke omschrijving van het 
doel (of de doelen) worden afgeleid. De verhouding tussen het doel 'zandwinning' 
en de doelen voor de uiteindelijke functies van de plas (duurzaam waterbeheer 
Leidsche Rijn, natuur en recreatie), moet worden uitgewerkt. Hieruit moet kun
nen worden afgeleid welke randvoorwaarden natuurontwikkeling, recreatie en 
de functie van de plas(sen) in het duurzaam watersysteem Leidsche Rijn stellen 
aan de zandwinning. De omvang van de zandwinning, de te winnen hoeveelhe
den zand, de maximale diepte en de fasering moeten in de doelstelling concreet 
worden gemaakt. Ook de doelen voor milieubescherming en -verbetering moeten 
worden aangegeven. Ooelen moeten zodanig worden beschreven, dat ze kunnen 
dienen voor de afbakeningvan te beschrijven alternatieven. De Commissie advi
secrt om een dUidelijke prioritering van de doelen aan te geven. 
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2.3 

Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvor
ming moet aangegeven worden welke ruimte de gestelde doelen laten voor het 
ontwikkelen van alternatieven die gunstig zijn voor het milieu. 

Besluitvonning 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten 
(ruimtelijke beperkingen. grenswaarden emissies) bij dit voornemen gelden. 
Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's. (ontwerp-)plannen en 
wetten. waarin deze zijn of worden vastgelegd. Te denken valt hierbij onder an
dere aan de relatie tussen de te ontwikkelen bedrijvenzone tussen de (te ver
breden) A2 en de recreatiezone aan de noordzijde van de Haarrijnseplas. Aan
gegeven moet worden of er in de omgeving van het studiegebied gebieden liggen. 
die op grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben of 
krijgen (bijvoorbeeld de ecologische verbindingszone tussen landgoed Haarzui
lens en het centrale parkgebied van Leidsche Rijn. de ecologische hoofdstruc
tuur). De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van alternatieven moeten 
eveneens worden aangegeven. 
Tevens moet beschreven worden welke maatstaven voor de afweging van alter
natieven5) bijvoorbeeld grens- en streefwaarden. aan het milieubeleid worden 
ontleend. 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor het nemen van een besluit 
ingevolge van artikel 3 van de Ontgrondingenwet door Gedeputeerde Staten van 
de provincie Utrecht. Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure 
en welk tijdpad dit gebeurt en welke adviesorganen en instanties daarbij for
meel en informeel zijn betrokken. Tot slot moeten de besluiten worden aangege
yen die in een later stadium nog moeten worden genomen om de voorgenomen 
activiteit te realiseren; besluiten in het kader van de Wet op de RUimtelijke Or
dening. Wet milieubeheer. Boswet. Wegenwet en Wet op de Waterhuishouding. 

5 Zie ook hoofdstuk 6 van dlt advies. 
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3. 

3.1 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

ArUkeI 7.10. lid I, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop 
zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de altematieven daarvoor. die redelijkerwijs in beschouwing 
dienen te wordengenomen." 

ArUkeI 7.10. lid 3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid. onder b, te beschrijven altematieven behoort in ieder geval het 
altematief waarb!J de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan weI, voor zover dat 
niet mogel!Jk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogel!Jkheden ter bescherming van 
het milieu, zoveel magelijk worden beperkt." 

Algemeen 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven voor 
zover deze gevolgen hebben voor het milieu. De keuze van de alternatieven moet 
worden gemotiveerd evenals de selectie van het voorkeursalternatief. In het 
MER zijn vooral milieuargumenten voor deze keuzes van. belang. Voor onder
linge vergelijking moeten de milieueffecten van de altematieven volgens dezelfde 
methode en met hetzelfde detailniveau worden beschreven. Beschrijving van het 
meest milieuvriendelijk alternatief is verplicht. 

Aanbevolen wordt om onderscheid te maken tussen activiteiten die plaatsvinden 
in de realisatiefase (inrichting/aanleg) en de gebruiksfase (gebruik en beheer 
van de gerealiseerde plas). 

