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Samenvatting 

Waarom een Strategisch MER voor Noord-Holland Zuid? 

In juni 1999 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Hol land besloten tot hel 

opstellen van een streekplan voor de regio Noord-Holland Zuid, Hiermee worden de 

huidige acht streekplannen vervangen door één nieuw streekplan. Een concept van de 

Strategienota 'Kansen in netwerkstad Noord-Hol land Zu id ' is ter voorbereiding hiervan 

voorlopig vastgesteld op 29 mei 2001. Deze nota schetst in hoofdli jnen een Integrale visie op 

hel regionaal ruimteli jk beleid voor de regio tol 2020. Ingezet wordt op een toename dan wel 

verbetering van de leefkwaliteit met het fysieke, sociaal-economische en sociaal-culturele 

mil ieu als drager. 

Ter ondersteuning van de besluitvorming over de gewenste ruimteli jke ontwikkel ingen in 

Noord-Hol land Zu id , heeft de provincie Noord-Hol land besloten om op vr i jwi l l ige basis 

een mil ieu effectrapportage op strategisch niveau op te stellen. Na een starmotitie, is 

onderliggend strategisch MER opgesteld. Het MER is gekoppeld aan de besluitvorming 

over de Strategienota in concept en dient ter ondersleuning van de besluitvorming over de 

gewenste ruimteli jke inrichting van Noord-Hol land Zu id . In dit MER worden vijf 

ontwikkelingsmodellen met elkaar vergeleken en wordt ingegaan op het Meest 

Mil ieuvriendeli jke Model-

Het studiegebied 

Het studiegebied van dit MER omvat het streekplangebied Noord-Hol land Zu id , alsmede 

het noordelijk Bollengebied, Almere en Limmen. Op afbeelding 0.1 is het studiegebied 

weergegeven, waarbinnen de begrenzing van hel streekplangebied Noord-Hol land Zu id . 

Probleem- en doelstelling 

Noord-Hol land Zu id kenmerkt zich door een hoge dynamische ontwikkel ing in een groene 

omgeving. Met bijna twee miljoen inwoners nu en een verwachte groei van nog eens 180 

duizend mensen tot het jaar 2020 vormt hel één van de dichtstbevolkte gebieden in 

Nederland. Dit brengt een verwachte behoefte aan ongeveer 100,000 tot 150.000' nieuwe 

woningen mei zich mee voor de periode 2005 tot 2020. 

Noord-Hol land Zuid maakt onderdeel uit van de Randstad, waarbij het zuidelijk deel van 

de regio een belangrijk onderdeel vormt van de in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 

opgenomen 'Delta metro pool ' [16]. Dit deel van het plangebied vormt een belangrijke 

economische regio die de Delta metropool mede gestalte moei geven in Europees en 

nationaal verband. 

Met Amsterdam, het Noordzee ka na al gebied en Schiphol bevat Noord-Hol land Zuid 

enorme economische potenties en hoogwaardige werkgelegenheid. Dit vertaalt zich in een 

groeiende ruimteclaim voor economische functies zoals bedrijventerreinen en kantoren. Een 

goede bereikbaarheid van deze gebieden is daarbij van groot belang. 

Naast de economische dynamiek en de verkeersdynamlek biedt Noord-Hol land Zu id 

afwisselende woonmil ieus, uiteenlopend van hoogstede!ijke lot landelijke milieus. 

' Indeconcepr Strategienota wordl de verwachting uitgesproken dat hiervan lussen de 70.000 en 

100.000 woningen binnen de provincie Noord-Holland gerealiseerd kunnen worden. 



Afbeelding 0.1 

Studiegebied met begrenzing 

van streek plangebied Noord-

Holland Zuid 
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Woongebieden groeien en veranderen van samenstelling, structuur en omgeving. 

Veranderende sociale structuren zoals vergrijzing, individualisering en een toenemend 

aantal allochtonen zorgen voor veranderende woonwensen en vragen om andere 

voorzieningen. Tenslotte maken grote groene structuren, zoals de (provinciale) ecologische 

hoofdstructuur, de regio tevens tot belangrijk natuur- en recreatiegebied, zij het onder 

toenemende druk van verstedelijking. 

Op basis van de hier beschreven probleemstelling luidt de centrale doelstelling voor Noord-

Holiand Zuid als volgt: 

"Handhaven en versterken van de kwaliteit van het noordelijke deel van de Randstad als 

economische motor, met inachtneming van de eisen die voortvloeien uit een goede 

leefbaarheid, bereikbaarheid en waterhuishouding." 

Achtergrond modelontwikkeling 

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke inrichtingsmodellen voor Noord-Holland Zuid is 

gezocht naar samenhangende structuren en een combinatie van functies. Daarbij is 

onderscheid gemaakt naar drie structuur- of basislagen, namelijk water, infrastructuur en 

verstedelijking. Bij de modelontwikkeling zijn deze drie lagen zo goed mogelijk op elkaar 

afgestemd. 

De waterlaag is de belangrijkste laag en vormt het fundament voor de situering van groen 

(natuur, landschap en recreatie) en rood (verstedelijking). Een goed waterbeheer, 

bescherming tegen wateroverlast en het voorzien in water van voldoende kwaliteit, is 

immers een primaire bestaansvoorwaarde. Tussen de infrastructuurlaag en de 



verstedelijkingslaag is geen duidelijk prioritering aan te geven. De aanleg van infrastructuur 

kan een afgeleide zijn van ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl andersom geldt dat 

ruimtelijke ontwikkelingen een afgeleide kunnen zijn van de aanwezige infrastructuur. 

Hierna worden de drie basistagen loegelichl. 

Basislaag water 

Voor de basislaag water zijn twee scenario's bestudeerd, namelijk optimalisatie en 

duurzaam waterbeheer. De gevolgen van duurzaam waterbeheer zijn op lange termijn 

gunstiger dan het scenario optimalisatie. Daarom is voor alle inrichtingsmodellen gekozen 

voor het scenario duurzaam waterbeheer [50). Wel wordt als tussenstap naar dit scenario 

een aantal maatregelen genomen die te maken hebben met optimalisatie van hel huidige 

waterbeheer. 

In Noord-Holland Zuid treedt een aantal knelpunten voor water op. Naar aanleiding 

daarvan heeft de provincie doelstellingen geformuleerd op het gebied van; 

• Veiligheid/wateroverlast; 

• Watertekort; 

• Waterkwaliteit 

Watertekort en waterkwaliteit hangen nauw met elkaar samen. Maatregelen om watertekort 

tegen te gaan zijn vaak gunstig voor de waterkwaliteit. Om die reden worden watertekort 

en waterkwaliteit in dit MER vaak in één adem genoemd. 

Om knelpunten op bovenstaande gebieden duurzaam op te lossen is een aantal maatregelen 

nodig, die veelal veel ruimte vragen. Om dergelijke ruimtelijke oplossingen gaat het mei 

name in dit MER. In het kader van het nog op te stellen Streekplan moeten er immers 

evenhieelruimtereserveringenplaatsvinden. 

Bij het zoeken naar oplossingen voor waterproblemen is binnen het kader van het duurzaam 

waterbeheer de strategie van de provincie (conform de voorstellen van de Commissie 

"waterbeheer 21' eeuw") om: 

1. het (gebiedseigen) water eerst zoveel mogelijk (op locatie) vast te houden; 

2. als tweede water (elders) te bergen; 

3. alsderde water af Ie voeren. 

Conform deze strategie wordt er naar gestreefd om watertekort (en de daarmee 

samenhangende kwaliteitsproblemen) op te lossen door voorraad berging (in de bodem en 

het oppervlaktewater) en seizoensberging (oppervlaktewater, daartoe ingerichte gebieden of 

t>ekkens). Hierdoor kan met gebiedseigen water langer in de behoefte worden voorzien. Om 

frequent voorkomende wateroverlast in grote gebieden te voorkomen wordt gestreefd naar 

het tijdelijk bergen in oppervlaktewater, de bodem of op het maaiveld (piekberging). 

Hierdoor kan plaatselijk voor korte tijd wateroverlast ontstaan, terwijl andere gebieden 

worden ontlast. Ter voorkoming van calamiteiten wordt er naar gestreefd om water uit de 

boezem in een aangrenzende laaggelegen polder op te vangen (calamiteitenberging). 

Een en ander b in afbeelding 0.2 en tabel 0.1 weergegeven. 



Afbeelding 0.2 

Wa telstrategie 

Tabel 0.1 

Vormeri «an waterberging 

T n i c t M n i I n g O p l o B i n g n o f S i n t o O H F n q u a n t l a Duur W M l i I n g • W W l K I U M i t 

Voorra jdberg ing W a l e i t i k o n Het tohdal vasthouden van vele malen enkele het vasthouden enkele 

de necrilag, met namt van per jaar dageri t o l van water i n d e centimeters 

1 t o m t r » bujen o m het w e k e n bodem e n ir\ h e l tot decimeters 

Inlaten v t n oppervlak i *wat«F 

tgebiedivreemd) water zo 
1 

l i n p mogelijk ui t t * n « l k n 

W i o t m b c r g l n g W a u r t e k o n Hel bergeo v j n water- cJli wintvr- v«4e het opslaan wan halve t o l 

ove tKhot len lijden^ het haTfjaar maanden water in open e n h e ^ rrteteri 

wint»rhalf j * * r gericht op {jaAfliiks* w « t e i o f in 

het v t r m l n d t r e n van de cyclui) daartoe i r^gtr i fhl* 

water tekorten voor de gebieden of 

landbouw en b«4(k«ni 

natuurgebieden Ln h e l 

zomffha i f jaa i 

PiVkbe'ging WalerDver lan Het l>jdeii|k bergen van jaarli jki to l enkele het ti|delijk bergen enkele 

w l ï e r g e ' i t h t op het 1 100 ^ a r iiaq^n van water in open l e n t i m e t e r i 

Meod-ot 

calamit«itvn-

bvrging 

Wateroverlast 

voorkomen van 

waieroverian «Miers 

Het tijdelijk bergen van 

water gericht op hel 

voorkomen van 

ulamitei IV n/ram pen 

1:100 tot Enkele 

1:10 000 jaar dflgVn lot 

weken 

water, in de 

bodem en op het 

maaiveld 

inlaten van wat«r 

UJt de büezem in 

aangrenzend 

laaggelegen 

polder 

tot 

de<im«teri 

M n l o l enkel* 

m«i«n 



Tabel 0.2 

Voor diverse gebieden van Noord-Holland Zuid is nagegaan welke knelpunten zich 

voordoen op het gebied van watertekort/waterkwaliteit en wateroverlast en welke 

oplossingen voor de knelpunten mogelijk zijn (zie tabel 0.2). De keuze van de oplossingen is 

gebaseerd op gegevens van onder andere diverse walerkansenkaarten voor Noord-Holland 

Zuid [53). 

Knelpunlen en oplossingen voor water per gebied 

Knelpunt 

Wa (e rt e k • rl/waterover I a i l 

Duinstieek Zoele knel wordt niet vastgehouden 

Koord-Holland Midden Inklinking vaenpakket rn aantasting 

natuur door waterafvoer. 

Achteruitgang waterkwaliteit door 

inlaat IJMelmeerwater 

Haarlemmermeer en Aanvoer zoet water vanuit Ringvaart 

Amstelland nlct icker. 

^ _ _ ^ Zoute kwel 

Amstelland Slechte waterkwaliteit (o.a. door 

' versnelde waterafvoer) 

Cooi en Vechtstreek Zoete kwel wordt niet vastgehouden 

Waterouerlait 

Noord'Holland Midden Regenwater kan niet tijdig worden 

afgevoerd. 

Kans op doorbraak/overstromen 

Schermer boezemkades. 

Haarlemmermeer. 

Amstelland. Gooi- en 

Vechtstreek 

G M I - e n Vechtstreek 

Regenwater kan niet tijdig worden 

afgevoerd 

oplouingen 

- Inrichten graslanden als waterbergingtgebied (Castrkum, Hcemsketli. Uitgeest] 

- Inrichten duinrellen (kwelwater opduihing) 

- Verminderen grondwateronttrekking in duinen (deels autonome ontwikkeling) 

• Opzetten (grond }waterpeil binnenduinrand door realiseren lusienboezem 

- Geen peilbeheer/waterintaal omgeving Wormer {voorraadberging) 

- Fleiibel peilbeheer ten zuiden van Purmerend (voorraadberging} 

- Realiseren lussenboezem 

- Voorraadbeheer in Bovenkerkeipolder 

- Voorraadbeheer in Horsiermeer en omgeving 

' Verminderen grondwaterontrekking (deels autonome ontwikkeling] 

' Piekbetging Alkmaarder Meer en omgeving Waterland 

' Verbreden watergangen 

- Calamlteltenberging in Zeevang 

- Plekberging In Zuidpunt Haarlemmermeer. Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder en 

Horsiermeer en omgeving 

_Grote wateroverlast in natte perioden . calamiteiten berging bij Horsiermeer 

De ruimtelijke vertaling van de oplossingen voor water is weergegeven in afbeelding 0.3. 

Op de afbeelding zijn zoekgebieden opgenomen voor diverse vormen van waterberging. 

Binnen de zoekgebieden moet capaciteit voor waterberging worden gevonden. Naast 

zoekgebieden zijn op afbeelding 0.3 locaties aangegeven waar de kwel langer wordt 

vastgehouden (kwelwater opduiking). 

Uitgangspunten water 

Alle modellen gaan uit van dezelfde maatregelen voor water, ofwel er zijn geen verschillen 

tussen de modellen voor wat betreft de watermaatregel en. Verder wordt ervan uitgegaan 

dat de watermaal regelen die hier zijn genoemd aanzienlijke positieve effecten hebben op 

watertekort/waterkwaliteit en wateroverlast. In een later stadium moet nader worden 

onderzocht hoe groot deze positieve effecten zijn. bi dit MER gaal de aandacht met name u i t ' 

naar de verschillen tussen de diverse modellen als gevolg van confrontaties tussen de 

waterlaag en de overige basislagen waaruit de modellen zijn opgebouwd.  



Afbeelding 0.3 

Maaüegelen voor water 

LI ^ j 
I 
I k ' i / Maatregelen t.a.v, de 

•A' waterhuishouding ^ ,,_ 



Bashlaag infrastructuur 

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) legt de Nederlander zowel 

zakelijk als privé steeds meer kilometers af per auto. Gevolg is dat veel infrastructuur niet 

meer toegesneden is op de mobiliteit. Zowel weginfrastructuur als infrastructuur voor het 

openbaar vervoer zijn niet toereikend en kennen een aantal belangrijke knelpunten. Wat 

voor Mederland als geheel geldt, geldt ook voor Noord-Holland Zuid. Voor de huidige en 

de te verwachten knelpunten in de toekomst worden in het kader van vigerend beleid 

welliswaar maatregelen genomen, maar deze zijn niet toereikend. Daarom zijn aanvullende 

maatregelen nodig. In afbeelding 0.4 is een aantal mogelijke infraslrucluurmaatregelet» 

(opties) weergegeven. Deze infrastructuuroplies hebben een rol gespeeld bij de 

modelontwikkeling. 

Afbeelding 0.4 

Infrastructuuropties (mogelijke aanvullende infrastructuurmaatregelen, aanvullend op vigerend tieleidï 

Raihmrtxndlngen VMgen VMgen 

• e - ^ W B " 

V Un^i^i 

• 

Owlg 0{>enbaarv«rvo«r 
V HDO'a Zixhn 'i'fWr** • VUffr tHl imomV 

V ZudlBiQwilml AWU # Ll^lridHHrVn LknuOn 

W fvdipf pnn Boivx̂ n • U|^B> Hi>wfiHm.Hunlv> 

9 iccnr FL<IIVI adbDno.'ifivi 

• LioMrâ  -tovliin-ïvtfivdn 

9 iccnr FL<IIVI adbDno.'ifivi HHSH 

/•|''''«<sie^iy«'f"jf». ^, 

^ ^ ' ' - - - / • ' ' Infrasttóctuuropties 
i t ; i:^^— 
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Tabel 0.4 

Eerste aanzei voor aanvullende 

infrasifuctuurmaalregelen 

(opties) per model 

Bij de ontwikkeling van de modellen is rekening gehouden met de ligging van bestaande 

infrastructuur. Zoals ook uit de beschrijving van de basislaag verstedelijking zal blijken zijn 

nieuwe woningbouwlocaties namelijk zovee! mogelijk gesitueerd in de buurt van bestaande 

infrastructuur. Vervolgens zijn de effecten op mobiliteit ijepaald voor de modellen (zonder 

aanvullende infrastructuuropties) en is nagegaan welke infrastructuurknelpunten zich naar 

verwachting zullen voordoen. Op basis van de verkeersknelpunten per model en op basis 

van de filosofie achter de verschillende modellen is tenslotte een eerste aanzet gegeven voor 

infrastmctuurmaatregelen per model (zie onderstaande tabel). 

Aanvullendemaatregelen" 

OV-maairegelen 

LuchthavetiSBOor Amsterdam (la) 

LuchlhavenipDOr Haarlem (1b) 

Rond|e Randstad Binnenring (2) 

Hondje Handttad Buitenring (3) 

IJmeedijn (4) 

Metropollttne Boomir>g Groeipool Netwerkstad Voorlopig 

Stedelliklteld Zuidflank Almere in tiet Groen Voorkaurvnodel 

X 

X 

X 

Noord-Zuidlijn Schiptiot (a) 

ZuiOtangeni ooit Weesp (b) 

* zit voor (te ligging van de verbindingen afbeelding 0.4 

Voor een toelichting op de modellen wordt verwezen naar de tekst onder "basislaag 

verstedelijking" en "de vijf ontwikkelingsmodellen". 

Verwacht wordt dat in het model Metropolitane Stedelijkheid een redelijk draagvlak voor 

OV zal zijn wegens het grote aantal inwoners in steden. Dit model wordt dan ook 

gekenmerkt door een relatief groot aantal OV-maatregelen. De steden moeten met elkaar 

worden verbonden door het realiseren van hart op hart verbindingen, ook voor de weg. 

Het model Booming Zuidflank gaat uit van uitleglocaties aan de zuidkant van het 

studiegebied. Om woon- en werkgebieden met elkaar en met bestaande woon-

werkgebieden te verbinden zal me! name hier behoefte zijn aan een goede infrastructuur. 

In het model Groeipool Almere worden naast nieuwe woonlocaties nieuwe werklocaties in 

Almere gerealiseerd. Ondanks dit is de verwachting dat er infrastructuurmaatregelen 

moeten worden getroffen in de corridor Amsterdam - Almere. 

De verwachting is dal het draagvlak voor OV in Netwerkstad in het Groen beperkt is. 

Daarom zijn in dit model minder OV-maatregelen opgenomen dan bijvoorbeeld in 

Zuidtanqent Bollenlijn (c) X X 

Noord-Zuid lijn Purmerend (d) X "1 
Noord-Zuid lijn Zaanstad (e) 1 X X X X X 

Noord-Zuid lijn Schiphol- ' 

Amstelveen ()) ! 

X X 

Amstelveen-UK hoorn lijn (g) " X 

Llghlrail Haarlem-ljmuiden (h) X 1 1 X 

Llqhtrail Hllveisum-Naarden (i) i X X X 

Llqhiralf Haarlem-Zandvoort (j) '• X X 

Verdubbeling ipoor Amsterdam-

Almere (kï 

X 

1 
Maatregelen voor de weginfrastructuur '• 

Verbinding Ae-A9 (ondergronds) 

(A) 

X X X X X 

Verbinding A8-A9(B) X X X 

Omlegging A l (C) X X X X 

11 



Metropolitane Stedelijkheid. Daarnaast is de verwachting dal er verspreid door het gebied 

enkele infrastructuurmaatregelen nodig zijn. 

Ten aanzien van het voorkeursmodel tenslotte heeft de provincie de volgende 

randvoorwaarden geformuleerd; 

• Het zicht hebben op de beschikbaarheid van adequate infrastructuur (OV en weg) op hel 

moment dat woon-Zwerklocaties in gebruik worden genomen; 

• Het ontwikkelen van nieuwe locaties gekoppeld aan de beschikbaarheid van adequate 

openbaar vervoer- en/of weginfrastructuur. 

Basislaag verstedelijking 
De toename van de woningbehoefte voor Noord-Holland Zuid voor de periode 2005-2020 

bedraagt 100.000 tot 150.000 woningen.'Dit MER gaat uit van een gelijke opgave vooralle 

modellen, waarbij de recente raming van de provincie Noord-Holland is gehanteerd, 

namelijk 116.000 woningen. Vanaf 2005 wordt middels bestaande plannen voorzien in 

63.500 woningen. Voor de resterende 52.500 woningen moet in nieuw beleid ruimte worden 

gereserveerd. 

De behoefte aan werklocaties valt uiteen in bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De 

behoefte aan bedrijventerreinen is groter dan het aanbod dat in ontwikkeling is. Voor de 

periode tot 2020 is een tekort te verwachten van circa 1000 hectare aan bedrijventerreinen 

(inclusief een taakstelling van 10 % zuiniger ruimtegebruik). Het betreft hier een behoefte 

aan gemengde terreinen, terreinen voor transport en distributie, bedrijvenpark en natte 

bedrijventerreinen. De vraag naar kantoorruimte is bij benadering geraamd op 3 miljoen m' 

bruto vloeroppervlakte. Naar verwachting kan hieraan in de bestaande plannen worden 

voldaan. 

De beschreven woon- en werkbehoefte leidt tot een verstedelijkingsopgave voor de 

provincie Noord-Holland. De verwachting is dat deze opgave niet geheel binnen de grenzen 

van Noord-Holland Zuid kan worden gerealiseerd. Daarom is het studiegebied vergroot 

met een klein deel van Noord-Holland Noord (omgeving Limmen) en delen van de 

provincies Zuid-Holland (noordelijke Bollenstreek) en Flevoland (Almere). 

Bij de verstedelijkingsopgave zijn in principe de volgende keuzemogelijkheden voorhanden; 

• Inbreiding (d.m.v. herstructurering) versus uitbreiding (d.m.v. nieuwe uitleg); 

• Geconcentreerde nieuwe locaties versus verspreide locaties; 

• Hoge dichtheden (stedelijk milieu) versus lagere dichtheden {wonen in het groen). 

Afbeelding 0.5 geeft de keuzemogelijkheden schematisch weer. 

' In de concept-Concept Strategienota wordt de verwachting uilgesproken dal hiervan lussen de 70.000 

en 100.000 woningen op het grondgebied van Noord-Holland Zuid (binnen de provincie Noord-

Holland) gerealiseerd kunnen worden. 
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Afbeelding 0.5 

Keuzemogeli]l<heden 

stede lij kfie ld Clwu^cmogclijkhcdcn 
slfdciljlLhcid 

© / hDït 
( dKhüir 

De keuzemogelijkheden beslaan hel gehele speelveld aan mogelijkheden en hebben de 

bouwstenen gevormd voor het ontwikkelen van vijf ruimtelijke modellen voor Noord-

Holland Zuid: 

1. Metropolitane Stedelijkheid (inbreiding); 

2. Groeipool Almere (uitbreiding, geconcentreerde locaties, hoge en lage 

woningdichtheden); 

3. Booming Zuidflank (uitbreiding, verspreide locaties, hoge woningdichtheden); 

4. Netwerkstad in het Groen (uitbreiding, verspreide locaties, lage woningdichtheden); 

5. Voorlopig Voorkeurs model (combinatie van bovengenoemde modellen). 

Om nadere invulling aan de modellen te geven zijn zogenaamde zoekgebieden begrensd. 

Binnen die zoekgebieden is een bepaalde capaciteit mogelijk (potentiële capaciteit) voor de 

functies wonen en werken. De potentiële capaciteit verschilt tussen de modellen. Voor een 

goede methodische vergelijking op basis van de milieueffecten, moeten de modellen zoveel 

mogelijk een gelijke opgave hebben. Om daaraan te voldoen is verondersteld dat de 

potentiële capaciteit niet volledig wordt benul en dat de onderbenutting evenredig over 

zowel herstructurering als nieuwe locaties wordt verpsreid. In de labellen 0.5,0,6 en 0,7 is 

het resultaat weergegeven. 

De nieuwe woningen en wcrklocaties nemen in de diverse modellen een verschillende 

hoeveelheid ruimte in. Aanvullend is (openbare) ruimte nodig voor onder andere openbaar 

groen en wegen. De ruimte die nodig is voor nieuwe stedelijkheid, inclusief de openbare 

ruimte, wordt in dit MER het bruto ruimtebeslag genoemd (zie tabel 0.7). Voor de 

beschrijving van de milieueffecten is dit ruimtebeslag van belang. 
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Tabel 0.5  

Heistrucijreding en nieuwe 

locaties woongebieden voor de 

diverse modellen voor Noord-

Holland Zuid 

(gesiandaatdiseerd) 

Tabet 0.6 
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Tabel 0.7 

BrulO ruimtebeslag 

uitleglocaties (wonen en 

werken) (ha) voor Noord-

Holland Zuid 

Locatie 
Metropolltane 

Stedeli)kheid 

Booming 

Zuldftanlt 

Groeipool 

Almere 

Netwerkstad 

In het Groen 

Voorlopig 

Voorkeurv 

model 

ALmert 0 510 4420 1730 lOSO 

OIotmendjIer polder 0 I M 0 130 0 

Oovenkefkerpoider/ 

legmeei 

0 ! 
1 

M N 0 U M I I 4 M 

Ha«rlernm«rmeer-WaM 0 700 e T70 •60 

Hol l tn iud 0 1 ISO 0 1310 no 
A-dtm IJbu's' 0 0 150 0 ' 0 

LMMMn 0 0 0 
I 

420 . 440 

80 Puim«r»nd (Bniu iee NoonO "I 90 0 0 
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80 

-Hal Nieuwe IJ ' 4io ' «10 410 420 410 

, T Q U » I (h.) 420 3170 5 0 » 6190 5460 

Bron: Omvang en i p r c i d i ng van wonen en werken in Noord-HoUdnd Zu id 2(X)1 {ui lgave provincie Noord-Hol land) . 

Hel "Hel Nieuwe 1|" betreft twee denkbeeldige assen bedoeld die lopen vanaf de Schipholregio naar 

Amsterdam Zuid WTC en verder en van deSchipholregio naar het Noordleekanaalgebied. 

' Verdere ontwikkeling van IJburg 11 richting Almere 
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De vijf ontwikkelingsmodellen 

Metropolitane Stedelijkheid 

De kracht van de regio ligt voor een belangrijk deel in haar veelzijdigheid en haar nog 

betrekkelijk ongeschonden groene ruimte. Het is een mix van ruimteli jke en economische 

succesfactoren. De ruimteli jke voorwaarden om de kwaliteit van de economische groei en 

de kwaliteit van het leelTtlimaat te versterken worden in dit model gezocht in het versterken 

van de combinatie van het hoogwaardig wonen en werken in één regio. Het model 

kenmerkt zich daarom door mul l imodaal ontsloten knooppunten die een uitstekende locatie 

zouden moeten vormen voor de ontwikkel ing van woon- en werkgebieden. Belangrijke 

knooppunten op (inter)nationaal niveau zijn Schiphol, Amsterdam Zu id WTC, Amsterdam 

CS en Bijlmer. Het accent ligt bi j de woon- en werkgebieden op stedelijke inbreiding van 

woongebieden (met name na-oorlogse wijken) en intensivering en herstructurering van 

werkgebieden. Deze stedelijke inbreiding en herstructurering zullen met name plaatsvinden 

in stedelijke gebieden van: Amsterdam, Amstelveen, Htwfddorp , Haarlem, Zaanstad, 

Beverwijk, Purmerend en de stedelijke kernen in het Gooi en de Vechtstreek. De nadruk 

komt hierdoor te liggen op stedelijke woonmil ieus, maar ook op een sterke verweving van 

woon en werkmil ieus. Tevens zullen 'moeili jke' locaties benut gaan worden, zoals 

bijvoorbeeld de Amsterdamse havengebieden. De Amsterdamse Havengebieden zullen 

hierdoor verplaatst moeten worden richting het westen. 

De kwaliteitssprong in het leefklimaat moet vooral gezocht worden in een combinatie van 

hoge investeringen in de stedelijke leefomgeving met een versterking van het unieke groene 

landschap rondom de stad. Door een sterke stedelijke verdichting is enerzijds kans op het 

behoud van de identiteit van de open landschappen. Anderzijds neemt de druk op het 

landelijk gebied toe. Het landelijk gebied zal ingericht worden als landschapsparken 

(Kustgebied, Waterland, Groene Hart) voor de ontwikkel ing van landschap, natuur, water 

en extensieve recreatie. Tevens worden de bestaande groengebieden met elkaar verbonden 

tot een regionaal parksysteem. Met name in het zuiden zullen uitloopgebieden ontwikkeld 

worden rond de steden. 

Boom ing Zuid flank 

Het model Booming Zuid flank vindt de kwaliteitssprong met name in het uitbouwen van 

bestaande zwaartepunten van woon- en werkgebieden met een hoge inzet op de combinatie 

van de woon- en werkfuncties. Dit leidt lot een geconcentreerde ontwikkel ing van woon- en 

werkgebieden aan de zuidkant van Amsterdam langs de grote transportassen. Het accent 

ligt op compacte uitbreidingen, met name ten zuiden van Amsterdam (bij Amstelveen, 

Hoofddorp, de Bollenstreek, de Bloemendalerpolder en ten zuidoosten van Almere). De 

nieuw te ontwikkelen locaties kunnen zowel voor wonen als werken worden benut. Naast 

de compacte uitbreidingen zal er in de stad verdichting plaatsvinden. Belangrijke 

internationale knooppunten in het model Booming Zuidf lank zijn Schiphol en Amsterdam 

Zu id WTC. Nationale knopen zijn Hoofddorp en Amsterdam Bijlmer, terwi j l Amstelveen 

een regionale knoop is. 

De regionale groenstructuur in het zuiden zat worden uitgebreid ten gunste van recreatie, 

natuur en landschap. Hier is immers de verstedelijking geconcentreerd. De noordelijke 

landschappen worden beschermd, bijvoorbeeld door het aanwijzen van buffergebieden of 

provincialelandschappen. 
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Groeipool A Imere 
Om de bestaande kwaliteiten binnen de eigen regio zoveel mogelijk te behouden en 

tegemoet te komen aan de steeds belangrijker wordende as Amsterdam-AImere en de 

verstedelijkingspotenties in Almere, wordt de kwaliteitssprong met name bereikt door de 

ontwikkelingsopgave richting Almere en in Almere zelf te concentreren. Het accent ligt hier 

op het verstedelijken van Almere door forse uitbreidingslocaties in Almere Hout (richting 

Gooi en Amersfoort), Almere Pampus (zowel binnen- als buitendijks) en Amsterdam IJburg' 

(uitbreiding IJburg 11 richting Almere). Hier worden zowel woon- als werkgebieden 

gesitueerd. Een forse ontwikkel ing van werkgebieden is nodig om het woon-werkverkeer 

richting het zuidwesten te beperken {zie tabel O.é). Almere Poort zal tot regionaal 

knooppunt worden ontwikkeld, evenals Zeeburgereiland en Overdiemen, Naast 

uitbreidingslocaties zal er op enkele plekken stedelijke inbreiding plaatsvinden. De nadruk 

komt te liggen op suburbane woonmil ieus. 

Wal betreft de ontwikkel ing van de regionale groenstructuur zal de nadruk liggen op de 

ontwikkel ing van de groene wateras bestaande uit het Noord zee ka naai en aanliggende 

groene polders naar het IJmeer, en de aanleg van groengebieden bij Weesp. 

Landschapsontwikkeling in combinatie met wonen in een groene omgeving vindt alleen in 

Almere plaats. 

Netwerkstad in het Groen 

Het zoveel mogelijk accommoderen van de vraag vanuit de economie en het beantwoorden 

aan de individuele woonwensen staat voorop in de ruimtelijke afwegingen van het model 

Netwerkstad in hel Groen. Amsterdam is geen compacte woon-werkslad, maar meer de top 

in de hiërarchie van grotere en kleinere kernen in de omgeving. In dit model zijn Schiphol 

en Amsterdam Zuid WTC en Amsterdam CS belangrijke (inler)nationale knopen. Regionale 

knopen zijn Bijlmer, Hoofddorp, Amstelveen, Overdiemen, Hi lversum, Haarlem en 

Hi l legom. Regionale knopen bevinden zich met name in het zuidelijk deel van het 

plangebied. Naast ontwikkel ing van deze en beslaande knooppunten ligt het accent op 

spreiding van de woonfunctie in lage dichtheden in het buitengebied met enkele 

uitbreidingslocaties in hel groen aan bestaande (niet stedelijke) kernen, zoals ten zuidoosten 

van Almere, ten zuidwesten van Amstelveen en, in de Bloemendalerpotder en in de 

Bollenstreek. Tevens krijgen beslaande woongebieden, zoals de westelijke tuinsteden van 

Amsterdam een groener uiterlijk. Er is sprake van een lage herstructureringsopgave. Slechts 

op enkele plekken zal stedelijke inbreiding plaatsvinden. De nadruk komt te liggen op luxe 

woongebieden in combinatie met hoogwaardige kleinschalige bedrijvigheid en werken aan 

huis. Tevens vindt de werkfunclie een plaats op knooppunten en overstappunten. 

De kwaliteitssprong wordt vooral gezien in het vooropstellen van de directe leefomgeving 

en individuele woonwensen. De verkleining en aantasting van de collectieve groen/blauwe 

ruimte wordt daarbij geaccepteerd. Er ontstaan groen/rode uitleggebieden, deze locaties 

zullen landschappelijk verbeterd worden door het principe 'rood betaalt voor groen en 

blauw' toe te passen. De noodzaak van waterberging en de ruimte voor individuele 

woonwensen wordt daarmee gecombineerd. De landschapsparken het Kustgebied, Noord-

Hollands Midden en het Groene Hart worden beschermd maar zullen niet verder 

ontwikkeld worden. Tevens wordt de regionale groenstructuur niet verder uitgebreid. 
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Voorlopig Voorkeursmodel 

Het Voorlopig Voorkeursmodel is samengesteld op basis van elementen uit de voorgaande 

modellen en gaat uil van het tegemoet komen aan een breed scala aan wensen. Er wordt 

uitgegaan van een breed opgezette ontwikkeling van de regio op verschillende punten. 

Enerzijds zal een deel van de verstedelijkingsopgave opgevangen worden binnen hel 

bestaand stedelijk gebied, anderzijds in een aantal compacte uitleggebicden (Bollenstreek, 

ten zuidoosten van Almere). Naast compacte uitleggebieden is sprake van een aantal 

aanvullende woonmilieus in lage dichtheden en in het groen (in Haarlemmermeerpolder en 

ten westen van Hoofddorp). De nadruk komt hierdoor te liggen op zowel metropolilane 

stedelijke woon- en werkmllieus als op suburbane woonmilieus en aanvullende 

woonmilieus in hel groen (verweving van woon- en werkmilieus). Ruimte voor 

economische ontwikkelingen wordt met name gezocht in het zuidelijke gedeelte van Noord-

Holland Zuid. De Schipholregio, de Zuidas van Amsterdam en Amsterdam Zuidoost zijn 

hierbij de belangrijksle concentratiegebieden voor nieuwe ontwikkelingen. De knooppunten 

Hoofddorp, Amsterdam Bijlmer en Almere CS krijgen een nationaal karakter. Op regionaal 

niveau zullen Zaanstad, Sloterdijk, Hilversum, Haarlem, Overdiemen en Almere Poort 

belangrijk worden. Tevens zullen 'moeilijke' locaties benut gaan worden, zoals bijvoorbeeld 

de havengebieden van Amsterdam, die hierdoor verplaatst moeten worden richting het 

westen. 

Nieuwe recreatie- en natuurgebieden worden dicht bij de nieuwe uitbreidingslocaties 

gesitueerd om de recreatiedruk dicht bij huis op Ie vangen. De regionale groenstructuur in 

het zuidelijk deel van het studiegebied wordt uitgebreid, aangezien de verstedelijking met 

name hier plaatsvindt. Ook in het Groene Hart zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling 

van landschap, natuur, water en recreatie. De noordelijke landschappen worden beschermd, 

bijvoorbeeld door hel aanwijzen van Noord-Hollands Midden tot Nationaal Landschap of 

door het aanwijzen van provinciale landschappen. 

De voorlopige keuze van GS (29 mei 2001) 

Naar het voorlopig oordeel van GS benadert het Voorlopig Voor keurs model hel meest de 

doelstelling van de concept Strategienota, zowel ten aanzien van de economische functies 

als het aspect leefbaarheid. Het opvangen van een zo groot mogelijk deel van de 

verstedelijkingsopgave binnen het bestaand stedelijk gebied vormt de beste garantie voor 

behoud van de leefbaarheid in het studiegebied. De opgave voor wonen en werken is echter 

niet alleen binnenstedelijk op te vangen; uitleggebieden zijn onontkoombaar. Dit koppelen 

GS nadrukkelijk aan: 

- Hel bieden van een variatie in woorunilieus, tegemoetkomend aan de verwachte 

marktvraag; 

- Hel kunnen voldoen aan de (momenteel bekende) wateropgave, inclusief een taakstelling 

tot waterberging binnen bestaand/ te ontwikkelen stedelijk gebied (voorkomen van 

afwenteling); 

- Het respecteren van de aanwezige natuur en landschapswaarden; 

- Het, waar mogelijk, combineren van natuur met de wateropgave; 

- Beschikbaarheid van adequate infrastructuur (OV en weg). 
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-groeipool 
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r UltbrM'nO ix i ' i ' vangabondar 

bBdn|V0n 
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De te verwachten effecten 

in tabel 0,8 is een overzicht opgenomen van de (milieu)effecten van de vijf modellen. In 

tabel 0,9 (en het kader onder tabel 0,9} zijn de belangrijkste effecten opgenomen van de 

aanvullende infrastructuurmaatregelen. Omdat het een eerste aanzet van 

infraslructuurmaatregelen betreft en nader onderzoek naar onder andere de nut en 

noodzaak en vormgeving van de maatregelen nodig is, zijn de effecten van deze 

maatregelen niet in label 0.8 opgenomen. 

De effecten zijn weergegeven aan de hand van de volgende kwalitatieve zevenpuntsschaal 

(de scores zijn zoveel mogelijk op basis van kwantitatieve gegevens toegekend): 

Zevenf untsschaal 

+4 + = zeer positief effect 

++ - positief effect 

+ = enigszins positief effect 

0 = nauwelijks tol geen effect 

- = enigszins negatief effect 

- - = negatief effect 

' - ' - zeer negatief effect 
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Uitgangspunten effectbepaling 

Enkele belangrijke uitgangspunten die bij de effectbepaling en de effectverge lijk ing (en dus 

iwk bij de effectscores in tabel 0,8) zijn gehanteerd, zijn hieronder aangegeven. 

