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Geachte Raad,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een advies uit te brengen in het kader van het milieueffectrapport en
de aanvullingen daarop, de notitie Onderbouwing Hergebruik bestaand MER Bedrijven-
park het Klooster en de notitie geluidoptimalisatie Herzien Ontwikkelingsplan 2002.
Overeenkomstig uw verzoek bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag nadere informatie over het vervolg van dit project
krijgt toegestuurd.

Hoogachtend,

dr.ir. G. Blom
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Bedrijventerrein het Klooster, Nieuwegein
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1. INLEIDING

De gemeente Nieuwegein heeft het voornemen het gebied Het Klooster, gele-
gen tussen de A27, de Lek, het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal te
ontwikkelen tot een bedrijventerrein met een oppervlakte van 105 ha bruto,
73 ha netto. In relatie tot dit voornemen staan de plannen voor een aanslui-
ting op de A27, een overslaghaven aan het Amsterdam-Rijnkanaal (hiervoor
wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd) een verbreding van het Lek-
kanaal/Beatrixsluis en de oprichting van een aantal windturbines.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein is eerder vastgelegd in het bestem-
mingsplan ‘Bedrijvenpark Het Klooster 2002’. De goedkeuring van dit be-
stemmingsplan is echter vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State op 3 december 2003. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling
dat niet is voldaan aan de eisen ter zake van de terinzagelegging van het be-
stemmingsplan, omdat een aantal stukken, waaronder een akoestisch onder-
zoek, niet met het ontwerp van het plan ter inzage is gelegd.

De gemeente Nieuwegein wil de ontwikkeling van het bedrijvenpark alsnog
mogelijk maken. Het eerste ruimtelijke besluit dat hierin zal voorzien, is het
vrijstellingsverzoek ex artikel 19.1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO) voor de ophoging van twee deelgebieden van het gebied. Daarna volgen
bestemmingsplannen voor verschillende deelgebieden, namelijk bestem-
mingsplan Het Klooster 2004, Bestemmingsplan Het Klooster Zuid, Bestem-
mingsplan Windmolens (voor de plaatsing van windmolens langs de A27) en
Bestemmingsplan Noord-oost (voor het gebied waar, afhankelijk van een
haalbaarheidstudie, mogelijk de overslaghaven gerealiseerd wordt). De proce-
dure van milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt aan het eerste besluit, dus aan
de artikel 19.1 WRO vrijstelling gekoppeld.

In 2001 is ten behoeve van het bestemmingsplan 2002 een milieueffectrap-
port (MER) opgesteld. Dit MER plus een aanvulling daarop is getoetst door de
Commissie voor de m.e.r. en op 25 september 2001 is een positief toetsings-
advies uitgebracht. Omdat de onderbouwing van de inrichting van het bedrij-
venterrein reeds in dit MER plaatsvindt, wordt dit MER opnieuw gebruikt voor
de bovengenoemde besluiten. Om te onderzoeken of het MER nog op alle on-
derdelen actueel is, heeft de gemeente de notitie ‘Onderbouwing Hergebruik
bestaand MER Bedrijvenpark Het Klooster’ (verder notitie Hergebruik MER
genoemd) opgesteld, waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen die zich
sinds de publicatie van het MER hebben voorgedaan. Bovendien is een aan-
vullend geluidsonderzoek uitgevoerd dat is vastgelegd in de notitie ‘Geluidop-
timalisatie Herzien Ontwikkelingsplan 2002” (verder aanvullende geluidsnoti-
tie genoemd).

Bij brief van 4 mei 20041 heeft de gemeente Nieuwegein de Commissie voor de
m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het MER, de
notitie Onderbouwing Hergebruik en de aanvullende geluidsnotitie. Het MER
en de beide notities zijn op 26 mei 2004 ter inzage gelegd2.

                                             

1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
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Het 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.

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4,
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Com-
missie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel informatie bevat over
de inhoud van het MER die van belang is voor de besluitvorming en waarover
zij een aanbeveling doet in het advies, of belangrijke onjuistheden bevat die
ter voorkoming van misverstanden weerlegd dienen te worden.

 Op grond van de Wm5 toetst de Commissie:
• op eventuele onjuistheden;
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER;
• aan de richtlijnen van het MER 2001.

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de
artikel 19. WRO vrijstellingsprocedure.
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekort-
koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort-
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be-
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt
belang.