Het plangebied vormt als 'natuurontwikkelingsgebied' een deel van de ecolo
gische hoofdstructuur. De in het Structuurschema Groene Ruimte6

) weergege
yen beschermingsformules zijn voor de ontwikkeling van de voorgenomen acti
viteit en de alternatieven van toepassing. Het MER zal moeten beschrijven of de 
beschouwde altematieven, ook na het treffen van mitigerende maatregelen, we
zenlijke waarden in deze gebieden aantasten. 7

) 

Als er wezenlijke waarden worden aangetast, moet worden aangegeven: 
CD of er sprake is van het onomkeerbaar verloren gaan van ontwikkelingsmoge

lijkheden; 
@ of er een zwaarwegend maatschappelijk belang is voor het realiseren van de 

activiteit in of nabij de gevoelige gebieden; 
@ of er alternatieve locaties mogelijk zijn waarbij geen wezenlijke waarden wor

den aangetast. Indien dat het geval is zullen deze locatiealternatieven moe
ten worden uitgewerkt op hetzelfde detailniveau als de overige alternatieven. 

6 PKB deel 4. bIz. 64. 

7 Zie ook reactle 5 (bijIage 4). 
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3.2 

3.3 

Ontwikkelen van de alternatieven 

De Commissie adviseert om een aanpak te volgen die leidt tot een beperkt aan
tal integrale alternatieven. De voorgenomen activiteit kan worden opgebouwd 
uft de volgende deelactiviteiten: 
• ontgrondingsactiviteiten; 
• herinrichtings- en beheeractiviteiten; 
• preventieve, compenserende en mitigerende maatregelen. 

Voor elk van deze deelactiviteiten zijn varianten denkbaar, waarbij integrale 
alternatieven kunnen worden opgebouwd uft een combinatie van varianten. 
Deze deelactiviteiten worden in paragraaf 3.3. nader toegelicht. Bij het ont
wikkelen van de alternatieven is het van belang onderscheid te maken in vari
anten die worden ontwikkeld voor de ontgronding of varianten die worden ont
wikkeld voor de eindbestemming. Daarbij wordt de volgende werkvolgorde aan
bevolen: 

<D Eindbestemming 
Bescbrijf, uitgaande van de geraamde hoeveelheid specie (ophoogzand, metsel-

, zand, klei, teelaarde) varianten waarin de keuze met betrekking tot de eind
be stemming van de locatie tot uiting komt. Te denken valt aan de aspecten van 
de diepte van de plas, aansluitingen west- en oostzijde op geprojecteerde groen
zones, tracering van de Maarssenseweg, voorzieningen voor toekomstig water
beheer, waterpeilfluctuatie, zonering van recreatie, aard en functie natuuront
wikkeling en relatie met het bedrijventerrein tussen de rijksweg A2 en de Haar
rijnse Plas. 

@ Ontgronding 
Onderzoek voor de verschillende deelactiviteiten (zie paragraaf 3.3), op welke 
onderdelen varianten mogelijk zijn. Besteed hierbij in ieder geval aandacht aan 
de milieu -argumenten. 

@ Integrate alternatieven 
Beschrijf vervolgens de milieugevolgen van de varianten voor de eindbestem
ming en de ontgronding. Deze beschrijving dient voor de selectie en of waar
dering van varianten die als bouwstenen kunnen worden gebruikt voor het sa
menstellen van integrale alternatieven. 

Deelactiviteiten 

De volgende deelactiviteiten, die niet los van elkaar kunnen worden gezien, die
nen te worden onderscheiden: 

Ontgrondingsactiviteiten 
Geef inzicht in: 
• de hoeveelheid en aard van de te ontgraven grond, hoeveelheden die worden 

gedeponeerd, afgevoerd, teruggestort ofvoor herinrichting gebruikt; 
• de hoeveelheid en samenstelling van het te winnen zand (korrelgrootteverde

ling); 

-7-



• het tempo en de fasering van de winning, waarbij het zowel om de tijd als 
om de mimtelijke planning gaat8