Water 

In alle modellen zijn dezelfde maatregelen voor water voorzien om problemen ten aanzien 

van watertekort en wateroverlast in het plangebied tegen te gaan. Daarbij is ervan uitgegaan 

dal de maatregelen in alle modellen leiden lol aanzienlijke positieve effecten op 

watertekort/waterkwaliteit en wateroverlast. In een later stadium dient dit nauwkeuriger te 

worden onderzocht. Het accent in de effectbeschrijving ligt daarom op het effect van overige 

maatregelen (met name maatregelen voor nieuwe stedelijkheid) op de basislaag water. 

Verkeer en vervoer 

Bij de bepaling van effecten op verkeer en vervoer is gebruik gemaakt van een 

verkeersmodel (het Noord vleugelmodel van het ingenieursbureau DHV). Hierbij is 

uitgegaan van een vast infraslructuumetwerk op basis van vigerend beleid.Voor de 

modelinput (wonen en werken) is de fitisofie achter de modellen ten aanzien van de 

spreiding van wonen en werkgelegenheid bepalend geweest. De modellen verschillen voor 

wat betreft die spreiding. Ten opzichte van het referentiemodel zijn dus geen extra inwoners 

en arbeidsplaatsen toegevoegd. Opgemerkt dient te worden dat de referentiesihaatie 

(huidige situatie plus autonome ontwikkelingen) in deze geen reëel model is. Vanuit het 

oogpunt van verstedelijking is hier namelijk sprake van een 'aanplakmodel': het 

doortrekken van het vigerend (verstedelijkings)beleid zonder specifiek rekening Ie houden 

met ruimtelijke belemmeringen. 

Aanvullende infrastructuurmaatregel en zijn niet in het verkeersmodel meegenomen. De 

effecten van die maatregelen op verkeer en vervoer zijn dan ook niet bekend. De effecten op 

andere aspecten dan verkeer en vervoer zijn wel bepaald. Deze zijn apart beschreven (zie 

tabel 0.9 en het kader onder die tabel). 
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Tabel 0.8 

{Milieu-)effecien van de modellen 

CrIterU 
Meirapolttan« 

Sledeliikheld 

Sooming 

ïuidflank 

Groeipool 

Kimtrt 
NeMwrfcstad In 

het Groen 

Vooflopig 

Vooflieurwnodel 

Water 

Watertekort/ waterkwalltett *** 1 *** 1 *** +*+ • + * 

Wateroverlast *** *** • • * • • • + + • 

Waterneutraal bouwen in beslaande 

lernen 

... " - » -

nvloed uitleglocatiei op de waterlaag 0 .,, . i • 

Natuur 

0 

Verandering habitat kwant Helt en - 1 
kwaliteit binnen PEHS" (en Vogel- en 

hiabltatrichtlijngebieden) door: 

- Maatregelen voor mater 

- Ruimtebeslag ultleggebieden 

• Verstoring 

Verandering habltalkwantlteil en -

kwaliteit buiten PEHS door: 

' Maatregelen voor waler 

- Ruimtebeslag uilleggebieden 

-Verstoring 

Toe/al na me versnippering door: 

- Maatregelen voor water 

- Toename mobiliteit 

• Ruimtebeslag uilleggebieden ^ 

Verkeer eo vervoer 

Vervoersvraag 

Aandeel OV _ ^ 

KeienmoblIlteH 

Gebruik netwerk _^ 

Transportveiligheid 

Knelpunten 

Woonmllieu 

Differentiatie woonmilie UI 

Segregatie 

Leefmilieu 

Toe/afname verstoring (geluld' geur) 

Toe'alname externe veiligheid 

Omvang en kwaliteit recreatie 

Landschap en rultuurhistofie 

Ruimtebeslag ultleglocaties In 

buitengebieden 

Behoud openheid var) het gebied als 

gevolg van: 

-Verstedelijking 

Effect op Identiteit buitengebied als 

gevolg van: 

- Maatregelen voor water 

- Ontwikkeling landschapsparken 

- Verstedelijking 

O 

O 

4« 

0 
++ +• '.—.— 

*** 1 
4« 

0 * 4- **+ 

' geur) . . 0 0 
. . 0 . 0 

++ + • • L 0 -H-

0 . . . 

* 
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Metropol Itane 

SteddijUidd 

Boomlng 

Zuidftank 

Groeipool 

Alm«re 

Netwertutad In Voortopig 

VoorkeurvTiodel 

Invloed op cuUuurhiilofische 

waardevolle gebieden en gebouwen 

a.g.v.: 

• Maatregelen voor waier * + ^ t * 

• Verstedelijking 0_ O O O 

Economie 

Differentiatie O + + + * . + + ++ , 

kwaliteit werkmilieus 

Aanbod aantrekkelijke woonmllieut ++ ++ + -•'++ ++* 

voor internalionaat bedrijfsleven 

Ontwikkelingsmogelijkheden 4- + * + ' • " • ' *+ 

mainporti (Schiphol. NZKG) 

Werkgelegenheid ^ _ + * *** *t tt 

Ruimiebeslag gangbare landbouw O - - - • - - -

mogelijkheden voor duuriame O — • • — 

landbouw (ind natuurbeheer) 

Robuustheid 

Flembiliteit 

- Mate waann modetlen andere dan 

voorziene ontwikkelingen kunnen - O 4-*- +++ + 

accommoderen 

- MogelijkKeden voot verde'e groei na O + * • * + +• * 

2020 _ _ 

Kwetsbaarheid: 

- Zicht op financiering* 0 1 3 4 2 

• Stuurbaarheid - + - • • + 

• O = geen indicatie berekend van verwervingskosten voor wonen, aangezien het om binnenstedelijke verdichting gaal. 1 - meeste zicht op financiering, 4 ' 

minste zicht op financiering 

" - Provmciale Ecologische Hootdsiructuur 
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Tabel 0.9  

EHecten eerste aanzet aanvullende infiastruciuurmaatregelen op basis van de resultaten uit het veikeersmodel 

en de filosofie achter de modellen (zie tader na deze label' 

Aanvullende maatregelen Infrastructuur (Milleu)effecten 

Luchthavenspoor Amsterdam 

Luctithavenspoor Haarlem 

Toename geluidshinder en barnerewerking neidevogelgebied 

en woongebied (treedt al op In huidige situatie}. 

Nieuwe doorsnijding open landschap en agrarisch gebied. 

Toename geluidshinder en barrierewerking van natuur-, 

recreatie- en woongebieden (treedt al op in huidige situatie). 

Rondje Kanditad Binnenring 

Rondje Randstad Buitenring 

Ijmeerlijn 

Noord-Zuidlijn doortrekken naar 

Schiphol 

Zuidtangen t-Ooit Weesp 

Zuidtangent Sollenlijn 

Noord-Zuidlijn Purmer end 

Noord-ïuidlijn Schiphol-Amstelveen 

Amjtelvee n-Uithoornlijn 

Ligbtrail Haarlem-Ijmuiden 

LIghtrall Hllversum-Naarden 

Llghtrail Haarlem-Zandvoort 

Verdubbeling spoor Amsterdam-Almere 

Verbinding A6-A9 (ondergronds) 

Verbinding A8-A9 

Omlegging A1 

Toename geluidshinder en barrierewerking van natuur-, 

rnreatie- en woongebieden (treedt al op In huidige siluaiie}. 

Toename geluidshinder en barrierewerking van natuur-, 

recreatie- en woongebieden (treedt al op in huidige situatie). 

Ruimtebeslag, geluidshinder, visuele hinder en 

barrierewerking. Hel betreft natuurgebieden (Inclusief 

belangrijke vogeltrekbanen), landschap en recreatiegebieden. 

Mogelijk toename geluidshinder en barrierewerking voor 

ruluur en bewoners langs lijn 

Eitra geluidshinder, visuele hinder en barrierewerking op 

natuurgebieden en gebied van de Unesco werelderfgoed lijst 

Toename geluldshir^de^ voor bewoners langs de lijn. 

Ruimtebeslag waardevolle natuur- en landschapsgebieden, 

toename geluidshinder, barrierewerking en visuele hinder. 

Mogelijk toename geluidshinder voor bewoners langs lijn. 

Doorsnijding en verstoring (geluid] halfopen landschap, 

ecologische verblndlngsione en deel stedelijk gebied. 

Doorsnijding PEHS (en open landschap), waardoor 

geluidshinder en barrierewerking. 

Toename ruimtebeslag en visuele hinder PEHS en 

Belve deregebied 

Mogelijk toename bestaande geluidsverstoring natuur, 

landschap (visuele hinder) en woongebieden en doorsnijding 

delen van de PEHS {ruimtebeslag} 

Mogelijk toename geluidshinder en barrierewerking (met 

name voor dieren) 

Extra aantasting PEHS, Vogetrlchllljngebieden en van Stelling 

van Amsterdam [ruimtebeslag, visuele hinder, geluidshinder) 

Ruimtebeslag op natuur en landschap (tijdens de uitvoering) 

Mogelijk verstoring op (grond)waierhuishoudlng 

Negatieve effecten ten aanzien van de transportveiligheid 

(externe veiligheid} 

Doorsnijding PEHS en recreatiegebied (ruimtebeslag en 

geluidshinder). 

AantastIg natuur en landschap (PEHS, Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied en Stelling van Amsterdam); 

ruimtebeslag, visuele hinder en geluidshinder. 

Modellen waarin de 

Infrastructuur Is opgenomen* 

Meiropoliiane Stedelijkheid 

Booming Zuidflank 

Netwerkstad In het Groen 

Melropolitane Stedelijkheid 

Booming Zuidflank 

Groeipool Almere 

Metropolitane Stedelijkheid 

Booming Zuidllank 

Groeipool Almere 

Voorlopig Voorkeursmodel_ 

Groeipool Almere 

Groeipool Almere 

Netwerkstad In het Groen 

Voorlopig Voorkeursmodei 

Booming Zuidflank 

Booming Zuidflank 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Metropolitane Stedeli|kheld 

Metropolitane Stedelijkheid 

Booming Zuidflank 

Groeipool Almere 

Netvverkstad In het Groen 

Voorlopig Voorkeursmodel _ 

MetropotitaneStedelijkheld 

Booming Zuidflank 

Booming Zuidflank 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Metropolitane Stedelijkheid 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Melropolitane Stedelijkheid 

Groeipool Almere 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Metropolitane Stedelijkheid 

VoorlppigVoorkeursmodel 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Melropolitane Stedelijkheid 

Booming Zuidflank 

Groeipool Almere 

Netwerkstad in het Groen 

Voorlopig Voorkeursmodel _ 

Metropolitane Stedelijkheid 

Netwerkstad in hel Groen 

Voorlopig Voorkeursmodei 

Metropolitane Stedelijkheid 

Groeipool Almere 

Netwerkstad In het Groen 

Voorlopig Voorkeursmodel 
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Tabel 0.10 

Conclusie WMM 

In dit MER is per (milieu)aspect een uitgebreide toelichting op de milieueffecten gegeven, 

Aan de hand van de milieueffecten is een Meest Milieuvriendelijk Model samengesteld en 

zijn de vijf modellen op strategisch niveau met elkaar vergeleken (zie hieronder). 

Meest Milieuvriendelijk Model 

Bij de ontwikkeling van hel Meest Milieuvriendelijk Model (MMM) is op basis van de 

richtlijnen voor dit MER nagegaan welk model het best scoort ten aanzien van (voor 

resultaten zie tabel 0,10): 

• Verstoring (hinder door geluid en geur); 

• Waardevolle landschappen; 

• Ecologische kwaliteit. 

Hinder 

Aantaillng waardevolle 

landschappen 

Meest gunstige modelHen) 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Groeipool Almere 

Metropolitane Stedelijkheid 

EcologJKhe kwalllell Metropolitane Stedelijkheid 

Eén r» ti«ste modH 

Booming Zuldtlank 

VoorlopIgVoorkeur&model 

Groeipool Almere 

Tabel 0.11 

Vergelijking M M M en 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Uit tabel 0.10 blijkt het model Metropolitane Stedelijkheid voor de meeste milieucriteria het 

beste scoort. Daarom is dit model gekozen als basis voor het MMM. Aanvullend op hel 

model Metropolitane Stedelijkheid wordt voorgesteld om het ruimtebeslag van nieuwe 

werkgebieden op natuur te beperken (bijvoorbeeld door compacter te bouwen of niet te 

bouwen ter hoogte van natuurwaarden), evenals de geluidshinder als gevolg van het 

toenemende verkeer (bijvoorbeeld snelheidsbeperkende maatregelen toepassen). 

Vergelijking MMM en Voorlopig Voorkeursmodel 

Indien het model Metropolitane Stedelijkheid (basis voor MMM) wordt vergeleken met het 

Voorlopig Voor keurs model, blijkt het model Metropolitane Stedelijkheid met name beter te 

scoren ten aanzien van natuur, verkeer en vervoer, landschap en cultuurhistorie. 

Daarentegen scoort het Voorlopig Voorkeursmodel beter voor de aspecten water, 

woonmilieu, leefmilieu, economie en robuustheid. Een en ander is in onderstaande tabel 

weergegeven, In de tabel is het model Metropolitane Stedelijkheid op "O" gesteld en is het 

Voorlopig Voorkeursmodel daartegen afgezet. 

Metropolitane Steddijkheld Vooriopig Voorfceurvnodel 

Water 0 • 

Natuur 0 . 

Verkeer en vervoer 0 
. -

Woonmilieu 0 * 
leefmilieu 0 + 
Landschap en cultuuchinocie 0 

0 ~1."" 
-

Economie 

0 

0 ~1."" • 

Robuuilheid 0 
~1."" 

• 

Het verschil tussen het Voorlopig Voorkeursmodel en het model Metropolitane 

Stedelijkheid blijkt met name te worden veroorzaakt vanwege het feit dat het Voorlopig 

Voorkeursmodet voorziet in nieuwe uitleglocalies, die tot negatieve effecten op het 

buitengebied kunnen leiden. Indien dan ook voor het Voorlopig Voorkeursmodel wordt 

gekozen, is het zinvol om na te gaan welke uitleglocaties tot de minste aantasting leiden. 
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Tabel 0.12 

Deze locaties kunnen dan prioriteil krijgen (wel of niet realiseren, dan wel later of eerder in 

de tijd realiseren). 

In tat>el 0.12 is een prioritering aangegeven voor het realiseren van nieuwe uitleg locaties van 

meest gunstig (1) naar minst gunstig (5). Daarbij is gekeken naar de effecten van het 

Voorlopig Voorkeursmodel op natuur en landschap. Het criterium hinder is vanuit de 

MMM-gedachte bezien minder relevant, aangezien het Voorlopig Voorkeurs model hier 

gemiddeld genomen neutraal voor scoort. Bovendien is een vergelijking op locatieniveau 

voor hinder, gezien het detailniveau van de gegevens, nauwelijks mogelijk. 

Voorkeur realisering nieuwe 

uiileglocaties in Voorlopig 

Voo'keursmodel 

Voorkeur realisering locaUes In 

Voorlopig Voorkcursmodel 

1. Almere 

I . Haarlemmermeer-Weit 

3. Bovenkerkerpolder/legmeer 

A. Bollenstdd/ Llminen 

Mate van aantasting 

Aantasting van natuur speelt alleen ten zuidoosten van Almere. Er Is 

vrij veel ruimte om buiten deie natuur te bouwen. 

D e » locatie tast voor een deel landschappelijke waaiden (open 

landschap) aan in de Haarlemmermeer, Er Is ethter vrij veel cuimle 

beschikbaar en er vsiordt nauwelijks natuur aangetast, 

Deïe locatie bevat voor een deel belangrijke landschappelijke 

waarden. Er vindt ook ruimtebeslag plaats op natuurgebieden. 

Beide locaties liggen in de blnnenduinrand en tasten belangrijke 

landschappelijke- en natuurwaarden aan. 

' Purmerend (Baanstee Noord) is niel meegenomen in deze label aangeiien hel een locatie t>elrefl waAr alleen werken 

a voorzien. De mnvang van de localie is beperkt en leidt lol een geringe aanUsting van natuur en landschap. 

Onafhankelijk van het prioriteren van uitleg locaties kan voor het Voorlopig 

Voorkeursmodel nader worden bezien in hoeverre het ruimtebeslag door nieuwe 

uiticglocaties op waardevolle gebieden kan worden beperkt, bijvoorbeeld door compacter te 

bouwen. De meeste negatieve effecten die optreden in het Voorlopig Voorkeursmodel 

worden immers veroorzaakt door ruimtebeslag in het buitengebied (zie ook tabel 0.7). Ten 

t>ehoeve van hel landschap kan bovendien worden nagegaan hoe de uitleglocaties het beste 

in het landschap kunnen worden ingepast. 
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strategische vergelijking 

Voor de diverse modellen is nagegnan hoe ze zich onderling verhouden ten aanzien van een 

aantal bcleidsdïlemma's. In onderstaand kader is het resultaat weergegeven. Per 

beleidsdilemma volgteen korte toelichting. 

Onderlinge verhouding modellen ten aanzien van diverse beleidsdilemma's 

Selectiviteit wonen MS VM NG GA BZ wonen volledig accommoderen 

Kansen voor economie VM MS BZ/GA/NG economische beperkingen 

Ontwikkelen woon- en leefmilieu—VM—GA—MS—BZ-NG handhaven huidig woon- en 

leefmilieu 

Versterken identiteit MS VM BZ GA NG vergroten uniformiteit 

Ontwikkelen biodiversiteit—-MS—-GA BZ NG/VM handhaven huidige biodiversiteit 

Regionale cohesie wonen/werken—VM—BZ NG/GA MS regionale segregatie 

Robuustheid (flexibiliteit) GA NG/VM BZ MS risicodragend (flexibiliteit) 

Robuustheid (kwetsbaarheid)-BZ VM GA' risicodragend (kwetsbaarheid) 

MS = Melropolilane Stedelijkheid 

BZ = Booming Zuidllank 
GA = Groeipool Almere 
NG = Netwerkstad in het Groen 
VM = Voorlopig Voorkeursmodel _ _ _ ^ ^ 

Selectiviteit wonen versus wonen volledig accommoderen 

Dit beleidsdilemma heeft betrekking op de mate van flexibiliteit waarmee eventueel 

benodigde extra woningen in de toekomst {bijvoorbeeld na 2020) kunnen worden 

opgevangen. Verwacht wordt dat de flexibiliteit voor het opvangen van extra woningen 

groter is naarmate de zoekgebïeden voor nieuwe stedelijkheid niet volledig zijn opgevuld. 

Voor bestaande steden geldt dat de flexibiliteit groter is naarmate er meer ruimte 

beschikbaar blijft voor herstructurering. 

Onderstaande tabel geeft een beeld van de extra woningen die per model nog na 2020 

kunnen worden opgevangen. 

' Het model Metropolitane Stedelijkheid is hier niet opgenomen, omdat de kosten voor herstructurering 

niet bekend zijn. Netwerkstad in het Groen is hier niet meegenomen omdal het enerzijds gunstig scoort 

voor zich op financiering en anderzijds ongunstig scoort voor stuurbaarheid. 
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Tabel 0.13 

capaciteit van hersHucturenng 

en nieuwe locaties 

wfoongebieden len behoeve 

van Noo'd-Holiand Zuid 

Opgavt (AAnUI waningpn) 

HvmruCturenng t4«nul 

wroningtn) 

. Almvre 

- Blotmendilerpokltf 

- Bovenlterkerpolder/legmfltr 
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Bron. Omvang en spreiding v«n wonen en w«rken ui Nooid-HalUnd Zuid 2001 (uilgave provincie Noord-Holland). 

Uit de label volgt dat de modellen Booming Zutdflank en Groeipool Almere voor de meeste 

woningen capaciteit hebben. Daarna volgen Netwerkstad in het Groen en het Voorlopig 

Voorkeursmodel. Metropolitane Stedelijkheid scoort het slechtst. 

Kansen voor economie versus economische beperkingen 

Bij het aspect economie spelen factoren een rol als differentiatie van de werkmilieus, aanbod 

aantrekkelijke woonmitieus voor internationale bedrijven, ontwikkeling van niainports, 

werkgelegenheid en landbouw (zie ook tabel 0.8). 

Het Voorlopig Voorkeursmodel scoort het best ten aanzien van de differentiatie van 

woonmilieus. Het model voorziet in een aanzienlijke differentiatie vanwege een grote 

variatie in nieuwe uitleglocaties. Metropolitane Stedelijkheid scoort niet gunstig, omdat er 

geen nieuwe uitleglocaties worden voorzien en weinig nieuwe bedrijventerreinen (ca 400 

i.p.v. ca 1000 ha in de andere modellen). De overige modellen scoren ongeveer hetzelfde, 

waarbij de score tussen die van het Vcwrlopig Voorkeursmodel en Metropolitane 

Stedelijkheid in ligt. 

Voor aantrekkelijke woonmilieus geldt dat het model Groeipool Almere duidelijk minder 

goed scoort dan de overige modellen, aangezien de meeste woningen in dit model ver 

gelegen zijn vanaf het voor bedrijven belangrijke "Nieuwe IJ", Met "Het Nieuwe 1]" worden 

de twee denkbeeldige assen bedoeld die lopen vanaf de Schipholregio r«ar Amsterdam 

Zuid WTC en verder en van de Schipholregio naar het Noord zee kanaalgebied. De as "Het 

Nieuwe IJ" wordt gezien als de economische kemzone van Noord-Holland Zuid. 

Booming Zuidflank, Netwerkstad in het Groen en het Voorlopig Voorkeursmodel voorzien 

in een aantal zoeklocaties voor de ontwikkeling van bedrijvigheid in de nabijheid van 

Schiphol en scoren met name daarom goed ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden 

voor mainports. 

De modellen scoren ongeveer gelijk voor wat betreft de werkgelegenheid. Groeipool Almere 

springt er uit, omdat de verhouding tussen het aantal inwoners en werkers in Almere hier 

het kleinst is. 

Het model Netwerkstad in hef Groen leidt tot de meeste aantasting van landbouwgrond en 

Metropolitane Stedelijkheid tot de minste. Netwerkstad in het Groen, maar ook Booming 

Zuidflank, bieden de minste mogelijkheden voor duurzame landbouw. Ook hiervoor scoort 

Metropolitane Stedelijkheid het meest gunstig. 
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Een en ander komt erop neer dat het Voorlopig Voorkeursmodel de beste kansen heeft voor 

economie, waarna het model MetropoÜtane Stedelijkheid volgt. Booming Zuidf lank, 

Groeipool Almere en Netwerkstad in het Groen bieden lesamem de minste kansen. 

Ontwikkelen woon- en leefmilieu versus handhaven huidig woon- en leefmilieu 

Bij di t beleidsdilemma gaat het om de mate waarin differentiatie tussen woonmil ieus 

optreedt en in hoeverre het leefmilieu wordt aangetast. Uit tabel 0.8 is op te maken dat het 

Voorlopig Voorkeurs model het gunstigst scoort voor differentiatie van woonmil ieus 

(toename van zowel cenirum-stedelijke woonmil ieus, als builen-centrum en groen-stedelijke 

woonmilieus). Booming Zuidf lank scoort het minst gunstig (weinig groen stedelijke 

milieus). De overige modellen liggen daartussenin. Uit tabel 0.8 is ook op te maken dat het 

Voorlopig Voorkcursmodel en Groeipool Almere het meest gunstig scoren voor het aspect 

leefmilieu (weinig verstoring en effecten op de externe veiligheid en positieve effecten op 

recreatie), gevolgd door Mctropolitane Stedelijkheid {met name gunstig voor recreatie). 

Netwerkstad in het Groen scoort het minst gunstig (nauwelijks positieve effecten op 

recreatie en negatieve effecten op verstoring en externe veil igheid). 

Versterken identiteit versus vergroten uniformiteit 

Di l beleidsdilemma identiteit heeft betrekking op hot landelijk gebied. Gekeken is in 

hoeverre de kenmerkendheid van het (historische) landschap wordt versterkt of aangetast 

door maatregelen voor water (leidt veelal tot versterking van de identiteit), het ontwikkelen 

van landschapsparken (leidt tot versterking van de identiteit) en het realiseren van 

uitleglocaties (mogelijke aantasting van waardevolle gebieden). 

De modellen verschillen niet voor wat betreft de effecten op de identiteit als gevolg van 

maatregelen voor water. Er zijn wel verschillen aangaande de ontwikkel ing van 

landschapsparken en effecten door nieuwe stedelijkheid. Het model Metropolitane 

Stedelijkheid scoort wa l dat betreft het gunstigst (realiseren diverse landschapsparken in het 

builengebied en geen aantasting door nieuwe uitleglocaties). Netwerkstad in het Groen 

scoort hel minst gunstig (geen ontwikkel ing van landschapsparken en een redelijke 

aantasting van het buitengebied door nieuwe uitleglocaties). Na het model Metropolitane 

Stedelijkheid scoren respectievelijk het Voorlopig Voorkeursmodel, Booming Zuidf lank en 

Groeipool Almere het best (zie ook tabel 0.8 onder "effecten op identiteit buitengebied"). 

Ontwikkelen biodiversiteit versus handhaving huidige biodiversiteit 

Bij di t di lemma is gekeken naar de effecten op natuur. Voor alle modellen geldt dat er per 

saldo positieve effecten op natuur optreden door het realiseren van grote waterparti jen. Hel 

model Metropolitane Stedelijkheid scoort het best, omdat dal model leidt tot geen of 

nauwelijks ruimtebeslag op natuurgebieden en leidt tot slechts een geringe versnippering 

van natuurgebieden (door nieuwe werklocalies). Groeipool Almere scoort het een na best 

voor natuur, met name vanwege een geringer ruimtebeslag in de PEHS dan in de overige 

drie modellen. Het ruimtebeslag dat plaatsvindt betreft voor een deel overigens wel hel op 

europees niveau belangrijke gebied voor vogels in hel IJmeer (behorend tol de 

Vogelrichtli jn). Na het model Groeipool Almere volgt hel model Booming Zuidf lank, 

waarvoor geldt dat het ruimtebeslag op natuurgebieden groter is dan in het model 

Groeipool Almere (evenals de verstoring op natuurgebieden). Het model Netwerkstad in 

het Groen en het Voorlopig Voorkeursmodel scoren hel minst gunstig voor natuur, met 

name omdat in deze modellen hel ruimtebeslag van nieuwe uitleglocaties in 

natuurgebieden relatief groot is. 

Overigens moeten nieuwe plannen of projecten die van invloed kunnen zijn op de (P)EHS 

en / of de speciale beschermingszones in hel kader van de Vogel- en Habitatrichtl i jn 
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getoetst worden aan de bijbehorende beschermings formules. Dit houdt ondermeer in dat bij 

mogelijke aantasting van deze gebieden aangetoond moet worden dat er sprake is van een 

zwaarwegend maatschappelijk belang en dat er geen alternatieven voor handen zijn. Omdat 

in de Strategienota waarvoor dit MER wordt opgesteld geen concrete beleidsbeslissingen 

worden gedaan, is een dergelijke toetsing vooralsnog niet van toepassing. 

Regionale cohesie wonen en werken versus regionale segregatie wonen en werken 

Bij dit beleidsdiiemma gaat het om de mate waarin segregatie tussen woonmilieus optreedt. 

Uit label 0.8 b op te maken dat hel Voorlopig Voorkeursmodel hel gunstigst scoort voor 

segregatie. In d i l model wordt voorzien in een toename van woonmil ieus voor zowel de 

lagere als de hogere inkomensgroepen, waardoor de kans op verdringing van de 

woningmarkt en de bevolkingsgroepen gering zat zijn. Het model Metropolltane 

Stedelijkheid voorziet hier niet in en scoort hel minst gunstig. Booming Zuidf lank scoort 

ook relatief gunstig, terwij l de overige twee modellen iets minder gunstig scoren. 

Robuustheid versus risicodragend 

Voor robuustheid is onderscheid is gemaakt naar flexibiliteit en kwetsbaarheid. Flexibiliteit 

betreft de mate waarin de modellen andere dan voorziene ontwikkel ingen (demografie, 

mobiliteit, gedragspatronen, economie) kunnen accommoderen, evenals de mogelijkheden 

voor verdere groei na 2020. Bij kwetsbaarheid gaat het om financiering en stuurbaarheid 

door het provinciaal bestuur. 

Flexibiliteit 

Wanneer de bevolkingsgroei meer toeneemt dan verwacht, zal de ruimtebehoefte ook 

toenemen. Het model Netwerkstad in het Groen voorziet in de meeste ruimte voor wonen 

(meest flexibel) en het model Metropolitane Stedelijkheid in de minste (minst flexibel). 

Indien mensen in de toekomst ruimer wi l len wonen dan voorzien (wijziging 

gedragspatroon), kan een model dal uitgaat van weinig herstructurering en veel 

woningbouw buiten de regio, daar beter op inspelen. Dit is het geval in de modellen 

Netwerkstad in het Groen en Groeipool Almere. Het Voorlopig Voorkeursmodel kan op 

dergelijke veranderingen iels minder goed inspelen, het model Booming Zuidf lank nog 

weer minder goed. Hel model Metropolitane Stad kan er niet goed op inspelen. Wanneer 

andere dan voorziene economische ontwikkel ingen zullen optreden (bijvoorbeeld een 

tegenvallende economie), zal het Model Metropolitane Stedelijkheid daar moeilijk op in 

kunnen spelen. Herstructurering vereist namelijk hoge investeringen. Ook Booming 

Zuidf lank en hel Voorlopig Voorkeursmodel vereisen hoge investeringen (de ruimtedruk in 

het zuiden van hel studiegebied is hoog). Groeipool Almere voorziet daarentegen in veel 

nieuwe stedelijkheid bij Almere, waar de ruimtedruk relatief laag is. Het model 

Netwerkstad in het Groen scoort iets minder dan Groeipool Almere. 

De potentiële capaciteit voor wonen wordt niet vol ledig benut. Er is dus nog ruimte 

aanwezig. De meeste ruimte is beschikbaar in het model Groeipool Almere, daarna volgen 

Booming Zuidf lank en Netwerkstad in het Groen. Hel Voorlopig Voorkeursmodel scoort 

voor wonen slechter dan Boom ing Zuidf lank en Netwerkstad in het Groen en voor werken 

beter dan Booming Zuidf lank, maar slechter dan Netwerkstad in het Groen. 

Kwetsbaarheid 

Voor financiering is gekeken naar de kosten voor het realiseren van nieuwe uitleglocaties, 

dus niet naar de kosten van herstructurering. Daarom is er geen indicatie van de kosten 

voor hel model Metropolitane Stedelijkheid. Booming Zuidf lank brengt naar verwachting 

de minste kosten met zich mee, waarna het Voorlopig Voorkeursmodel volgt. Op de derde 
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plaats in de kosten staat Groeipool Almere en Netwerkerstad in het Groen leidt naar 

verwachting tot de hoogste kosten voor het realiseren van nieuwe uitleglocaties. 

Netwerkstad in het Groen scoort daarentegen het beste len aanzien van de stuurbaarheid. 

Verspreide locaties zijn naar verwachting beter te sturen dan bijvoorbeeld een aantal 

geconcentreerde locaties (Booming Zuidf lank en het Voorlopig Voorkeu rsmodct). Groeipool 

Almere is moeilijk te sturen, omdat de nieuwe uitleglocaties met name in Flevoland liggen. 

Bovendien is vergeleken met de andere modellen bij het model Groeipool Almere sprake 

van een forse ontwikkel ing van werkgebieden. De regio Schiphol heeft op dit moment 

echter een grote aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor bedrijven. Het is dan ook sterk 

de vraag of de overheid (tegen deze tendens in) in staat is zo'n forse impuls r ichting Almere 

kan realiseren. Ook Metropolitane Stedelijkheid is naar verwachting niet goed te sturen, 

wegens de hoge male van herstructurering in de gemeente Amsterdam. 
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Deel A 
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HOOFDSTUK 

nieiding 

1.1 WAT IS DE AANLEIDING VAN DEZE STUDIE? 

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland heeft op 22 juni 1999 besloten 

een streekplan op te stellen voor de regio Noord-Holland Zuid. Hiermee worden de huidige 

acht streekplannen voor dit gebied vervangen door één nieuw streekplan. Ter voorbereiding 

op dil nieuwe streekplan hebben Gedeputeerde Staten op 29 mei 2001 in concept de 

Strategienota "Kansen in netwerkstad Noord-Holland Zuid" [50] voorlopig vastgesteld. 

Oe concept Strategienota schelst in hoofdlijnen een integrale visie op het regionale 

ruimtelijk beleid voor de periode tol 2020. Inzet vormt een toename van de leefkwaliteit met 

het fysieke, sociaal-economische en sociaal-culturele milieu als dragers. De concept 

Strategienota reageert daarmee tevens op de dynamische ontwikkeling van de regio, op 

(nieuw) ruimtelijk beleid zoals de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (200]) |15] en het 

Nationaal Verkeer- en Vervoersplan (NVVP) [6] en op maatschappelijke (ruimtelijke) 

ontwikkelingen die een schaalsprong en kwaliteitssprong van de ruimtelijke ontwikkeling 

in de regio noodzakelijk maken. 

Om de besluitvorming over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Hol land 

Zuid te ondersteunen heeft het college van GS op 13 maart 2001 besloten om op vrijwillige 

basis een integrale (milieujeffectrapportage op strategisch niveau op te stellen. Daartoe 

hebben GS op 8 mei 2001 een startnotitie vastgesteld. Het college loopt hiermee vooruit op 

de implementatie van de op 31 mei 2001 vastgestelde EG-richtlijn, die beoordeling van 

milieueffecten voor plannen en programma's in de lidstaten verplicht stelt. 

Na de startnotitie is voorliggende Strategische Integrale MER opgesteld. Het MER geeft met 

de beschrijving van keuzemogelijkheden en bijbehorende effectbeschrijvingen informatie 

die een rol kan spelen bij afwegingen c.q. het maken van beleidskeuzes voor de toekomstige 

strategische inrichting in het streekplan Noord-Holland Zuid. 

1.2 WELK BESLUIT WORDT IN DEZE NOTA VOORBEREID? 

Het besluit over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Holland Zuid wordt 

genomen door Provinciale Stalen van Noord-Holland. In onderliggend MER zijn de vijf in 

de concept Strategienota onderkende ontwikkelingsmodellen, alsmede een Meest 

Milieuvriendelijk Model (MMM) beschreven voor de ruimtelijke ontwikkeling in Noord-

Holland Zuid. 
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Detailniveau onhvikkelingsmodellen 

Uitspraken over de exacte inrichting van locaties of tracés worden in onderliggend MER niet 

gedaan. Wel worden aantallen genoemd van bijvoorbeeld de hoeveelheid gewenste 

woningen binnen en buiten hel stedelijk gebied en de behoefte aan bedrijventerreinen en 

kantorenlocaties. Indien voor m.e.r.-plichtige activiteiten een concrete beleidsbeslissing 

omtrent locaties of tracés in het streekplan wordt opgenomen, zal op dat moment nog een 

MER gemaakt moeten worden. Wanneer in het streekplan m.e,r,-plichtige activiteiten als 

wensbeeld worden gepresenteerd (dus niet concreet worden opgenomen), kan ook in een 

ander besluitvormingskader een MER gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld een MER op 

inrichtingsniveau zijn met een provinciaal Iracébesluil, een regionaal structuurplan of een 

bestemmingsplan als onderliggend besluit. 

De vijf ontwikkelingsmodellen zijn in dit Strategisch MER met elkaar vergeleken op basis 

van hun (milieu-)effecten. Deze vergelijking kan een hulpmiddel zijn bij de besluitvorming 

over de ruimtelijke ontwikkeling in Noord-Holland Zuid, naasl het resultaat uit de inspraak 

en het advies van onder meer de Commissie voor de milieueffectrapportage. 

1.3 INSPRAAKMOGELIJKHEDEN 

Verantwoordelijk voor de inhoud van dit MER, initiatiefnemer in de zin van de m.e.r.-

wetgeving, is Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Hol land. Op basis van de 

advies richtlijnen van de Commissie voor de miiieueffectrapportage (2 augustus 2001) heeft 

Gedeputeerde Staten namens Provinciale Staten de richtlijnen voor het MER vastgesteld 

(september 2001), zoals is voorgeschreven in de Wet Milieubeheer. 

Inspraak op het MER is mogelijk gedurende 4 weken na de termijn van te rinza ge legging. 

Schriftelijke reacties kunt u sturen aan; 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holtand 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Als onderdeel van de inspraak zullen hoorzittingen worden georganiseerd. Hier kunt u uw 

reactie mondeling toelichten. 

1.4 VERVOLGPROCEDURE 

Tegelijk met de inspraak wordt aan de wettelijke adviseurs gevraagd om een advies uit te 

brengen over het MER (en het te nemen besluit). Als wettelijke adviseurs treden in ieder 

geval op de Regionale Inspecteur voor de Milieuhygiëne van het ministerie van VROM en 

de Regionale Directeur Natuurbeheer van hel ministerie van LNV. Vervolgens toetst de 

Commissie voor de miiieueffectrapportage het Strategisch MER op volledigheid en juistheid 

aan de hand van de Wet Milieubeheer, de richtlijnen voor het MER, de inspraakreacties en 

de adviezen. De Commissie m.e.r. zal binnen vijf weken na het verstrijken van de 

inspraaktermijn haar advies uitbrengen aan het Bevoegd Gezag, waarna het Bevoegd Gezag 

een besluit neemt. Bij het besluit zal worden vermeld wat is overwogen omtrent de in het 

Strategische MER beschreven modellen. Verder zal worden aangegeven welke 
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overwegingen een rol hebben gespeeld met betrekking tot de resuhalen van de inspraak, de 

wettelijke advisering en het toe(singsadvies van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage. 

1.5 _ ^ LEESWUZER 

Het voorliggend MER bestaat uit een deel A en een deel B. In deel A zijn relevante teksten 

opgenomen, op basis waarvan er een besluit zou kunnen worden genomen over de 

inrichting van Noord-Holland Zuid, In deel B is aanvullende informatie opgenomen, ter 

onderbouwing van wat er in deel A is beschreven. 