2. OORDEEL OVER HET MER

2.1 Algemeen

Voor de beoordeling van het MER 2001 en de aanvullingen daarop wordt ver-
wezen naar het advies dat de Commissie op 25 september 2001 heeft uitge-
bracht, waarin wordt aangegeven dat het MER voldoende informatie biedt om
de milieuaspecten te kunnen betrekken bij de besluitvorming. Op eventuele
ontwikkelingen die zich sinds de besluitvorming over het vernietigde bestem-
mingsplan hebben voorgedaan wordt ingegaan in de notitie Hergebruik MER
en de aanvullende geluidsnotitie.
De Commissie heeft het MER 2001, de notitie Hergebruik MER en de aanvul-
lende geluidsnotitie in samenhang beoordeeld. De Commissie constateert dat
de conclusie van het toetsingsadvies over het MER 2001 ongewijzigd is en dat
dit samen met de beoordeling van de actuele milieu-informatie uit de notitie
Hergebruik MER en de aanvullende geluidsnotitie leidt tot de conclusie dat de

                                             

3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan.
5 Wm, artikel 7.23, lid1, lid 2 en artikel 7.10
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essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de artikel
19.1 WRO vrijstellingsprocedure.

2.2 Toelichting op het oordeel

De Commissie heeft zich tijdens de toetsing gericht op de volgende vragen:
1. Zijn de plannen sinds de toetsing van 2001 zodanig veranderd dat het

MER er niet meer aan ten grondslag kan liggen?
2. Is de informatie die wordt gegeven in het MER 2001 plus de notitie Herge-

bruik MER plus het aanvullende geluidsonderzoek voldoende actueel?
Wordt bijvoorbeeld alle relevante nieuwe regelgeving in de beschouwing
betrokken? Hebben zich in de omgeving belangrijke veranderingen voor-
gedaan?

Wijzigingen in de plannen
Voor de inhoud van de plannen baseert de Commissie zich op het vrijstel-
lingsverzoek d.d. 30 maart 2004 en het Ontwikkelingsplan Bedrijvenpark Het
Klooster 2004. De belangrijkste verschillen tussen de huidige plannen en de
plannen ten tijde van het opstellen van het MER 2001 betreffen een verklei-
ning van de oppervlakte van het bedrijventerrein (van 125 ha bruto/86 ha
netto naar 105 ha bruto/73 ha netto) en de locatie van de windmolens (langs
de A27 in plaats van langs de centrale as). Deze wijzigingen zijn reeds opge-
nomen in het Ontwikkelingsplan 2002. Nieuw in het Ontwikkelingsplan 2004
is het feit dat de overslaghaven niet meer als gegeven wordt beschouwd.

De Commissie constateert dat deze wijzigingen (mede) tot stand zijn gekomen
op grond van de milieu-informatie in het MER 2001 en de aanvullingen daar-
op. Ook is opvolging gegeven aan de aanbevelingen die de Commissie in haar
toetsingsadvies over het MER 2001 heeft gedaan. Zo staat in de toelichting op
het oordeel: “De Commissie is van oordeel dat het ‘echte’ MMA [...] nog altijd
niet is uitgewerkt. Dit komt vooral omdat Nieuwegein […] vasthoudt aan het
uitgangspunt van een bedrijventerrein van netto ca. 90 ha. […] Met een ande-
re bruto/nettoverhouding van het oppervlak van het bedrijventerrein kunnen
betere mogelijkheden worden geschapen voor de specifieke inrichting in rela-
tie tot de NHW”. Inmiddels is in de plannen het oppervlak van het bedrijven-
terrein verkleind. De verkleining heeft tot gevolg dat een ruimere zone wordt
bestemd voor een bufferzone voor water, natuur, cultuur en recreatie. De
Commissie beschouwt het nu liggende plan dan ook als het MMA, dat zij des-
tijds voor ogen had6.
Naar de ontwikkeling van het noordelijke gebied, waar de haven zou moeten
komen, wordt nader onderzoek verricht. Mocht de haven er komen, dan wordt
opnieuw m.e.r. doorlopen, gericht op de inrichting van de haven. Ook dit was
een aanbeveling van de Commissie.

Gezien het voorgaande constateert de Commissie dat het eerdere Ontwikke-
lingsplan Bedrijvenpark het Klooster 2002, waarop het vernietigde bestem-
mingsplan gebaseerd was, tot stand is gekomen op grond van de doorlopen
m.e.r. in 2001. Gezien de geringe verschillen tussen het Ontwikkelingsplan
2002 en het Ontwikkelingsplan 2004 concludeert de Commissie dat het MER
2001 daarom eveneens ten grondslag kan liggen aan het Ontwikkelingsplan
2004. De gevolgen van de veranderingen van de plannen worden voldoende

                                             

6 De Commissie is het dan ook niet eens met de bewering in inspraakreactie nr. 1 (punt 6) dat er geen navolging
is gegeven aan de wettelijk vereiste van een volwaardig MMA.
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duidelijk gemaakt in de notitie Hergebruik MER en de aanvullende geluids-
notitie.