). Hierbij moet vooral aandacht worden be
steed aan de volgende zaken: 
- de methode van winning bijvoorbeeld profielzuiger, cuUerzuiger; 
- de perioden (seizoenen, dagen van de week, dag of nacht) waarin de ont-

grondingswerkzaamheden plaatsvinden; 
- het uitvoeringsprogramma van de winning en het bewaken daarvan met 

een begrenzing van het gebied waarbinnen de activiteiten plaatsvinden; 
- het transport van de uitgegraven specie: wanneer en waar, welk mate

rieel?; 
- de locatles voor opslag van de bovengrond en het zand (eventueel de ver

schillende soorten zand) ook als deze buiten het plangebied liggen. 

Herinrichting en beheer 
Geef inzicht in: 
• de herinrichting en hct eindbeeld van de plas en omgevtng met de daar'lIl ge

projecteerde functies; 
• de inrichting van de plas(sen), met omvang, diepte(n), oeverlengte, oever

bekleding, hellingen (onderwater)taluds, mede met het oog op de mogelijkhe
den voor natuurontwikkeling, (oever)recreatie (zwemwaterkwallteit) en de 
functie van de plas(sen) in het duurzaam waterbeheersysteem van Leidsche 
Rijn (retentie - peilfluctuaties en bio}ogische waterzuiveringJ9); 

• de fluctuaties van de grondwater- en open waterpeilen bij de bebouwing ten 
noorden van de Smalle Themaat en de Thematerweg; 

• de wijze waarop het principe "werk met werk maken" zal worden toegepast 
en hoe de inrichting ten behoeve van de kwantitatieve en kwalitatieve func
tie van de plas in het waterbeheer, de natuur en de recreatie fasegewijs zal 
plaatsvinden; 

• de te ontwikkelen natuur in relatie tot de bestaande en te verwachten opper
vlaktewater-, grondwater-, en (water)bodemkwaliteit en peilfluctuatles in de 
plas; 

• de ontwikkeling van voorzieningen voor het toekomstig gebruik van de plas 
zoals voorzieningen op het gebied van het openbaar vervoer en aanpassingen 
van de infrastructuur voor de ontsluiting van de plas voor recreanten lO

). 

Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen 
Geef aan hoe de negatieve milieueffecten, als gevolg van de ontgronding en de 
herinrichting, kunnen worden verminderd of gecompenseerd. Denk daarbij on
der andere aan: 
• Maatregelen om ongunstige grondwaterstandsveranderingen in de omgeving 

te voorkomen of te beperken: tijdens de exploitatiefase kan het waterpeil in 
de plas lager zijn dan de huidige grondwaterstand als gevolg van de afvoer 
van nat zand. 

• Maatregelen ter voorkoming van verdroging in de omgevingll). 

8 Zie ook reactle 5 (hijlage 4) , 

9 Zie ook reactie 2 (hijlage 4) , 

10 Zie ook reactle 6 (hijlage 4) . 

11 Zie ook reactle 6 (bijlage 4). 

-8-



3.4 

3.5 

• Maatregelen om geluid- en stofemissies te reduceren of tegen te gaan: 
• plaatselijke afschermingen en (tijdelijke) geluidswallen; 
• afscherming van of voorzieningen aan de mobiele geluidsbronnen; 
• fasering van de ontgraving zowel in de ruimte als de tijd; 
• afdekking van de depots. 

• Maatregelen om verkeersoverlast en verkeersonveilige situaties te reduceren 
of tegen te gaan: 
• ontsluiting buiten bewoningskernen om. 

Nulalternatief 

Volstaan kan worden met het beschrijven van de huidige milieusituatie en de 
autonome ontwikkeling van het projectgebied en de directe omgeving. De 
milieugevolgen van het nulalternatief dienen tevens als referentie bij de verge
lijking van alternatieven op milieugevolgen van de inrichting en het gebruik. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet: 
• reallstisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen; 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of verbe

tering van het milieu. 