DeelA 

Na dit inleidende hoofdstuk gaat hoofdstuk 2 in op de probleem- en doelstellingen voor de 

inrichting van het gebied Noord-Hol land Zuid. Alvorens dat te doen, wordt een korte 

beschrijving van het studiegebied gegeven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader 

waarbinnen oplossingen voor de in hoofdstuk 2 genoemde problemen en doelen moeten 

worden gezocht. Het beleidskader is tevens bepalend voor de autonome ontwikkelingen, 

die in hoofdstuk 6 zijn beschreven. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkel ingen die op 

basis van vigerend beleid worden verwacht, indien er geen strategische keuzes en 

beleidsvoornemens zouden worden geformuleerd voor de ruimtelijke inrichting van Noord-

Holland Zuid, In hoofdstuk 4 zijn de vijf ontwikkelingsmodellen beschreven die in meer of 

mindere mate de geschetste doelen zouden moeten kunnen verwezenlijken. Vervolgens 

wordt de ontwikkel ing van het meest milieuvriendeli jke model ( M M M ) toegelicht. 

Hoofdstuk 5 vergelijkt de verschillende modellen met elkaar op basis van hun 

milieueffecten, 

DeelB 

Hoofdstuk 6 geeft de effecten van de verschillende modellen weer. Daarbij is onderscheid 

gemaakt naar een aantal (milieu)aspecten. Per aspect is een beschrijving van de 

referentiesituatie opgenomen. Vervolgens is de methodiek van de effeclbeschrijving 

toegelicht en zijn de effecten weergegeven. De leemten in kermis die tijdens de studie naar 

voren zijn gekomen, zijn in hoofdstuk 7 beschreven. Tevens wordt in hoofdstuk 7 ingegaan 

op het later vast te stellen evaluatieprogramma. 

Als bijlagen zijn naast een literatuur- en begrippenlijst (bijlage 1 en 2) een aantal relevante 

beleidsdocumenten beschreven (bijlage 3), Tevens is een nadere beschrijving van de 

watermaat regelen uit de ontwikkelingsmodellen gegeven (bijlage 4) en van de 

referentiesituatie voor natuur (bijlage 5). 
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HOOFDSTUK 

Probleem- & 
doelstelling 

Dit hoofdstuk beschrijft de probleem- en doelstelling voor Noord-Holland Zuid. Hierbij 

wordt ingegaan op zowel de algemene probleem- en doelstelling als op specifieke 

doelstellingen per (milieu)aspect. Alvorens dit Ie doen wordl kort ingegaan op het 

studiegebied, zodat een beeld wordt verkregen van het gebied waarover hel in dit MER 

gaat. Voor een uitgebreide gebiedsbeschrijving (re/erenliesiluatie) wordt verwezen naar 

hoofdstuk 6, 

2 J BESCHRUVING STUDIEGEBIED 

Het shjdiegebied omvat het streekplangebied Noord-Holland Zuid' alsmede het noordelijk 

Bollengebied, Almere en Limmen. Het studiegebied dat beschouwd wordt is derhalve 

groter dan het streekplan gebied. Op afbeelding 2.1 is het studiegebied weergegeven, evenals 

de begrenzing van het si reekplangebied Noord-Holland Zuid. 

Centraal in het studiegebied ligt de stad Amsterdam en de rond Amsterdam gelegen 

stedelijke gebieden van onder meer Amstelveen, Diemen en Zaandam. Voorbeelden van 

andere verstedelijkte gebieden binnen het studiegebied zijn Lisse, Hillegom, Nieuw Vennep, 

Hoofddorp, Haarlem, Beverwijk en Heemskerk en stedelijke kernen van de Gooi- en 

Vechtstreek (Hilversum, Bussum en Huizen) en stedelijke gebieden in Flevoland (Almere). 

In het studiegebied lopen diverse inérastructuurbundels. Belangrijke hoofdwegen aan de 

zuidkant van Amsterdam zijn de Al, A2, A4, A5 en A9. Ook de A6 naar Almere wordt 

genoemd. Aan de noordkant zijn de A7, A8 en A9 belangrijke hoofdwegen. Ook de ring 

rond Amsterdam (AIO) is van groot belang. 

'Het betreft hier het nog op te stellen Streekplan voor Noord-Holland Zuid. 
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Afbeelding 2.t 

Studiegebied met begrenzing 

van streek plangebied Noord-

Holland Zuid 

Het Noordzeekanaal met de aangrenzende bedrijfsterreinen en de havens van Amsterdam, 

alsmede de regio Schiphol zijn een belangrijke economische motor voor Noord-Hol land. Het 

buitengebied is belangrijk voor de agrarische sector. Veel gronden zijn in gebruik voor de 

veeteelt. Met name bij Aalsmeer liggen grote glastuinbouwgebieden en in het zuidwesten 

(Bollenstreek) en noordwesten rond Castricum vindt bollenteelt plaats. 

Het studiegebied kent een grote variatie voor wat betreft de waterhuishouding. In de 

duinstreek treedt zoete kwel op door infi l tratie van het neerslagoverschot. Hoge 

waterstanden leiden hier soms tot wateroverlast i n de woongebieden. In Noord-Hol land 

Midden vindt inzijging plaats in de hoge veenweidegebieden en zoete kwel in de 

droogmakerijen. Op enkele plaatsen treedt brakke kwel op. Het gebied ten zuiden van het 

Noord zee kanaal wordt ook gekenmerkt door kwel (zowel zoete als zoute). De polders 

worden hier gevoed door regen- en boezemwater, Op de Utrechtse Heuvelrug en in het 

Gooi vindt waterinfi ltratie plaats en in de polders langs de Vecht treedt kwel van 

grondwater op. 

Belangrijke natuurgebieden liggen in het Gooi en de Vechtstreek, rond Amstelveen, in en 

rond de duinen en in Noord-Hol land Midden. Weidevogels komen met name voor in 

Noord-Hol land Midden. Een groot deel van het studiegebied is onderdeel van de 

provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) en heeft daardoor een speciale 
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beschermingsstahis. Bovendien valt een aarxtal gebieden onder de Habitat- en/of 

Vogel richt lijn. 

Het buitengebied is behalve vanuit het oogpunt van natuur ook waardevol vanuit 

landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt. Genoemd worden de stelling van Amsterdam 

en de Beemsler, die op de UNESCO werelderfgoedlijst zijn opgenomen, het duingebied, 

Waterland en het Gooi en de Vechtstreek. Ook voor de recreatiesector is het buitengebied 

van groot belang. Belangrijke recreatiegebieden zijn onder andere te vinden in de duinen, 

ten zuiden van het Noordzeekanaal (Spaamwoude), rondom Amsterdam (Amsterdamse 

bos e.d.) en in het Gooi en de Vechtstreek. Het IJsselmeergebied en diverse plassen en 

vaarten zijn belangrijk voor de waterrecreatie. 

2.2 PBOBLEEMSTEIUNG EN DOELEN 

Voor het plangebied Noord-Ho Hand Zuid kan een algemene probleem- en doelstelling 

worden geformuleerd. Dit is gedaan in paragraaf 2.2.1. De probleem-en doelstelling is 

nader gespecificeerd aan de hand van de wensen, problemen en potenties in hel plangebied 

(paragraaf 2.2.2). Dit is gedaan voor de aspecten water, infrastructuur, wonen, sociaal 

culturele aspecten, economie en werkgelegenheid en groen milieu. 

Z2A ALGEMEN.E_PR0BLEEM:J_^LD0.EL^_E1U^IG 

De regio Noord-Holland Zuid kenmerkt zich door een hoge dynamische ontwikkeling in 

een groene omgeving. Met bijna twee miljoen inwoners nu en een verwachte groei van nog 

eens 180 duizend mensen tot het jaar 2020 vormt het één van de dichtstbevolkte gebieden in 

Nederland. Dit houdt onder andere in dat er een behoefte van zo'n 100.000 tot 150.000" 

nieuwe woningen wordt verwacht voor de periode 2005 lol 2020. De regio maakt onderdeel 

uit van de Randstad en voor een belangrijk deel de in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 

opgenomen 'Deltametropool' [15]. Het vormt een belangrijke economische regio die de 

Delta metropool mede gestalte moet geven in Europees en nationaal verband. Met 

Amsterdam, het Noord zee kanaalgebied en Schiphol beval Noord-Holland Zuid enorme 

economische potenties en hoogwaardige werkgelegenheid. Dit vertaalt zich in een 

groeiende ruimteclaim voor economische functies als bedrijventerreinen en kantoren. 

Daarbij is bereikbaarheid van deze gebieden van groot belang en is er een groeiende 

behoefte aan het oplossen van de huidige congeslie en het opvangen van de verwachte groei 

van mobiliteit. Dit vraagt om verbetering en uitbreiding van infrastructurele voorzieningen. 

Naast de dynamiek van economie en verkeer biedt de regio afwisselende woonmilieus, van 

hoogstedelijk tot landelijk. Woongebieden groeien en veranderen van samenstelling, 

structuur en omgeving. Veranderende sociale structuren zoals vergrijzing, individualisering 

en meer allochtonen zorgen voor veranderende woonwensen en vragen om andere 

voorzieningen. Tenslotte maken grote groene structuren, zoals de (provinciale) ecologische 

hoofdstructuur, de regio tot belangrijk natuur- en recreatiegebied, zij het onder toenemende 

druk van verstedelijking. 

'In de concept Strategienota wordt de verwachting uitgesproken dat hiervan tussen de 70,000 en 

100,000 woningen op ttet grondgebied van Noord-Holland Zuid (binnen de provincie Noord-Kol land} 

gerealiseerd kunnen worden. 
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Uitgaande van de hiervoor beschreven algemene probleemstelling is de centrale doelstelling 

voor Noord-Holland Zuid als volgt geformuleerd; 

"Handhaven en versterken van de kwaliteit van hel noordelijke deel van de Randstad als economische 

motor, met inachtneming van de eisen die voortvloeien uit een goede leefbaarheid, bereikbaarheid en 

waterhuishouding."  

2.22__ PRQ.B LEJVIE N__E!iJX) E LE N. PER, A S . P £ Q : 

Water 

Het waterbeheer in Noord-Holland Zuid is tamelijk kwetsbaar. De verschillende 

watersystemen en deelsystemen zijn namelijk op allerlei schaalniveaus afhankelijk van 

elkaar geworden, waardoor de kans op enerzijds wateroverlast (onder meer kansen op 

kadebreuken) en anderzijds watertekort is toegenomen. Door eisen die onder andere aan de 

landbouw worden gesteld, de komst van bedrijven in diepe polders en woningen met 

kelders in bijzondere kwelgebieden, moet een teveel aan water direct kurmen worden 

uitgepompt. Dit kan in de zomerperiode leiden tot een tekort aan water. Bij een watertekort 

wordt vaak gebiedsvreemd water ingelaten. Daarnaast wordt soms gebiedsvreemd water 

ingelaten om het watersysteem door te spoelen vanwege een te laag zuurstofgehalte of een 

te hoog chloride- of nutriëntengehalte. Het inlaten van gebiedsvreemd water kan, indien het 

van (voor de ecologie) slechte kwaliteit is, een bedreiging vormen voor natuurgebieden. Dit 

wordt ook wel verdroging genoemd (zie onderstaand kader). 

Verdroging 

Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is 

toegekend en de grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog danwei de kwel 

onvoldoende sterk is om de bescherming van de karakteristieke grondwaterafhanketijke 

ecologische waarden waarop de functie toe kerm ing is gebaseerd in dat gebied te garanderen. 

'Een gebied met een natuurfunctie wordt bijvoorbeeld als verdroogd aangemerkt als ter 

compensatie van een te lage (grond )waterstand water van onvoldoende kwaliteit moet 

worden aangevoerd.  

Het water in een groot deel van Noord-Holland Zuid voldoet niet aan de basiskwaliteit. 

Oorzaken hiervan zijn onder andere verontreiniging door de agrarische sector (veeteelt, 

bollenteelt en glastuinbouw), verkeersbewegingen (o.a. afspoeling) en stedelijke activiteiten 

(diffuse bronnen, rioleringen). 

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, toename van hel verharde 

oppervlakte en intensivering van het grondgebruik nemen genoemde problemen naar 

verwachting in de toekomst verder toe. 
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Uit de hier genoemde problemen volgen de doelstellingen voor Noord-Holland Zuid voor 

het aspect water. Deze zijn in onderstaand kader opgenomen. 

Doelstellingen water 

Garanderen van de veiligheid (voorkomen van kadebreuken) en voorkomen van' 

wateroverlast. 

- Terugdringen van watertekort en verdroging. 

- Verbeteren van de waterkwaliteit. 

Infrastructuur 

Zowel zakelijk ats privé legt de Nederlander steeds meer kilometers af. De ontwikkeling van 

bedrijventerreinen en kantoorlocaties, met name in de Schipholregio en de Zuidas/ 

Arenagebied in Amsterdam, is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Gevolg 

hiervan is dat de nationale en regionale infrastructuur niet meer toegesneden is op de 

daarmee samenhangende groei van de mobiliteit. Zowel weginfrastructuur als de 

infrastructuur voor openbaar vervoer zijn niet toereikend en kennen hierdoor knelpunten. 

Ten behoeve van de bereikbaarheid tussen gebieden (woon-, werk- en recreatiegebieden) is 

infrastructuur nodig die afgestemd is op de groeiende mobiliteit. Daarnaast zal de 

infrastructuur moeten worden afgestemd op de komst van nieuwe inwoners en 

arbeidsplaatsen. Daarbij moet aandacht zijn voor negatieve effecten op de veiligheid en het 

milieu (geluid, stank, versnippering). In onderstaand kader zijn de doelstellingen voor 

infrastructuur opgenomen. 

Doelstellingen infrastructuur 

- Verbeteren van de veiligheid en het op peil houden van de leefbaarheid; 

- Bevorderen van ketenmobiliteit. 

• Realiseren kwaliteit- en schaalsprong voor het openbaar vervoer op het niveau dat de 

hele regio Noord-Holland Zuid bedient (regionet). 

- Situeren van nieuwe ontwikkelingen op plekken die goed bereikbaar zijn per openbaar 

vervoer, auto en fiets (ontwikkeling van knooppunten). 

- Verbeteren van de bereikbaarheid van Amsterdam en de Schipholregio op zowel de 

middellange als de lange termijn. 

Wonen 

De behoefte van de moderne consument verandert de laatste jaren snel. Met name vanuit 

kleinere huishoudens groeit de vraag naar uitgesproken stedelijke woonmilieus (dicht, 

levendig, gemengd), terwijl vanuit gezinshuishoudens de behoefte groeit aan wonen in lage 

dichtheden in het groen. 

Globaal genomen is er voor de periode 2(X)5 tot 2020 behoefte aan zo'n 100.000 tot 150.000' 

nieuwe woningen in Noord-Holland Zuid. Over de gehele linie groeit de vraag naar 

koopwoningen en eist de woonconsument kwaliteitsverbeteringen. De woningen moeten 

groter en luxer, met een eigen identiteit en uitgesproken woonmilieus. In Noord-Holland 

' Inde concept Strategienota wordt de verwachting uilgesproken dal hiervan tussen de 70.000 en 

100.000 woningen op hel grondgebied van Noord-Holland Zuid (binnen de provincie Noord-Holland) 

gerealiseerd kunnen worden. 
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Zuid wordt bovendien nog veel ruimte rondom knooppunten van openbaar vervoer niet 

goed benut voor stedelijke functies. Hetzelfde geldt voor zones langs wegen en spoorwegen. 

Doelstelling wonen 

Realisatie van 100.000 tot 150.000' woningen voor de periode 2005 - 2020. 

Sociaal<ulturele aspecten 

De sociaal-culture Ie opgaven zijn niet het exclusieve domein van de ruimtelijke planning. 

Wel kan de ruimtelijke planning een bijdrage leveren aan de uitdagingen die er op dit vlak 

liggen. 

Tot 2020 neemt de vergrijzing enorm toe, waarmee ook de vraag naar medische en sociale 

zorg en met name kleinschalige (zorg)voorzieningen toe zal nemen. Daarnaast geldt dat de 

beweeglijkheid van mensen de laatste jaren is toegenomen. Dit betekent een verdere 

toename van de dynamiek en schaal van handelen. Zo ontstaat een grotere behoefte aan 

ankers in de ruimtelijke omgeving. Het cultureel er/goed biedt deze houvast. De vrije tijd 

wordt onder meer besteed aan recreatie. Door een veranderende sociale dynamiek en 

netwerksamenleving is, in tegenstelling tot wat men in het verleden dacht, behoefte aan 

menging van functies. 

Schaalvergroting en eisen aan een rendabele economische ontwikkeling leiden tot het 

verdwijnen van kleinschalige, minder rendabele voorzieningen, die voor de leefbaarheid 

belangrijk zijn. Grote woonwijken worden in één klap ontwikkeld, waardoor er geen ruimte 

is om de inrichting en functies gelijkmatig af te stemmen op de behoeften van de inwoners. 

Het voorzieningenniveau in kleine kernen in het buitengebied raakt uitgehold, wal vooral 

voor mensen zonder eigen vervoer problemen oplevert. De samenleving zal steeds 

individueler worden; een eigen plek wordt steeds belangrijker. Ook wordt de wens groter 

naar houvast in de ruimtelijke ordening; herkenning van de ontstaansgeschiedenis, het 

hebben van een eigen identiteit. In onderstaand kader zijn de sociaal culturele doelstellingen 

opgenomen. Gezien het abstractieniveau van dit MER moeten genoemde doelstellingen 

worden gezien als kader voor de verdere uitwerking van het te kiezen ontwikkelingsmodel. 

Doelstellingen sociaal culturele aspecten 

- Voorzien in aangepaste woningen voor opvang van kwetsbare groepen (de omvang 

hiervan moet nader worden onderzocht). 

- Bij nieuwbouw en herstructurering moet zoveel mogelijk aanpasbaar en 

levensloopbeslendig worden gebouwd. 

- Door het uitplaalsen van een deel van de bewoners en veranderingen in de zorg dreigt 

leegstand voor een deel van de grootschalige zorgcomplexen (voor deze complexen 

ontstaat er een herbestemmingsopgave). 

• Voldoen aan groeiende behoefte aan nieuwe vormen van kleinschalige 

(zorg)voorzieningen in de woonomgeving. 

- Voldoende ruimte reserveren voor zorg, opvang, ontplooiing, ontmoeting en 

ontspanning. 

- Behouden van cultuurhistorische waardevolte structuren. 
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Economie en werkgelegenheid 

Bedrijven en kantoren 

De economische positie van de regio vraagt om een toenemende uitbreiding van het 

productieareaal. De behoefte aan bedrijventerreinen en kantoorruimte is momenteel al 

groter dan het aanbod. Er is behoefte aan circa 1000 ha bedrijventerrein en 3 miljoen m ' aan 

bruto kanloorvloeroppervlak van 2005 tot 2020. Naast deze ruimtebehoefte is het ICT-

voorzieningenniveau van belang als vesllgingsfactor voor bedrijven. Dit genereert echter 

meer mobiliteit en een andere verstedelijk ingsbehoefte. Met name de regio rond Schiphol 

oefent een grote aantrekkingskracht uit op kantoren en bedrijven, wat leidt tot een 

verslechtering van de bereikbaarheid. Naast de regio Schiphol neemt de druk op het 

Noord zeekanaalgebied toe. In de ruimtebehoefte van haven en havengebonden bedrijven 

kan maar beperkt worden voorzien door herstructurering van bestaande terreinen. De 

behoefte aan nieuwe vestigingslocaties is daarom groot. 

Agrarische sector 

De melkveehouderij is een belangrijke grondgebruiker en van belang voor het behoud van 

de natuur- en landschapswaarden van hel oude agrarische cultuurlandschap. Door de 

geringe omvang van de bedrijven, natuurlijke handicaps, hoge grondprijzen en 

kost prijsverhogende investeringen in quota en milieu is de concurrentie op de 

(jnler)nalionale markt groot. De sector komt daardoor voor belangrijke keuzen te staan; 

schaalvergroting om door kostprijsverlaging de concurrentie op de (inter)nationale markt 

aan te kunnen of inzetten op de regionale en lokale markt. Door internationale 

ontwikkelingen zullen alleen economisch krachtige sectoren binnen de landbouw zoals 

glastuinbouw en bollenteelt zich op de lange termijn kunnen handhaven in de regio. De 

momenteel belangrijkste grondgebruiker in de regio, de melkveehouderij, zal qua 

economisch belang afnemen. 

Gelet op de hiervoor beschreven probleemstelling, zijn de doelstellingen voor economie en 

werkgelegenheid als volgt; 

Doelstellingen economie en werkgelegenheid 

- Voorzien in ruimte voor bedrijven (ca 1000 ha 2005-2020) en kantoren (ca 3 min. m ' lot 

2020'"). 

- Versterken economische positie van de Schipholregio en Noord zee ka na al gebied, 

- Bieden van ruimte aan ontwikkelingen van toenemend ICT-gebruik, 

- Faciliteren van krachtige agrarische sectoren en verbreden van plattelandsontwikkeling . 

met omzetting van een deel van de melkveehouderij tot natuur- en 

land scha psbeheerders. 

" Naar verwachting kan hieraan in de bestaande plannen wrden voorzien (zie ook paragraaf 4,1,4} 
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Groen milieu 

Veranderende po$itie landelijic gebied 

Er is een toenemende vraag naar de meer immateriële producten van het landelijk gebied. 

Recreatiewater, schone lucht, vergezichten, rust en (beleving van) cultuurhistorische en 

ecologische kwaliteiten staan veel meer centraal en worden in hoog tempo belangrijker. 

Daarvoor is het nodig dat het landelijk gebied een functionele en krachtige relatie met de 

stad aangaat. 

Natuuren landschap 

De basiscondities voor een kwalitatief hoogwaardige natuur worden bepaald door de water

en bodemkwaliteit. In veel natuurgebieden beslaat echter een discrepantie tussen de 

gewenste en werkelijke waterkwaliteit. Naast verdroging speelt vervuiling door reststoffen 

van de landbouw een rol. Deze reststoffen verspreiden zich over gehele watersystemen en 

vervuilen vooral veen weidegebied en door neerslag van slib. Gevolg is dat de biodiversiteit 

binnen de regio steeds verder afneemt. Ook liggen in het studiegebied enkele internationaal 

gerenommeerde landschappen, zoals een deel van het Groene Hart en Noord-Holland 

Midden (nationaal landschap). De Stelling van Amsterdam en de Beemster hebben een 

belangrijke cultuurhistorische waarde (onderdeel Unesco-werelderfgoedlijst). Door diffuse 

verstedelijking vinden echter snelle veranderingen plaats in het landschap waardoor deze 

steeds minder open en daardoor meer uniform wordt. Tevens vindt er versnippering plaats 

van grotere landschappelijke eerüieden en de ecologische hoofdstructuur. 

Milieuhinder 

De sterke groei van met name het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer en 

huishoudens betekent dat besparing, betere benutting, efficiënter gebruik en opwekking van 

duurzame energievormen extra aandacht vragen. 

Doelstellingen groen milieu 

- Investeren in ontwikkeling en beheer van het landelijk gebied, waarbij een krachtige 

functionele relatie met de stad wordt gewaarborgd. 

- Behouden en versterken van cultuurhistorische structuren en de eigen landelijke en 

culturele identiteit. 

- Behouden en verbeteren van huidige stille gebieden. 

- Tegengaan van de vermindering van de biodiversiteit. 

- Behouden van waardevolle landschappen door het tegengaan van versnippering van 

grotere landschappelijke eenheden en door het verhogen van natuurwaarden binnen en 

buiten de provinciale ecologische hoofdstructuur. 

- Inrichten van nationale, provinciale en regionale landschapsparken, 

- Voorkomen en zoveel mogelijk beperken van hinder (geluid, licht, etc). •; 

- Ruimtelijke inrichting laten bijdragen aan besparing en betere benutting van gebruik van ' 

fossiele brandstoffen door verkeer en huishoudens. ' :;• 

- Bieden van ruimte voor een efficiënter gebruik en voor opwekking van duurzame « 

energievormen (wind-, zonne-, en biogas-energie). 

Met de in deze paragraaf genoemde doelstellingen is rekening gehouden hij de 

ontwikkeling van de verschillende inrichlingsmodellcn in de concept Strategienota voor 

Noord-Holland Zuid [50). In hoofdstuk 4 worden deze modellen beschreven en wordt 

aangegeven hoe ze tot stand zijn gekomen. 
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HOOFDSTUK 

Tabel 3.1 

Beleidskader 

Beleidskader 

Dit hoofdstuk geeft een ovefzicht van de belangrijkste beleidsnotities (zie tabel 3.1) die ten 

grondslag hebben gelegen aan de concept Strategienota [50]. Naast dit beleid is nog een 

groot aantal beleidsplannen op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau vigerend. 

Hiervan wordt i n bijlage 3 een overzicht gegeven. 

Belddiplannen per themi 

Vijfde Nota voor Ruimtelijke Ordening |15) 

Waterbeleid voor de 21e eeiiw U] 

Nota wonen; mensen wensen wonen [13] 

Nota Belvedère IS] 

Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 |Ë) 

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, 2001 

Van de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening is PKB deel 1 (beleidsvoornemen van het kabinet) 

verschenen," Hierin is de doelstelling van het ruinnlelijk beleid tot 2020 verwoord en is een 

doorkijk gegeven naar hel jaar 2030, De nota geeft aan dat op een inspirerende manier 

sturing moet worden gegeven aan de inrichting van de ruimte om sociaal culturele en 

economische ontwikkelingen ruimteli jk te accommoderen. Om de ruimtevraag te kunnen 

accommoderen wordt ingezet op de strategieën " intensiveren", "combineren" en 

"transformeren". De nadruk ligt op de versterking van de Randstad als centrum binnen de 

nationale ruimteli jk- economische hoofdstructuur. 

Voor Noord-Hol land Zuid wordt ingegaan op de Delta metro pool, het groenblauwe 

netwerk, transformaticzoncs en uitloopgebieden, evenals de groenblauwe component in de 

Stedenring, Voor dit MER zijn verder het Groene Hart en Noord-Hol land Midden 

(Waterland, Beemster, Schermer (buiten studiegebied), Wormer, Purmer en Jisperveld) 

relevant als Nationaal landschap. Ten behoeve van de bereikbaarheid wordt gestreefd naar 

de ontwikkel ing van een infrastructuurnetwerk. Gebieden voor verstedelijking worden 

gezocht in de Bollenstreek, aan de r ing AIO van Amsterdam en in de randzone van het 

Groene Hart, 

Waterbeleid voor de 2 Ie eeuw, 2001 

Het kabinet heeft in deze nola een standpunt ingenomen over hel waterbeleid voor de 21 ' 

eeuw. Aanleiding hiervoor is de zorg over het toenemend hoogwater in de rivieren, 

wateroverlast en de versnelde stijging van de zeespiegel. 

' Recent is ook PKB deel 3 verschenen en vastgesteld door de Tweede Kamer (2001), 
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Het kabinet heeft drie uitgangspunten geformuleerd: 

1. anticiperen in plaats van reageren; 

2. niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen 

volgens de drietrapsstrategie van 'vasthouden-bergen- en afvoeren'; 

3. ruimtelijke maatregelen treffen naast technische ingrepen. 

Het kabinet acht een mix van technische en ruimtelijke maatregelen nodig. Ruimtelijke 

maatregelen zijn bijvoorbeeld het verbreden of verlagen van uiterwaarden en het aanwijzen 

van waterbergingsgebieden en nood over loopgebied en. 

Water zal, meer dan nu, sturend zijn hij de ruimtelijke inrichting en hel grondgebruik in 

Nederland. Nieuwe plannen en projecten moeten daarom worden getoetst aan de effecten 

op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Middels een zogenaamde watertoets. 

Uiteindelijk wil het Kabinet in 2002 een Nationaal Bestuursakkoord Water sluiten waarin de 

gezamenlijke taakstelling van alle partners is vastgelegd. 

Nota wonen: mensen wensen wonen. 2000 

Doelstelling van de nota is hel verder vergroten van de keuzevrijheid van de burger. De 

nota beslaat de periode 2000 tot 2010 en gaat in op de volgende vijf kemopgaven: 

1. vergroten van de zeggenschap over de woning en de woonomgeving; 

2. kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities; 

3. bevorderen van wonen en zorg op maat; 

4. verbeteren van de stedelijke woonkwaliteit; 

5. tegemoet komen aan de groene woonwensen. 

Nota Belvedère, 1999 

De Nota Belvedère geeft aan dat de cultuurhistorische identiteit sterk richtinggevend moet 

zijn voor de inrichting van de ruimte. De nota geeft daarbij een aantal cultuurhistorische 

waardevolle gebieden aan: de zogenaamde Belvedèregebieden voor Noord-Holland Zuid 

zijn: de Stelling van Amsterdam, de Becmster, Zuid Kennemeriand en het Vecht- en 

Plassengebied. In deze gebieden zal het accent liggen op culturele ontwikkeling, natuur en 

recreatie. 

Nationaal Verkeers-en Vervoersplan 2001- 2020,2000 

Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) formuleert het verkeers- en 

vervoersbeleid voor de jaren 2001 tot 2020. Het NVVP zal het SVVIl vervangen. 

Hoofddoelstelling is het bieden van een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend 

verkeers- en vervoerssysteem, waarbij de kwaliteit voor de individuele gebruiker in goede 

verhouding staal tol de kwaliteit voor de samenleving a b geheel. Hierbij is als uitgangspunt 

gesteld dat bouwen pas een optie is als benutten onvoldoende oplossingen biedt. Bouwen 

mag alleen wanneer het zowel economisch als uit oogpunt van ruimtelijke inpassing 

verantwoord is. Daarnaast gaat het NVVP-beleid in op beïnvloeding door prijsbeleid. 

Van belang voor Noord-HoUand Zuid is dat in het NVVP is aangegeven dat een integrale 

studie zal worden gedaan naar 'rondje Randstad' en het regionet. Verder geeft het NVVP 

aan dat doorstroom routes in de Delta metropool zullen worden verbeterd en dat de HSL-

Zuid wordt aangelegd. 
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HOOFDSTUK 

Modellen 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de ontwikkelingsmodellen voor Noord-Holland 

Zuid. Er zijn 5 ontwikkelingsmodellen en een Meest Milieuvriendelijk Model (MMM). In 

paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de achtergrond van de modelontwikkeling, waarbij de drie 

basislagen "water", " infrastructuur" en "verstedelijking" worden toegelicht waaruit de 

modellen zijn opgebouwd, In paragraaf 4,2 worden de eindbeelden van de verschillende 

modellen gegeven. 

4.1 MODELONTWIKKELING 

4.1.1 ACHTERGBOf̂ D WODELGlITWiKKEÜNG 

Het sociaal-economisch werk- en vestigingsklimaat is op dit moment al kwalitatief 

aantrekkelijk. De provincie zet in op versterking van deze positie. Daarbij moet rekening 

worden gehouden met de volgende essentiële elementen: 

• Inzetten van maatregelen ten behoeve van water, landschap en natuur; 

• Verbetering van de bereikbaarheid; 

• Versterking van de verschillen in identiteit en differentiatie van landschappen, woon- en 

werkgebieden. 

Dit moet leiden tot een kwaliteitssprong. De benodigde kwaliteitssprong veronderstelt dat 

op dit moment niet aan de essentiële elementen is voldaan, of dat zonder deze 

kwaliteitssprong in de toekomst problemen zijn te verwachten. Een en ander kan worden 

samengevat in een centrale doelstelling (zie ook paragraaf 2,1.1): 

"Handhaven en versterken van de kwaliteit van hel noordetijke deel van de Randstad als economische 

motor, met inachtneming van de eisen die voortvloeien uil een goede leefbaarheid, bereikbaarheid en 

walerhuishou ding."  

Bovengenoemde doelstelling heeft de basis gevormd voor de modelontwikkeling. Bij de 

modelontwikkeling is op zoek gegaan naar samenhangende structuren en een combinatie 

van functies. Daarbij is onderscheid gemaakt naar drie structuur- of basislagen: "water", 

"infrastructuur" en "verstedelijking". De lagen zijn in de mode lontwikkel ing zo goed 

mogelijk op elkaar afgestemd. De waterlaag vormt daarbij het fundament voor de situering 

van groen (natuur, recreatie en landschap) en rood (verstedelijking). De bescherming tegen 

wateroverlast en het voorzien in voldoende goed water is immers een primaire 

bestaansvoorwaarde. Beslissingen op de laag 'water' krijgen daarom voorrang. Voor de 

lagen 'infrastructuur' en 'verstedelijking' geldt dat er geen prioritering is aan te geven. De 

aanleg van infrastructuur is veelal een afgeleide van de ruimtelijke ontwikkeling en 
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andersom getdt dat ruimtelijke ontwikkel ingen een afgeleide zijn van de aanwezige 

infrastructuur. 

Per laag is nagegaan welke inrichtingsmogelijkheden (scenario's) voorhanden zi jn, rekening 

houdend met de centrale doelstelling en rekening houdend met de volgende 

belemmeringen: 

• Beperkingsgebied rond Schiphol (zie onderstaand kader); 

• Groene Hart; 

• Bufferzones en milieubeschermingsgebieden. 

Beperkingengebied Schiphol 

Rondom de luchthaven Schiphol ligt een beperkingengebied. Hier zijn beperkingen van 

toepassing van bepaalde bestemmingen en gebruik van grond in verband met het externe 

veiligheidsrisico en de geluidbelasting vanwege het luchthavenverkeer. Er zijn regels 

gesteld omtrent beperkingen van de hoogte van objecten in , op of boven de grond en 

beperkingen van vogelaantrekkende beslemmingen en gebruik. 

Voor de waterlaag bleek slechts één scenario te voldoen aan de doelstelling. Alleen binnen 

dat scenario zijn er nog variaties mogelijk. De modellen zijn dan ook gelijk voor wat betreft 

de waterlaag (zie ook paragraaf 4.1.2). En omdat wateren groen sterk aan elkaar zijn 

gekoppeld, lijken de modellen ook op elkaar voor wat betreft groen. Wel zijn er verschillen 

aangaande de ontwikkel ing van landschapsparken. De modellen verschillen ook ten 

aanzien van de infrastructuurlaag (aanvullende infrastructuurmaalregelen). In d i t MER zijn 

de aanvullende infrastructuurmaatregelen apart behandeld. Dit heeft mei name belrekking 

op de effecten die ze teweeg brengen. 

In de navolgende paragrafen word t loegelichl hoe de verschillende lagen vorm hebben 

gekregen in de vijf modellen. 

é,12 BASISLAAG WATEF^ 

Optimalisatie of duurzaam waterbeheer? 

De basislaag 'water' is de drager van de (ruimtelijke) functies binnen hel studiegebied. Voor 

deze laag geldt dat twee inrichlingsscenario's nader zijn bestudeerd, namelijk het scenario 

oplimalisalie en het scenario duurzaam waterbeheer. Na afweging van beide scenario's is 

gekozen voor duurzaam waterbeheer (zie onderstaand tekstkader) als leidraad voor de 

inrichting van het gebied Noord-Hol land Zu id [50]. Een en ander conform het provinciaal 

waterbeleid [251. W*'' wordt als tussenstap naar het scenario duurzaam waterbeheer een 

aantal maatregelen genomen die te maken hebben mei optimalisatie van het huidige 

waterbeheer. 
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Optimalisatie of duurzaam waterbeheer? 

Er zijn door de provincie twee scenario's voor water in beschouwing genomen, namelijk 

optimalisatie en duurzaam waterbeheer. Bij optimalisatie zijn, net als in het verleden, de 

gebruiksfuncties sturend voor het waterbeheer. Bij duurzaam waterbeheer sturen de doelen 

en eisen vanuit het walerbeheer de gebruiksfuncties van het gebied. 

Optimalisatie gaat, meer dan in het huidige beheer, uit van flexibel peilbeheer door een 

technisch beter uitgekiend peilbeheer te voeren. Inzet is dominant gericht op het afvoeren 

van overtollig water en het doorspoelen van brakke gebieden. Gevolgen van dit scenario 

zijni-

- Noodzaak voor gecontroleerde opvang van water bij calamiteiten, waarvoor ruimte 

nodig is; 

• Waterkwaliteitsproblemen en verdroging, omdat er onvoldoende gebiedseigen water kan 

worden vastgehouden; 

- De kans op watertekort in de toekomst neemt toe, omdat er te weirug water wordt 

vastgehouden en klimaatverandering zal leiden tot een tekort van aanvoer van zoet 

water. 

Duurzaam waterbeheer gaat uit van een strategie die gericht is op het benutten van 

natuurlijke potenties en het op de lange termijn realiseren van een robuuste 

waterhuishouding. De gevolgen van dit scenario zijn: 

- Gecontroleerde opvang van water bij calamiteiten, waarvoor ruimte nodig is; 

- Water kwaliteitsverbetering; 

- Afname van verdroging en de kans op watertekorten wordt minder groot; 

- Doordat doelen en eisen vanuit het watersysteem voorrang krijgen zal er minder plek 

zijn voor bedrijven, woningen in hogere dichtheden en grondgebonden, intensieve 

landbouw; 

- Er kunnen conflicten ontstaan met beslaande natuurdoeltypen;-

De gevolgen van het scenario duurzaam walerbeheer zijn gunstiger dan die van het scenario 

optimalisatie. Daarom is dit scenario nader uitgewerkt.  

Knelpunten water 

Zoals in paragraaf 2.2.2 is beschreven, treedt er in Noord-Holland Zuid een aantal 

knelpunten voor water op en heeft de provincie naar aanleiding daarvan doelstellingen 

geformuleerd op het gebied van: 

• Veiligheid/wateroverlast; 

• Watertekort: 

Frequent voorkomend; 

- Bij calamiteiten; 

• Waterkwaliteit. 

Om knelpunten op bovenstaande gebieden duurzaam op te lossen is een aantal maatregelen 

nodig, die veelal veel ruimte vragen. Om dergelijke ruimtelijke oplossingen gaat het met 

name in dit MER. In het kader van het nog op te stellen Streekplan moeten er immers 

eventueel ruimtereserveringen plaatsvinden. 
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Wateroverlast 
Wateroverlast is van tijdelijke aard en treedt op als gevolg van extreme neerslag. Het gaat 

hierbij zowel om frequent voorkomende neerslagpieken van enkele centimeters tol 

decimeters (jaarlijks tot een keer per 100 jaar) als om neerslagpieken die van één tot enkele 

meters vr i j zeldzaam (1 maal per 100 of 10.000 jaar) voorkomen. Als gevolg van de laatste 

neerslagpieken kunnen boezemkades overstromen of doorbreken, waardoor de vei l igheid 

wordt bedreigd (calamiteiten). 