Actualiteit van de informatie
Verder constateert de Commissie dat alle relevante nieuwe regelgeving aan de
orde komt in de notitie Hergebruik MER. In de omgeving hebben zich geen
relevante nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. De Commissie concludeert dan
ook dat de informatie zoals die naar voren komt uit het MER 2001 plus de
notitie Hergebruik MER plus de aanvullende geluidsnotitie voldoende actueel
is.

2.3 Aanbevelingen voor de verdere besluitvorming

De uitwerking van het Ontwikkelingsplan 2004 in bestemmingsplannen moet
nog plaatsvinden. De Commissie heeft voor de besluitvorming rondom de be-
stemmingsplannen en de verdere uitwerking enige aanbevelingen.

Geluid
In het akoestisch rapport “Geluidsoptimalisatie Herzien Ontwikkelingsplan
2002” van 30 maart 2004 is een drietal mogelijkheden beschreven om de ge-
luidbelasting op de (woon)omgeving ten gevolge van het gehele bedrijventer-
rein binnen acceptabele grenzen te houden. Inmiddels is duidelijk geworden
dat er vooralsnog geen zonering zal plaatsvinden op basis van de Wet geluid-
hinder. Dit impliceert dat de mogelijkheden om categorie 2.4 inrichtingen uit
het Inrichtingen en vergunningenbesluit (ook wel “grote lawaaimakers” ge-
noemd) toe te laten voor het moment worden geblokkeerd. Daarmee resteert
een tweetal overige mogelijkheden. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is de
meest acceptabele oplossing het middels gemeentelijke geluidbeleid reguleren
van de geluidimmissie ten gevolge van afzonderlijke inrichtingen. Daarbij kan
overwogen worden om, vooruitlopend op een de gehele gemeente omvattend
geluidbeleid, een separate gemeentelijke industrielawaainota voor Het Kloos-
ter op te stellen. Richtlijnen daartoe kunnen worden ontleend aan de Hand-
reiking industrielawaai en vergunningverlening van het Ministerie van VROM
uit 1998. Dit vraagt wel dat een actief geluidcontourbewakingsprogramma
wordt opgezet, als ware het een geluidzone conform de wet geluidhinder.
■ De Commissie adviseert duidelijk te maken op welke wijze de geluidbelasting op
de (woon)omgeving ten gevolge van het gehele bedrijventerrein binnen acceptabele
grenzen wordt gehouden.

Het is de Commissie opgevallen dat bovengenoemd akoestisch rapport uitgaat
van een optimalisatie gebaseerd op een zo groot mogelijke geluidemissie per
kavel, waarbij de maximaal (dat wil zeggen binnen de wet- en regelgeving
en/of richtlijnen) mogelijke geluidbelasting bij woningen wordt gerealiseerd.
■ De Commissie adviseert om de maximaal mogelijke geluidbelasting pas op te
vullen na een gedegen motivatie omtrent gebleken noodzaak.

■ Voor het windpark kunnen conform het akoestisch rapport grenswaarden worden
gehanteerd die afhankelijk zijn van de windsnelheid. Daarmee wordt recht gedaan aan
de maskering van het geluid van de windturbines door hogere achtergrondgeluidni-
veaus vanwege de wind.
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Waterhuishouding
Ten opzichte van de plannen van 2001 wordt een ruimer gebied bestemd voor
inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en van natuurwaarden.
Dit heeft consequenties voor de waterhuishouding. In haar toetsingsadvies
van 2001 heeft de Commissie hierover een aanbeveling gedaan. Uit de notitie
Hergebruik MER blijkt dat het areaal aan groene ruimte 20 ha is toegenomen.
Door de wijze van inpassing van de NHW, met een ruimere zone bestemd als
bufferzone voor water, natuur, cultuur en recreatie, ontstaan meer mogelijk-
heden op het gebied van ecologie en water. Zo zal het oppervlakteareaal water
in het plangebied significant toenemen. De waterbergingsmogelijkheden ne-
men hierdoor toe, waardoor peilvariaties binnen het gebied aangebracht kun-
nen worden met minder negatieve gevolgen voor de bestaande gevoelige ge-
bieden. Ook kan in het nieuwe plan de gemiddelde jaarlijkse peilfluctuatie
over het hele gebied anders (kleiner) zijn, met mogelijk minder ontgraving om
de noodzakelijke waterberging te bereiken.
■ De Commissie adviseert om in het kader van de Watertoets en/of de nadere uit-
werking van de plannen de waterhuishouding van het gebied nader te bezien met het
oog op kansen voor het behoud en de realisatie van nieuwe natuurwaarden en met
het oog op de afstemming van (toekomstige) gebruiksbelangen, zoals ondergrondse
warmteopslag in relatie tot waterwinning.
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Kennisgeving van MER en aanvullende notities in
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BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Nieuwegein

Besluit: Vrijstelling ex artikel 19.1 WRO

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C.11.2

Activiteit: De aanleg van een bedrijventerrein van 105 ha bruto, 73 ha netto
in het gebied Het Klooster, gelegen tussen de A27, de Lek, het Lekkanaal en
het Amsterdam-Rijnkanaal.