De Commissie is van mening dat het mma kan worden samengesteld door de 
inzichten in de milieueffecten die zijn verkregen tijdens het opstellen van het in
richtingsplan en het MER, te combineren met de inzichten die zijn verkregen 
bij de beschrijving van de milieugevolgen (zie hoofdstuk 4) . 
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4. BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 

MILIEUGEVOLGEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een beschrijving van de bestaande toe stand van het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit oj de beschreven altematieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede 
van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de altematieven worden 
ondemomen. " 

Artikel 7.lD, lid 1. onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschrjjving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 
activiteit, onderscheidenlYk de altematieven lrunnen hebben. alsmede een motivering van de wyze 
waarop deze gevolgen zyn bepaald en beschreven." 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de auto
nome ontwikkeling hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de te 
venvachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling ver
staan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen 
activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd. Bij deze beschrijving 
moet het MER uitgaan van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het 
studiegebied en van reeds genomen besluiten over nieuwe activiteiten. Als niet 
zeker is of bepaalde ingrijpende activiteiten zul1en doorgaan of niet, dan kunnen 
hiervoor verschillende scenario's worden gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie en haar 
omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan 
optreden. Per milieuaspect (lucht, bodem, water, enzovoort) kan de omvang van 
het studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht worden gege
yen van de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten zoals het 
deelgebied Haarzuilens/Harmelen en woongebieden. 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richt
lijnen in acht te worden genomen: 
• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de 

ernst worden bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte, mitigeerbaar
heid, compenseerbaarheid en omkeerbaarheid; 

• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 
besteed, bijvoorbccld ontwikkeling van nieuwe (natte) natuur en recreatieve 
mogelijkheden; 

• behalve directe effecten moeten ook afgeleide effecten worden beschreven 
zoals de verkeersaantrekkende werking van de zandwinningsplas voor de 
noordzijde dat een recreatieve eindbestemming krijgtI2

]; 

• bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een be
trouwbaarheidsbeschouwing worden gegeven of een 'worst case scenario' 
worden gebruikt; 

• de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en contro
leerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete 
verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

12 Zle ook reactie 6 (bijlage 4). 
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4.1 

• vooral moet aandacht worden besteed aan de effecten die voor de verschil
lende altematieven anders zijn of die niet aan de gestelde normen voldoen; 

• bij de beschrijving dienen de gevolgen van de realisatiefase en de gebruiksfa
se te worden betrokken; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 
gebruikte gegevens moeten worden vermeld; 

• minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd. 

Bodem en water 

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen 
Geef, voor zover noodzakelijk voor het beschrijven van de gevolgen, een beschrij
vingvan: 
• de opbouw van het geologisch profiel zoals opeenvolging van verschillende 

afzettingen en laagdikten; 
• de geomorfologie: aanwezige vormelementen en paironen; 
• de bodemiypen, de opbouw en de eigenschappen van de bodem (onder an

dere vochthoudend vermogen), bodemkundige en geotechnische kwaliteit en 
grondwatertrappen; 

• in het plangebied toegepaste funderingswijzen en de gevoeligheid hiervan 
voor langdurige grondwaterstandsveranderingen met het oog op aantasting 
en zetting. In dit verb and dienen ook infrasiructurele consiructies (bijvoor
beeld watertransportleidingen, dijken) te worden meegenomen; 

• geohydrologie en -chemie: geohydrologische opbouw, geohydrologische varia
belen (doorlaatvermogen, weerstanden), grondwaterstijghoogten en grond
waterfiuctuaties, isohypsenkaarten, grondwaterkwaliteit en grondwateront
trekkingen; 

• oppervlaktewater: 
• peilen, peilfluctuaties, kwaliteit en schommelingen in kwaliteit van het 

oppervlaktewater in het studiegebied; 
• waterhuishoudkundige situatie: waterafvoer, -aanvoer en -berging. 