Watertekort/ waterkwaliteit 

Watertekort ontstaat door (versnelde) afvoer van het schone regenwater in de 

winterperiode, meestal ten behoeve van de agrarische functie. Als gevolg van het daardoor 

ontstane watertekort wordt in de zomerperiode (voedselrijk) gebiedsvreemd water 

ingelaten. Hierdoor kan het oppervlakte- en grondwater voedselrijker worden en gaat de 

samenstelling van het water in veel polders steeds meer op elkaar li jken. Dit is nadelig voor 

de waterkwaliteit. 

Hel continu ontwateren van onder andere landbouwgronden leidt tot zuurstof toevoer naar 

veen- en kleigronden waardoor deze inkl inken (bodemdaling), waardoor het waterpeil weer 

verder verlaagd moet worden. De bodemdaling kan daarnaast leiden tot verandering van 

kwelstromen, en een toename van zoute kwel. 

Uit bovenstaande bl i jkt dal watertekort en waterkwaliteit nauw met elkaar samenhangen. 

Maatregelen om watertekort tegen Ie gaan zijn daarom vaak gunstig voor de waterkwaliteit. 

Om die reden worden watertekort en waterkwaliteit in dit MER vaak in één adem genoemd, 

Oplossingert 

Bij het zoeken naar oplossingen voor waterproblemen is bir\nen het kader van het duurzaam 

waterbeheer de strategie van de provincie (conform de voorstellen van de Commissie 

"waterbeheer 21 ' eeuw") om: 

1. het (gebiedseigen) water eerst zoveel mogelijk (op locatie) vast te houden; 

2. als tweede water (elders) te bergen; 

3. alsderde water af te voeren. 

Conform deze strategie wordt er naar gestreefd om watertekort (en de daarmee 

samenhangende kwaliteitsproblemen) op te lossen door voorraad berg ing (in de bodem en 

het oppervlaktewater) en seizoensberging (oppervlaktewater, daartoe ingerichte gebieden of 

bekkens). Hierdoor kan met gebiedseigen water langer in de behoefte worden voorzien. Om 

frequent voorkomende wateroverlast in grole gebieden te voorkomen wordt gestreefd naar 

het ti jdelijk bergen in oppervlaktewater, de bodem of op het maaiveld (piekberging). 

Hierdoor kan plaatselijk voor korte tijd wateroverlast ontslaan, terwij l andere gebieden 

worden ontlast. Ter voorkoming van calamiteiten wordt er naar gestreefd om water uit de 

boezem in een aangrenzende laaggelegen polder op te vangen (calamiteitcnberging). 

Een en ander is in afbeelding 4.1 en tabel 4.1 weergegeven. 
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Afbeelding 4.1 

Watersirategie 

/ \ V berging 
(Vooiraadbchcer 

Tsber 4.1 

Vormen van walerbergmg 

Typ» berging OpkminQvoof StrMnlc FrMiucntic OiHir WCnHtg PeiMuctuMM 

Voorrjjdbtrging WjurMkon Kei lol>*al v«ilhouden van v«lï malen enkele het vailhouden enkele 

d« n««nlAg, mtl n*me van p«r ju r degen lol ven water tn d * cenumelen 

lOfTterw buien om het weken bodem en in het tot deomeien 

Inl Jten vjn oppervlektewelef 

{gcbicdivTMmd) wBlv lO 

Img mogelijk uil te itellen 

Slliotnibtrglng Wi t t rukon Het bergen van Miler- elk «inler- vele het opilian van halve lot 

overKhotien iLjdeoi het Sdlfjaar maanden water in opan enkele metei 

wmte'h«lfj»r ge^ichl op (jaailijltw waïer of in 

het verminderen vin de cyclui) daartoe ir^genchte 

w Jteneliorten voor de gebieden of 

Ijndbouw en bekkens 

Rjtuurgebieden In htt 

zo<nerhalf)Ber 

PMtwcglng Wat»rov«rlK1 Ket li|deTi)li bergen vjn |urli)lil tot enkde hel il^elljk bergen enkele 

wjter gericht op het 1:11)0 ^ T dagen van water in open (enTim^leri 

voorkomen ven water, in d* to t 

weterovertatt eldert bodem en op hel declmeterï 

maaiveld 

Nood- of Wttcroverlitl Kei tijdelijk bergen v«n 1:100 tot enkele m laten van water «tn tot enketa 

«iJiTOWiim- water gent hl op het l:1D.0DDjur dagen tol uit de boezem in meter* 

bt'ging voorkomen ven 

celemiteiten/'empert 

weken aangrenzend 

laaggelegen 

- po4Mf 
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Voor hel oplossen van de knelpunten in het waterbeheer wordt voorgesteld om de 

verschillende typen waterberging uil label 4.1 toe te passen. Uitgangspunt daarbij is dat 

knelpunten zo veel mogelijk worden opgelost waar ze ontstaan. De locatie van 

waterberging is daarbij afhankelijk van de plaats waar een bepaald knelpunt speelt en de 

aanwezige inpassingmogelijkheden. De knelpunten sturen daarmee in belangrijke mate de 

ruimlelijke inrichting binnen het plangebied. De verschillende vormen van waterberging 

worden daarmee de drager van de (nieuwe) ruimtelijke functies in Noord-Holland Zuid. 

Gebiedsgerichte oplossingen 

Voor diverse gebieden van Noord-Holland Zuid is nagegaan welke knelpunten zich 

voordoen op het gebied van watertekort/waterkwaliteit en wateroverlast. Vervolgens is per 

gebied een wensbeeld geformuleerd voor water en zijn ruimtelijke oplossingen gekozen om 

daaraan te voldoen. Een en ander is in tabel 4.3 opgenomen. De keuze van de oplossingen is 

gebaseerd op gegevens van onder andere diverse waterkansen ka ar ten voor Noord-Holland 

Zuid 153). Vooreen nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 4. 

Tabel 4.2  

Grooiie tiergingsgebieden en 

bergingscapaciteil 

De oplossingen uit label 4.3 hebben een ruimtelijke vertaling gekregen en zijn weergegeven 

op afbeelding 4.2. Op de afbeelding zijn zoekgebieden opgenomen voor 

calamiteitenberging, piekberging, voorraadbeheer en de tussenboezem. Naasl zoekgebieden 

zijn locaties aangegeven waar de kwel langer wordt vastgehouden (kwelwater opduiking). 

Binnen de zoekgebieden moet de benodigde capaciteit voor waterberging worden 

gevonden, In tabel 4,2 is voor de verschillende gebieden aangegeven {voor zover bekend) 

hoeveel deze capaciteit betreft. Tevens is aangegeven welke inundatiediepte de 

bergingslocaties zouden moeten hebben. 

Calamlteltenberglng Piekberging Voorraadt)eheer 

Noofd-Hoirand Midden lOO-JOOhü 800 ha Onbeliend 

| „ 
2mm 2 -4milj. itf 1 

Haarlemmermeer 
1 

n.v.t. 500 ha B.BOO ha 

lm 
1 

. Amstelland 150 ha 800 ha Onbeliend 

1 2mm imilj.nf O.Sm = 4 milj. rrf 

Gooi en Vechtstreek 100 • tooo Onbekend 

JJÜ^A^-J'L 0,5 m • 5 mil/. trf 

Voor de benodigde ruim te reservering (in het kader van het streekplan) geldl dat met name 

maatregelen om watertekort tegen te gaan (voorraad berg ing en seizoensberging) veel 

ruimte vragen (zie ook tabel 4,2), 

Uitgangspunten water 

Alle modellen gaan uit van dezelfde maatregelen voor water, ofwel er zijn geen verschillen 

tussen de modellen voor wal betreft de waIermaatregelen. Verder wordl ervan uitgegaan 

dat de watermaatregelen die hier zijn genoemd aanzienlijke positieve effecten hebben op 

watertekort/waterkwaliteit en wateroverlast, In een later stadium moet nader worden 

onderzocht hoe groot deze positieve effecten zijn. In dit MER gaat de aandacht met name uit 

naar de verschillen tussen de diverse modellen als gevolg van confrontaties tussen de 

."waterlaag en de overige basislagen waaruit de modellen zijn opgebouwd. 
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Tab«l 4.3 

Knelpunten, wensbeelden en 
, , , . WatenekortAvaterkwalltelt: iaarlljkt voorkomend 

ruimtelijke Oplossingen voor de ' — 
Zoele kwel wordt niet vdsigehouden Duinstrtek 

(vertpilling ichoon water en verdroging) 
ba SI Slaag water 

Waterafvoer leidt lot inklinking 

veen pak kei, aantasting natuur en 

waterinlaal uit IJuelmeer (achteruitgang 

wat er kwal Heit} 

Noord-Holland 

Midden 

Aanvoer loe i water (vanuit Ringvaart) 

niet zeker; 

Zoute kwel (Haarlemmermeer) 

Waterafvoer leidt indirect tot 

verminderde waterkwaliteit 

Kwelwater wordt niet vastgehouden 

(verspilling schoon water/ verdroging) 

Wateroverlast (pieken) Jaarlijki tot 1 maal 

Regenwater kan niet tijdig worden 

afgevoerd 

Regenwater kan niet tlidig worden 

afgevoerd 

Haarlemmemwcr t n 

Amstelland 

Amstelland 

Vartwuden u M bwoKwattr on 

• a n m n d t f l in natuurgebieden en steden 

Unger vetBxwden geWedielflen water 

Reservoirvorming zoel water voor natuur, 

landbouw en recreatie 

Langer vasthouden gebiedieigen iwatar 

Gooi en vechtstreek Langer vasthouden gebJedseigen finvcfl 

water 

per 100 jaar. Duur piekberging: enkele dagen per keer 

Noord-Hollarid Bergen van frequente afvoerpieken 

Midden _ 

Haarlemmerrmeer Bergen van frequente afvoerpieken 

Amstelland 

Gooi en Vecchlstreek 

Inrichting graslanden als waterbergingigebied met aangepast 

peilbeheer (ten oosten van Castricum, Heemskerk en UitgeesO 

Inrichting van duinrellen verspreid door de duinen; 

Vermindering grondwateront(rekking [gebeurt deels autorwom); 

Opzetten (grond-) waterpeil binnenduinrand door realiseren 

tuisenboezem westkant Haarlemmermeer. 

Omgeving Wormer: ontwikkeling veenmoeras, (geen 

p e i I beh eer/wateri nl aat): 

Ten zuiden van Purmerend: behoud waardevol vee "weidegebied 

(Oexibel peilbeheer). 

Tussenboeiein aan westkant Haarlemmermeer en zuidkant AmsteWand 

mei verbinding naar Markermeer 

Zoek ge bied voorraadbeheer in Bovenkerkerpolder 

Zoekgebied voorraadbeheer in Horstermeer en omgeving 

Vermindering grondwaieronttrekking (gebeurt deels autonoom}. 

Wateroverlast <calamneKen) M n maal per honderd jaar to l één maal per 10.000 jaar. Duur calamiieitenber||kia: 

Kans op doorbraak /overstromen Schermer \oord-Holland Sergen van extreme afvoerpieken 

boeiemkades Midden ^ 

Grote wateroverlast in natte perioden j c o o i en vecht Bergen van extreme afvoerpieken 

Zoekgebied piekberging Alkmaarder Ueer en omgeving WKciiMKfe 

Verbreden watergangen waar mogelijk 

Zoekgebied piekberging m: 

Zuidpunt Haarlemmermeer 

Ronde Hoep en Bovenkerkerpolder 

Horstermeer en omgeving 

enkele dagen lo t weken per keer 

Zoekgebied calamileitenbergmg in de Zeevang 

Zoekgebied calamiteiten berging bij de Horstemieer 
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Afbeelding 4.2 

Maatregelen voof water 

; ^ B ^ / i / Maatfi^gelen t.a.v. dé 
•0 »'—/./ waterhuishouding 
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Water in relatie tot andere functies 

In paragraaf 4.1.1 is al aangegeven dat water het fundament vormt voor de situering van 

groen (natuur, recreatie en landschap) en rood (verstedelijking). Zo biedt het bergen van 

water in de bestaande natuur- en recreatiegebieden kansen voor die functies. Daarnaast kan 

worden gedacht aan het creëren van nieuwe groengebieden door locaties aan te wijzen voor 

het vasthouden en/of bergen van water. 

Het voorstel om gebieden aan te wijzen voor voorraadbeheer in Waterland en de 

Vechtstreek biedt kansen voor de natuur, evenals het voornemen om het kwelwater in de 

duinen en de Vechtstreek langer vast te houden. De kansen voor recreatie en landschap 

liggen met name in de tussenboezem in de Haarlemmermeer, alsmede in de 

waterverbinding tussen het Markermeer en de tussenboezem (afhankelijk van de mate van 

openstelling/toegankelijkheid van de gebieden). 

Invulling van overig groen in de diverse modellen 

Voor groen geldt dat de diverse modellen sterk op elkaar lijken. Verschillen zijn er met 

name ten aanzien van de realisatie van landschapsparken. 

Het model Metropolitane Stedelijkheid voorziet in een aantal landschapsparken in het % 

kustgebied. Waterland en het Groene Hart, Daarnaast worden de bestaande groengebieden 

, met elkaar verbonden (ot een regionaal parksysteem. Hierbij kan worden gedacht aan een 

groen/blauw netwerk, bestaande uit open landschappen, plassen en boselementen in en 

tussen de steden. 

In hel model Booming Zuidflank en het Voorlopig Voorkeursmodel worden 

landschapsparken gesitueerd aan de zuidkant van het studiegebied tussen Hoofddorp en 

Nieuw Vennep (park van de 21' eeuw) en de verbinding rond Uithoorn naar de Amstellob. 

Wat betreft de ontwikkeling van de regionale groenstructuren in het model Groeipool 

Aimere zal de nadruk liggen op de ontwikkeling van de groene wateras bestaande uit het 

Noord zeekanaal en aanliggende groene polders naar het IJmeer en aanleg van 

groengebieden (in combinatie met wonen) bij Weesp. 

In Netwerkstad in het Groen wordt de regionale groenstructuur niet verder uitgebreid. 

Bepaalde vormen van waterberging kunnen worden gecombineerd met bebouwing. Het is 

wel van belang dat er waterneutraal gebouwd wordl. Dit stelt eisen aan het peilbeheer en de 

localieomvang van oppervlaktewater in het stedelijk gebied. Een open water percentage van 

circa 11 % is richtinggevend. Het exacte percentage is afhankelijk van de grondsoort, de 

riolering en het regenwaterafvoersysteem. 
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In tabel 4,4 is voor diverse vormen van waterberging aangegeven welke functies wel of niet 

gecombineerd kunnen worden. Het betreft hier geen uitputtende opsomming van functies. 

Tabel 4.4 

(Onjiriogelijtie combinaties van 

functies met v îalerberging 

Calsmiteitenberging PiekiHrging Selioensberglng Voor raad t)etieer (Onjiriogelijtie combinaties van 

functies met v îalerberging 
Combi na lie mogelijk agrarl»h gebruik 

natuur landbouw 

woningbouw in 

hel groen (hogvr 

landbouw 

r x t u t i * 

r« r fa t i » Woningbouw in lag* 

dichtheden op terp of 

pakn en 

kruipruimteloo) 

natuur 

recrcatrc 

liggend en 

kruipruimteloot) 

natuur 

recreatie 

naluuf 

Corhb^n«ti« uitgHloTcn bebouwing 

f M t (woriing«n< 

b«dnjv«n, 

glAitumbouw) 

4.1.3 BASISLAAG INFRA STRUCTUUR 

Onderstaand wordt voor de laag 'infrastructuur' ingegaan op de huidige en toekomstige 

mobiliteitsknelpunten voor Noord-Holland Zuid. Tevens wordt ingegaan op de rol die 

infrastructuur heeft gehad bij de ontwikkeling van de diverse modelten. 

Huidige en toekomstige mobiliteitsknelpunten 

Volgens cijfers van hel CBS legt de Nederlander zowel zakelijk als privé steeds meer 

kilometers af per auto. Bijna driekwart van alle reizigerskilometers is in 1998 in Nederland 

met de auto afgelegd. Dat is vijf keer zoveel als met het openbaar vervoer. Sinds 1980 nam 

het aantal reizigerskilometers dat per auto werd afgelegd toe met 39% (ten opzicht van 35% 

met het openbaar vervoer). Gevolg is dat veei infrastructuur niet meer toegesneden is op de 

mobiliteit. Zowel weginfrastructuur als infrastructuur voor het openbaar vervoer zijn niet 

toereikend en kennen een aantal belangrijke knelpunten. Wat voor Nederland als geheel 

geldt, geldt ook voor Noord-Holland Zuid. In de toekomst zullen de problemen ten aanzien 

van mobiliteit verder toenemen als gevolg van onder meer realisatie van nieuwe woon- en 

werkgebieden. Voor de huidige en autonome knelpunten worden nu of in de nabije 

toekomst in het kader van vigerend beleid maatregelen genomen (zie tabel 4.5). 
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Tabel 4.5 

Intrastfuctuutmaatregelen die 

autonoom in Noord-Holland 

Zuid weden gewoffen 

RallInfFaslructuur HSl Ziiul Noord Zuhdiijn 

(HSL OOIU Lighlrail Haarlem-Amitardjm 

UtrMWboog in iam 

Gooiboo9 An»t*>dMn Zuid WIC 

Hvmboog Capaoleittuitbreiding Aimttfdai»-

Ulie<ht 

Kcmtt i jcct ZuidUnqtni Zuidungent oo i l Itburg 

ZuJdlangeni w«sl Zuidfangenf naar AaUmeerAJIthoorn 

Zuidtjngent oo i t Zuidtangent naar Nieuw Vennep 

UttvMtIng MiHCfpl in N : 0 1 : Verbreding AA op d jveru plaatien 

omlegging Ad1uTi««r.Ui1h00rn. {benulTjng) 

Fok keiweg, NIOI/AO/AS A7 (benutting) 

Verb'eding A9 op divene plaAtien A10 zuid 

{benuHing) Verb'edingAl (bcnutling) 

Wetlrandweg N22luuenA2OSenNI0? 

Verlengde Wertrandweg 

2t Coenlunnel 

Ui lbi f iding A2 

Verbfeding A6 

De maalregelen in label 4.5 zijn echter niet toereikend. Afbeelding 4.3 geeft een beeld van de 

resterende weg ver keerkncl punten voor 2020 voor een deel van het studiegebied op basis 

van de autonome ontwikkel ing. Het betreft hier een beeld dat onafhankelijk van de 

modellen in 2020 zal ontstaan. 

Voor het oplossen van knelpunten voor zowel de weg als het openbaar vervoer in de 

referentiesituatie is een aantal opties in beeld. Het betreft maatregelen die aanvullend 

kunnen worden genomen op de maatregelen die in tabel 4.5 zijn weergegeven. De 

aanvullende maatregelen zijn in afbeelding 4,4 opgenomen. 
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Afbeelding 4.3 

Grootste knelpunten weginfrastructuur voor een 

öeel van het studiegebied (referentiesrtuatie)" 

" DHV heeft deze berekeningen uitgevoerd met het Noordvleugel model 154|. In dil verkeersmodel 

wordt het relatiepatroon en de verdeling over de vervoerswijzen simultaan berekend voor het 

ochtendspitsuur, waarbij rekening wordt gehouden mei vertragingen op hel aulonelwerk door 

overbelaste wegvakken. Uitgangpunten lijn het EC-scer>ario(EuropeanCompetition) vanhet CPBen 

het verkeersbeleid waarbij het autorijden in zijn algemeenheid duurder is geworden (beprijzen). Het 

toedelen vandeautorelatiesaanhet wegennet vindt daarbij plaats op basis van berekende kortste 

routes, rekening houdend met vertragingen door filevorming op wegvakken en kruispunten. 
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Afbeelding 4.4 

Infrastructuuroptfes (mogelifke aanvullenöe 

mfrastructuurmaatregeleriH aanvullend op vigerend beleid) 

ÜBivartiindingen Wegan 

• LliriHli|tfU»>^—•" • Vwm^iMM 

' lnfrasti<uctuuropties 

Ko/ infrastructuur bij de modelontwikkeling 

Bij de ontwikkeling van de modellen is rekening gehouden met de ligging van bestaande 

infrastructuur. Zoals ook uit paragraaf 4.1.4 zal blijken zijn nieuwe woningbouwlocaties 

namelijk zoveel mogelijk gesitueerd in de buurt van bestaande infrastructuur. Vervolgens 

zijn de effecten op mobiliteit bepaald voor de modellen' (zonder aanvullende 

infrastrucluurmaafregelen) en is nagegaan welke infrastructuurknelpunten zich zullen 

voordoen. Op basis van de verkeersknelpunten per model en op basis van de filosofie achter 

de verschillende modellen (zie tabel 4.6) is vervolgens een eerste aanzet gegeven voor 

aanvullende infrastructuurmaatregelen per model. In tabel 4.7 is het resultaat daarvan 

weergegeven. 

" Zie voor een toelichting van de modellen paragraaf 4.1.4, 
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Tabel 4.6  

Kenmerken infrastructuur pet 

model 

Metropolitane 

Stedelijkheid 

Booming 

Zuldflank 
Groeipool Altnere 

Netwerkstad In het 

Groen 

voorlopig 

Voorkeunmodel 

Ac<ent op OV Accent 

Inlraitrucluur In 

luldflank 

studiegebied 

Accent 

infrasltuctuur aan 

ooilkant 

(tudiegebied en 

richting Almere 

Geringe Iniet op OV Iniet op OV 

i 

Hart- op hart- Maatregelen Infrastructuurmaatreq 

verbindlngen 

i 
verspreid In het 

studiegebied 

el en In nabijheid 

nieuwe woon- en 

werklocatles 

Tabel 4.7 

Eerste aanzet voor aanvullende 

infrastrucluurmaatregelen per 

model' 

Metropolitane Booming Groeipool Netwerkstad Vcrarlopig 
Aartvullende maatregelen* 

Stedelijkheid Zuidflank Almere In het Groen Voorkeursmodel 

OV-maal regelen I 
1 1 1 1 ) 

Luchihavenspoor Amsterdam (la) X i X X 

Lurhthavenspoor Haarlem (lb) X ' X X 

Rondje Randstad einnenrlng 12] X ' j 

Rondje Randstad Buitenring (3) i X X X 

limeerlijn (4) i ' X 
— - f 

. . . J 
i Noord-Zuidlljn Schiphol fa) X 1 X X ; 

Zuidtanqent oost Weesp (b) X i 
1 
, Zuidlangent Bollenlijn (c) X 1 X 1 

' Noord-Zuid lijn Purmerend (d) X 1 
Noord-Zuid lijn Zaanstad (e) X X ' X X X 

Noord-Zuid lijn Schiphol- X X 

Amstelveen (f) 

Amstelveen-Ulthoom lijn (q) 1 X • 1 X 

Lightrail Haarlem-IJmuiden (h) 1 X ! ' X 

Llghtrail Hllversum-Naarden (1) X X X 

l ig ht ra il Haailem-Zandvoort (j) X X 

Verdubbeling spoor Amslerdam-

, Almere (k) 

X 

Maatregelen voor de weglnfrastnx 

Verbinding A6-A9 (ondergronds) 

(A) 

"tuur Maatregelen voor de weglnfrastnx 

Verbinding A6-A9 (ondergronds) 

(A) 

X X X X X 

Verbinding A8-A9{B) ' X X X 

Omlegging Al (C) X X X X 

' lie voor dr ligging van de veibindingcn afbeelding 4,4 

" Zie vooreen toelichting van de modellen paragraaf 4.1.4. 

59 



u± BASISLAAG VERSTEDELIJKING 

Tabel 4.8 

Gewenste toename van de 

woningvoorraad m Noonj-

HoNand Zuid van 2005 tot 

2020 

Tabel 4.9 

Indicaiie procentuele behoefte 

aan typen woonmilieus uoor 

2000 101 2020 

Behoefte aan ruimte voor wonen en werken 

In Noord-Ho Hand Zuid is er voor de toekomst behoefte aan extra woningen en 

werklocaties. Een en ander is hieronder toegelicht. 

Behoefte woningbouw 

De toename van de woningbehoefte voor Noord-Holland Zuid bedraagt 100.000 tot 

150.000'^ woningen voor de periode 2005 - 2020. In dit MER wordt uitgegaan van een gelijke 

opgave voor alle modellen. Hierbij is de recente raming van de provincie Noord-Holland 

gehanteerd. Deze raming valt binnen de eerder genoemde bandbreedte en bedraagt 116.000 

woningen. 

Een deel van de hier genoemde woningbehoefte wordt opgevangen middels bestaande 

plannen. Het betreft 63.500 woningen. Voor de resterende 52.500 woningen moet in nieuw 

beleid ruimte worden gereserveerd. 

In onderstaande tabel is aangegeven hoe de resterende behoefte zich naar verwachting over 

de regio uitspreidt. 

r 

Waterland 

Zaanstieek 

Amstel-Meerlanden^ 

Amsterdam 

Resterende twhioeftc 

7,900 

5.600 

14.000 

69.300 

Unwnd 4.350 1 

Zuid Ken neme rland 7.800 

6ooienVectit«reeli ^.OOO 

Totaal 115.950 

Bestaande plannen 63.500 

Opgave voor nieuw beleid SI.SOO _ 
Bron: Omvang en spreiding VMI wonen en werken in Noord-Holbnd Zuid 2001 (uitgave provincie Noord-Holland}. 

Uit onderzoek naar woonvoorkeuren tol 2020 blijkt dat er behoefte is aan verschillende 

typen woonmilieus" (zie onderstaande tabel). 

Type woonmilleu 

Centraal itedelijk 

Stedelijk builen cenirum^ 

Groen stedelijk 

Centrum dorps 

Landelijk wonen 

Behoefte 

1 6 % 

18% 

36% 

24% 

6 % 

Bion: OmvAng en spreiding van wonen en werken in Noord-Holland Zuid 2001 (uitgave provincie Nonrd-Holland). 

" In de concept Strategienota wordt de verwachting uilgesproken dat hiervan lussen de 70.000 en 

100.000 woningen op het grondgebied van Noord-HoHand Zuid (binnen de provincie Noord-Holland) 

gerealiseerd kunnen worden. 

'• Verkenning woonkwaliteit Noord-Holland 2000 - 2020 ABF, 2001. 

60 



Behoefte werklocaties 

De behoefte aan werklocalies valt uiteen in bedrijventerreinen en kan toren locaties. De 

behoefte aan bedrijventerreinen is groter dan hel aanbod dat in ontwikkeling is. Voor de 

periode van 2005 tol 2020 is een tekort te verwachten van circa 1000 hectare aan 

bedrijventerreinen. Hierin is de provinciale taakstelling van 10 % zuiniger ruimtegebruik 

verdisconteerd. De vraag naar bedrijventerreinen is grofweg als volgt opgebouwd: 

• 600 ha gemengde terreinen; 

• 100 ha voor transport en distributie; 

• 100 ha bedrijvenpark; 

• 200 ha voor natte bedrijventerreinen. 

De vraag naar kantoorruimte is bij benadering geraamd op 3 miljoen m' bruto 

vloeroppervlakte [50|. Naar verwachting kan hieraan in de al bestaande plannen worden 

voldaan. 

In de Richtlijnen voor dit MER staat dat de behoefteramingen in verschillende plar\nen 

(concept Strategienota Noord-Holland Zuid, Structuurplan Amsterdam, Ontwikkelingsvisie 

Flevoland) nogal van elkaar afwijken. Dit komt doordat het gebied en de prognoseperiode 

verschillen. In het rapport Omvang en spreiding van wonen en werken in Noord-Holland 

Zuid wordt hier nader op ingegaan". _^_____ 

De ontwikkeling van modellen 

De woon- en werkbehoefte leidt tot een verstedelijkingsopgave voor de provincie Noord-

Holland, De verwachting is dat deze verstedelijkingsopgave niet geheel binnen de grenzen 

van Noord-Holland Zuid kan worden gerealiseerd vanwege de aanspraak van vele functies 

op de beschikbare ruimte- Daarom is het studiegebied vergroot met een klein deel van 

Noord-Holland Noord (omgeving Limmen), Zuid-Holland (noordelijke Bollenstreek) en de 

provincie Flevoland (omgeving Almere). 

De verstedelijkingsopgave kan in principe op de volgende manieren gerealiseerd worden 

(keuzemogelijkheden): 

• Inbreiding (d,m,v. herstructurering) versus uitbreiding (d.m.v, nieuwe uitleg); 

• Geconcentreerde nieuwe locaties versus verspreide locaties; 

" Hoge dichtheden (stedelijk milieu) versus lagere dichtheden (wonen in het groen). 

Deze keuzemogelijkheden beslaan het gehele speelveld aan mogelijkheden en hebben de 

bouwstenen gevormd voor het ontwikkelen van ruimtelijke modellen voor Noord-Holland 

Zuid. Door combinatie van de bouwstenen ontslaat namelijk een aantal theoretisch 

denkbare modellen die ruimtelijk van elkaar verschillen (en aanzien van hel opvangen van 

de verstedelijkingsbehoefte. Afbeelding 4.5 laat de keuzemogelijkheden zien. 

" Zie voor een verdere toelichting hpt achtergronddocument: Omvang en spreiding van wonen en 

werken in Noord-Holland Zuid 2001 (uitgave provincie Noord-Hol land). 
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Afbeelding 4.5 

Keuzemogelijkheden 

stedelijkheid 

Op basis van de keuzemogelijkheden zijn de volgende vijf modellen ontwikkeld: 

• Melropolitane Stedelijkheid (inbreiding): 

• Groeipool Almere (uitbreiding, geconcentreerde locaties, hoge en lage 

woningdichtheden); 

• Booming Zuidflank {uitbreiding, verspreide locaties, hoge woningdichtheden); 

• Netwerkstad in het Groen (uitbreiding, verspreide locaties, lage woningdichtheden). 

• Voorlopig Voorkeursmodel (combinatie van bovengenoemde modellen). 

Tabellen 4.10 tol en met 4.12 geven een overzicht van de polenliële capaciteit voor 

verstedelijking ten behoeve van Noord-Holland Zuid. Hierbij zijn de zoeklocaties dus 

geheel gevuld, Deze potentiële capaciteit is bepaald op basis van: 

• Een inschatting van mogelijke omvang van de herstructurering [alleen wonen); 

• De omvang van de nieuwe locaties; 

• Type woon- en werkmilieus op nieuwe locaties, conform de filosofie van de concept 

Strategienota. 
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T a b e M . l O 

Schanmg ioiale potemiele 

capaciieil van tierstruciu'snnc] 

en nieuwe locaties 

woongebieden len behoeve 

van Noord-Holland Zuid 

Tabel 4.11 

Schatling t e - . ' 

cacacileil van heisuucturenng 

en nieuwe locaties 

werkgebieden (ha) ten 

behoeve var Noord-Holland 

Zurd 

Metropol l tam 

SwdcfUkhM 

Boonyng 

Zutdll ink 

Gro f f l poo l 

A l m e r e 

NetMCfkitad In 

hel Gram 

V9(Hl(>pig 

VooikHirwnoiM 

Op9#ve {aantal woningen) 53.500 

h*cmruclur«ring Cdanul 

woningeoï 

SS.100 

AêOtêl 

9 

KSM 

m 

380 

190 

670 

540 

60 

0 

0 

16.600 ii.nw J7.70O 

Atntël 

16.000 

0 

12.300 

7.000 

2.500 

Nreuwe lo f3t i« 

SS.100 

AêOtêl 

9 

Mr 

0 

A»nat 

M.DOO 

6,700 

33.500 

13.S00 

1.B00 

0 

D 

m 

380 

190 

670 

540 

60 

0 

0 

Ainrtl 

St .400 

0 

0 

Q 

2.530 

0 

0 

Q 

Atnal 

13.700 

1.900 

9 700 

6 500 

M O 

130 

620 

430 

790 

0 

330 

3.1S0 

J7.70O 

Atntël 

16.000 

0 

12.300 

7.000 

2.500 

600 

' Bloemendalvrpoldcr 0 0 

A»nat 

M.DOO 

6,700 

33.500 

13.S00 

1.B00 

0 

D 

m 

380 

190 

670 

540 

60 

0 

0 

Ainrtl 

St .400 

0 

0 

Q 

2.530 

0 

0 

Q 

Atnal 

13.700 

1.900 

9 700 

6 500 

M O 

130 

620 

430 

790 

0 

330 

3.1S0 

J7.70O 

Atntël 

16.000 

0 

12.300 

7.000 

2.500 

0 

- BovenI'erlierpolderA.egmeef 0 0 

A»nat 

M.DOO 

6,700 

33.500 

13.S00 

1.B00 

0 

D 

m 

380 

190 

670 

540 

60 

0 

0 

Ainrtl 

St .400 

0 

0 

Q 

2.530 

0 

0 

Q 

Atnal 

13.700 

1.900 

9 700 

6 500 

M O 

130 

620 

430 

790 

0 

330 

3.1S0 

J7.70O 

Atntël 

16.000 

0 

12.300 

7.000 

2.500 

620 

- Haail#mm»rmter-W»t 0 0 

A»nat 

M.DOO 

6,700 

33.500 

13.S00 

1.B00 

0 

D 

m 

380 

190 

670 

540 

60 

0 

0 

Ainrtl 

St .400 

0 

0 

Q 

2.530 

0 

0 

Q 

Atnal 

13.700 

1.900 

9 700 

6 500 

M O 

130 

620 

430 

790 

0 

330 

3.1S0 

J7.70O 

Atntël 

16.000 

0 

12.300 

7.000 

2.500 

470 

' BoHvrnUd 0 

0 ' 

0 

0 

A»nat 

M.DOO 

6,700 

33.500 

13.S00 

1.B00 

0 

D 

m 

380 

190 

670 

540 

60 

0 

0 

0 

« 7 3 0 0 

0 

0 

750 

0 

i.7so 

1 2 0 0 0 

0 

M O 

130 

620 

430 

790 

0 

330 

3.1S0 

J7.70O 

Atntël 

16.000 

0 

12.300 

7.000 

2.500 SO 

- Amiierdam IJburg' 

0 

0 ' 

0 

0 

A»nat 

M.DOO 

6,700 

33.500 

13.S00 

1.B00 

0 

D 

m 

380 

190 

670 

540 

60 

0 

0 

0 

« 7 3 0 0 

0 

0 

750 

0 

i.7so 

1 2 0 0 0 

0 

M O 

130 

620 

430 

790 

0 

330 

3.1S0 

0 

S.000 

42 600 

70.500 

0 

- Limmen 0 0 

0 

A»nat 

M.DOO 

6,700 

33.500 

13.S00 

1.B00 

0 

D 

m 

380 

190 

670 

540 

60 

0 

0 

0 

« 7 3 0 0 

0 

0 

750 

0 

i.7so 

5.000 

4 7 . S ( » 

75,500 

M O 

130 

620 

430 

790 

0 

330 

3.1S0 

0 

S.000 

42 600 

70.500 

J M 

TotAjl Jïntdl woningen 

0 

SS.100 

0 

0 59.500 

86.000 

1.M0 68.700 

65 .300 

0 

750 

0 

i.7so 

5.000 

4 7 . S ( » 

75,500 

M O 

130 

620 

430 

790 

0 

330 

3.1S0 

0 

S.000 

42 600 

70.500 

2.300 

' verder? onlwil^kpJing vAn [|burg [[ nchling ALmere 

Broni Omvang en spreiding v^n wonen en werken in Noord-HoHond Zuid 2O01 {uitgave provincie Noord-Holland). 

lw i«t ropo1iUne 

S i c d ^ i i f k t w i o 

Boomlng 

ïutdflanli 

Groeipool 

Almef» 

Netwtfksud In 

het Groen 

V o o r t o p t g 

V o o r k e u n m o t f e l 

Op9«ve {Tu t>ed'jjvcnterrt*n) i 10M> 

SH % lumiger ruimtegebruik 20H 10% 5W SH to« 
Ajngepait opgave 700 1000 . 1100 I IOO leoo 
••H*t Ni<tiw* U" 420 4 M 4 » 4 » 4 » 

Nieuwt locaties: , 

- Almere 0 110 1070 4 » 340 

- eio«mend4l?rpoldtr » 0 40 0 

• BovenkerkerpoJde'/Legmeer MO 1 0 Ï 7 0 j m 

' Ha»rl*mfn*rineer-W«t 1W 1 0 140 I M 

- BollentUd » ' • 300 n 
' Amiterd«m JJbuEi)* e w 0 0 
- Limmen 0 D 0 0 
- PunTi«'«rbd (bedrijventerrein 

Bianitee Noord) 

w 0 0 w 

TolA^t «nlrA werklocaliei (IIB) 42 Q 1220 1S«0 1 t « 1390 

* verdere ontwikkeling van llburg 11 richting Alntere 

Bron^ Omvang en spreiding van wonen en werken in Noord-Holland Zuid 2001 (uitgave provincie Noord-Holland). 

Tabel 4.12 

Totale poienliele oppen/lakte 

(ha) nieuwe ui lieg locaties 

(wonen en werken) ten 

behoeve van Noord-Holland 

Zuid 

Uetropol lune 

Stedelijkheid 
Booming Zuldflsnk Groeipool Almere 

420 3.060 4.340 

Netwerkstad In het 

4.870 

Voorlopig 

Voork eurvnode I 

3.690 
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Tabel 4.13 

Procentuele toename 

woonfunctie, woningdichtheid 

en woonoppetvlak per model 

De capaciteit van alle modellen is voldoende om de benodigde ruimte voor 52.500 

woningen op te vangen. Tevens geeft deze tabel inzicht in de flexibiliteit van de locaties 

indien er in de toekomst loch meer woningen nodig zijn dan nu wordt verwacht. Met 

uilzondering van het model Metropolitane Stedelijkheid kan ook aan de opgave voor 

werken worden voldaan. 

Hieronder wordt nader ingegaan op de herstructurering van woongebieden en op nieuwe 

werklocaties pet model. 

Herstructurering woongebieden 

Bij herstructurering van woongebieden kan worden gedacht aan; 

• Een toename van de woonfunctie binnen de t>estaande stad d.m.v. functieverandering, 

ten koste van ander (stedelijk) gebruik; 

• Een toename van de dichtheden in hel bestaand stedelijk gebied door bijvoorbeeld meer 

stapeling of meervoudig ruimtegebruik. 

Herstructurering hoeft zich niet te beperken tot de ruimte binnen de huidige stedelijke 

contour. In kleinere woonkernen in landelijke gebieden kan herstructurering ook 

samengaan met het overschrijden van de stedelijke contour. Dit is het geval in het model 

Netwerkstad in het Groen. 

In onderstaande tabel is voor herstructurering van woongebieden per model aangegeven 

wat de toename is van de woonfunctie, de woningdichtheid en het stedelijk gebied. Daarbij 

is onderscheid gemaakt naar stedelijke gemeenten en landelijke gemeenten. 