Procedurele gegevens:
Procedure 2001
kennisgeving startnotitie: 2 maart 2000
richtlijnenadvies uitgebracht: 25 april 2000
richtlijnen vastgesteld: 29 juni 2000
kennisgeving MER: 29 maart 2001
kennisgeving aanvulling MER: 2 augustus 2001
toetsingsadvies uitgebracht: 25 september 2001

Procedure 2004
Kennisgeving MER plus aanvullende notities: 26 mei 2004
toetsingsadvies uitgebracht: 19 augustus 2004

Bijzonderheden:
De ontwikkeling van het bedrijventerrein is eerder vastgelegd in het bestem-
mingsplan ‘Bedrijvenpark Het Klooster 2002’. De goedkeuring van dit be-
stemmingsplan is echter vernietigd door de Raad van State. De uitspraak stelt
dat niet is voldaan aan de eisen ter zake van de terinzagelegging van het be-
stemmingsplan, omdat een aantal stukken, waaronder een akoestisch onder-
zoek, niet met het ontwerp van het plan ter inzage is gelegd. De gemeente
Nieuwegein wil de ontwikkeling van het bedrijvenpark alsnog mogelijk maken.
Het eerste ruimtelijke besluit dat hierin zal voorzien, is het vrijstellingsverzoek
ex artikel 19.1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de opho-
ging een deel van het gebied. Daarna volgen bestemmingsplannen voor ver-
schillende deelgebieden.

In 2001 is ten behoeve van het bestemmingsplan 2002 een MER opgesteld.
Omdat de onderbouwing van de inrichting van het bedrijventerrein reeds in
dit MER plaatsvindt, wordt dit MER opnieuw gebruikt. Om te onderzoeken of
het MER nog actueel is, heeft de gemeente een notitie opgesteld (‘Onderbou-
wing Hergebruik bestaand MER Bedrijvenpark Het Klooster’), waarin wordt
ingegaan op de ontwikkelingen die zich sinds de publicatie van het MER heb-
ben voorgedaan. Bovendien is een aanvullend geluidsonderzoek uitgevoerd.

De Commissie heeft het oude MER plus de aanvullingen uit 2001 en de beide
aanvullende notities in samenhang beoordeeld en komt tot de conclusie dat
de essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de artikel
19.1 WRO vrijstellingsprocedure. De uitwerking van het Ontwikkelingsplan



2004 in bestemmingsplannen moet nog plaatsvinden. De Commissie doet
voor de besluitvorming rondom de bestemmingsplannen en de verder uitwer-
king aanbevelingen ten aanzien van geluid en de waterhuishouding.

Samenstelling van de werkgroep:
Procedure 2001
dr. W. Bleuten
dr.ir. J.J.T.M. Geerards (voorzitter richtijnenfase)
drs. D. Ginter
ir. M. Klootwijk
drs. C.C.D.F. van Ree
dr. J. Renes (toetsingsfase)
ir. R.I. Seijffers (secretaris van de werkgroep)

Samenstelling van de werkgroep:
Procedure 2004
ir G. Blom (voorzitter)
drs. D. Ginter
ir. J.A. Huizer
drs. C.C.D.F. van Ree

Secretaris van de werkgroep:
ir. J.M. Bremmer
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Lijst van inspraakreacties en adviezen

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

1. 20040622 GWpartners namens Gildenborg
Holding en WCN Heemstede B.V.

Hoorn 20040628

2. 20040621 Nieuwegeinse Golfclub Nieuwegein 20040628
3. 20040616 Fam. G.C.J.J. Peek Houten 20040628
4. 20040618 Ministerie LNV, Directie Regionale

Zaken West
Diemen-Zuid 20040628

5. 20040622 Gemeente Houten Houten 20040628
6. 20040623 anoniem 20040702
7. 20040617 Henk Beuker Houten 20040702

Verslag hoorzitting Nieuwegein 20040628















Bedrijventerrein Het Klooster, Nieuwegein

Het gebied Het Klooster is gelegen tussen de A27, de Lek, het Lekka-
naal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De gemeente Nieuwegein wil hier
een bedrijventerrein aanleggen met een omvang van 105 ha (bruto).
De gemeente wil beginnen met de ophoging van een deel van het ge-
bied, en doet daarom een vrijstellingsverzoek ex artikel 19.1 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarna volgen bestemmingsplannen
voor verschillende deelgebieden. Het MER plus een aantal aanvullen-
de documenten dienen als onderbouwing van de besluiten die hier-
over genomen moeten worden.
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