MUieugevolgen 
Geef inzicht in: 
• de kans op stabiliteitsverlies van de onderwatertaluds tijdens de uitvoering 

van de baggerwerkzaamheden, waardoor ook het gebied buiten de plas kan 
worden aangetast; 

• bodemlagen en bodemopbouw, voor zover van belang voor veranderingen in 
de waterhuishouding; 

• de verspreiding van eventuele aanwezige bodemverontreinigingen en even
tuele emissies van bodemverontreinigende stoffen tijdens de afgraving en 
ontgronding; 

• de verspreiding van eventuele aanwezige, grondwater- en oppervlaktewater
verontreinigingen. 

De efIecten van de plas en van het in te stellen waterpeil in de plas, op kwel en 
de grondwaterstanden in de omgeving dienen te worden gekwantificeerd met be
hulp van een voldoende gedetailleerd meerlagen grondwaterstromingsmodel. De 
relaties tussen het (groot) oppervlaktewater en het grondwater moeten worden 
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4.2 

4.3 

meegenomen. Er dient inzicht te worden gegeven in zowel de wijze van ijking als 
in de resultaten van de ijking. 
Een voorspelling moet worden gegeven van de te verwachte waterkwaliteit, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een waterkwaliteitsmodel. Hierbij moet ook 
worden ingegaan op de bronnen van venruiling zoals nalevering van fosfaat uit 
de bodem direct op de plas of via hoofdwatergangen en interne eutroW~ring in 
de plas. 

Voor de waterkwaliteit van de toekomstige Haarrijnseplas moet inzicht worden 
gegeven in de volgende aspecten: 
• de diepte van de thermische spronglaag in een gemiddeld jaar en de kans op 

omkering van de waterlagen; 
• de verwachte retentietijd van het water; 
• de kans op het ontstaan van blauwwierbloei; 
• de wijze waarop deze diepte afhankelijk is van de vormgeving van de plas, 

de vvijze waarop dit de waterkwaliteit belnvloedt en de gevolgen hiervan voor 
de mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikkeling13J. 

Natuur 

Bestaande toe stand en autonome ontwikkelingen 
Geef in een beschrijving van: 
• de aanwezige gebieden met natuurwaarden; 
• de situering in de ecologische hoofdstructuur ; 
• de aanwezige flora, fauna en vegetatie; 
• de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en plantengemeenschappen. 

Milieugevolgen 
Geef inzicht in: 
• de aantastlng van ecologische waarden als gevolg van een verandering van 

de hoeveelheid kwel en/of als gevolg van een verandering in de grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit; 

• de aantastlng van ecologische waarden als gevolg van uitvoering van werk
zaamheden, installaties, opslag, infrastructuur en verkeer; 

• het ontstaan van nieuwe kansen voor ecologische waarden. 

Landschap. cultuurhistorie en archeologie 

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen 
Geef een beschrijving van: 
• de landschappelijke elementen en patronen; 
• de visueel-ruimtelijke, cultuurhistorische en archeologische betekenis van 

de aanwezige elementen en patronen; 
• de visueel-ruimtelijke structuur van het gebied: openheid, herkenbaarheid 

en identiteit. 

13 Zie oak reactie 2 (bljlage 4) . 
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Milieugevolgen 
Geef inzicht in: 
• de visueel-ruimtelijke invloed van de heringerichte locatie en het toekomstig 

gebruik op de omgeving ; 
• de visueel-ruimtelijke invloed op de omgeving van de activiteiten en de daar

voor noodzakelijke voorzieningen tijdens de winning; 
• de invloed van de winning op de cultuurhistorische en archeologische waar

den. 14] 

4.4 Woon- en leefmilieu 

Bestaande toe stand en autonome ontwikkelingen 
Geef een beschrijving van: 
• de huidige geluidsituatie en de autonome ontwikkeling hiervan zoals ge

IUidsbelastingen, geluidgevoelige gebieden en objecten; 
• de aanwezige verbindingen in het studiegebied en de functie daarvan; 
• de huidige situatie ten aanzien van de verkeers(on)veiligheid. 