Criterium 
Metropol i un« Boondng 

Zuktfl«nli 

Groeipool 

Alnwr* 

PMtvMTuUd In Vooiloplg 

Vooi teunniodf l 1 

Stcddkjlic j t m e e n t M 

To«njm« woonfunctit 3 % J % ,« 0 « I % i 

To*rum« wofi ingdkhthfid S % 3 % 1% 0.)K 2 % 

To«n#me ttVdEli^h gebt«j 0 % 0 % O H 0.S« 0 % 

LincfvUjkB gemeenten 

To«n*mt woonfurKtlt 0 0 0 1 % 0 

Tovnamv vvDnJngdichlheid 0 0 0 O K 0 

Toentme ited*ti|li gebied 0 B 0 10% 0 ^ 

Bron: OmvAng en spreiding van wonen en werken in Noord-Holland Zuid 2001 (uilgAve provincie Noord-HoUand). 

Nieuwe werkgebieder} 

Voor het aspect werken geldt dat inbreiding in de beslaande stad weinig tot geen extra 

ruimte voor bedrijven oplevert. Boven op de reservering in beslaande plannen is er in "Het 

Nieuwe l|" nog ruimte voor 420 ha. Deze omvang is in alle modellen gelijk. Met "Het 

Nieuwe l|" worden de twee denkbeeldige assen bedoeld die lopen vanaf de Schipholregio 

naar Amsterdam Zuid WTC en verder en van de Schipholregio naar het 

Noordzeekanaalgebied. De as "Hel Nieuwe IJ" wordt gezien als de economische kemzone 

van Noord-Holland Zuid. 

De modellen verschillen van elkaar voor wal betreft de benodigde oppervlakte aan nieuwe 

bedrijventerreinen (van 700 tol 1100 ha). Dit komt doordat de taakstelling voor zuiniger 

ruimtegebruik per model verschilt. In het model Metropolitane Stedelijkheid is dit 

bijvoorbeeld 20%, terwijl hel in het model Groeipool Almere slechts 5% is. 
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Tabel 4 14 

Tabel 4.IS 

HersiriKtureriog en meuwe 

locaties werkgebieden voor de 

diverw modellen (ha) voor 

Noord-Holland Zuid 

tgesiandaardiseerd) 

Standaardisatie 

Voor een goede methodische vergelijking van de milieueffecten, moeten de modellen zoveel 

mogelijk een gelijke opgave hebben. Om daar.ian te voldoen is verondersteld dat de 

potentiële capaciteit niet vol ledig wordt benut en dat de onderbenutting evenredig over 

zowel herstructurering als nieuwe locaties wordt verspreid. 

In onderstaande tabellen is het resultaat van die bijgestelde capaciteit voor de woon- en 

werkgebieden weergegeven. 

Herstructurering en nieuwe 

locaties woongebieden voor de 

diverse modellen voor Noord-

Holldnd Zuid 

(gestandaardiseerd) 

Opqiv* ( u n M l waninginl 

Herttructurenng 

(•Anial woningen) 

N n u * e l o ( » l i « 

- Almer* 

- Bkxmendderpoldtr 

- Bovtnkerhtrpoldtr/LegmFcr 

- Hfarlemmermcer-Wetl 

- Bolltnitad 

• Armterdim iJburg* 

• Limmen 

Toual nieuwe woonloratiH 

TotABl ••ntal woningen 

Metnpo^iUne 

Stedeliikheid 

SI. 500 

BDOmlng Groeipool HMHWiutMi in Voorlopig 

Vooi l iHinmoóH 

AtKlél 

O 

O 

o 

o 

o 

I L I M 

f/l Atntil /At 

0 8 51» 130 

0 4.100 no 
0 1*300 410 

0 BIOO 330 

0 1 100 w 

52.500 

10.100 IS.iOO 20.700 

O 

O 

52 5D0 

O 

O 

36.200 

H.SOO 

O 

o 
1.130 

Aanul 

34.700 

O 

O 

O 

O 

7.600 

O 

42.300 

5Ï500 

Ut 

1.560 

O 

O 

O 

O 

150 

O 

1,710 

AtnItI Hê Aanlii Ht 

9.300 610 11.900 GOO 

1.300 90 0 ' 0 

6 400 430 9.700 460 

«SOO 300 5.200 

t.ioo 

3S0 

B3DD 550 

5.200 

t.ioo 60 

0 0 0 0 

3.S0O 230 3.700 240 

33.200 2.210 31.800 1.710 

5JS00 

2.210 

51.S0O ! 

• v t rdere ontw ikke l ing v i in [ |burg II r ich l ing Almere 

Bron; Omvang en spreidüig van wonen en w t r k e n in Noord-Ho l iënd Z u i d 2001 {uitgave prov inc ie Noord-HolL ind) , 

iAct rapoMn> 

SMdrtpdMU 

Boon* ig 

Zuidflank 

Groeipool 

AJmcn 

H«tto«rkAwl in 

het Grotn 

Voorlopig 

Voor imjnmodH 

Opg*v« Iha btdr i fv tn lcrmn) 1000 

% mi'^igVr 'u jmt^cbru i l i 20 K lOH 5% SK 10% 

Aangepiite opgave j 700 1000 1100 1100 tooo 

- H * l NIturttt l i - 4 » 420 470 420 410 
— - ^ 1 • 

1 

- Almere 0 90 640 1 » ZOO 

' flkïcrntndalrrpokJif 1 0 40 0 » 0 
1 

- Acirtnk«rk#rpali1v<A.»gmt«r i 0 I H D MO 2 » \ 

- HiJ'lemmermee^'WHt ' 0 110 0 70 n 1 

' So lkn iud 1 0 SO 0 .«. 4S '. 

• Ami»rd*m IJburg' 0 0 40 0 0 \ 

• Ltmmtn ! 0 0 0 0 e 
- PurrB*r«nd {b«lri jv*nl«fft*n 1 

BA*n(t«# Noord) 

0 40 0 0 50 

Totaf 1 entra werklotat i» (ha} 420 J M O _ 1100 1090 1000 

' verdere ontw ikke l ing van I fburg II r ic t i l ing Almere 

Bron: Omvangen spre id ing van wonen en werken m Noord-Ho l land Z u i d 2001 (ultgüve provincie Noord-Hol land) . 

TatieU.IS 

Totale oppervlakte (haj 

uitleglocaties (wonen en 

werden) voor Noord-Holland 

Zuid (gestandaardiseerd) 

Metropol Itane 

Stedelijkheid 
Boomlrfg Zuldflank Groeipool Almere 

420 2.130 2 810 

Netwerkstad In het 

3 300 

V o o r l o p i g 

Voo rkeu rwnode l 

2.710 
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Ttbtl4.17 

Aanvullend op de nieuwe werklocaties zullen in de modellen Melropolilane Stedelijkheid 

en het Voorlopig Voorkeursmodel haventerreinen uil Amsterdam worden verdrongen naar 

een meer westelijk gelegen locatie. 

Bruto ruimtebeslag nieuwe woon- en werklocaties voor Noord-Holland 

De nieuwe woningen en werklocaties nemen in de diverse modellen een verschillende 

hoeveelheid ruimte in. Aanvullend is (openbare) ruimte nodig voor onder andere openbaar 

groen en wegen. De ruimte die nodig is voor nieuwe stedelijkheid, inclusief de openbare 

ruimte, wordt in dil MER het bruto ruimtebeslag genoemd (zie tabel4.17). Voorde 

beschrijving van de milieueffecten is dil ruimtebeslag van belang. 

Bruto ruimtebeslag 

uitleglocaiies (wonen en 
Locatie 

Melropolilane 

Stedelijkheid 

B o o m i n g 

Zu id t lank 

Groe ipoo l 

A lmere 

Netwerkstad 

In het Groen 

Voorlopig 

Voofteurv 

model 
werken) (ha) voof Noord- Almere D 510 M2Ü 

0 

1730 2050 

Holland Zuid Bloemendalerpolder 

Bovenkerkerpolder/ 

Leg meer 

0 250 

M2Ü 

0 230 0 Bloemendalerpolder 

Bovenkerkerpolder/ 

Leg meer 

0 1050 D 1310 1 4 » 

Haarlemmefmeer-

Wett 

i 0 700 0 770 HO 

Bol lenst ad 0 150 0 1310 190 

A-dam IJbutg* 0 0 250 0 0 

Limmen ! ** 0 0 420 440 

PurmerentJ 

(bedrijventerrein 

Bddnitee Noord) 

' 0 M 0 0 •0 

•Het Nieuwe IJ" 4 » 420 420 420 420 

Totaal (ha) 4 » 3170 SOSO 6190 s4eo 

" verdere ontwikkeiiog van Ijburg !l rictiliiig Almere 

Bron: Omvang en spreiding van wonen en werken in Noord-Holland Zuid 2001 (uitgave provincie Noord-Holland) 
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4.2 TOELICHTIIiq MpMLIJM 

Er zijn vijf modellen ontwikkeld voor Noord-Holland Zuid op basis van de drie hiervoor 

beschreven basislagen water, infrastructuur en verstedelijking: 

1. Metropolitane Stedelijkheid; 

2. Booming Zuidflank; 

3. Groeipool Almere; 

4. Netwerkstad in hel Groen; 

5. Voorlopig Voorkeursmodel. 

Per model wordt in deze paragraaf een eindbeeld gepresenteerd. Omdat de modellen gelijk 

zijn voor de laag 'water', wordt op deze laag niet nader ingegaan. Voor een beschrijving 

wordt verwezen naar paragraaf 4.1.2. Voorde laag infrastructuur is volstaan meteen 

beschrijving van de knooppunten. 

i^2.i.] METROPOLITANE STEDELIJKHEID 

Het eindbeeld van het model Metropolitane Stedelijkheid is aangegeven in afbeelding 4.6. 

Op de afbeelding zijn geen infrastructuurmaatregelen opgenomen. Voor de ligging van 

dergelijke maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 4.1.3. 

De kracht van de regio ligt voor een belangrijk deel in haar veelzijdigheid en haar nog 

betrekkelijk ongeschonden groene ruimte. Het is een mix van ruimtelijke en economische 

succesfactoren. De ruimtelijke voorwaarden om de kwaliteit van de economische groei en 

de kwaliteit van het leefklimaat te versterken worden in het model Metropolitane 

Stedelijkheid gezocht in het versterken van de combinatie van hoogwaardig wonen en 

hoogwaardige werkgelegenheid in één regio. Het model kenmerkt zich daarom door 

multimodaal ontsloten knooppunten die een uitstekende locatie zouden moeten vormen 

voor de ontwikkeling van woon- en werkgebieden. Belangrijke knooppunten op 

(inter)nationaal niveau zijn Schiphol, Amsterdam Zuid WTC, Amsterdam CS en Bijlmer. 
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Afbeelding 4.6 

Metropolitane Stedelijkheid 

.J i ie t ropo l l ta lne e t ropg l l ta lne 
cteSeït jkt ieid 

0 ZoakgabM catamHenerbei^ng 

0 ZiMkoMMd piaWtroIna 

^ ZotkoabM voonaadM^avt 
r- KwahMMf opdiiHng 

ZoakgaaiHt TuuantioazaiTi 

1 OwIJ 
^^ 3M<MII|k» m&nMdlng 

1t Irrtafnotlonila knoop 

* NsÜoriÉla knoop 

• Rnglorale knoop 

« Nlnm* itwlallWisk] 
\ Avipsuing oroenstrudijur 

^ Wsnan In Oman / BMiiw 

VMrnmda 

^ Zoakoabisd varatadellng>-« 

^ |o t t )M<w) Scftwhol-oabomMo 

"̂̂  ZsflliflVflr>gsC»nóan badr^van 

|Ji<tjr]i|iding zaahavangabondan 

Het accent ligt bij de woon- en werkgebieden op stedelijke inbreiding van woongebieden 

(met name naoorlogse wijken) en intensivering en herstructurering van werkgebieden. De 

noodzakelijke verdichting zal plaatsvinden door middel van meervoudig en intensief 

ruimtegebruik, Deze stedelijke inbreiding en herstructurering zullen met name plaatsvinden 

m: Amsterdam. Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem, Zaanstad, Beverwijk en Purmerend en 

de stedelijke kernen in de Gooi- en Vechtstreek. De nadruk komt hierdoor te liggen op 

stedelijke woonmilieus, maar ook op een sterke verweving van woon en werkmilieus. 

Tevens zullen 'moeilijke' locaties benut gaan worden, zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse 

havengebieden. De Amsterdamse havengebieden zullen hierdoor verplaatst moeten worden 

richting hel westen. 

De kwaliteitssprong in het leefklimaat moet vooral gezocht worden in een combinatie van 

hoge investeringen in de stedelijke leefomgeving met een versterking van het unieke groene 

landschap rondom de stad. Door een sterke stedelijke verdichting is enerzijds veel kans op 

het behoud van de identiteit van de open landschappen. Anderzijds neemt de druk op het 

landelijk gebied toe, omdat er meer mensen komen te wonen in de beslaande stedelijke 

gebieden. Het landelijk gebied zal hiertoe ingericht worden als landschapsparken 

(Kustgebied, Waterland, Groene Hart) voor de ontwikkeling van landschap, natuur, water 

en extensieve recreatie. Tevens worden de bestaande groengebieden met elkaar verbonden 

tot een regionaal parksysteem. Met name in hel zuiden zullen uitloopgebieden ontwikkeld 

worden rond de steden. 
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4,2.2 BOOMING ZUIDFLANK 

Afbeelding 4.7 

Booming Zuidflanic 

Het eindbeeld van het model Booming Zuidflank is aangegeven in afbeelding 4.7. 

Opgemerkt dienl te worden dat de gebieden met nieuwe stedelijkheid zoekgebieden 

betreffen. Dit betekent dat verstedeiijkingsvlekken op de kaart niet volledige zullen worden 

benut. Op de afbeelding zijn geen infrastrucluurmaatregelen opgenomen. Voor de ligging 

van dergelijke maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 4.1.3. 

-Boom ing 
zuldflank O 

o 
o 

"I 

Zoakgabtod calamttettanbe'ylng 

Z o a k g ^ M pisM>e<BlT>g 

Zoakpabiw) voor^sBdbe^eflr 

KwafwalH o(XJuilOng 

Z o M e a O M TuuwitxMiam 

OarIJ 

SladeHJIia Inbislding 

Iritomalkinala knoop 

NaDonala Wwop 

Raglonala imoDp 

* Nt*uw» (iMaliglirwKi 

\ Aanpauing gnnrilnictuijr 

f Wdran In Groan I Blauw 

•p^^ Ziwkgeblod venrtedeUngs-as 

l a b M SchIphDi-oebondMi J 
Zaahavangsbondan ba(*1|vsn 

4 "' m^ 

Het model Booming Zuidflank vindt z'n kwalileitssprong met name in het uitbouwen van 

bestaande zwaartepunten van woon- en werkgebieden met een hoge inzet op de combinatie 

van de woon- en werkfuncties. Dit leidt tot een geconcentreerde ontwikkeling van woon- en 

werkgebieden aan de zuidkant van Amsterdam langs de grote transportassen. Het accent 

ligt op compacte uitbreidingen, met name ten zuiden van Amsterdam (bij Amstelveen, 

Hoofddorp, de Bollenstreek, Bloemendalerpolder en ten zuidoosten van Almere). De nieuw 

te ontwikkelen locaties kunnen zowel voor wonen als voor werken worden benut. Naast de 

compacte uitbreidingen zal er in de stad verdichting plaatsvinden. De nadruk komt 

hierdoor nietalleen te liggen op stedelijke en suburbane woonmilieus, maar ook op een 

verweving van woon- en werkmilieus. Belangrijke inlernationale knooppunten in het model 

Booming Zuidflank zijn Schiphol en Amsterdam Zuid WTC. Nationale knopen zijn 

Hoofddorp en Amsterdam Bijlmer, terwijl Amstelveen een regionale knoop is. 
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De regionale groenstructuur in het zuiden za! worden uitgebreid ten gunste van recreatie, 

natuur en landschap. Hier is immers de verstedelijking geconcentreerd. De noordelijke 

landschappen worden beschermd, bijvoorbeeld door het aanwijzen van buffergebieden of 

provinciale landschappen. 

42J3. 

Afbeelding 4 .B_ 

Groeipool Almere 

GROEIPOOL ALM ERE 

Het eindbeeld van het model Groeipool Almere is aangegeven in afbeelding 4.8. Opgemerkt 

dient te worden dat de gebieden met nieuwe stedelijkheid zoekgebieden betreffen. Dit 

betekent dat versledelijkingsvlekken op de kaart niet volledige zullen worden benut. Op de 

afbeelding zijn geen infrastructuurmaatregelen opgenomen. Voor de ligging van dergelijke 

maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 4.1.3-

Q ZoakgatiiBd lalamiliiFlenbarsinB 

Q Zoekgablad piskbarnlng 

Q Zo*KgatHM voomÉdMAMr 

/ ^ KwaMntvopOulklng 

2<MkBMw Tuwi i i tn«M<n 

O a r U 

SMBlIJke Inbreiding 

Mamstloriale knoop 

NtttoriBle knoop 

Rmtonal* knoofi 

1 

* M M M alBiMil t ihM 
\ Av ipani r ig gnianMruduur 

^ Wonen m Groen ' B IKJW 

\ taamnkls 

Zoatigablad vsntB iMl ln9»« 
c. goMlMt i lM SctUphol-oabondsn 

c> ZaarwvsnoaMnMn bodrfMn 

Om de bestaande kwaliteiten binnen de eigen regio zoveel mogelijk te behouden en 

tegemoet te komen aan de steeds belangrijker wordende as Amsterdam-Almere en de 

verstedelijkingspotenties in Almere, wordt de kwaliteitssprong met name bereikt door de 

ontwikkelingsopgave richting Almere en in Almere zelf te concentreren. Het accent ligt hier 

op het verstedelijken van Almere door forse uitbreidingslocaties in Almere Hout (richting 

Gooi en Amersfoort), Almere Pampus (zowel binnen- als buitendijks) en Amsterdam IJburg 

'(uitbreiding IJburg II richting Almere). Hier worden zowel woon-als werkgebieden 

gesitueerd. Een forse ontwikkeling van werkgebieden is nodig om het woon-werkverkeer 

richting het zuidwesten te beperken (zie tabel 4.15). Almere Poort zal tot regionaal 
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Afbeelding 4.9 

knooppunt worden ontwikkeld, evenals Zeeburgereiland en Overdiemer. Naast 

uitbreidingslocaties zal er op enkele plekken stedelijke inbreiding plaatsvinden. De nadruk 

komt te liggen op suburbane woonmilieus. 

Wat betreft de ontwikkeling van de regionale groenstructuur zal de nadruk liggen op de 

ontwikkeling van de groene wateras bestaande uit het Noordzeekanaal en aanliggende 

groene polders naar het l)meer, en de aanleg van groengebieden bij Weesp. 

Landschapsoiitwikkeling in combinatie met wonen in een groene omgeving vindt alleen in 

Almere plaats. 

NETWERKSTAD IN HET GROEN 

Het eindbeeld van hel model Netwerkstad in het Groen is aangegeven in afbeelding 4.9. 

Opgemerkt dient te worden dat de gebieden met nieuwe stedelijkheid zoekgebieden 

betreffen. Dit betekent dat verstedelijkingsvlekken op de kaarl niet volledige zullen worden 

benut. Op de afbeelding zijn geen infrastructuurmaatregelen opgenomen. Voor de ligging 

van dergelijke maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 4.1.3. 

Netwerkstad in tiet groen 

..Netwerkstad 
in het groen 

f. . ^ 

/ 

o Zoekgabisd calamKsttBnMrgfng 

o ZDekgabivd piokbnylng 

o Z D M ^ M M vDorTVBdbvFisvr 

^ KweftHtar oMulitlne 

ZoMaM>«d Tuwanboaiarn 

\ 

* 
4 

O w U \ 

* 
4 

SlBiMIlkB InDrWdlng 
\ 

* 
4 

IntBinallDnil* knoop 

\ 

* 
4 Nabonals knooo 

• Ragkinaka knooc 

^ VVonm In Gnan > Slauw 

VMnwuda 

^ : ZseliggbM vvrMMaltnoHi 

'^ Z»*n«v«ngKxind>n badrl)»*» 

Het zoveel mogelijk accommoderen van de vraag vanuit de economie en het beantwoorden 

aan de individuele woonwensen staat voorop in de ruimtelijke alwegingen van het model 

Netwerkstad in hel Groen. Amsterdam is geen compacte woon-werkstad, maar meer de top 

in de hiërarchie van grotere en kleinere kernen in de omgeving. In dit model zijn Schiphol 
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en Amsterdam Zuid WTC en Amsterdam CS belangrijke (interjnationalc knopen. Regionale 

knopen zijn Bijlmer, Hoofddorp, Amstelveen, Overdïemen, Hi lversum, Haarlem en 

Hi l legom. Regionale knopen bevinden zich met name in het zuideli jk deel van het 

plangebied. Naast ontwikkel ing van deze en bestaande knooppunten ligt het accent op 

spreiding van de woonfunctie in lage dichtheden in het buitengebied met enkele 

uitbreidingslocaties in hel groen aan bestaande (niet stedelijke) kernen, zoals ten zuidoosten 

van Almere, ten zuidwesten van Amstelveen en, in de Bloemendalerpolder en in de 

Bollenstreek. Tevens krijgen bestaande woongebieden, zoals de westelijke tuinsteden van 

Amsterdam een groener uiterli jk. Er is sprake van een lage herstructureringsopgave. Slechts 

op enkele plekken zal stedelijke inbreiding plaatsvinden. De nadruk komt Ie liggen op luxe 

woongebieden in combinatie met hoogwaardige kleinschalige bedrijvigheid en werken aan 

huis. Tevens v indt de werkfunctie een plaats op knooppunten en overstappunten. 

De kwaliteitssprong wordt vooral gezien in het vooropstellen van de directe leefomgeving 

en individuele woonwensen. De verkleining en aantasting van de collectieve groen/blauwe 

ruimte wordt daarbij geaccepteerd. Er ontstaan groen/rode uitleggebieden, deze locaties 

zullen landschappelijk verbeterd worden door het principe 'rood betaalt voor groen en 

blauw' toe te passen. De noodzaak van waterberging en de ruimte voor individuele 

woonwensen wordt daarmee gecombineerd. Het Kustgebied, Noord'Hol lands Midden en 

het Groene Hart worden beschermd. De regionale groenstructuur wordt niet verder 

uitgebreid. 

A.2.5 VOORLOPIG VOORKEURS MODEL 

Het eindbeeld van het Voorlopig Voorkeursmodel is aangegeven in afbeelding 4.10. 

Opgemerkt dient te worden dal de gebieden mei nieuwe stedelijkheid zoekgebieden 

betreffen. Dit betekent dal verstedelijkingsvlekken op de kaart niet volledige zullen worden 

benut. Op de afbeelding zijn geen infrastructuurmaat regelen opgenomen. Voor de l igging 

van dergelijke maatregelen word t verwezen naar paragraaf 4.1.3. 

Het Voorlopig Voorkeursmodel is samengesteld op basis van elementen uit de voorgaande 

modellen en gaat uit van het tegemoet komen aan een breed scala aan wensen. Er wordt 

uitgegaan van een breed opgezette ontwikkel ing van de regio op verschillende punten. 

Enerzijds zal een deel van de versledelijkingsopgave opgevangen worden binnen het 

bestaand stedelijk gebied, anderzijds in een aantal compacte uitleggebieden (Bollenstreek, 

ten zuidoosten van Almere). Naast compacle uitleggebieden is sprake van een aantal 

aanvullende woonmil ieus in lage dichtheden en in hel groen (in Haarlemmermeerpolder en 

ten westen van Hoofddorp). De nadruk komt hierdoor te liggen op zowel metropolilane 

stedelijke woon- en werkmil ieus als op suburbane woonmil ieus en aanvullende 

woonmil ieus in het groen (verweving van woon- en werkmil ieus). Ruimte voor 

economische ontwikkel ingen wordt met name gezocht in het zuidelijke gedeelle van Noord-

Holland Zuid. E>e Schiphol regio, de Zuidas van Amsterdam en Amsterdam Zuidoost zijn 

hierbij de belangrijkste concentratiegebieden voor nieuwe ontwikkel ingen. De knooppunten 

Hoofddorp, Amsterdam Bijlmer en Almere CS krijgen een nationaal karakter. Op regionaal 

niveau zullen Zaanstad, Slolerdijk, Hi lversum, Haarlem, Overdiemen en Almere Poort 

belangrijk worden. Tevens zullen 'moeil i jke' locaties benut gaan worden, zoals bijvoorbeeld 

de havengebieden van Amsterdam, die hierdoor verplaatst moeten worden richting het 

westen. 
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Afbeelding 4.10 

Voorlopig Voorkeursmodel 

- Voorlopige voorkeursvariant ^ ZOBkg«tiiod catamileitsnbersing 

f^ Zoekgetijed piMberpIng 

^ Zoekgsblsd voorTBadbshssr 

^- Kwelwetar opduiking 

ZoekgBbIsd Tuuerboazem 

TH 0«.U 
r', StMalfks inbrakllrg 

ik- InlematlonBle knoop 

'* Natkinala Knoop 

* Ragkinale knoop 

* NIsuwB stedelllkheld 

V Aanpassing groerulrucluur 

jr Woran In Groen/Blauw 

,• Vmnwuktd 

Zoekgebied vSTSteOelingE-Ha 

T 

^•qi^ebisd SchlphoHiabondcin 

Zeehavengabondon bedrijvan 
Ultbnaidlng zeatiaverigeboiKlan 

'V 

Nieuwe recreatie- en natuurgebieden worden dicht bij de nieuwe uilbreidingsiocaties 

gesitueerd om de recreatiedruk dicht bij huis Op te vanger». De regionale groenstructuur in 

het zuidelijk deel van het studiegebied wordt uitgebreid, aangezien de verstedelijking met 

name hier plaatsvindt. Ook in het Groene Hart zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling 

van landschap, natuur, waler en recreatie. De noordelijke landschappen worden zoveel 

mogelijk beschermd. 
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De voorlopige keuze van GS (29 mei 2001) 

Het Voorlopig Voorkeursmodel benadert, naar het voorlopig oordeel van GS, het meest de 

centrale doelstelling, zowel ten aanzien van de economische functies a b de milieuaspecten. 

Het opvangen van een zo groot mogelijk deel van de verstedelijkingsopgave (wonen en 

werken) binnen beslaand stedelijk gebied vormt naar verwachting de beste garantie voor 

behoud van de leefbaarheid in het gebied. De woningbouw en werkgelegenheid sopgave is 

echter niet alleen binnenstedelijk op te vangen. Ultleggebieden zijn onontkoombaar. 

Het opvangen van de verstedelijkingsopgave in uitleggebieden koppelen GS daarbij 

nadrukkeli jk aan: 

- het bieden van een variatie in woonmil ieus, tegemoetkomend aan de verwachte 

marktvraag; 

- het kunnen voldoen aan de {momenteel bekende) wateropgave, inclusief een taakstelling 

tot waterberging binnen bestaand/ te ontwikkelen stedelijk gebied (voorkomen van 

afwenteling); 

- het respecteren van de aanwezige natuur en landschapswaarden; 

- het, waar mogelijk, combineren van natuur met de wateropgave; 

- beschikbaarheid van adequate infrastructuur (OV en weg). 

4 .2 .6 ..MEEST MILIEUVRIENDELIJK MODEL 

Als basis voor het Meest Mil ieuvriendeli jk Model ( M M M ) dient één van de vijf modellen. 

Het betreft het model wat het beste scoort ten aanzien van: 

• Verstoring {hinder door geluid en geur); 

• Waardevolle landschappen; 

• Ecologische kwaliteit. 

In paragraaf 5.3 wordt voor deze punten toegelicht welk model het beste scoort. Een en 

ander is gedaan aan de hand van de uilkomsten uit paragraaf 5.2 en de effectbeschrijving in 

hoofdstuk 6. Voor het model dat het beste scoort is nagegaan of de nog optredende 

negatieve effecten aan de hand van aanvullende maatregelen kunnen worden gemitigeerd 

(verzacht). 
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HOOFDSTUK 

Strategische 
vergelijking 

In dit hoofdstuk worden de diverse modellen uit hoofdstuk 4 met elkaar vergeleken. Dit 

wordt gedaan op basis van de (milieu)effecten van de modellen. Eerst wordt daartoe in 

paragraaf 5.1 een overzicht van alle effecten gegeven. Voor een uitgebreide beschrijving van 

de effecten wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Bij de effeclbeschrijving is uitgegaan van de 

uitgangspunten uit hoofdstuk 4, Na een overzicht van de effecten worden de modellen met 

elkaar vergeleken (paragraaf 5.2), Paragraaf 5,3 beschrijft de ontwikkeling van het Meest 

Milieuvriendelijk Model. In paragraaf 5.4 is de strategische vergelijking gegeven, op basis 

waarvan bestuurders een keuze kunnen maken voor het definitieve voorkeurs model. 

SA. 

Tabel S.1 

Belangrijkste verschillen tussen 

de modellen 

Water 

Gfoen 

Infrastructuur 

Verste(tcliik>ng 

OVERZICHT EFFECTEN 

Alvorens in te gaan op de (milieu)effeclen van de diverse modellen, worden in 

onderstaande tabel nog eens de belangrijkste verschillen tussen de modellen aangestipt. 

Metropolltane 

Stedelljhtield 
Boomlng Zuidflank Groeipool Almere 

Netwerkstad In het Voorlopig 

Qfoen VoorkeunmodH 

Dezelfde madtregelen t a v . wale'berging en het vasthouden van wdler 

Functies water en 

wonen gescheiden 

Uitloopgebieden rond 

iteden In lulden 

Functies water en 

wonen In zuidflank 

gecombineerd 

Uitbreiding regionale 

groenstructuur in 

zuiden 

Ontwikkeling 

Und^hapsparken 

{Kustgebied. 

Waterland, Groene 

Hart) 

Accent op OV 

Hart op hart 

verbindingen 

Fone herstructurering 

in bestaande sleden 

Bescherming 

noo'deiijke 

lantchappen 

Accent maatregelen 

In zuidflank 

«udiegebied 

Accent ultleglocaties 

in zuidelijk deel 

studiegebied 

Functies water en Als Booming Alt eooming 

wonen gescheiden Zuidflank, docti Zuidflank, doch 

geringer geringer 

Ontwikkeling groene Geen verdere Uitbreiding 

wateras uitbreiding 1 regionale 

Noordieekanaal en regionale groenstructuur in 

aanliggende poldets groenstructuren zuiden 

naar IJmeer 1 1 
Aanleg groengebieden Bescherming Bescherming 

bij Weesp landschaps-parken noordelijke 

landschappen 

landschaps-parken 

Investeringen in 

Groene Hart 

Accent maatregelen - Geringe iniet OV • Inzet OV 

aan oostkant - Maatregelen . Maatregelen in 

studiegebied en verspreid in nabijheid van 

richting Almere studiegebied nieuwe woon- en 

we rkl oraties 

Accent ultleglocaties Nieuwe Compacte en i 

(zowel wonen all woongebieden verspreide 

werken) rond Almere verspreid in woonlocaties en 

studiegebied herstructurering 1 
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In tabel 5.2 zijn de (milieu)effecten van de modellen samengevat. De effecten zijn 

weergegeven aan de hand van de volgende kwalitatieve zevenpuntsschaal: 

Zevenpuntsschaal 
+t-f - zeer positief effect 
++ = positief effect 

+ = enigszins positief effect 

0 = nauwelijks tot geen effect 
- = enigszins negatief effect 

-- = negatief effect 
. . . = zeer negatief effect 

• " • • : ; . " . . 

De kwalitatieve effeciscores zijn zoveel mogelijk op basis van kwanlitalieve gegevens 

toegekend. Voor een beschrijving van de methodiek waarmee de effecten zijn bepaald, 

wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

Uitgangspunten effectbepaling 

Enkele belar\grijke uitgangspunten die bij de effectbepaling en de effectvergelijking (en dus 

ook bij de effectscores in tabel 5.2) zijn gehanteerd, zijn hieronder aangegeven. 

Water 

In alle modellen zijn dezelfde maatregelen voor water voorzien om problemen ten aai\zien 

van watertekort en wateroverlast in het plangebied tegen te gaan. Daarbij is ervan uitgegaan 

dat de maatregelen in alle modellen leiden tot positieve effecten op 

watertekort/waterkwaliteit en wateroverlast. In een later stadium dient dit nauwkeuriger te 

worden onderzocht. Het accent in de effectbeschrijving ligt daarom op het effect van overige 

maatregelen (met name maatregelen voor nieuwe stedelijkheid) op de basislaag water. 

Verkeer en vervoer 

Bij de bepaling van effecten op verkeer en vervoer is gebruik gemaakt van een 

verkeersmodel (het Noord vleugelmodel van hel ingenieursbureau DHV), Hierbij is 

uitgegaan van een vast infrastructuumetwerk op basis van vigerend beleid.Voor de 

modelinput (wonen en werken) is de filisofie achter de modellen ten aanzien van de 

spreiding van wonen en werkgelegenheid bepalend geweest. De modellen verschillen voor 

wat betreft die spreiding. Ten opzichte van het referentiemodel zijn dus geen extra inwoners 

en arbeidsplaatsen toegevoegd. Opgemerkt dient te worden dal de referenliesituatie 

(huidige situatie plus autonome ontwikkelingen) in deze geen reëel model is. Vanuit het 

oogpunt van verstedelijking is hier namelijk sprake van een 'aanplakmodel': het 

doortrekken van het vigerend (verstedelijkings)beleid zonder specifiek rekening te houden 

met ruimtelijke belemmeringen. 

Aanvullende infrastructuurmaatregelen (aanvullend op de autonome ontwikkelingen) zijn 

niet in het verkeersmodel meegenomen. De effecten daarvan op verkeer en vervoer zijn 

daarom niet bepaald. Voor de effecten van aanvullende infrastructuurmaatregelen op 

andere aspecten wordt verwezen naar tabel 5.3. Bij de effecten in tabel 5.2 is geen rekening 

gehouden met aanvullende infrastructuurmaatregelen. 
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Tabel 5.2 

'\' i „ i - ' e c w n w n de modelleniï ie ook 

bovensiaand ksder voor clp uiloano'ïpiinienl 

Water 

Wa te rt ek on/wat er k wa I i l e It 

Waieroveilasi 

Metropolltane Boomlng Groeipool Netwehutad In Voorlopig 

Stedelijkheid Zuidflank Almere het Groen Voorkeunmodel 

Walerneulraal bouwen In bestaande kernen 

Invloed uitieglocaties op de waterlaag 

Natuur 

Verandering habitatkwanliteit en -kwalltcll binnen 

PEHS (en Vogel- en Habitatrichllijngebieden} door: 

- Maatregelen voor waier 

- Ruimiebetlag uiiieggebieden 

- Verstoring 

Verandering habitatkwantiteit en -kwaliteit buiten 

PEHS door: 

- Maatregelen voor water 

- Ruimtebeslag uit leg ge bieden 

• Verstoring _ ^ _ ^ 

Toe/afnarne versnippering door: 

- Maatregelen voor water 

- Toename mobiliteit 

- Ruimtebeslag ullleggebieden 

*** . _ . J — . 
O I 

O 

Verkeer en vervoer 

Vervoersvraag • •.- . . . -. 
Aandeel OV . . . • • • 

KetenmobillteH 0 • 0 * • 
Gebruik netwerk . .. 
Transportveiligheid . . 

- • 
. . . 

Knelpunten • . . . — 
Woonmil i tu 

Ditterentiallewoonmllieut ** + • * + • • • • 

Segregatie 0 + • + 4- • • • 

Leefmilieu 

Toe/afname verstoring (geluid/ geur) • - a 0 

Toe/afname externe veiligheid . 0 _ 0 

Omvang en kwaliteit recreatie +• * ** 0 ** 
landschap en cuhuurhistorie 

Ruimlebesfag uitieglocaties in buitengebieden 0 - .-- — 
Behoud openheid van het gebied als gevolg van: 

- Verstedelijking 0 

Effect op Identileil buitengebied als gevolg van: 

- Maatregelen voor water 

- Ontwikkeling landschapsparken 

- Verstedelijking 

• • • 

0 

* * • 

0 

* 

Invloed op cultuurhistorische waardevolle gebieden 

en gebouwen a.g.v.: 

- Maatregelen voor water 

- Verstedelijking 0 

* 
0 

• 

0 

• 

0 

Economie ) 

Differentiatie 

kwaliteit werkmllleui 

0 ** • + •+ • • * 1 
• 
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Metropol lUM Boomlng Groeipool Netwerkitad In Voorlopig 

StedeliikheKf Zuldflank Almere het Groen Voorkeunmodel 

Aanbod aanirekkelijke woonmilieui voor 

Internationaal bedrijhieven 

Ontwikkelingsmogelijkheden malnporti {Schiphol, 

NZKG) 

Werkgelegenheid 

Ruimtebeslag voor gangbare landbouw 

Mogelijkheden voor duunsme landbouw (incl 

natuurbeheer) _ _ 

fiobuustheid 

Fleiibiliteit: 

- Male waarin inodellen andere dan vooniene 

ontwikkelingen kunnen accornmoderen 

- Mogelijkheden voor verdere groei na 2020 

Kwetsbaarheid: 

• Zicht op tinancieting* 

• Stuurbaarheid 

* O ^ gef n indicatie berekend van verwervingskoMen voor wonen, lAngeiien het om binnenstedelijke veidïchring gaal; 1 = meeile zkhl op ftnanciering, 4 • 

minste zicht op linAnciermg 

In tabel 5.3 z i jn d e (m i l ieu )e f /ec ten v a n de a a n v u l l e n d e maa t rege len v o o r i n f r a s t r u c t u u r 

( i n f r a s l r u c l u u r o p t i e s ) pe r m o d e l w e e r g e g e v e n . H e t bet re f t een eerste aanzet v a n 

maa t rege len pe r m o d e l (zie o o k pa rag raa f 4.1.3). I n d i e n een o f meer maa t rege len w o r d e n 

g e n o m e n , d i e n t me t de g e n o e m d e ef fecten r e k e n i n g te w o r d e n g e h o u d e n . 