Mllieugevolgen 
Geef inzicht in: 
• de geluidhinder ten gevolge van het afgraven, zeven en sorteren voor de ge

luidgevoelige bestemmingen (contouren en maximaal optredende geluids
niveaus); 

• de toename van de geluidhinder als gevolg van het vrachtverkeer; 
• het optreden van stofhinder; 
• de gevolgen voor de verkeersveiligheid; 
• de veiligheidsrisico's als gevolg van de betreding van de locatie tijdens de ex

ploitatie bijvoorbeeld betreding door kinderen, of recreanten. 

Herinrichting en secundaire gevolgen 
Tijdens de ontgronding, of na voltooting van de ontgronding, zullen de ontgron
dingsplas en de omgeving worden heringericht. In het MER moeten de negatieve 
en positieve milieueffecten die het heringerichte gebied met zich meebrengt glo
baal worden beschouwd. 

Geef in ieder geval inzicht in de verkeersaantrekkende werking van de (recre
atie)plas en de gevolgen hiervan (geluidhinder, verkeersveiligheid). Geef daar
naast inzicht in de mogelijkheden die ontstaan voor nieuwe en bestaande na
tuur en de invloed die de heringerichte plas zal hebben op de beleving of waar
dering van het woon- en leefmilieu. 

14 Zie ook reactie 7 (bijlage 4). 
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5. 

6. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

ArtikeI7.lO, lid 1, onderfvan deWm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelyking van de ingevolge onderdeel d beschreven te venuachten 
ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, 
alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen 
alternatieven. " 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de altematieven moeten on
derling en met de referentie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is in
zicht te geven in de mate waarin, dan weI de essentiele punten waarop, de posi
tieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de altematieven 
verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grand van kwantitatieve infor
matie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. Hoewel dit geen verplicht deel van het MER 
uitmaakt, beveelt de Commissie aan een indicatie te geven van de kosten van 
de verschillende altematieven. 

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

Artikel 7.lO, lid 1. onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrjjvingen 
[d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkel1ng daarvan. resp. van de milieu
effectenJ ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens." 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden 
opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Oak dient aangegeven te worden wel
ke gegevens naar verwachting op korte termijn beschikbaar zijn, Deze inven
tarisatie moet worden toegespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in 
verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden 
beoordeeld, wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinfor
matie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

kennis en informatie; 
• hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 
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7. 

8. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Artlkel 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft gerwmen, by de voorbereiding waarvan een milieuelfectrap
port is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt 
ondemomen of nadat zy is ondemomen." 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht moet bij het besluit aangeven op 
welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om 
de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen ver
gelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het ver
dient aanbeveling, dat de gemeente Vleuten-De Meern in het MER reeds een 
aanzet tot een programma voor dit onderzoek geeft, omdat er een sterke koppe
ling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de ge
constateerde leemten in informatie en het te verrichten evaluatieonderzoek. De 
Commissie is van mening dat de waterkwaliteit, in plaats van de voorgeste1de 
periode van een jaar na realisering van de plas15

], permanent moet worden 
gemonitored. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de altematieven. De onderlinge vergelijking dient voor zover zinvol te wor
den gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. Voor de presen
tatie beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondge

gevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de 
hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken, topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en een duidelijke legenda erbij te voegen. 

15 Zie "Voorstel monitoring Haarrijnseplas", Adviesburo De Meent b .v .• 8 jull 1998. 
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9. SAMENVATTING VANHET MER 

Artlkel 7 .10. lid 1. onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten mJnste: "een samenvatting d ie aan een algemeen pub/te/c uoldoende inzicht geeft 
uoor de beoordeUng uan het miLieueffectrapport en van de daruin beschreuen geuo/gen uoor /tel milieu 
lIan de uoorgenomen actiuiteU en uan de beschreuen a ltematieven." 

De samenvattlng is het dee! van het MER dat vooral wordt gelezen door be
sluitvormers en msprekers en het verdient daarom bijzondere 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 weergege
ven, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming: 
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgeno

men activiteit en de alternatieven; 
• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van 

het mma en het voorkeursaltetnatief; 
• belangrijke leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bij het Advies voor richtlijnen 
voor het rnilieueffectrapport 
Ontgronding en inrichting 

Haarrijnseplas, 
Vleuten-De Meern 

(bijlagen 1 tim 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 mei 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

• PROVINCIE:: UTRECHT Dienst ruimte en groen 

320.007-6 

Aan de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Datum 26 mei 1998 
Nummer 1998REG001440i 
Uw brief van 

Uw nummer 

Bijlage 10 

Geachte heer, mevrouw, 

Pythagoraslaan 101 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

Telefoon 030-2589111 

Fax 030-2583496 

Rabobank Utrecht 

rek.nr. 39A5. 11.220 

Gironr. Rabobank 254134 

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

in"c·~· -- 2}' fitfl 1998 ._--
I~---;;' . q ~ 5" ;-p----'--
i~~i;'--'-;' g '5G:-;"" L 2- -c;;.) 
kopi~ r.a:1r : tJ-·U /,"x.! 'U / f),l... . 

Afd.Ii~9 Landalijk gebied 
Referentie Hutten/Uitdewilligen 
Doorkiesnr. 03 0 - 2 58 3426/3 810 
Dienstlax 030-2582130 
Onderwerp m. e. r. Haarrijnseplas 

Bij deze brief sturen wij u in tienvoud de startnotitie opgesteld namens 
de gemeente Vleuten-De Meern, voer de m.e.r. over de aanleg van de 
Haarrijnseplas in Vleuten-De Meern. De m.e.r. wordt uitgevoerd in het 
kader van de verlening van een ontgrondingsvergunning. Wij nodigen u uit 
advies uit te brengen over de richtlijnen voor de inhoud van het MER. 

Op woensdag 3 en donderdag 4 juni zal de kennisgeving van de start van 
de m.e.r. worden geplaatst in de Staatscourant en enkele plaatselijke 
weekbladen. De startnotitie wordt ter inzage gelegd van 5 juni tim 2 
juli 1998. De termijn voor het indienen van opmerkingen en adviezen 
eindigt op 2 juli 1998. De reacties zullen zo spoedig mogelijk na 
ontvangst aan uw commissie worden verzonden. 

Graag vernemen wij van u wanneer het bezoek aan de locatie in de polder 
Haarrijn kan plaatsvinden. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 
namens hen, 

G. Rutten, 
wnd-bureauhoofd landinrichting, 
agrarische zaken en ontgrondingen . 

Hel provincielluis is per openbaar vervoer vanaf Utrechl CS te bereiken met: 
GVU-lijn 11 (rkhling De Uilhofl. vanar hel sladsbussenslation. 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in Staats courant Dr. 102 d.d. 4 juni 1998 

• PROVINCIE:: UTRECHT 

Milieubericht 
Milieu-effectrapportage over plas in Polder Haarrijn' 

Deze advertentie geeft informatie over een project met moge/ijke ' , • 
gevo/gen voor de omgeving. Woont u in de buurt, dan kan h.et van 
be/ang zijn deze advertentie te /ezen. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vleuten-De Meern 
zijn voornemens aan gedeputeerde staten van 'de provincie 'Utrecht 
een vergunning te vragen voor het ontgw'nde'n van ongeveer 140 ha 
in de polder Haarrijn. De ontgronding is nodig voor de aanleg van een 
centrale waterplas voor het project Leidsche.Rijn.'De plas heeft een 
functie in het waterbeheerssysteem en voar de winning van zand. De plas 
zal deels worden ingericht als recreatieplas en dee Is als natuurgebied. 
Voor geze activitei,ten'moet een Milieu-effectrapport (MER) worden 
opgesteld. Gedeputeerde staten van Utrecht zullen de richtlijnen 
vaststellen voor de inhoud van het op te stellen MER. Voordat de 
richtlijnen worden vastgesteld, kunnen opmerkingen en wensen 
omtrent de inhoua'van de richtlijnen kenbaar worden gemaakt aan 
gedeputeerde staten van Utrecht. Om te komen tot de vaststelling 
van de richtlijnen hebben burgemeester en wethouders van gemeente 
Vleuten-De Meern een startnotitie opgesteld waarin het doel, de aard 
en de omvang van de voorgenomen activiteiten staan beschreven. 