+ 
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Tabel 5.3  

EHecten « r s l e aanzet aanvullende infrastructuurmaat'egelen op basis van de fesullaien van hel 

verl-epi'^niiTlpl c" dp fiio'.nlip ^rhipr rln rnnrlplleri f^ip ook ondeistsand kade' en paragiaaf 4 1 3) 

Maatregelen intraitructuur <Mllleu)ef(ecien 

Luchthavenspoö' Amsierdam 

Luchihavenipoor Haarlem 

Rondje Randstad Binnenring 

Rondje Randstad Buitenring 

Ijmeerlijn 

Noord-Zuidlijn doortrekken naar 

Schiphol 

Zui dia ngem-oost Weesp 

Zuidtangenl BoltenlIJn 

Noord-Zuid lijn Purmerend 

Toename geluiöshmder en ba'fierewerking weidevogelgebied en 

woongebied (treedt al op in huidige situalie). 

Nieuwe doorsnijding open tandschap en agrarisch gebied. 

Toename geluidshinder en barrietewerking van natuur-, retreatie- en 

woongebieden (treedt al op In huidige situatie). 

Toename geluidshinder en barrlerewerking van natuur-, recreatie- en 

woongebieden (treedt alop 'n huidige situatie}. 

Toename geluidshinder en barrlerewerking van natuur., recreatie- en 

woongebieden (treedi al op in huidige situatie). 

Ruimtebeslag, geluidshinder, visuele hinder en barrlerewerking. Het 

betreft natuurgebieden, landschap en recreatiegebieden. 

Mogelijk toename geluidshinder en barrlerewerking voo' natuui en 

bewonsrt langs lijn 

Beireffende modellen 

Melropolilane Stedelijkheid 

Boonning Zuidflank 

Netwerkstad In het Groen 

Metropolilane Stedelijkheid 

flooming Zuidflank 

Groeipool Almere 

Uelropolitane Stedelijkheid 

Eitra geluidshinder, visuete hinder en barrlerewerking op 

natuurgebieden en gebied van de Unesco-wefelderlgoedlitst 

Toename geluidshinder voor bewoners langs de lijn. 

Booming Zuidflank 

Groeipool Almece 

VooflopIgVoorkeursmodel 

Groeipool Almere 

Groeipool Almere 

Netwerkstad in hel Groen 

Voorlopig Voorkeurimodej_ 

Booming Zuidflank 

Noord-Zuidlijn Zaanstad 

Ruimtebeslag waardevolle natuur- en landschapsgebieden, toename 

geluidshinder, bairièrewerking en visuele hinder. 

Mogelijk toename geluidshinder voor bewoners langs lijn. 

Noord-Zuidlijn Schiphol-

Amstelveen 

Doorsnijding en verstoring (geluld) halfopen landschap, ecologische 

verbindlngsione en deel stedelijk gebied. ^ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ 

Amstelveen-Ulthoomlijn 

Llghlrail Haarlem-IJmuiden 

Llghlrall Hilversum-Naarden 

Llghlrail Maarlem-Zandvoort 

Verdubbeting spoor Amsterdam-

Almere _ 

Verbinding A6-A9 (ondergronds) 

Verbinding A8-A9 

Omlegging A1 

Doorsnijding PEHS (en open landschap), waardoor getukBhInder en 

barrlerewerking. 

Toename ruimtebeslag en visuele hinder PEHS en BeIvederegebied 

Mogelijk loename bestaande geluidsveisloring natuur, landschap 

(visuele hinder) en woongebieden en dooisnijding delen van de PEHS 

(ruimtebeslag) 

Mogelijk loename geluidshinder en barrietewerking (mei name voor 

dieren) 

Ejctra aantasting PEHS. Vogelrichtlijngebieden en van Stelling van 

Amsterdam (ruimtebeslag, visuele hinder, geluidshinder) 

Ruimtebeslag op natuur en landschap (tijdens de uitvoering) 

Mogelijk verstoring op (gron d)wat e rhu is houding 

Negatieve effecten ten aanilen van de transportveilighelct (externe 

veiligheid) 

Doorsnijding PEHS en recreatiegebied (ruimtebeslag en 

geluidshinder). 

Aaniastig natuuren landschap (PEHS, Vogel-en Habltatrlchtlljngebled 

en Stelling van Amsterdam); ruimtebeslag, visuele hinder en 

geluidshinder. 

Booming Zuidflank 

VoorlopigVoorkeursmodel 

Metropolilane Stedelijkheid 

Metro polltane Stedelijkheid 

Booming Zuidtlank 

Groeipool Almere 

Netwerkstad In hel Groen 

VoorlopigVoorkeursmodel 

Metropolilane Stedelijkheid 

Booming Zuidflank 

Booming Zuidflank 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Metropolilane Stedelijkheid 

Voorlopig Voorkeu'smodel 

Meiropolltane Stedelijkheid 

Groeipool Almere 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Metropolilane Sledelijkheid 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Metropolilane Stedelijkheid 

Booming Zuidflank 

Groeipool Almere 

Netwerkstad in hel Groen 

VoorlopigVoorkeursmodel_ 

Metropolilane Stedelijkheid 

Netwerkstad In het Groen 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Metropolilane Stedelijkheid 

Groeipool Almere 

Netwerksiad In het Groen 

Voorlopig Voorkeursmodel 
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Algemene effecten van aanvullende ïnfrastnictuurmaatregelen 

Effecten van aanvullende infrastructuurmaatregelen op de waterhuishouding zijn moeilijk 

in te schatten, aangezien daartoe meer informatie nodig is over de wijze waarop de 

maatregelen worden uitgevoerd (met name de verticale ligging). Er is ook niet voldoende 

informatie beschikbaar om de effecten van afzonderlijke infrastructuurmaatregelen op 

verkeer en vervoer te bepalen. Dergelijke effecten hangen onder meer af van de wijze 

waarop de maatregelen worden uitgevoerd. En omdat er geen uitspraken zijn gedaan over 

de vormgeving van de infrastructuurmaatregelen, kan er slechts in globale zin iets worden 

gezegd over de robuustheid van die maatregelen (flexibiliteit en kwetsbaarheid). 

De flexibiliteit van infrastructuur hangt af van de breedte en de mate waarin extra vervoer 

kan worden opgevangen. Hoe breder de infrastructuur, hoe flexibeler vaak kan worden 

gereageerd op veranderingen in het vervoersaanbod. Bij kwetsbaarheid wordt onderscheid 

gemaakt naar "zicht op financiering" en "stuurbaarheid". Voor het eerste wordt verwezen 

naar paragraaf 6.10, waar infrastructuurmaatregelen in 5 categorieën voor koslen zijn 

ingedeeld. Bovendien geldt, hoe meer infrastructuurmaatregelen in een model zijn 

opgenomen, hoe hoger de kosten. Van "stuurbaarheid" kan worden gezegd dat 

infrastructuurmaatregelen op rijksniveau (rijkswegen en bepaalde ra il verbind in gen) 

moeilijker zijn te Sturen dan maatregelen op provinciaal niveau. 

Voor het aspect economie geldt in zijn algemeenheid dat er positieve effecten optreden 

indien infrastructuurmaatregelen ertoe leiden dat gebieden beter bereikbaar worden. Een 

betere bereikbaarheid kan namelijk een positieve invloed hebben op het economisch 

vestigingklimaat. Daarentegen moet worden b>edacht dat nieuwe infrastructuur kan leiden 

tot ruimtebeslag op landbouwgebieden, wat weer negatief voor de economie is. Om een 

volledig beeld van het totale effect van aanvullende infrastructuurmaatregelen op de 

economie te verkrijgen, is aanvullend onderzoek nodig. 

5.2_ VERGELIJKING PER ASPECT 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillen in effecten per aspect tussen de diverse 

modellen. Voor die criteria waar de modellen gelijk voor scoren, is niet verder ingegaan op 

de effecten. Daarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

Tabel 5.4 

Effecten op water 

Verschillen voor water 

In de onderstaande tabel zijn de effectscores voor de verschillende criteria van het aspect 

waterhuishouding weergegeven. 

Criterium 
Metropolitane 

Stedell]kheld 

Booming 

Zuldflank 

Groeipool 

Almere 

Netwerkit»d 

in t>et Groen 

Voorlopig 

Voorkeunmodel 

Wate rt e k ort/m alerkwalitelt • • • 1 *** • • • +++ j *** i 
Waieroverlsit • • • • + t *** • • * ' *+* 
Waterneuiraal bouwen <n . . . ; 

• 0 -
b«taande kernen 

Invloed uiIleglocallK op de 

wateriaag 

In het plangebied treden er knelpunten op als watertekort (slechte walerkwaliteit) en 

wateroverlast. Om deze knelpunten op te lossen worden maatregelen voor water voorzien, 

zoals zockgebicden voor walerberging (voorraadbeheer, scizoensberglng, 
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calamiteitenberging en piekberging). De maatregelen zijn in alle modellen gelijk. Bij de 

effect beschrijving is ervan uitgegaan dal de watermaat regelen voldoende zijn om relatief 

grote positieve effecten te hebben op het watertekort/waterkwaliteit en de wateroverlast. 

Daarom is voor alle modellen de effectscore "+++" in tabel 5.4 opgenomen. Wel moet 

worden opgemerkt dat naar vewachting in bepaalde jaren nog steeds water nodig zal zijn 

uit hel Ijsselmeer. Daarom is een verbinding van het Ijsselmeer naar de tussenboczem in de 

modellen opgenomen. 

Verschillen in effecten ten aanzien van het aspect water zijn er alleen voor wat betreft de 

criteria watemeutraal bouwen in bestaande kemen en de invloed van nieuwe uitleg locaties 

op de waterlaag. 

Bij het criterium watemeutraal bouwen is gekeken in hoeverre het mogelijk is te voldoen 

aan hel richtinggevende open waterpercentage van 11 %. Hel gaal daarbij alleen om 

beslaande kernen, omdat ervan wordt uitgegaan dat aan het open waterpercenlage van 11% 

in nieuwe uitleg locaties kan worden voldaan. Omdat de woningdichtheid van bestaande 

kemen in het model Metropolitane Stedelijkheid hel hoogst is (5%), is hier de grootste kans 

dat er niet volledig kan worden voldaan aan de voorwaarde van watemeutraal bouwen. In 

Netwerkstad in het Groen is de won ing dichtheid het laagst {0.5 %) en wordt verwacht dat er 

watemeutraal gebouwd kan worden. De dichtheid van de overige modellen ligt rond de 2 

tol 3%. 

De invloed van uitleg locaties op de waterlaag wordt bepaald door de combinatie van de 

functies wonen/werken en water. Wanneer nieuwe uitleglocaties zijn voorzien in gebieden 

waar watermaatregelen worden getroffen of gebieden mei een belangrijke waarde voor 

water (waterwingebieden e,d,), neemt de kans toe dat er negatieve effecten op water 

optreden, zoals verontreinigingen door afspoeling of verminderde bergingscapacileit. Dit 

word t als negatief effect bestempeld. 

Daarbij geldt, hoe groter de dichtheid van nieuwe uitleglocaties , hoe negatiever hel effect. 

In de modellen Metropolitane Stedelijkheid en Groeipool Almere is geen nieuwe 

stedelijkheid gecombineerd met maatregelen voor water. In het model Groeipool Almere 

vindt echter wel ruimtebeslag plaats op een waterwingebied, In hel model Booming 

Zuidflank is sprake van een aanzienlijke verdichting in gebieden voor voorraadbeheer 

en/of piekberging en van ruimtebeslag op een waterwingebied bij Almere (effect " — " ) . In 

de modellen Netwerkstad in het Groen en het Voorlopig Voorkeurs model treedt dit effect 

ook op, zij het in mindere male ("- -" in Netwerkstad in het Groen en "-" in het Voorlopig 

Voorkeursmodel). 
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Verschillen voor natuur 

In de onderstaande tabel zijn de effectscores voor de verschillende criteria voor het aspect 

natuur weergegeven. 

Tabet 5.5 

Effecten op natuur 
Criterium 

Metropol ltan« Boomlng Groeipool Netwerlut^ 

Stedelijkheid Zuidflank Almere In het Groen 

Voorlopig 

Voorlieurt-

Verandering habitat kwantiteit en -

kwaliteit binnen PEHS (en Vogel

en Habllatrkhtlijngebieden) door: 

• maatregelen voor water ++ ++ ++ ** ** 
- ruimtebeilag 0 -- - ... 
- verstoring - -- - -. 
Verandering habitatkwanlilelt er«-

-
1 1 

1 
kwaliteit bulten PEHS door: 

- maatregelen voor water • • +• ++ *+ • • 

- tuimiebeiiag 0 0 D 0 0 
- verstoring - + " 0 

r 
• 0 1 

Toe/afname versnippering 
+ " 0 

r 
• 

- maatregelen voor water • + + • *•- ** • • 

- toename rnobilileit - • - -
• • 

--
- door rulmtet>eslag - • • . --

De effecten van de watermaafregelen op natuur zijn voor alle modellen gelijk. De 

verschillen doen zich voor ten aanzien van ruimtebeslag (binnen de PEHS en Vogel- en 

Habitatrichtlijngcbieden), verstoring en toename van de mobiliteit. 

Ruimtebeslag binnen de PEHS (en Vogel- en Habitalrichtlijngebieden) is in de modellen 

Netwerkstad in het Groen en het Voorlopig Voorkeursmodel het grootst (ca 1100 tot 1300 

ha). Het ruimtebeslag in Melropoli lane Stedelijkheid is relatief gering (ca 20 ha). Hel 

ruimtebeslag in de overige twee modellen ligt hier tussenin (ca 300 lot 800 ha). 

Verstoring door geluid neemt in de modellen Metropolitane Stedelijkheid en Groeip>ool 

Almere het minst toe (3 lot 4%) ("-" t.o.v. "- - " ) . Overige verschillen ten aanzien van 

verstoring zijn er tussen het model Netwerkstad In hel Groen en de andere modellen. In 

Netwerkstad in het Groen wordt namelijk verwacht dat verstoring door recreatie niel of 

nauwelijks optreedt. De veronderstelling is immers dat de recreatieve behoefte in d i t model 

in het bijzonder wordt opgevangen in de directe woonomgeving. De verschillen hebben 

zowel betrekking op gebieden binnen de PEHS (en Vogel- en Habitatrichlli jngebieden) als 

daarbuiten. 

Door een toename van de mobil iteit wordt ook een toename van de versnippering verwacht. 

In de modellen Metropolitane Stedelijkheid en Groeipool Almere is d i l effect het minst (zie 

ook onder verkeer en vervoer). 

In alle modellen treedt versnippering door ruimtebeslag van bedrijventerreinen in "He l 

Nieuwe IJ" op. In alle modellen behalve in het model Metropolitane Stedelijkheid treedt 

bovendien ruimtebeslag op ecologische verbindingszones op. 
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Tabel 5,6  

Effecten op lardsctiap en 

cultuurhistorie 

Verschillen landschap en cultuurhistorie 

In de onderstaande tabel zijn de effectscores voor de verschillende criteria voor het aspect 

landschap en cultuurhistorie weergegeven. 

Metropolitane Booming Groeipol Netwerkitsd 
Voorlopig 

Oiterlum 
Stedelijkheid Zuidflank Almere In het Groen 

Voorxeurv 

model 

Ruimtebeslag nieuwe woon- en 1 " - . . . --
werkgebieden in buitengebieden 

Behoud openheid van hel gebied a.g.v. 0 - . - , --
verstedelijking 

Effect op identiteit buitengebied: -i 
1 

- maatregelen voor water 1 * • + • * 
- ontwikkeling landschapsparken 1 + • • + • + 0 +• 

- verstedelijking 0 . . . --
nvloed op cultuurhistorisch 1 

waardevolle gebieden en gebouwen: 

- maatregelen vooi water • + • + + 
- verstedelijking 0 0 0 -- 0 

Netwerkstad in hel groen heeft het grootste (6190 ha) en Metropolitane Stedelijkheid het 

kleinste (420 ha) ruimtebeslag als gevolg van nieuwe uitleglocalies in het buitengebied (zie 

ook tabel 4.17), Daarmee samenhangend wordt bij Netwerkstad in het Groen de openheid 

door nieuwe stedelijkheid het sterkst aangetast en bij Metropolitane Stedelijkheid is deze 

nihil. De overige modellen hebben een effectscore die hier tussenin iigt. Op sommige 

plaatsen waar nieuwe uitleglocaties zijn voorzien is overigens in de referontiesituatie al 

sprake van verdichting. 

De maatregelen voor water hebben in alle modellen hetzelfde effect op de identiteit van het 

buitengebied. De modellen verschillen voor wat betreft de ontwikkeling van 

landschapsparken (zie de afbeeldingen 4,6 t /m 4,10), Hel model Metropolitane Stedelijkheid 

ontwikkelt de meeste landschapsparken: Kustgebied, Waterland en Groene Hart (+++). In 

Netwerkstad in het Groen worden helemaal geen landschapsparken ontwikkeld (0). In het 

model Booming Zuidflank worden in het zuiden landschapsparken ontwikkeld {++), terwijl 

Groeipool Almere alleen uitgaat van de ontwikkeling van een groene wateras bestaande ui! 

het Noordzeekanaal en aanliggende groene polders naar het IJmeer (+), Er zijn ook 

verschillen tussen de modellen ten aanzien van het effect op de identiteit van het 

buitengebied als gevolg van nieuwe uitleglocaties. Het model Metropolitane Stedelijkheid 

leidt in het buitengebied nauwelijks tot ruimtebeslag van woon- of werkgebieden (0), In 

Booming Zuidflank leidt nieuwe stedelijkheid tot aantasting van onder andere de 

waardevolle binnenduinrand (—), In de overige modellen is het effect geringer dan in het 

model Booming Zuidflank, 

Voor cultuurhistorie geldt dal er alleen verschillen zijn tussen de modellen als gevolg van 

nieuwe uitleglocaties. Verstedelijking leidt in het model Netwerkstad in het Groen namelijk 

tot aantasting van cultuurhistorisch waardevol gebied in Kennemerland (Belvedèregebied). 
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Tabel 5.7 

Effecten op verkeef en vervoer 

Verschillen voor verkeer en vervoer 

In de onderstaande tabel zijn de effectscores voor de verschillende criteria voor het aspect 

verkeer en vervoer weergegeven. 

Metropol itane Booming Groeipool tVetwerkstad Voorlopig 
cmerium Stedelijkheid Zuldflank Almere In het Groen Voorfceunmodel 

(cluster B) (cliKterA) (cluster B} (duiter A) (cluster A) 

Vervoefsvraag 

Aandeel OV 

Ketenmobilileit 

Gebruik netwerk 

Transportveiligheid 

Knelpunten 

De modellen Booming Zuidflank, Netwerkstad in het Groen en het Voorlopig 

Voorkeursmodel (hierna genoemd cluster A) hebben grofweg dezelfde effecten. Het betreft 

modellen waarbij gespreide woonlocaties en geconcentreerde werklocaties voorkomen. Ook 

de modellen Metropolitane Stedelijkheid en Groeipool Almere (hierna genoemd cluster B) 

hebben grofweg dezelfde effecten. Deze modellen gaan uit van een clustering van de woon-

en werkfunctie. 

In de modellen in cluster A is er geen regionaal evenwicht tussen het aantal arbeidsplaatsen 

en de beroepsbevolking. Hel aantal voertuigkilometers (de vervoersvraag) stijgt hier met ca 

7 tot 9 % len opzichte van de referentiesiatuatie. Bij cluster B is er meer evenwicht tussen 

arbeidsplaatsen en woonlocaties. Het aantal voertuig kilometers stijgt hier met ca 3 tot 4 %. 

In cluster A stijgt het aantal reizigerskilometers voor OV met 3 tot 4 % als gevolg van een 

grotere gemiddelde ritafstand (negatief effect). De oorzaak wordt gezocht in de spreiding 

tussen wonen en werken. De ritafstanden in cluster B nemen minder toe (het aantal 

reizigerskilometers stijgt met 2%). Dit omdat wonen en werken geclusterd zijn. 

De modellen in cluster A bieden goede mogelijkheden voor ketenmobilileit. De groei van 

het aantal arbeidsplaatsen is geconcentreerd in enkele locaties die goed ontsloten kunnen 

worden middels collectief vervoer. De modellen uit cluster B hebben geen uitgesproken 

voor* of nadelen ten aanzien van ketenmobiliteit. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij 

een goede kwaliteit van openbaar vervoer en van fiets, ketenmobiliteit als extra alternatief 

minder noodzakelijk is. Vanwege de clustering van wonen en werken vormt de fiets bij deze 

modellen vaak een goed alternatief. 

Bij cluster A neemt vooral de intensiteit op het onderliggende wegennet toe. Het gaal hierbij 

met name om de lokale wegen ten zuiden van de A9 in de omgeving van Amstelveen, 

Aalsmeer en Haarlemmermeer. Op het onderliggend wegennet neemt de intensiteit meer 

toe dan op het hoofdwegennet. In cluster B neemt de intensiteit op het onderliggende 

wegennet veel minder toe dan in cluster A. De toename van de intensiteit op het 

hoofdwegennet is ongeveer gelijk aan de toename op het onderliggende wegennet. Cluster 

A scoort daarom minder goed voor onderliggend wegennet dan cluster B. 

De verkeersintensiteit neemt in cluster A sterk toe ten opzichte van de referentiesituatie (op 

het totale wegermet met circa 8 % en op het onderliggend met circa 14 %). Hierdoor neemt 
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de verkeersveiligheid af. Bij cluster B neemt de intensiteit met minder dan de helfl van de 

modellen in cluster A toe. De toename neemt hier op het onderliggende wegennet en het 

hoofdwegennet ongeveer evenveel toe. De situatie voor de verkeersveiligheid is daarom bij 

deze modellen aanmerkelijk gunstiger dan bij cluster A. 

Tabel 5.8 

Effecien op woonmilieu 

De knelpunten nemen in cluster A meer toe dan in cluster B, In cluster A ontstaan extra 

knelpunten op de A4 (Den Haag richting Hoofddorp/Aalsmeer), A8 richting AIO, A9 

tussen A2 en A4 en de A2 voor de aansluiting op de A9, Ook het onderliggend wegennet in 

de regio Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmer raakt in cluster A naar verwachting 

overbelast. 

Het aantal voertuigverllesuren neem in cluster A ten opzicht van de referentiesiluatie toe 

met 30-40% op wegvakken. In cluster B is dit 10 lot 20%. 

Verschillen voor woonmilieu 

In de onderstaande tabel zijn de effectscores voor de verschillende criteria voor het aspect 

woonmilieu weergegeven. 

Metropotnane Booming Groeipool Netwerlutad Voorlopig 

Stedelijkheid Zuidflank Almere in het Groen Voorteunmodel 

Olffefentifllie vsioonmlileus 

Segregatie 

Heus *» • • • ** • *+ 

0 +* * 4 ' 

1 
*+* 

Tab«l 5.9 

Alle modellen scoren gunstig voor het criterium differentiatie van woonmilieus. Hel 

Voorlopig Voorkeurs model scoort het beste, omdat in dit model de meeste variatie in 

woonmilieus zit. 

De kans op segregatie wordt in het Voorlopig Voorkeurs model het kleinsl geacht (positieve 

score). In dit model wordt voorzien in een toename van woonmilieus voor zowel de lagere 

(bui ten centrum) als de hogere inkomensgroepen (centrumstedelijk en groenstedelijk). De 

kans op verdringing van de woningmarkt en van deze bevolkingsgroepen zal dus 

vermoedelijk gering zijn. Bovendien wordt voorzien in de behoefte van zowel 

alleenstaanden en tweeverdieners zonder kinderen, als van huishoudens met kinderen. 

Verschillen voor leefmilieu 

In de onderstaande tabel zijn de effectscores voor de verschillende criteria voor het aspect 

leefmilieu weergegeven. 

Effecien op leefmilieu Qiterla 
Metropoiltane 

Stedelijkheid 

Booming 

Zuidflank 

Groeipool 

Almcre 

Netwerlutad 

In het Groen 

Voorlopig 

Voorteunmodel 

Verstoring (geluld en geur} 0 0 

Eitïrna veiligheid - 0 . 0 

Effect op 

recreatiegebieden 

++ 

1 
1 4 

_ i 1 

0 ; 
1 

Het verschil in effectscores tussen de modellen zit voor verstoring met name in de toe- of 

afname van de vervoersvraag per model (geluidsverstoring). In de modellen Booming 

Zuidflank, Netwerkstad in het Groen en in het Voorlopig Voorkeursmodel is de 

vervoersvraag het grootst (negatieO- Daarnaast is er een verschuiving van havengebonden 

bedrijven in Amsterdam in westelijke richting in hel model Metropolitane Stedelijkheid en 

het Voorlopig Voorkeursmodel. Hierdoor kan eventuele hinder die daar in de 
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Tabel 5.10 

Effecten economie 

referentiesituatie optreedt afnemen (posilieO- Verder is voor het model Metropolitane 

Stedelijkheid de kans groot dat bij verdichting in de bestaande stad meer woningen binnen 

de bestaande hindercontouren zullen vallen. 

Omdat de contouren voor externe veiligheid veelal vrijwel parallel liggen aan de contouren 

van geluid en geur, is het verschil in effecten zoals beschreven bij verstoring. 

Het effect op recreatiegebieden wordt bepaald door de afstand van recreatiegebieden tot 

woongebieden, het ruimtebeslag op het buitengebied {eventueel van belang voor receatie) 

en de ontwikkeling van landschapsparken. 

De afstand tot recreatiegebieden in Noord-Holland Zuid (bijvoorbeeld de duinen en 

Waterland) verschilt in het model Groeipool Almere van de andere modellen. In dit model 

kan wel een verschuiving optreden in recreatieve gedragspatronen (bijvoorbeeld 

verschuiving van recreatie aan zee naar waterrecreatie aan de Randmeren). 

Voor ruimtebeslag op buitengebieden geldt dat het model Metropolitane Stedelijkheid 

nauwelijks tot ruimtebeslag leidt, In het model Booming Zuidflank wordt daarentegen door 

nieuwe verstedelijking op diverse plaatsen buitengebied aangetast. Hel Voorlopig 

Voorkeursmodel leidt tot aantasting van de binnenduinrand (ten zuiden en noorden van 

Haarlem) en gebieden in de Boven kerkerpolder. In hel model Groeipool Almere vindt 

ruimtebeslag plaats in het voor recreatie belangrijke IJ. Netwerkstad in het Groen leidt 

verspreid in het gebied tot veel ruimtebeslag. 

In hel model Metropoiilane Stedelijkheid wordt veel geïnvesteerd in recreatie en groen rond 

de stad en in hel verbinden van bestaande groengebieden tot een regionaal parksystcem. In 

het model Booming Zuid flank wordt tussen Amstelveen en Amsterdam Zuidoost 

(Amstelscheg) een extra impuls aan groenontwikkeling gegeven met mogelijkheden voor 

recreatief medegebruik. Ook wordt geïnvesteerd in het uitbreiden van de regionale 

groenstructuur in het zuiden van de regio (park van de 21' eeuw en tussenboezem). Deze 

investering lijkt op die in het Voorlopig Voorkeursmodel- In de modellen Groeipool Almere 

en Netwerkstad in het Groen wordt relatief weinig geïnvesteerd in groen. 

Verschillen economie 

[n de onderstaande tabel zijn de effectscores voor de verschillende criteria voor het aspect 

economie weergegeven. 

Criterium 

Differentiatie 

I(w3lileit werkmilieui 

Metropolitane Booming Groeipool Netwerkstad Voorlopig 

Stedelllklield Zuidflank Almere In tiet groen voorkeunmodel 

Aanbod aantrekkettjke 

woonmiiieusvoor 

! InlErnationaa! bedfijts leven 

r 
Ontwikkelingimogelijkheden 
mainports 

We rkgelegenheid 

Hui mie beslag gangbare 

landbouw 

Mogelijkheden voor duurzame 

landbouw (inel. natuurbeheer) 

0 ++ ++ •• +** 

•+ •+ + ••• ••• 

+ •+ + *• •M> ' 
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In de modellen Booming Zuidf lank, Netwerk in het Groen en het Voorlopig 

Voorkeursmodel wordt op verschillende locaties de mogelijkheid geboden voor de 

ontwikkel ing van bedrijventerreinen. In het rnodel Groeipool Almere wordt uitgegaan van 

meer dan 1.000 ha voor nieuwe bedrijventerreinen. Plaatselijk biedt dat de mogelijkheid 

voor differentiatie van werkmilieus. Het model Metropolitane Stedelijkheid geeft geen 

ruimte voor bedrijventerreinen op nieuwe locaties. Er wordt uitgegaan van een grote inzet 

op intensivering en verdichting van bestaande bedrijventerreinen en van toekomstige 

terreinen die in de pijpli jn zitten. Een belangrijk element in dit model is dus dat er weinig 

ruimte wordt geboden voor de ontwikkel ing van bedrijventerreinen. Dat betekent ook dat 

differentiatie van werkmil ieus zal moeten gerealiseerd door uitplaatsing van bedrijven naar 

buiten de regio, herplaatsing van bedrijven in de regio en op basis van de levenscyclus van 

bedrijven. De kans op verdere differentiatie van bedrijventerreinen in de regio is gering. 

Met uitzondering van Groeipool Almere bieden de modellen aantrekkelijke woonmilieus 

voor het internationale bedrijfsleven. Groeipool Almere biedt hel meest volledige aantJod 

(zowel centrumsledelijk als groenstedelijk). Het model ligt echter op Rrote afstand tot "Het 

Nieuwe IJ", wat voor het internationaal zakelijke bedrijfsleven minder interessant is. 

In de modellen zijn de verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen 

in het Noordzeekanaalgebied - los van de ontwikkel ingen binnen "Het Nieuwe IJ"- niet 

echt groot. Voor de ontwikkel ing van Schiphol zijn er in een aantal modellen meer 

mogelijkheden. Booming Zuidf lank, Netwerkstad in het Groen en Voorlopig 

Voorkeursmodel voorzien (naast de mogelijkheden voor bedrijventerreinen in "Het Nieuwe 

IJ" ) in een aantal zoeklocaties voor de ontwikkel ing van bedrijvigheid in de nabijheid van 

Schiphol {Haarlemmermeer-west en de Boven kerkerpol der). 

De hoge verhouding tussen het aantal inwoners en werkers in Almere zal in het model 

Booming Zuidf lank verder toenemen, In de modellen Groeipool Almere en Netwerkstad in 

het Groen is deze onbalans het kleinst- De grote nieuwe locaties die in deze modellen bij 

Almere worden voorzien, veronderstellen veel werkgelegenheid. In Voorlopig 

Voorkeursmodel wordt voor de meeste gebieden een positief effect bereikt, zij het dat dit 

effect per regio minder sterk is dan in de andere modellen. 

Voor de beschikbaarheid van gronden voor de gangbare landbouw is het model 

Metropolitane Stedelijkheid het meest gunstig. Netwerkstad in het Groen legt een relatief 

groot beslag op het beschikbare areaal aan landbouwgronden. Een soortgelijk effect treedt 

op bij het Voorlopig Voorkeurs model en Booming Zuidf lank, zij het in mindere mate 

(compacte verstedelijking). 

Ten aanzien van duurzame landbouw scoort MetropoÜtane Stedelijkheid het meest gunstig. 

Dit omdat in de modellen Booming Zuidf lank, Netwerkstad in het Groen en hel Voorlopig 

Voorkeursmodel zowel L immen, de Bloemendalerpolder als de Bovenkerkerpolder voor 

verstedelijking in aanmerking komen. Dit zijn met name gebieden waar agrariërs zouden 

kunnen optreden als beheerder van natuur en landschap. Het zijn gebieden waar het water 

een agrarische- en natuurfunctie heeft. 
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Tabel S.11 

Verschillen in robuustheid 

In de onderstaande label zijn de effectscores voor de verschillende criteria voor het aspect 

robuustheid weergegeven. 

Effecten op robuustheid 
Metropolitane Booming Groeipool Netwerkiud In 

Stedelljkhdct Zuldflank Almere het Groen 

Voorlopig 

Voorkeursmodel 

Flexibllileil 

Mate waarin modellen 

andere dan voorziene 

ontwikkelingen kunnen 
accommoderen 

Mogelijkheden voor 
verdeie groei na 201Q 

Kwetsbaarheid 

Zicht op financiering^ 

Stuurbaarheid 
I 4 

• O = geen indicatie berekend \\i\ verwcr\'ingskosten voor wonen, aangezien hel om birutensledelijke vcrdictiling gMl; 

1 - meeste zicht op financiering, 4 ^ minslr lichl op (inancieiing 

Het aspect robuustheid heeft betrekking op flexibiliteit en kwetsbaarheid van de modellen. 

Bij flexibiliteit gaat het om de male waarin de modellen bestand zijn legen onverwachte en 

onvoorziene veranderingen. Flexibiliteit heeft daarnaast betrekking op de mogelijkheid voor 

verdere groei (bijvoorbeeld van de bevolking) binnen de modellen na 2020. 

Bij kwetsbaarheid gaat het om zicht op financiering om de maatregelen uit de modellen te 

realiseren. Kwetsbaarheid heeft daarnaast te maken met de mate waarin ontwikkel ingen 

door de provincie zijn te sturen. 

Onvoorziene ontwikkelingen 

Andere dan voorziene ontwikkel ingen kunnen betrekking hebben op wijzigingen len 

aanzien van de demografie, gedragspatronen en de economie. 

De ruimtebehoefte voor wonen neemt naar verwachting in de toekomst toe, onder andere 

door een stijgende bevolkingsgroei. Hoe groter de bevolkingsgroei, hoe groter de 

ruimtebehoefte. Van alle modellen voorziet het model Netwerkstad in het Groen in de 

meeste ruimte voor wonen (meest flexibel) en het model Metropolitane Stedelijkheid in de 

minste ruimte (minst flexibel) (zie tabel 5.12). 

Indien mensen in de toekomst ruimer wi l len wonen dan voorzien (wi jz iging 

gedragspatroon), kan een model dat uitgaat van weinig herstructurering (en centrum 

stedelijk wonen) en veel woningbouw buiten de regio, daar beter op inspelen. Dit is het 

geval in de modellen Netwerkstad in het Groen en Groeipool Almere. Het Voorlopig 

Voorkeursmodei kan op dergelijke veranderingen iets minder goed inspelen, het model 

Booming Zuidf lank nog weer minder goed en het model Metropolitane Stad kan er niet 

goed op inspelen (zie tabel 5.12). 

Wanneer andere dan voorziene economische ontwikkel ingen zullen optreden (bijvoorbeeld 

een tegenvallende economie), zal het Model Metropolitane Stedelijkheid daar moeili jk op in 

kunnen spelen. Herstructurering vereist nameli jk hoge investeringen. Ook Booming 

Zuidf lank en in mindere male het Voorlopig Voorkeursmodel vereisen hoge investeringen 

(de ru imledruk in het zuiden van het studiegebied is hoog). Groeipool Almere voorziet in 

veel nieuwe stedelijkheid bij Almere, waar de ruimtedruk relatief laag is. Dit model kan 
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Tabel 5.13 

Mate waarin modellen andere 

dan voorziene ontivikfcelingen 

kunnen accommoderen 

daarmee naar verwachting goed inspelen op bijvoorbeeld een tegenvallende economie. Het 

model Netwerkstad in het Groen scoort iets minder dan Groeipool Almerc (zie 

onderstaande tabel). 

VncHtoplg 

MdropoDun* Boomlng Groeipool N f t i m l u u d VixHfccurv 

SMdtUtUwid ZuMiUnk Akncra InhMGrom m o M InhnGrocn moiM 

t 

I 

O • • • • I • • • . • • 

- - • • I • ' -
— —— 1 — — — — - H • — — • — 

D +* * * * * 

0*mogriliKh« gntwikkthngtn . 

Verir>d«r«nd« g«drjgipd tronen in rclBtit lol 

de ruimte 

V«(ti>d(i*ndt «onomiitfie onlwlttellngen 

TMMl 

Mogelijkheden verdere groei 

Voor de diverse modellen is bepaald wat de potentiële capaciteit is binnen beslaand 

stedelijk gebied en van herstructurering en nieuwe locaties voor wonen en werken (zie tabel 

4.10 en 4-11). De potentiële capaciteit wordt niet volledig benul. Er is dus nog ruimte 

aanwezig. De meeste ruimie is beschikbaar in het model Groeipool Almere, daarna volgen 

Booming Zuidf lank en Netwerkstad in het Groen, Het Voorlopig Voorkeursmodcl scoort 

voor wonen slechter dan Booming Zuidf lank en Netwerkstad in het Groen en voor werken 

beier dan Booming Zuidf lank, maar slechter dan Netwerkstad in het Groen; 

Voorlopig 

Metropollun* Booming Groeipool NeMorkncd Voorliciin-

Sle<tell|kheid Zuidflank Almerr In het Groen model 

CHIIA Uprcileri voor woric*1 

E H U o p K i i f i i ooDi wf rlien_ 

Totdl 

( 

I 

Kwetsbaarheid 

Bij kwetsbaarheid gaat het om financiering en stuurbaarheid. Voor financiering is gekeken 

naar de kosten voor het realiseren van nieuwe uitleglocaties, dus niet naar de kosten van 

herstructurering. Daarom is er geen indicatie van de kosten voor het model Metropolitane 

Stedelijkheid. Booming Zuidf lank brengt naar verwachting de minste kosten met zich mee, 

waarna het Voorlopig Voorkeursmodel volgt. Op de derde plaats in de kosten staat 

Groeipool Almere en Netwerkerstad in het Groen leidt naar verwachting tot de hoogste 

kosten voor het realiseren van nieuwe uitleglocaties. Netwerkstad in het Groen scoort 

daarentegen het beste ten aanzien van de stuurbaarheid. Verspreide locaties zijn naar 

verwachting beter te sturen dan bijvoorbeeld een aantal geconcentreerde locaties (Booming 

Zuidf lank en het Voorlopig Voorkeursmodel). Groeipool Almere is moeili jk te sturen, 

omdat de nieuwe uitleglocaties met name in Flevoland liggen. Bovendien is vergeleken met 

de andere modellen bij het model Groeipool Almere sprake van een forse ontwikkel ing van 

werkgebieden. De regio Schiphol heefi op dit moment echter een grote aantrekkingskracht 

als vestigingsplaats voor bedrijven. Het is dan ook sterk de vraag of de overheid (tegen deze 

tendens in) in staat is zo'n forse impuls r ichting Almere kan realiseren. Ook Metropolilane 

Stedelijkheid is naar verwachting niet goed te sturen, wegens de hoge male van 

herstructurering in de gemeente Amsterdam. 
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5.3 ONTWIKKELING VAN HET MEEST MILIEUVRIENDELIJKE MODEL ( M M M ) 

Als basis voor het Meest Milieuvriendelijk Model (MMM) dient één van de vijf 

in ric hl in gsm ode Hen die in de vorige paragraaf met elkaar zijn vergeleken. Het betreft het 

model dat het beste scoort ten aanzien van: 

• verstoring (hinder door geluid en geur); 

• waardevolle landschappen; 

• ecologische kwaliteit. 