Hebt u opmerkingen? 
Schrifteliik: Ais u opmerkingen of wensen hebt over de richtlijnen voor 
het op te stellen MER, dan kunt u die tot en met 2 juli 1998 schriftelijk 
indienen bij gedeputeerde staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH 
Utrecht. Ais u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, . 
kunt u dat meteen opgeven. 
Mondeling: Wenst u de opmerkingen of wensen over de richtlijnen 
mondeling in te dienen, dan kunt u om een gesprek vragen. Oat 
moet u voor 2 juli 1998 doen (030-2583810). 

De stukken Inzien 
U kunt de startnotitie inzien van 5 juni Um 2 juli 1998: 
- in het Provinciehuis, Pythagoraslaan 101, Utrecht: elke werkdag van 

9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur en buiten deze uren na 
telefonische afspraak (030-2583810); 

- bij de gemeente Vleuten-De Meern, Dorpsstraat 9, 3451 BH Vleuten
De Meem: elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 
uur en buiten deze uren na telefonische afspraak (030-6779311); 

- bij de gemeente Utrecht, Ravellaan 96, op werkdagen van 09.00 
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, op donderdagavond van 
17.00 tot 20.00 uur en buiten deze uren na telefonische afspraak 
(030-2864001 ); 

- bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66A, Breukelen: 
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00, in het 
gemeentehuis van Maarssen na telefonische afspraak met de 
Milieudienst Noord-West Utrecht (0346-260644), en buiten deze 
uren na telefonische afspraak met de Milieudienst Noord-West 
Utrecht (0346-260644). 

Inzage MER 
Over enige tijd zal het MER, samen met de aanvraag voor een 
ontgrondingsvergunning en het ontwerp-besluit op de aanvraag, ter 
inzage worden gelegd. U heeft dan de gelegenheid om bedenkingen 
in te dienen tegen het MER, de aanvraag en de ontwerp-vergunning. 

Informatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij het bureau Landinrichting, 
Agrarische zaken en Ontgrondingen van de provincie Utrecht: 
030-2583426 of 030-2583810. 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gemeente Vleuten-De Meem 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Utrecht (coordinerend bevoegd gezag) en Gemeente 
Vleuten-De Meem (mede-bevoegd gezag) 

Beslult: vergunningverlening ingevolge de Ontgrondingenwet 

Categorie Beslult m.e.r. 1994: C16.1 

Activiteit: De gemeente Vleuten-De Meem is van plan om in de polder Haarrijn een oppervlakte 
van circa 150 ha te ontgronden. De ontgronding dient voor de aanleg van een centrale waterplas 
voor het project Leidsche Rijn. De plas krijgt een functie in het waterbeheerssysteem. Het ge
wonnen zand zal worden gebruikt als ophoogzand voor de Leidsche Rijn. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startrlOtitie: 3 en 4 juni 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht: 30 juli 1998 

Samenstelling van de werkgroep: 
ing. D. Hamhuis 
ir. W.J. Heijnen 
dr. J.T. Meulemans 
prof.dr.ir. D. de Zeeuw (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: dr. A.C.P.M. van der Heijden. 





BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

Dr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 980622 n.v. Watertransportmaatschappij Nieuwegein 980707 
Rijn-Kennemerland WRK Nieuwegein 

2. . ..... Provincie Utrecht Bureau Waterhuis- Utrecht 980707 
houding 

3. 980703 Provincie Utrecht Bureau Milieu- Utrecht 980707 
inventartsatie en Groene handhaving 

4. 980702 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nieuwegein 980714 
Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat 
Directie Utrecht 

5. 980709 Ministerie van Landbouw. Natuurbe- Diemen-Zuid 980715 
heer en Visserij directie Noordwest 

6. 980630 Het platform natuur en milieuorgani- Vleuten 980722 
saties Vleuten-De Meem 

7. 980630 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 980722 
Bodemonderzoek 

8. 980701 C. de Bruijn Vleuten 980722 