Tabel S.13 

Eftetlen op leefmiiieu 

Onderstaand wordt voor deze punten afzonderlijk toegelicht welk model of welke modellen 

het beste scoort of scoren. Een en ander is gedaan aan de hand van de uitkomsten uil 

paragraaf 5.2 en de effectbeschrijving in hoofdstuk 6 (deel B). Voor het model dat het beste 

scoort is nagegaan of de nog optredende negatieve effecten aan de hand van aanvullende 

maatregelen kunnen worden gemitigeerd (verzachtende maatregelen). 

Verstoring (hinder door geluid en geur) 

In hoofdstuk 6 zijn onder het aspect leefmilieu de effecten bepaald van verstoring op de 

mens (zie onderstaande tabel). Onder verstoring wordt zowel geluidhinder als hinder door 

geur (diverse stoffen) verstaan. 

Metropol ilane Booming Groeipool 

Sted«lllkheld Zuidflank Almere 

Netwertutad In Voorlopig 

hetCroen Voorkeu nmod t\ 

Veritoring (geluid en 

_9«uf) 

Uit de tabel blijkt dat de modellen Groeipool Almere en het Voorlopig Voorkeursmodel het 

beste scoren voor wat betreft hinder. In deze modellen treedt enige verstoring op door een 

toename van de mobiliteit. Deze negatieve effecten kunnen worden beperkt door bij een 

eventuele uitvoering van de modellen de woningbouw zo min mogelijk te realiseren in de 

buurt van hinderbronnen (verkeer, industrie e,d,). Daarnaast kunnen mitigerende 

maatregelen worden getroffen in de sfeer van verschuiving van wegverkeer naar openbaar 

vervoer (stimuleren openbaar vervoer) en toepassing van schonere technieken, 

In het Voorlopig Voorkeursmodel treden ook positieve effecten op als gevolg van een 

verplaatsing van havengebonden bedrijven in Amsterdam naar het westen. 

Mitigerende maatregelen Groeipool Almere en Voorlopig Voorkeursmodel 

• Woningbouwbinnenhindercontourenbeperken; 

• Verschuiving realiseren van autovervoer naar openbaar vervoer (stimuleren openbaar 

vervoer en schonere technieken (mits dit in vergelijking met wegverkeer niet leidt tot 

extra verstoring door bijvoorbeeld geluid)); 

• Toepassing van schonere technieken. 
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Tabel S.14 

Effecten landsctiap en 

cyltuurhisiOFie 

Aantasting van waardevolle landschappen 

In hoofdstuk 6 zijn de effecten op landschap beschreven. De effectscores zijn in 

onderstaande tabel opgenomen. 

Criterium 

Ruimtebeslag nieuw? woon- en 

werkgebieden in buitengebieden 

Behoud openheid van het gebied «g.v.: 

verstedelijking ^____ 

Metropolitane Boomlng 

Steddijktield 

Elf eet op idenliteit buitengebied a.g.v: 

- maatregelen voor water 

- ontwikkeling landschapsparken 

- verstedelijking 

Invloed op cultuurhistorlsct) waardevolle 

gebieden en gebouwen a.g.v,; 

- maatregelen voor water 

- verstedelijking _ _ ^ 

• 
+++ 

O 

Zuldflank 

Groeipool Netwerkstad 

Almere In het Groen 

Voorlopig 

Voorfceun-

• 

++ 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het model Metropolitane Stedelijkheid het beste scoort 

voor wat betreft de effecten op landschap. Dit model leidt immers nauwelijks tot 

ruimtebeslag in het buitengebied. Daarnaast leidt het model tot meer positieve effecten op 

de identiteit van het buitengebied. Er zijn geen negatieve effecten die zouden moeten 

worden gemitigeerd. 

Na Metropolitane Stedelijkheid scoren de modellen Booming Zuidflank en het Voorlopig 

Voorkeursmodel het best voor landschap, In deze modellen treden nog wel negatieve 

effecten op door realisatie van uitleglocaties. Deze effecten kunnen worden gemitigeerd 

door de nieuwe locaties zo min mogelijk in waardevolle (open) gebieden te realiseren en zo 

goed mogelijk in te passen in de omgeving. 

Mitigerende maatregelen Metropolitane Stedelijkheid 

• Niet van toepassing 

Mitigerende maatregelen Booming Zuidflank en Voorlopig Voorkeurs model 

• Beperken uitleglocaties in waardevolle (open) landschappen;' 

* Uitleglocaties zovcet mogelijk inpassen in hel landschap, waarbij rekening dient te 

worden gehoude met de ordeningsprincipes van de provincie [30). 
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Tabel 5.15 

Effecten natuur 

Ecologische kwaliteit 

In hoofdstuk 6 zijn de effecten op ecologie beschreven (zie onderstaande tabel). 

Criterium 
Meifopolliane Booming 

Stedelijkheid Zuidflank 

Groeipool Netwerkstad 

In tiet Groen 

Voorlopig 

Voorkeurs-

Verandering habitatkwantitcit en -

kwaliteit binnen PEHS (en Vogel- en 
1 ; 

Habitatrichtlijngebiedenjdoor: ' 1 
- maatregelen voor water +++ + * • + 4 * ++• *** 1 
- ruimte bei lag ultlegge bieden 0 -- - . . . 1 
- verstoring 

1 

--

— - - -

• l" 
Verandering habilalkwantiteit en -kwaliteit 

— - - -
1 1 

bulten PEHS door: 

maatregelen voor maler • + • * * 
• ruimiebeilag ui tl eg ge bied en 0 0 0 0 0 

- verslof ing • 0 0 r 0 

. 1 . _ • 
Toe/afname versnippering 

- maatregelen voor water 

- toename mobiliteit 

- ruimtebeslag uitteggebieden 

Tabel 5.16 

Conclusie M M M 

De effecten op ecologie laten zien dat de modellen Metropolitane Stedelijkheid en Groeipool 

Atmere het beste scoren voor wat betreft natuur. Metropolitane Stedelijkheid scoort beter 

dan Groeipool Almere voor wal betreft de effecten op de PEHS. Negatieve effecten die in 

beide modellen nog optreden kunnen worden gemitigeerd door het ruimtebeslag van 

nieuwe woon- of werkgebieden te beperken en negatieve effecten (hinder) als gevolg van 

verkeer te verminderen (o.a, stimuleren openbaar vervoer). 

Mitigerende maatregelen Metropolitane Stedelijkheid 

• Beperken ruimtebeslag nieuwe werkgebieden op natuur; 

• Hinder als gevolg van verkeer verminderen (o.a.snelheidsbeperkende maatregelen, 

stimuleren openbaar vervoer of schonere vormen van transport (mits dit in vergelijking 

met wegverkeer niet leidl tol extra verstoring door bijvoorbeeld geluid)). 

Mitigerende maatregelen Groeipool Almere 

• Beperken ruimtebeslag nieuwe woon- en werkgebieden op natuur; 

• Hinder als gevolg van verkeer verminderen (o.a. stimuleren openbaar vervoer). 

Conclusie 

Criterium 

Hinder 

Aantasting waardevolle 

landschappen 

Meett gunstige modelOen) 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Groeipool Almere 

Metropolitane Stedelijkheid 

Een na beste model 

Ecologische kwaliteit Metropolitane Stedelijkheid 

Booming Zuidflank 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Groeipool Atmere 

92 



5A. 

Uit bovenstaande tabel bli jkt dat het model Metropolitane Stedelijkheid in basis het meest 

mil ieuvriendeli jk is, zeker indien mitigerende maatregelen worden getroffen. Dit model 

voorziet echter niet in de behoefte van bedrijventerreinen. Er bli jkt een tekort aan 280 

hectare bedrijventerreinen te zijn (zie ook hoofdstuk 4). Om in de behoefte te voorzien 

vraagt dit model een grote inzet op intensivering en verdichting van bestaande 

bedrijventerreinen en van toekomstige terreinen die in de pi jpl i jn zitten (in vastgestelde 

streekplannen). Indien het model Metropolitane Stedelijkheid enigszins wordt aangepast en 

voorziet in een uitleglocatie voor het tekort aan bedrijventerreinen kunnen de negatieve 

effecten beperkt zijn. Wel moet dan worden vermeden dat de nieuwe locatie in gebieden 

van de PEHS wordt gesitueerd, of andere gebieden met hoge natuur-, recreatie- of 

landschappelijke waarden. 

HET M M M VERGELEKEN MET HET VOORLOPIG VOORKEURSMODEL 

In deze paragraaf wordt het M M M (het model Metropolitane Stedelijkheid opgewaardeerd 

met mitigerende maatregelen) vergeleken met het Voorlopig Voorkeursmodel. Het bli jkt dat 

het Voorlopig Voorkeursmodel met name ten aanzien van natuur, verkeer en vervoer en 

landschap en cultuurhistorie minder gunstig scoort dan het M M M , terwij l het gunstiger 

scoort voor de aspecten water, woorunil ieu, leefmilieu, economie en robuustheid. 

Tabel 5.17 

Vergelijking Voorlopig 

Voofkeu'smodel mei 

Metropolitane Stedelijkheid 

In onderstaande tabel zijn het model Metropolitane Stedelijkheid en het Voorlopig 

Voorkeursmodel voor de diverse aspecten met elkaar vergeleken. Daarbij is het model 

Metropolitane Stedelijkheid op "O" gesteld en is het Voorlopig Voorkeurs model daartegen 

afgezet. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar tabel 5.2 en hoofdstuk 6. 

Cr)t«iia MetropotlUnc Steddllkheld Vooriopig Voorfceunmodel 

W»Mr 0 + 

NMuur 0 

Verkeer en venfoer 0 . 
WoonmlMeu 0 + 
Leefmilieu 0 • 

Landschap en cultuurhistorie 0 . 
Economie 0 • 

Robuustheid 0 * 1 

Hel verschil tussen het Voorlopig Voorkeursmodel en hel model Metropolitane 

Stedelijkheid büjki met name te worden veroorzaakt vanwege het feil dal het Voorlopig 

Voorkeursmodet voorziet in nieuwe uitleglocaties, die tot negatieve effecten op het 

buitengebied kunnen leiden. Indien dan ook voor het Voorlopig Voorkeursmodel wordt 

gekozen, is het zinvol om na te gaan welke uitleglocaties tot de minste aantasting leiden. 

Deze locaties kunnen dan prioriteit krijgen (welof niet realiseren, danwei later of eerder in 

de tijd realiseren). 

In de tabel 5.18 is een prioritering aangegeven voor het realiseren van nieuwe uitleglocaties 

(zowel wonen als werken) van meest gunstig (1) naar minst gunstig (5), Daarbij is gekeken 

naar de effecten van hel Voorlopig Voorkcursmodel op natuur en landschap. Het cri terium 

hinder is vanuit de MMM-gedachte bezien minder relevant, aangezien het Voorlopig 

Voorkeursmodel hier gemiddeld genomen neutraal voor scoort. Bovendien is een 

vergeli jking op locatieniveau voor hinder, gezien het detailniveau van de gegevens, 

nauwelijks mogelijk. 
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Tabel S.18  

Voorkeur realisering nieuwe 

uiilegiQcaties iri Voorlopig 

Vooi'keursmodel 

5S 

VoorVeur realisering locaties in 

VcKiriopig Voorteursmodel 

1. Almere 

2. Haarlemmermeer-West 

3. Bovenkerkerpolder/Legmeer 

4. Bollenstad/ Llmmen 

Mate van aantasting 

Aantasting van natuur speelt alleen ten zuidoosten uan Almere. Er Is 

vrij weel ruimte om buiten deze natuur te bouwen. 

Deze locatie tast voor een deel landschappelijke waa'den (open 

landschap) aan in de Haarlemmermeer. Er is echter vrij veei ruimte 

beschikbaar en er wordt nauwelijks natuur aangetast. 

Deie locatie bevat vooreen deel belangrijke landschappelijke 

waarden. Er vindt ooit ruimtebeslag plaats op natuurgebieden. 

Beide locaties liggen in de binnenduinrand en tasten belangrijke 

landschappelijke- en natuunwaarden aan. 

* Pumierend (Baanslee Noord) is niel meegenomen in deie tabel aangezien hel een locatie betreft waar alleen werken 

is voofïien. De omvjng van de locatie is beperkt en leidl tot e«n geringe aantasting van natuur en landschap. 

Onafhankelijk van het prioriteren van uitleglocaties kan voor het Voorlopig 

Voorkeursmodel nader worden bezien in hoeverre het ruimtebeslag door nieuwe 

uitleglocaties op waardevolle gebieden kan worden beperkt, bijvoorbeeld door compacter te 

bouwen. De meeste negatieve effecten die optreden in het Voorlopig Voorkeursmodel 

worden immers veroorzaakt door ruimtebeslag in het buitengebied (zie ook tabel 5,2), Ten 

behoeve van het landschap kan bovendien worden nagegaan hoe de uitleglocaties het beste 

in het landschap kurmen worden ingepast, 

STRATEGISCHE VERGELIJKING 

Vanwegehet strategische karakter van ditMER wordt in deze paragraaf een vergelijking 

tussen de modellen gemaakt op strategisch niveau. Daartoe wordt voor de diverse modellen 

bezien hoe ze zich onderling verhouden ten aanzien van een aantal beleidsdilemma's. Een 

en ander in overeenstemming met de richtlijnen voor het MER, De belangrijkste 

beleidsdilemma's die worden onderscheiden en die gekoppeld kunnen worden aan de 

hoofddoelstelling zijn: 

• Selectiviteit wonen <-> wonen volledig accommoderen; 

• Kansen voor economie <-> economische beperkingen; 

• Ontwikkelen woon- en leefmilieu <-> handhaven huidig woon- en leefmilieu; 

• Versterken identiteit <-> vergroten uniformiteit; 

• Ontwikkelen biodiversiteit <-> handhaven huidige biodiversiteit; 

• Regionale cohesie wonen en werken <-> regionale segregatie wonen en werken; 

• Robuustheid <-> risicodragend. 

Onderstaand wordt per beleidsdilemma aangegeven hoe de modellen zich onderling 

verhouden. 

Selectiviteit wonen versus wonen volledig accommoderen 

Dit beleidsdilemma heeft betrekking op de mate van flexibiliteit waarmee eventueel 

benodigde extra woningen in de toekomst (bijvoorbeeld na 2020) kunnen worden 

opgevangen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar opvang in nieuwe uitleglocaties en 

opvang in de bestaande stad. 

Verwacht wordt dat de flexibiliteit voor het opvangen van extra woningen groter is 

naarmate de zoekgebieden voor nieuwe stedelijkheid niet volledig zijn opgevuld. 
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Voor beslaande steden geldt dat de flexibiliteit groter is naarmate er meer ruimte 

beschikbaar blijft voor herstructurering. Tabel 4.10 geeft een beeld van de extra woningen 

die per model nog na 2020 kunnen worden opgevangen. 

Selectiviteit wonen en werken 

Metropolitane Stedelijkheid 

VoorlopigVoorkeursmodel 

Netwerkstad in het Groen 

Groeipool Almere 

Booming Zuidflank 

•f Wonen volledig accommoderen 

Kansen voor economie versus economische beperlcingen 

Bij het aspect economie spelen factoren een rol als differentiatie van de werkmilieus, aanbod 

aantrekkelijke woonmilieus voor internationale bedrijven, ontwikkeling van mainports, 

werkgelegenheid en landbouw (zie ook tabel 0.8), 

Het Voorlopig Voorkeursmodel scoort het best ten aanzien van de differentiatie van 

woonmilieus. Het model voorziet in een aanzienlijke differentiatie vanwege een grote 

variatie in nieuwe uitleglocaties. Metropolitane Stedelijkheid scoort niet gunstig, omdat er 

geen nieuwe uitleglocaties worden voorzien en weinig nieuwe bedrijventerreinen (ca 400 

i.p.v. ca 1000 ha in de andere modellen). De overige modellen scoren ongeveer hetzelfde, 

waarbij de score tussen die van het Voorlopig Voorkeursmodel en Metropolitane 

Stedelijkheid in ligt. 

Voor aantrekkelijke woonmilieus geldt dat het model Groeipool Almere duidelijk minder 

goed scoort dan de overige modellen, aangezien de meeste woningen in dit model ver 

gelegen zijn vanaf het voor bedrijven belangrijke "Nieuwe Ij". 

Booming Zuidflank, Netwerkstad in het Groen en het Voorlopig Voorkeursmode! voorzien 

in een aantal zoeklocaties voor de ontwikkeling van bedrijvigheid in de nabijheid van 

Schiphol en scoren met name daarom goed ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden 

voor mainports. 

De modellen scoren ongeveer gelijk voor wat betreft de werkgelegerüieid. Groeipool Almere 

springt er uit, omdat de verhouding tussen het aantal inwoners en werkers in Almere hier 

het kleinst is. 

Het model Netwerkstad in het Groen leidt tot de meeste aantasting van landbouwgrond en 

Metropolitane Stedelijkheid tot de minste. Netwerkstad in het Groen, maar ook Booming 

Zuidflank, bieden de minste mogelijkheden voor duurzame landbouw. Ook hiervoor scoort 

Metropolitane Stedelijkheid het meest gunstig. 

Een en ander koml erop neer dal het Voorlopig Voorkeursmodel de beste kansen heeft voor 

economie, waarna het model Metropolitane Stedelijkheid volgt. Booming Zuidflank, 

Groeipool Almere en Netwerkstad in het Groen bieden tesamem de minste kansen. 
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i Kansen voor economie 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Mctropolitane Stedelijkheid 

Booming Zuid dank/Groeipool Almere/Netwerkstad in het Groen 

•f Economische beperkingen 

Ontwikkelen woon- en leefmilieu versus handhaven huidig woon- en leefmilieu 

Bij dit beleidsdilemma gaat het om de mate waarin differentiatie tussen woonmilieus 

optreedt en in hoeverre het leefmilieu wordl aangetast. Uil tabel 0,8 is op te maken dat hel 

Voorlopig Voorkeursmodel hel gunstigst scoort voor differentiatie van woonmilieus 

(toename van zowel cent rum-stedelijke woonmilieus, als buiten-centrum en groen-stedelijke 

woonmilieus). Booming Zuidflank scoort het minst gunstig (weinig groen stedelijke 

milieus). De overige modellen liggen daartussenin. Uit label 0,8 is ook op te maken dal het 

Voorlopig Voorkeursmodel en Groeipool Almere het meesl gunstig scoren voor het aspect 

leefmilieu (weinig verstoring en effecten op de externe veiligheid en positieve effecten op 

recreatie), gevolgd door Metropolitane Stedelijkheid (met name gunstig voor recreatie). 

Netwerkstad in het Groen scoorl het minst gunstig (nauwelijks positieve effecten op 

recreatie en negatieve effecten op verstoring en exieme veiligheid). 

I Ontwikkelen woon- en leefmilieu 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Groeipool Almere 

Metropolitane Stedelijkheid 

Booming Zuid flank 

Netwerkstad in het Groen 

' t Handhaven huidig woon- en leefmilieu 

Versterken Identiteit versus vergroten uniformiteit 

Hel beleidsdilemma idenlitcil versus uniformiteit heeft betrekking op hel landelijk gebied. 

Gekeken is in hoeverre bepaalde ingrepen de kenmerkendheid van het (historische) 

landschap versterken of aantaslen. Ingrepen hebben daarbij betrekking op maatregelen voor 

water (leidt veelal lol versterking van de idenliteil), hel ontwikkelen van landschapsparken 

(leidt tol versterking van de idenliteil) en hel realiseren van uilleglocaties (mogelijke 

aantasting van waardevolle gebieden). 

De modellen verschillen niet voor wal betreft de effecten op de idenliteil als gevolg van 

maatregelen voor water. Er zijn wel verschillen aangaande de ontwikkeling van 

landschapsparken en effecten door nieuwe stedelijkheid. Het model Metropolitane 

Stedelijkheid scoorl wal dat betreft hel gunstigst (realiseren diverse landschapsparken in het 

buitengebied en geen aantasting door nieuwe uilleglocaties). Netwerkstad in het Groen 

scoorl hel minst gunslig (geen ontwikkeling van landschapsparken en een redelijke 
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aantasting van het buitengebied door nieuwe uitleglocaties). Na het model Metropolitane 

Stedelijkheid scoren respectievelijk het Voorlopig Voorkeursmodel, Booming Zuidflank en 

Groeipool Almere het best {zie ook tabel 5.6 onder "effecten op identiteit buitengebied"). 

i Versterken identiteit 

Metropolitane Stedelijkheid 

Voorlopig Voorkeurs model 

Booming Zuidflank 

Groeipool Almere 

Netwerkstad in het Groen 

f Vergroten uniformiteit 

Ontwikkelen biodiversiteit versus handhaving huidige biodiversiteit 

Bij dit dilemma is gekeken naar de effecten op natuur (zie ook tabel 5.5). Voor alle modellen 

geldt dat er per saldo positieve effecten op natuur optreden, met name door het realiseren 

van grote waterpartijen. Het model Metropolitane Stedelijkheid scoort hel best, omdat dat 

model leidt tot geen of nauwelijks ruimtebeslag op natuurgebieden (geen nieuwe 

uitleglocaties) en leidt tot slechts een geringe versnippering van natuurgebieden (door 

nieuwe werklocaties). Het model Groeipool Almere scoort het een na best voor natuur, met 

name vanwege een geringer ruimtebeslag in de PEHS dan in de overige drie modellen. Het 

rulmtet>eslag dat plaatsvindt betreft voor een deel overigens wel hel op europees niveau 

belangrijke gebied voor vogels in het IJmeer (behorend tot de Vogel richtlijn). Na het model 

Groeipool Almere volgt het model Booming Zuidflank, waarvoor geldt dat het ruimtebeslag 

op natuurgebieden groter is dan in hel model Groeipool Almere (evenals de verstoring op 

natuurgebieden). Het model Netwerkstad in het Groen en hel Voorlopig Voorkeursmodel 

scoren het minst gunstig voor natuur, met name omdat in deze modellen het ruimtebeslag 

van nieuwe uitleglocaties in natuurgebieden relatief groot is. 

i Ontwikkeien biodiversiteit 

Metropolitane Stedelijkheid 

Groeipool Almere 

Booming Zuidflank 

Netwerkstad in het Groen/Voorlopig Voorkeursmodel 

^ Handhaven huidige biodiversiteit 
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Regionale cohesie wonen en werken versus regionale segregatie wonen en werken 

Bij dit boleidsdilemma gaal het om de mate waarin segregatie tussen woonmilieus optreedt. 

Uit tabel 5.8 is op te maken dat hel Voorlopig Voorkeursmodel het gunstigst scoort voor 

segregatie en het model Metropolitane Stedelijkheid het minst gunstig. Booming Zuidflank 

scoort ook relatief gunstig, terwijl de overige twee modellen iets minder gunstig scoren. 

I Regionale cohesie wonen en werken 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Booming Zuidflank 

Groeipool Almere/ Netwerkstad in het Groen 

Metropolitane Stedelijkheid 

't" Regionale segregatie wonen en werken 

Robuustheid versus risicodragend 

Dit dilemma wordt gekoppeld aan de effecten op het aspect robuustheid, waarbij een 

onderscheid is gemaakt naar flexibiliteit en kwetsbaarheid. Flexibiliteit heeft betrekking op 

de male waarin de modellen andere dan voorziene ontwikkelingen (demografie, mobiliteit, 

gedragspatronen, economie) kunnen accommoderen, evenals de mogelijkheden voor 

verdere groei na 2020. 

De modellen Booming Zuidflank en Metropolitane Stedelijkheid leiden tot enkele negatieve 

effecten voor wat betreft de flexibiliteit, wat beschouwd wordt als risicovol. De overige 

modellen leiden alleen tot positieve effecten, hetgeen wordt beschouwd als robuust. Een en 

ander is in onderstaand kader aangegeven. 

I Robuustheid (flexibiliteit) 

Groeipool Almere 

Netwerkstad in het Groen/Voorlopig Voorkeursmodel 

Booming Zuidflank 

Metropolitane Stedelijkheid 

t Risicodragend (flexibiliteit) 

Voor de kwetsbaarheid van de modellen geldt dat Booming Zuidflank beter scoort dan hel 

Voorlopig Voorkeursmodel en het model Groeipool Almere, In dit model is de zicht op 

financiering namelijk hel meest gunstig en is het effect op de stuurbaarheid positief. Het 

Voorlopig Voorkeursmodel scoort minder gunstig ten aanzien van de financiering, terwijl 

ook hier een positief effect op stuurbaarheid optreedt. Vergeleken met de andere modellen 

is bij het model GA sprake van een forse ontwikkeling van werkgebieden. De regio Schiphol 

heeft op dit moment een grote aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor bedrijven. Het Is 

dan ook sterk de vraag of de overheid (tegen deze tendens in) in staat is zo'n forse impuls 

richting Almere kan realiseren. In het model Groeipool Almere treedt daarom een negatief 
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effect op stuurbaarheid op. Ook is het zicht op financiering minder dan in het Voorlopig 

Voo r keu r s m ode 1. 

Voor de modellen Metropotitane Stedelijkheid en Netwerkstad in het Groen geldt dat ze 

niet goed in de prioritcitsvolgorde kunnen worden meegenomen. Voor Metropolitane 

Stedelijkheid zijn de kosten voor binnenstedelijke verdichting namelijk niet bekend, terwijl 

in Netwerkstad in het Groen enerzijds het minst gunstig scoort voor wat betreft zicht op 

financiering en anderzijds het meest gunstig scoort op stuurbaarheid. 

Een en ander is in onderstaand kader aangegeven. 

I Robuustheid (kwetsbaarheid) 

Booming Zuid flank 

Voorlopig Voorkeursmodel 

Groeipool Almere 

^ Risicodragend (kTVftsbaarhcid) 

Metropolitane Stedelijkheid/Netwerkstad in het Groen: kan niet worden 

meegenomen in de prioritering 
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In het volgende kader is voor alle beleidsdi lemma's samen aangegeven hoe de modellen 

zich onderling verhouden. 

Onderlinge verhouding modellen ten aanzien van diverse beleidsdilemma's 

Selectiviteit wonen MS VM NG GA BZ wonen volledig acconunoderen 

Kansen voor economie VM MS BZ/GA/NG economische beperkingen 

Ontwikkelen woon- en leefmilieu—VM—GA—MS—BZ--NG handhaven huidig woon- en 

leefmilieu 

Versterken identiteit MS VM BZ GA NG vergroten uniformiteit 

Ontwikkelen biodivcrsiteil—MS GA BZ NG/VM handhaven huidige biodiversiteit 

Regionale cohesie wonen/werken-VM BZ NG/GA MS regionale segregatie 

Robuustheid (flexibiliteit) GA NG/VM BZ MS risicodragend (flexibiliteit) 

Robuustheid (kwetsbaarheid)-BZ VM GA"- risicodragend (kwetsbaarheid) 

MS = Melropolilane Stedelijkheid 

BZ = Bimming Zuidflank 

GA = Groeipool Almere 

NG = Netwerkstad in hel Groen 
VM = Voorlopig Voorkeursmodel  

De informatie uit bovenstaand kader kan worden gebruikt bij de keuze van het definitieve 

inrichtingsmodel (of samenstelling van modellen). 

" Het model Melropolitane Stedelijkheid is hier niei opgenomen, omdat de kosten voor 

herstructurering niet bekend zijn. Netwerkstad in het Groen is hier niet meegenomen omdat het 

enerzijds gunstig scoori voor zich op financiering en anderzijds ongunstig scoort voor stuurbaarheid. 
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Deel B 
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HOOFDSTUK 

Referentie & effecten 

èX ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk worden de referentiesituatie en de {milieu)effecten van de vijf modellen uit 

hoofdstuk 4 beschreven. Dit wordt gedaan voor de volgende (milieu)aspecten: 

• Water; 

• Natuur; 

• Landschap en cultuurhistorie; 

• Verkeer en vervoer; 

• Woonmilieu 

• Leefmilieu; 

• Economie; 

• Robuustheid. 

Aan ieder aspect wordt in dit hoofdstuk een paragraaf gewijd. Per aspect worden de 

referentiesituatie, de gevolgde methodiek voor de effeclbeschrijving en de effecten 

beschreven. 

De referentiesituatie wordt gevormd door de huidige waarden in het studiegebied plus de 

autonome ontwikkelingen. Met autonome ontwikkelingen worden ontwikkelingen bedoeld, 

die plaatsvinden wanneer er geen nieuw streekplan zou worden opgesteld. Als 

referentiejaar voor dergelijke ontwikkelingen is het jaar 2020 aangehouden. 

Het detailniveau van de maatregelen in de verschillende modellen {zie ook hoofdstuk 4) is 

zodanig dat effecten slechts voor een deel kwantitatief kunnen worden beschreven. De 

effecten zijn dan ook veelal kwalitatief beschreven. Dit is gedaan aan de hand van een 

zevenpuntsschaal (zie onderstaand kader). 

Zevenpuntsschaal 

i,++-*- = zeer positief effect 

': •*•+ = positief effect 

+ = enigszins positief effect 

0 = nauwelijks tot geen effect 

- = enigszins negatief effect 

- - = negatief effect 

— = zeer negatief effect 
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Bij de beschrijving van de effecten is onderscheid gemaakt naar een aantal effectcrlteria. De 

effecten zijn het gevolg van maatregelen die in de verschillende modellen voor water, 

stedelijkheid, natuur en landschap zijn voorzien. Maatregelen voor nieuwe infrastructuur 

zijn in eerste instantie niet meegenomen in de effeclbesch rij ving, zodat een beeld ontstaat 

van de knelpunten voor verkeer en vervoer die kunnen worden verwacht op basis van 

autonome ontwikkelingen {vigerend beleid en demografische ontwikkelingen). Voor deze 

knelpunten worden in paragraaf 6.9 aanvullende infraslructuurmaatregelen voorgesteld. De 

effecten van die aanvullende maatregelen op een aantal andere (milieu)aspecten worden 

ook in paragraaf 6.9 beschreven. 

Effectcriteria uit de richtlijnen voor het MER 

Bij de effectbeschrijving is zoveel mogeüjk aangesloten op de voorzet voor het 

toetsingskader uit de richtlijnen voor het MER. Alleen voor het aspect water zijn veel 

crileria niet letterlijk terug te vinden in de effeclbeschrijving. Een aantal criteria komt 

indirect terug, zoals de invloed van verontreinigde bronnen (komt terug onder het 

deelaspect waterkwaliteit), de invloed op het grondwater (komt indirect terug onder het 

deelaspect waterkwaliteit en waterkwantiteit; kwelveranderingen e.d.) en verzilting (komt 

aan bod bij het deelaspect waterkwaliteit). Kwantitatieve gegevens over de 

bergingscapaciteit zijn niet onderscheidend voor de modellen en worden derhalve alleen 

genoemd in hoofdstuk 4 (tabel 4.2).  

b.2 WATER 

fl2,l _^_^_ R_E F E R E NTI ES ITU ATIE 

Huidige situatie 

Het watersysteem in Noord-Holland Zuid wordt beschreven aan de hand van een viertal 

gebieden, namelijk de duinstreek, Noord-Holland Midden, Zuid en de Gooi- en Vechtstreek 

[31 ]. Daarnaast wordt kort ingegaan op het watersysteem in Almere en omgeving. De 

watertypologie voor de provincie Noord-Holland is weergegeven in afbeelding 6.1. 

Afbeelding 6.2 laat de verdrogingsgebieden van Noord-Holland Zuid zien, evenals een 

aantal beschermingsgebied en voor bodem en water. 
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Afbeelding 6.1 

Watertypologje Noord-Hol land 

Afbeelding 6.2 

Verdrogingsgebieden en 

beschermingsgebteden voor 

water en bodem 
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Duinstreek 

De duinstreek bestaat uit de kust, het duingebied en de binnenduinrand. Het watersysteem 

wordt hier gekenmerkt door grondwaterbewegingen van het duingebied in de richting van 

de binnenduinrand en de zee. Infiltratie van het neerslagoverschot zorgt voor een 

zoetwaterbel in de duinen. Uit deze grondwatervoorraad kwelt langs de duinranden en in 

duinvalleien water naar de oppervlakte. In de duinen v indt nu nog grondwaterwinning 

plaats, vanaf mei 2002 zal deze winning worden gestopt. Op de overgang van de duinen 

naar de binnenduinrand ligt veel bebouwing voor woon- en recreatiedoeleinden. Enkele 

woongebieden hebben hier de laatste jaren last van hoge grondwaterstanden. 

Achteruitgang van hoge natuurwaarden heeft plaatsgevonden door grondwateronttrekking 

in de duinen door diepe ontwatering en snelle afwatering in de binnenduinrand. Door 

vermindering van grondwaterwinning daarentegen is in een aantal gebieden in de duinen 

een verbetering van natuurwaarden waar te nemen. In de polders wordt de kwaliteit van 

het water negatief beïnvloed door het intensieve agrarische gebruik (bloembollen, veeteelt) 

en plaatselijk door riool-overstorten. 

Noord-Holland Midden 

Het midden van Noord-Hol land bestaat uit veenweidegebieden en oude droogmakerijen. 

Het watersysteem word t hier gekenmerkt door inzijging in de hoge veenweidegebieden en 

door toenemende zoete kwel in de droogmakerijen. Op enkele plaatsen zijn brakke 

kwelmil ieus aanwezig, zoals in Wormerland. 

Karakteristiek voor het veen weidegebied zijn bloemrijke natte graslanden met weidevogels 

en natte moerasgebieden. Achteruitgang van deze voor Europa bijzondere natuurwaarden 

is de afgelopen decennia snel gegaan, vooral door een diepere drooglegging voor de 

landbouw. Door het strakke peilbeheer wordt in het voorjaar vr i jwel nergens water 

vastgehouden en ontstaan 's zomers watertekorten, waardoor gebiedsvreemd water moet 

worden ingelaten. Een bijkomend probleem in veenweidegebieden is de afbraak van 

veenbodems door oxidatie en eutrofiëring met als gevolg bodemdaling. 

Zuid 
Het gebied Zu id bestaat u i l de Haarlemmermeerpolder, hel stedelijk gebied van 

Amsterdam en omgeving, de industriegebieden rond het Noord zee ka na al en de regio 

tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Haarlemmermeer. In het gebied liggen drie 

boezems: Amstelland, Rijnland en Amsterdam. Het watersysteem in de droogmakerijen 

wordt gekenmerkt door kwel. In de Haarlemmermeer betreft het zoute kwel vanuit de 

diepe ondergrond, aan de randen zoete kwel uit de boezem. In andere droogmakerijen gaat 

het vooral om zoele kwel . De polders bestaan uit veenweiden en worden vooral gevoed 

door regen- en boezemwater. In andere droogmakerijen gaat het vooral om zoete kwel . 

De kwaliteit van het water en de waterbodems is relatief slecht. Na een daling in de jaren 

tachtig bli jven de nu trien te neon een tra Hes de laatste jaren constant op een niveau dat hoger 

is dan de basiskwaliteit. De belangrijkste bronnen zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties en 

uit- en afspoeling uit de landbouw. Daarnaast komen vooral koper, kw ik en PAK's in te 

hoge concentraties voor. 

Gooi en Vechtstreek 

Het gebied Gooi en Vechtstreek bestaat uit de hoge zandgronden van het Gooi en het laag 

gelegen Vechtplassengebied. Het watersysteem kerunerkt zich door infiltratie op de 

Utrechtse heuvelrug en het Gooi, en kwel van grondwater onder het Gooi in de polders 
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langs de Vecht. In het Gooi wordt drinkwater gewonnen. De komende jaren zal de 

waterwinning in dit gebied afnemen. 

Het Vechtplassengebied wordt gekenmerkt door bijzondere waler-, verlandings- en 

moerasvegelaties. Het gebied li jdt echter ernstig aan verdroging, vooral veroorzaakt door 

wegzijging van water naar diepe landbouwpolders (zoals de Horstermeer), 

grondwateronttrekking in het Gooi, peilbeheer voor de landbouw, verstedelijking (minder 

infiltratie) en gewijzigde begroeiing in het Gooi. Daardoor moet er waler uit de Vecht of de 

randmeren worden ingelaten om gewenste peilen Ie kunnen handhaven. Het huidige 

peilbeheer vormt een bedreiging voor natuurwaarden in het gebied en leidt tot steeds 

groteremaaivelddalingen. 

Waterbodems in enkele plassen bevallen veel nutriënten, wat een bedreiging vormt voor het 

relatief voedselarme waler. In hel stedelijk gebied is het grondwater door lozingen en 

lekkende rioolstelsels plaatselijk ernstig vervui ld. Dit vormt een bedreiging voor de 

natuurwaarden in de kwelgebieden en voor de dr inkwaterwinning, 

Almere en omgeving 

Rondom Almere is sprake van zwakke kwel (ten oosten van Almere) tot sterke kwel (ten 

westen van Almere). Ten zuidoosten van Almere bevindi zich een walerwingebied. Dit 

gebied is tevens aangeduid als milieutieschermingsgebied voor grondwater. Ten noorden 

van Almere bevindi zich een milieubeschermingsgebied voor bodem, namelijk de 

Oostvaarders- en Lepelaarsplassen. 

Autonome ontwikkelingen 

Het landelijk en provinciaal beleid zet in op meer wa t e rcon serve r ing (voorraadbeheer en 

seizoensberging). Verwacht mag dan ook worden dat er in de toekomst meer water zal 

worden geconserveerd, 

In hel kader van een studie naar de tussenboezem in Noord Hol land Zu id , waarover in 

paragraaf 4.1.2 is geschreven, zijn autonome ontwikkel ingen beschreven voor hel gebied 

van de tussenboezem (51]. Er is een inschatting gemaakt van hel effect op hel waterbezwaar 

van de zeespiegelstijging, klimaatsverandering, bodemdaling en verandering van het 

grondgebruik. Hel effect van de genoemde ontwikkelingen tezamen, op de toename van hel 

waterbezwaar, is geschat op circa 10 % in hel jaar 2050 en 20 % in 2100. Hierdoor zal een 

grotere kans op wateroverlast in de winterperiode ontstaan en een toenemend lekorl aan 

zoet waler in het groeiseizoen. 

Verder kunnen de volgende autonome ontwikkel ingen worden genoemd: 

• De waterwinning in de duinen zal autonoom worden stopgezet (in 2002). Dit geldt ook 

voor de walerwi iming in de Gooise Heuvelrug, Door het slopzetten van de 

grondwaterwinning kan de wateroverlast in woongebieden toenemen; 

• Uilvoeren van projecten die een oplossing bieden voor problemen als gevolg van lokaal 

voorkomende hoge grondwaterstanden en als gevolg van verdrogingsbestfijding in de 

duinen. 

• Sa neren/isoleren van vervuilde waterbodems en vuilslorten in natuurgebieden van 

Noord-Hol land Midden; 

• Zodanig inrichten van het watersysteem in het westelijk groengebied van de 

Haarlemmermeer dal regen- en kwelwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden, waarbij 

overtol l ig water wordt gebruikt voor onder andere stedelijk gebied; 

• Vergroten van de l>ergingscapaciteil bij oude en nieuw Ie vestigen 

glastuinbouwl>edrijven; 

• Vergroting van de waterbuffering in het Gooi. 
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6 . 2 . 2 METHODIEK EFFEaBESCHRIJVING 

Watertekort/waterkwaliteit en wateroverlast 

Binnen het plangebied is een aantal knelpunten onderscheiden die belrekking hebben op 

watertekort /waterkwal i tei t en wateroverlast. Deze knelpunten hebben geresulteerd in een 

aantal maatregelen, die voor alle modellen identiek zijn (zie ook paragraaf 4,1.2), De 

maatregelen hebben betrekking op zoekgebieden voor diverse vormen van waterberging. 

Dit om het water zo lang mogelijk op locatie vast te houden, Ie bergen en pas in laatste 

instantie af te voeren. 

De benodigde capaciteit voor walerberging is slechts globaal berekend en zal in een later 

stadium moeten worden uitgewerkt. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat de maatregelen 

globaal genomen voldoende zijn om aanzienlijke positieve effecten te hebben op het 

watertekort/waterkwati telt en de wateroverlast in hel plangebied. Dit uitgangspunt geldt 

voor alle modellen. De modellen verschillen dan ook niet voor de criteria 

"water tekort /waterkwal i te i t " en "wateroverlast" Voor de belangrijkste verschillen tussen 

de modellen wordt dan ook verwezen naar de criteria "walemeutraal bouwen in bestaande 

kernen" en " invloed uitleglocaties op de walerlaag". 

Waterneutraal bouwen in bestaande kernen 

In steden en dorpen (kernen) wordt gestreefd naar een open waterpercentage van 11 %. 

Indien bestaande kernen worden verdicht, kan dit percentage onder druk komen te staan. 

Hierdoor treden mogelijk negatieve effecten op ten aanzien van de waterafwikkeling in 

kernen. Zo zal er sneller water moeten worden afgewenteld naar omringende gebieden (het 

water kan minder goed in hel eigen gebied worden vastgehouden en moet worden 

afgevoerd). Dergelijke effecten worden als negatief bestempeld; hoe meer bestaande kernen 

worden verdicht, hoe negatiever het effect. 

Bij de effectbeschrijving is er vanuit gegaan dat in nieuwe uitleglocaties een open 

waterpercentage van 11% kan worden gehanteerd. Voor die locaties zijn dan ook geen 

effecten voor bovengenoemd criterium beschreven. 

Invloed uitleglocaties op de waterlaag 

Wanneer nieuwe uilleglocaties zijn gesitueerd in gebieden waar watermaalregelen zijn 

voorzien (waterberging), neemt de kans toe op verontreinigingen als gevolg van wonen en 

werken (uilstoot en afspoeling van vervuilende stoffen). Daarnaast kan de hoeveelheid te 

bergen water onder druk komen Ie staan. Dit zijn negatieve effecten. 

Daarnaast geldt, dat indien de uitleglocaties in gebieden liggen waar belangrijke waarden 

voor water voorkomen (waterwlngebieden e.d.), de kans toeneemt dat deze gebieden 

worden aangetast (bijvoorbeeld door verontreinigingen). Dit wordt ook als negatief effecl 

bestempeld. 

Genoemde effecten zijn meegenomen onder het criterium "invloed nieuwe uitleglocaties op 

de waterlaag". 
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6.2.3 .EFFECTEN 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de diverse modellen op water weergegeven. 

Daarbij is vooralsnog niet uitgegaan van aanvullende in f ra structuurmaat regelen (zie 

daarvoor paragraaf 6.9). 

Tabel 6.1 

Effecien water Crtterfum 
Metropol Itane 

Stedelllkheid 

Boomlng 

Zuidflank 

Grodpool 

Almere 

Metwerioud 

In het Groen 

Voorloptg 

Voorteunfnodel 

Walert tkor t^aterkwi l i le i t • •• • • • • • • *•* *** 
Wateroverlast ++ • • • • * + • 1 . *** • • * 

Waleineul'sal bouwen in 

beslaande kerntn 

— 
i 

1 0 " 

Invloed uiileglocatief op de 

wsterUag 

0 1 
1 " 
1 

1 

' 

-

Watertekort/waterkwaffte/t 

Zoals in paragraaf 6.2,2 is beschreven verschillen de modellen niet voor wat betreft de 

effecten op watertekort/waterkwaliteit. De effecten op watertekort/waterkwaliteit zijn zeer 

positief (+++) en worden met name veroorzaakt doordat in zoekgebieden voor 

voorraadbeheer en seizoensberging wordt voorzien. Deze vormen van berging leiden tol 

grotere hoeveelheden beschikbaar water en tot een beter gebruik van (schoon) gebiedseigen 

water (en daarmee tot een betere waterkwaliteit). Wel moet worden opgemerkt dat naar 

vewachting in bepaalde jaren nog steeds water nodig zal zijn uit het Ijsselmeer. Daarom is 

een verbinding van het Ijsselmeer naar de tussenboezem in de modellen opgenomen. 

Met de maatregelen voor watertekort/waterkwaliteit worden (op termijn) de volgende 

wensbeelden ingevuld: 

• Het zoete kwelwater in de duinen wordt beter vastgehouden; 

• Inklinking van het veenpakkel en vermindering van de waterkwaliteit worden in Noord-

Holland Midden tegengegaan: 

in de omgeving van de Wormer kan veen moe ras vorm ing plaatsvinden; 

- het waardevolle veenweidegebied ten zuiden van Purmerend blijft behouden. 

• In de Haarlemmermeer/Amstelland vindt reservoirvorming van zoet water plaats en 

kunnen verzillingsproblemen als gevolg van zoute kwel worden tegengegaan. Bij een 

watertekort kan inlaat van water vanuit het Markermeer plaatsvinden. 

• In de Boven kerkerpolder wordt het gebiedseigen water langer vastgehouden (betere 

waterkwaliteit). 

• In het Gooi en de Vechtstreek wordt het gebiedseigen kwelwater langer vastgehouden en 

vindt natuurontwikkeling rond het Horstermeer plaats. 

Waterover/ast 

Zoals in paragraaf 6,2,2 is beschreven verschillen demodcllenniet voor wat betreft de 

effecien op wateroverlast (+++). De maatregelen die dit effect teweeg brengen hebben 

betrekking op zoekgebieden voor piekberging en calamileitenberging. Met de maatregelen 

voor wateroverlast worden (op termijn) de volgende wensbeelden ingevuld: 

• Het bergen van afvoerpieken (jaarlijks tot één maal per honderd jaar) in Noord-Holland 

Midden, Haarlemmermeer, Amstelland, en de Gooi- en Vechtstreek; 

• Het bergen van extreme afvoerpieken (één maal per honderd tol een maal per 10,000 jaar) 

in Noord-Holland Midden (de Zeevang) en Gooi en Vechtstreek (omgeving 

Horstermeer). 
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Waterneutraal bouwen in bestaande kernen 

Naarmate bestaande kernen meer worden verdicht met woningen, nemen de 

mogelijkheden om watemeutraal te bouwen af. In onderstaande tabel is aangegeven in 

welke mate verdichting plaatsvindt in de diverse modellen. Daaraan gerelateerd is een 

effectscore toegekend aan het cri terium "watemeutraal bouwen in beslaande kemen". 

Tabel Ë.2 

Effect op waierfieutraal 

bouwen m beslaande kernen 

Metropol itane Boom Ing Groeipool Netwerlut*d Voorlopig 

Steddljktieid Zuidflank Altnere In t>et Groen VoDiieuwnodel 

Toename 

woni ng dicht l i d d binnen 

beslaande kernen 

Kwalitatieve KO'e voor 

watemeutraal bouwen in 

ticilaande kernen 

5% 3H 2K O.SH 2% 
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Invloed uitleglocaties op de waterlaag 

I n de onde rs taande tabe l z i j n pe r m o d e l d e spec i f ieke a a n d a c h t s p u n t e n gegeven v o o r de 

c o m b i n a t i e v a n de funct ies w a te r en n i e u w e u i t leg locat ies . Daa rb i j is aan e lk m o d e l een 

score toegekend v o o r de i n v l o e d v a n u i t l eg loca t ies o p de w a t e r l a a g . 

Tabel 6.3 

Specifieke aandachtspunten bij verstedelijking^locaties 

InrichtIngimodel en effectKOre Specifieke aandachtspunten bij nieuwe uitleglocatlet 

Melropolitanc Sledelijkheld (0] 

Booming Zuldflank 

(...) 

Groeipool Al me re 

Netwerkstad in het Groen 

( - • ) 

Voorlopig Voorkeuriinode! 

<•) 

Er lï geen sprake van overlap luïsen ^oekQebied&n voor waT^rb^rging en nieuwe uitleglocaties 

De nieuwe uitleglocatie In de Bovenkerkerpolder overlapt vrijwel het gehele loekgcbled voor 

piek berging/voorraad beheer Dit heeftmogetijk nadelige effecten op voorraadbeheer en de 

walerkwalileit. 

De uitleglocaties in de Bolleniiieeli en Haarlemmermeer-West overlappen mei de aldaar gesitueerde 

lusienboezem. wat mogelijk nadelig is voor voorraadbeheer en de maierkwaliteil. De uitleglocaties 

komen ectiter voor een belangiijk deel in de plaats van bollenieell. die momenieel «en belangrijke 

watervragende functie vormt en een van de bfonnen van waterve'ontreinigingen is. Hel verdwijnen 

van de bollenieell Is dan ook gumllg voor het voorraadbeheer en de waterkwaliteit. 

Ten zuiden van Almere vtndl ruimtebeslag plaati op een 

walen/vlngebiedfgfondwa ter beschermingsgebied (mogelijk nadelig voor de waterkwaliteit en de 

walerkwanitteil: eventueel afname waterwinning]. 

Er Is geen sprake van overlap tussen zoekgebieden voor walerberging en nieuwe uitleglocaties. 

Ten lulden van Almere vindt ruimtebeslag plaats op een 

waterwingebled/grondwaterbeschermlngsgebied als gevolg van nieuwe uilleglocaies. Het gaat om 

aanzienlijke hoeveelheden woningen, waardoor mogetijk een nadelig effect optreedt op de 

waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

Hel model gaat uit van uitleglocaties In het IJ. Deze locaties beïnvloeden aldaar mogelijk de 

op pe n/Ia ktewaterkwal Helt. 

De uitleglocalie In de Bovenkerkerpolder overlapt slechts voor een beperkt deel tiet loekgebled voor 

voorraadbeheer/piekberging (alleen aan de westkant). Een eventueel effect op voorraadbeheer en 

de waterkwaliteit Is daarom geringer dan In het model eooming Zuidflank. 

Nel als in hel model Booming Zuidflank treedl er een effet i op ter hoogte van de 

tussenboeiem.Enerzijds wordt er minder compact gebouwd dan in het model Booming Zuldllank, 

wat minder gurKlIg Is voor het bergingsvolume van de tussenboezem. Anderzijds zijn er minder 

woningen voorzien, dus minder bronnen van mogelijk verontreinigingen van de waterkwaliteit 

(gunstiger voor de waterkwaliteit). 

Ten zuiden van Almere vindt ruimtebeslag plaats op een 

waterwingebled/grondwaterbeschermingsgebied door nieuwe uitleglocaties. De aantaMen woningen 

zijn vergelijkbaar met die in het model Booming Zuidflank, waardoor de effecten wat dit onderdeel 

betreft vergelijkbaar zijn. 

Het effect in de Bovenkeikerpolder Is vergelijkbaar met dat In het model Netwerkstad In het Groen, 

Net als in hel mode! Netwerkstad in hel Groen is er sprake van hel overlappen van uitleglocaties 

(Haarlemmermeer-Wesl) met de tussenboezem. Het gaat om een iets groter ruimtebeslag vergeleken 

mei hel rnodel Netwerkstad in hel Groen. Dit kan nadelig zijn voor de waterkwaliteit en de 

hoeveelheid ie bergen water. In de Bollenstreek is ook sprake van uitleglocaties. Het gaal om minder 

woningen en een aanzienlijk kleinere oppervtakie ruimiebeslag. 

Ten zuiden van Almere vindi ruimtebeslag plaats op een 

walerwingebied/grondwalerbeschermingsgebled door nieuwe uitleglocaties. Er worden hier ca 1 MO 

eilra woningen voorzien dan in het model Netwerkstad in het Groen 

Het totaal aan effecten is vergelijktiaar met dal in het model Netwerkstad in het Groen, 
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Ê ^ NATUUR 

6JX REFERENTIESITUATIE 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de provinciale ecologische 

hoofdstructuur (PEHS) en de gebieden van de Vogel- en Habitatrichtl i jn. Daarnaast wordt 

ingegaan op natuurwaarden buiten deze gebieden. Voor gedetailleerde informatie over 

r»atuurwaarden wordt verwezen naar bijlage 5. 

De PEHS en de gebieden van de Vogel- en Habitatrichtli jn van Noord-Hol land Zu id is in 

afl>eelding 6.3 aangegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt naar een aantal natuurtypen. 

Een deel van de PEHS voor Flevoland is in afbeelding 6.4 opgenomen. Het IJmeer dat deel 

uitmaakt van de provincie Flevoland en het Markermeer vallen ook onder de Vogelrichtl i jn, 

al is dat niet op afbeelding 6-4 aangegeven. 

Afbeelding 6.3 

PEHS en gebieden van de Vogel- en Habiiatrictitlijn in 

Noord-Holland ZuitJ" 

" De kaart is enigwins verouderd voor wat twtreft de ecologisctie verbidingszones. Er is namelijk 

inmiddels een aantal verbindingszones aan de hier gepresenteerde kaart toegevoegd. 
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Afbeelding 6.4 

PEHS Flevoland (groerw 

gebieden) 

Huidige situatie 

Gebieden van de PEHS 

De provincie Noord-Holland heefI gebieden aangewezen die tezamen de provinciale 

ecologische hoofdstructuur (PEHS) vormen en na eventuele verwerving een speciale 

bescherming genieten. In de PEHS zijn de volgende hoofdelementen opgenomen: 

• alle bestaande natuur- en reservaalsgebieden; 

• relatienotagebieden; 

• natuurontwikkelingsgebieden; 

• grote plassen en meren; 

" eendenkooien en forten; 

" ecologische verbindingszones; 

• overige gebieden die van belang zijn voor bijzondere planten- en diersoorten. 
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Voor de PEHS is onderscheid te maken in de lage PEHS en de hoge PEHS. De lage (nallc) 

PEHS bestaat voornamelijk uit veenweidegebieden en omvat in Noord-Holland Zuid de 

volgende gebieden: Noord-Hollands Midden, Amstelland en de Vechtstreek. Daarvan 

ondervindt de natuur met name in de regio Amsterdam hinder door geluid- en 

lichtbelasting. De hoge (droge) PEHS bestaat uit de zandgronden van de duinen en 

duinzoom en het Gooi. De natuur is hier gevoelig voor grondwaterstanddaling en afname 

van kwel, neerslag van verzurende en vermestende stoffen en verspreiding van 

verontreinigingen. 

Ook in die delen van het studiegebied die deel uitmaken van de provincies Zuid-Holland en 

Flevoland, Üggen onderdelen van de provinciale ecologische hoofdstructuur. In Zuid-

Holland wordt het gebied genoemd lussen Lisse en Hillegom en ten westen van Hillegom. 

In Flevoland worden de gebieden genoemd ten noorden en noordoosten van Almere tegen 

het IJselmeer aan en enkele gebieden Icn zuiden van Almere. 

Gebieden van de Habitatrichtlijn 

De Habitatrichtlijn (1992) heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna op 

het Europese grondgebied van de lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is. 

De op grond van deze richtlijn nog te nemen maatregelen beogen waardevolle natuurlijke 

habitat en wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding Ie 

behouden of te herstellen. Gebieden van de Habitatrichtlijn in Noord-Holland Zuid zijn: 

• N aardermeer; 

• Kennemerduinen en Amsterdamse Waterleidingduinen, 

Gebieden van de Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn (1979) beschermt vele soorten broed- en trekvogels. Het gaat om 

vogelsoorten die met uitsterven bedreigd worden, soorten die gevoelig zijn voor 

veranderingen in hun leefomgeving en soorten die als bijzonder zeldzaam worden 

beschouwd of die bescherming nodig hebben vanwege de eisen die ze stellen aan hun 

leefomgeving. Voor al deze vogelsoorten, in Nederland gaat het in totaal om 79 soorten, 

moeten op grond van de Vogelrichtlijn speciale beschermingszones worden aangewezen, 

Niet-bedreigde of minder-bedreigd e vogelsoorten die in speciale beschermingszones 

voorkomen worden in dat geval ook beschermd. Gebieden in Noord-Holland Zuid die 

vallen onder de Vogelrichtlijn zijn: 

• Oostelijke Vechtplassen; 

• Naardermeer; 

• Eemmeer; 

• Gooimeer; 

• Ijmeer; 

• Ilperveld, Varkensland en Twiske; 

• Wormer- en Jisperveld; 

• Eilandspolder. 
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Aftieelding 6.5 

Gebieden die waardevol ijjn 

voor weidevogels [28] 

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn betreffen het aanwijzen van 

speciale beschermingszones, maar ook de verplichting om passende maatregelen te nemen 

om de kwaliteit van de leefgebieden voor de vogels niet te laten verslechteren. Verder 

mogen er geen storende factoren in gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben voor 

het voortbestaan van de vogelsoorten, die door de Vogelrichtlijn beschermd worden. 

Bescherm ingsform ules 

Nieuwe plarmen of projecten die van invloed kunnen zijn op de (P)EHS en/of de speciale 

beschermingszones in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten getoetst worden 

aan de bijbehorende beschermingsformules. Dit houdt ondermeer in dat bij mogelijke 

aantasting van deze gebieden aangetoond moet worden dat er sprake is van een 

zwaarwegend maatschappelijk belang en dat er geen alternatieven voor handen zijn. Omdat 

in de Strategienota waarvoor dit MER wordt opgesteld geen concrete beleidsbeslissingen 

worden gedaan, is een dergelijke toetsing vooralsnog niet van toepassing. 

Overige natuurgebieden 

Overige gebieden met natuurwaarden zijn onder andere weidevogel gebieden die niet vallen 

binnen de PEHS of onder de Vogel- en/of Habitalrichtlijn. Alle weidevogelgebieden, dus 

ook de beschermde gebieden, zijn op afbeelding 6.5 weergegeven. 

donkf rgroen • bcUnghjk weiricvogc[gebied 

lichtgroen - vrij twlanghjk weidevogelgebied 
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Autonome ontwikkeling 

De ambitie van de provincie Noord-Holland is om de PEHS in 2018 te hebben gerealiseerd 

door jaarlijks naar rato hier een bijdrage aan te leveren (onder andere middels aankoop en 

inrichting van gebieden). Door het Rijk zijn twee 'robuuste verbindingszones' in Noord-

Holland Zuid aangewezen, te weten een zone van kust tot kust door Noord-Holland 

Midden en een onderdeel van de natte as van het IJmeer via het Vechtplassengebied naar 

het zuiden. Aan dit concept zal de komende jaren invulling worden gegeven. 

Een deel van de gebieden van de PEHS beslaat reeds. Ook het beleid van de provincie 

Flevoland is erop gericht om de natuurkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren via onder 

andere aankoop van gronden en bijvoorbeeld inrichting van ecologische verbindingszones. 

6.3.2 METHODIEK EFFECTBESCHRIJVING 

Voor de effecten op natuur is onderscheid gemaakt naar gebieden binnen de PEHS en van 

de Vogel- en Habitatrichtlijn en gebieden daarbuiten. Voor al deze gebieden is aangegeven 

hoe de kwantiteit en kwaliteit veranderen door de voorgestelde maatregelen in de 

modellen. De kwantiteit kan wijzigen door: 

• nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen: dit is met name het geval op plaatsen waar 

maatregelen voor water en groen zijn voorzien; 

• ruimtebeslag op natuurgebieden in de referentiesituatie: dit effect treedt met name op 

door nieuwe stedelijkheid (uitleggebieden). 

De kwaliteit van natuur kan veranderen onder invloed van de volgende factoren: 

• verdroging of het opheffen daarvan; 

• afname of toename van verstoring, bijvoorbeeld door geluid of recreatie; 

De kwaliteit van natuurgebieden kan ook worden beïnvloed door 

versnippering/barrièrewerking of ontsnippering. Voorbeelden van 

versnippering/barrièrewerking zijn het aanleggen van nieuwe infrastructuur of een 

toename van de mobiliteit (waardoor infrastructuur moeilijker overstcekbaar wordt). 

Voorbeelden van ontsnippering zijn het realiseren van nieuwe natuurgebieden of het 

aanleggen van faunapassages. De effecten van aanvullende infrastructuurmaalregelen op 

versnippering van natuurgebieden wordt in paragraaf 6.9 beschreven. Effecten van 

faunapassages zijn voor dit MER niet van toepassing, omdat de modellen op dat 

detailniveau geen uitspraken doen. 

Bij de effect bepaling is enerzijds gekeken naar de grootte van het gebied waar effecten 

opt redenenanderz i jdsnaardemateofemst van het effect. 
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t>.l.l. EFFECTEN 

Tabel 6.4 

Etfecien op natuur 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de diverse modellen op natuur weergegeven. 

Daarbij is vooralsnog niet uitgegaan van aanvullende infraslructuurmaatregelen (zie 

hiervoor paragraaf 6.9). 

Criterium 

Verandering hab'tatliwanilteit en • 

kwaliteit binnen PEHS (en Vogel- en 

Habitat rïchtlijngebl eden) door 

- maatregelen voor water en groen 

. ruimi e beslag ultleglocatles 

- ïersloring 

Metropol Itane Booming Groeipool 

Stedelijkheid Zuidflank Almere 

Netwerkstad 

In het Groen 

Voorlopig 

Voorkeun-

O 

L 
Vertndering habltatkwantltett en -kwatltett 

buiten PEHS (en Vogel-en 

Habllatrittitlijngebleden] door 

- maal'egelen ïoor waler er groen 

• ruimtebeslag uit leg locaties 

• ventoring _ „ _ ^ 

Toe/afname versnippering 

-maatregelen voor mater 

- toename mobiliteit 

- ruimtebeslag ullleglocalies 

L 
Verandering habitatkwantiteit en -kwaliteit binnen PEHS (en gebieden van de Vogel

en Habitatrichtlijn) 

Effecten als gevolg van maatregelen voor water en groen 

Effecten op natuur als gevolg van maatregelen voor water zijn in a lk modellen hetzelfde, 

aangezien de maatregelen die voor water genomen worden in alle modellen gelijk zijn. De 

maatregelen voor groen verschillen wel tussen de modellen. Eerst worden de effecten als 

gevolg van maatregelen voor water beschreven. 

Calamiteitenberging, wat eens per 100 jaar lot eens per 10.000 jaar nodig zal zijn en 

waarvoor in de Zeevang een zoekgebied is voorzien, zal naar verwachting geen 

noemenswaardige effecten hebben op de daar aanwezige natuurwaarden. Hetzelfde geldt 

voor het zoekgebied voor calamiteiten berg ing in de Vechtstreek. 

In de modellen wordt voorgesteld om het (zoete) kwelwater in duinzone zoveel mogelijk 

vast Ie houden, eventueel in duïnrellen. Dit schone water kan vervolgens worden gebruikt 

in onder andere natuurgebieden, wat een positief effect heeft op de daar aanwezige 

(kwelafhankelijke) natuurwaarden. 

De tussenboezem in de Haarlemmermeer, die in de diverse modellen is opgenomen, ligt 

overwegend in gebieden die builen de PEHS vallen. Voor een beschrijving van de directe 

effecten op itatuur in deze gebieden wordt dan ook naar het volgende criterium verwezen. 

De tussenboezem heeft echter ook indirecte positieve effecten en wel op de natuur in de 

_1 
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binnenduinrand. Deze natuur valt voor een groot deel binnen de PEHS. Het water in de 

tussenboezem zorgt namelijk voor een druk op de kwel in de duinen, waardoor de kwel 

beter kan worden vastgehouden en kan worden gebruikt in natuurgebieden. 

De exacte ligging van de waterverbinding, die tussen het Markermeer en de tussenboezem 

is voorzien, moet nog worden vastgesteld. Waarschijnlijk zal de watergang voor een groot 

deel in gebieden liggen van de PEHS. Afhankelijk van de vormgeving van de 

waterverbinding treden er meer of minder positieve effecten op de natuur op. 

Tn de Bovenkerkerpolder is een zoekgebied voorgesteld voor voorraadbeheer. De effecten 

als gevolg van voorraadbeheer zijn vergelijkbaar met die in het waterige deel van 

Waterland. De Bovenkerkerpolder is een veenweidegebied met weidevogels en bijzondere 

vegetaties. Er zal naar verwachting een "nattere" natuur ontstaan. Het vasthouden van 

gebiedseigen water door voorraadbeheer heeft in zijn algemeenheid een positief effect op de 

natuurwaarden in het gebied. 

In de Vechtstreek is voorzien in een zoekgebied voor voorraadbeheer. Een groot deel van dit 

gebied is in de huidige situatie moerassig. De voorgestelde maatregelen zullen hier naar 

verwachting niet leiden tot een ander natuurtype. Door het gebiedswater beter vast te 

houden treden in zijn algemeenheid wel positieve effecten op. 

In de Vechtstreek wordt voorgesteld het van nature aanwezige kwelwater beter vast te 

houden. Dit heeft positieve gevolgen voor de daar aanwezige (kwelafhankelijke) 

natuurwaarden. 

Uit bovenstaande blijkt dat de maatregelen voor water een positief effect op natuur hebben 

{++). Bedacht moet echter worden dat genoemde positieve effecten ook deels autonoom 

zullen optreden door uitvoering van het vigerend natuur- en 1 and scha psb>e leid van de 

provincie (zie ook Natuurdoel typen in Noord-Hol land, augustus 2000). 

Naast maatregelen die puur gericht zijn op water, worden in de diverse modellen in meer of 

mindere mate landschapsparken voorzien. Deze parken hebben met name een recreatieve 

functie. Voor zover de parken liggen in gebieden met weinig natuurwaarden, kan de natuur 

een extra impuls krijgen. Indien de parken liggen in bestaande natuurgebieden hangt het 

van het gebruikende inrichting af of er positieve danwei negatieve effecten op natuur 

optreden. De verwachting is dat de inrichting van de landschapsparken de hiervoor 

genoemdeeffectscore{++) voor water en groen niet wezenlijk verandert. 

Effecten als gevolg van ruimtebeslag 

Ruimtebeslag op natuurgebieden kan optreden door nieuwe stedelijkheid in buitengebieden 

(uitleglocalies). In onderstaande tabel is aangegeven wat het oppervlak aan uitleglocaties is 

op diverse plaatsen. De nieuwe uitleglocaties zijn aangegeven op de afbeeldingen 4.6 tot en 

met 4.10, Het betreft zoekgebieden. Voor die zoekgebieden is het percentage ingeschat dat 

ligt binnen gebieden van de PEHS (of Vogel- en Habitatrichtlijn), Voor de effeclbepaling is 

als uitgangspunt gehanteerd dat hectaren nieuwe woon- en werkgebieden evenredig over 

de vers tedelijkingsv lek ken worden verdeeld. Daarom is hel percentage van de 

zoekgebieden dat in natuurgebieden ligt doorvertaald naar het percentage van het 

oppervlak nieuwe uitleglocaties. 
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Tabel 6.5  

Brulo 'uimtebeslag van uitleglocaties in de PEHS (en Vogel- en Habitatrichtli]n) van 

Noord-Holland en/ol Flevoland 

t^>cstle 
Metropolltane 

Stedelijkheid 
Boomlrtg Zuidflank Groeipool Almere 

NeWerkstad In het 

Groen»• 

Voorlopig 

Voorteurvnodel 

Ha nieuwe Ha in PEHS Ha nieuwe Ha in PEHS Ha nieuwe Ha in PEHS Ha nieuwe Ha in PEHS Ha nieuwe Ha In PEHS 

uitleg- ( « in ultieg- [% in uiileg- {% in uitleg- i% In uitleg- i% <n 

locaiiei PEHS') 

0 

loMlies 

S10 

PEHS*) locaiiei PEHS') locaties PEHS*) 

1730 . 17 

locatiei PEHS*) 

Almere 0 

PEHS') 

0 

loMlies 

S10 H 4420 44 

locaties PEHS*) 

1730 . 17 2050 103 

0 

(5%) < I 0 » ) (5%) ffH) 
Bloemendaler- 0 0 250 250 0 0 2 » 230 

' • — " ~ ' — " " " 

0 0 

polder [100 K ] 1 (100%) 
Bovenkerker- 0 0 1 0 » 575 " 0 1310 524 1410 S6S 

polder/ (S0%) (40%) (40 S) 

Legmeer 

0 

1 1 1 

Haarlemrnef- 0 0 700 
" T ' 

, 0 0 0 770 9 S U 0 

meer-Wesl 1 

Gollenstad 0 'o 150 0 0 0 1310 [ 0 190 0 

A-dam IJ burg ' 0 0 0 i 0 2S0 250 0 0 0 ;o 
{100 %} i 

Llmmen D 0 0 0 0 0 420 420 440 440 

i (100%) (100%) 

Purmerend 0 0 » 0 0 0 0 0 80 0 

(bedrijven 1 i 

terrein Baanttee , 
Noord) \ 
"Het Nieuwe i i ' 420 21 4 » 21 420 21 420 21 420 21 

,0%) (!%) (S%) (5S1 (5%) 

Totaal 21 
r 

•22 SIS 1102 itsa 
EffecUcore 0 1 • • . . . . — 

n/o/gebieden var de Vogelrichl i)n/Habilatiic hlli|n 

' AAnvullende effecten a,g.Vr diverïf kleinere ^Aheden nieuwe stedelijkheid verspreid in het studiegebied 

Uit bovenstaande label blijkt dat de effecten in het model Metropolitane Stedelijkheid hel 

kleinst zijn (0) en in Netwerkstad in het Groen en het Voorlopig Voorkeurs model het grootst 

(—) . De overige twee modellen zitten daartussenin (-/- -). Opgemerkt dient Ie worden dat 

het model Groeipool Almere het enige model is waar ruimtebeslag door uitleglocaties 

plaatsvindt in gebieden van de Vogelrichtlijn. Het betreft de locaties in het I) (Amsterdam 

IJburg' en locatie bij Almere). Daarmee treedt een negatief effect op vogels op, aangezien er 

vogeltrekbanen zijn van hel Vechtplassengebied naar Waterland. Ondanks dal het model 

Groeipool Almere dus niet hel grootste ruimtebeslag kent, worden er wel gebieden van 

Europees belang aangetast. 

Effecten als gevolg van verstoring 

Verstoring van natuurgebieden door geluid zal in de modellen Metropolitane Stedelijkheid 

en Groeipool Almere optreden door een toename (3 tot 4 %) van mei name de automobiliteit 

(-) {zie ook de paragraaf over verkeer- en vervoerseffecten). In de overige modellen is de 

toename van de automobiliteit ca 7 tot 9% (- -). 

Ook als gevolg van een toenemende recreatiedruk kan een toenemende verstoring optreden. 

De grootte van het effect op natuurgebieden is echter moeilijk aan te geven. 

118 



Tabel 6.6 

Bruto ruimtebeslag 

buiten PEHS (het betreft 

gebieden waar 

nauwelijks 

natuurwaarden 

aanwezig zijn) 

Factoren die een rol spelen en op elkaar invloed hebben zijn immers: 

• de locatie van de nieuwe uitleglocaties en recreatiedruk van de bewoners ervan; 

• de inrichting van de landschapsparken (mate van recreatief medegebruik); 

• het al dan niet verspreid optreden van de recreatiedruk (zoals in Metropolitane 

Stedelijkheid en Netwerkstad in het Groen). 

Daarmee zijn ook de verschillen in effecten tussen de modellen moeilijk aan te geven. Een 

duidelijk verschil tussen het model Netwerkstad in het Groen en de overige modellen is wel 

aan Ie geven, aangezien de veronderstelling is dat in Netwerkstad in het Groen de 

recreatieve behoefte in het bijzonder wordt opgevangen in de directe woonomgeving ("- -" 

score door toename mobiliteit wordt"-" score). 

Verandering habitatkwantiteit en -kwaliteit buiten de PEHS (en gebieden van de 

Vogel- en Habitatrictitlijn) 

Effecten als gevolg van maatregelen voor water en groen 

In de Haarlemmermeer wordt een tussenboezem voorgesteld. Het gebied van de 

tussenboezem bevat in de referentiesituatie geen hoge natuurwaarden. In potentie kunnen 

er in het gebied natuurwaarden tot ontwikkeling worden gebracht. Ontwikkeling van 

natuurwaarden zal naar verwachting ook plaatsvinden als gevolg van de maatregelen voor 

water (+). Daarbij dient aandacht te zijn voor de maximaal toelaatbare peilfluctuatie in 

relatie tot de gewenste natuurwaarden. Omdat de groengebieden ook zullen worden 

gebruikt voor recreatie, dient tevens aandacht te zijn voor verstoring van natuurwaarden 

(bijvoorbeeld bepaalde vogelsoorten) door recreatie. 

Effecten als gevolg van ruimtebeslag 

Onderstaande tabel geeft een indruk van ruimtebeslag in gebieden buiten de PEHS. Het 

betreft echter gebieden waar niet lot nauwelijks belangrijke natuurwaarden voorkomen. Het 

effect wordt daarom gering geacht (effectscore 0). 

Criterium 
Metropolitane 

Stedelijkheid 
Booming Zuldtlank Groeipool Almere 

Netwerkstad In het 

Groen»» 

Voorlopig 

Voorkeunmodel 

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha 

nieuwe buiten nieuwe buiten nieuwe buiten nieuwe buiten nieuwe buiten 

uitleg- PEHS' uitleg PEHS* uitleg- PEHS* uitleg- PEHS* uitleg- PEHS-

locaties locaties _i 
484 

locaties locaties > 

.. 
1730 . 1643 

locaties 

Almere 0 0 510 
_i 

484 4420 4376 

locaties > 

.. 
1730 . 1643 

2050 \ )W7 

0 . 0 Bloemendaler- 0 0 ISO 0 0 0 230 0 

2050 \ )W7 

0 . 0 

polder 1 i 
1 1 

i 1 
Bovenkerker- 0 0 1050 525 0 0 1310 786 1420 B » 

polder/ 1 1 j , , 
Leg meer ! 1 1 1 Haarlemmer-

meer-Weit 

0 0 700 700 0 0 770 770 860 seo 

Bollenstad 

A-dam IJburg' 

Li turnen 
I— 

• Purmerend 

(Baanstee 

Noord) 

-Het Meuwe IJ" 

Totaal 

Etiectscore 

420 

150 

90 

399 420 

150 

90 

O 

250 

1310 

O 

1310 190 

O O 

420 

399 420 399 420 

440 

80 

O 

80 

399 2348 4775 

399 

48S8 

O 

420 399 

4328 

*en/or gebieden viin de Vogelrichllijn/Habilatrichtli)n 
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Effecten als gevolg van verstoring 

In het model Metropolitane Stedelijkheid wordt een toenemende verstoring door recreatie 

verwacht op gebieden builen de PEHS als gevolg van een toenemende recreatiedruk. Het 

e/fect treedt met name op in een aantal belangrijke weidevogelgebied en {-). De meeste 

weidevogelgebieden liggen echter binnen de PEHS. Enkele liggen erbuiten. 

In het model Booming Zuidf lank treedt door een toenemende automobiliteit (7 tot 8 %) en 

recreatiedruk nauwelijks extra verstoring op (0). Deze toename vindt namelijk met name in 

de zuidf lank plaats, alwaar buiten de PEHS weinig gebieden met hoge natuurwaarden 

aanwezig zijn. Ook in het model Groeipool Almere neemt de automobiliteit naar en rond 

Almere toe. Hier liggen bijna geen gebieden die geen onderdeel zijn van de PEHS. Er treedt 

dan ook niet tot nauwelijks een effect op (0). Hetzelfde geldt voor het Voorlopig 

Voorkeursmodel (0). In Netwerkstad in het Groen neemt de mobil iteit verspreid in het 

gebied toe {-). Hierdoor neemt ook de verstoring in diverse gebieden builen de PEHS toe. 

Verstoring door recreatiedruk is in dit model beperkt. 

Toe-/afname versnippering 

Effecten als gevolg van maatregelen voor water 

De maatregelen voor water leiden niet tot versnippering van natuurgebieden. Integendeel, 

een aantal maatregelen leidt juist tot ontsnippering ofwel het verbinden van natuurgebieden 

(++). De belangrijkste maatregel die in dat kader kan worden genoemd is het aanleggen van 

een tussenboezem in de Haarlemmermeer en het realiseren van een waterverbinding tussen 

het Markermeer en deze tussent>oezem, 

Effecten als gevolg van een toenemende automobiliteit 

Door een toename van de automobil iteit treedt er een toename van de barrière werking 

tussen natuurgebieden op. In de modellen Metropolitane Stedelijkheid en Groeipool Almere 

is deze toename 3 tot 4% (-) (zie onder effecten verkeer en vervoer). In de overige modellen 

is die toename 7 tot 9 % (- -). 

Effecten als gevolg van ruimtebeslag 

In alle modellen treedt door de ontwikkel ing van de "Het Nieuwe IJ" een toename van de 

versnippering op (-)• Door nieuwe stedelijkheid en ontwikkel ing van knooppunten in de 

"Het Nieuwe IJ" (en door een toenemende mobiliteit) zal hier een extra barrière voor 

soorten ontstaan die zich verplaatsen van west (duinen) naar oost (Groene Hart en 

Randmeren) en andersom. De "Het Nieuwe IJ" wordt overigens autonoom ook al verder 

ontwikkeld. 

In het model Booming Zuidf lank wordt bovendien ten zuiden van Amstelveen de door de 

provincie aangewezen ecologische verbindingszone doorsneden als gevolg van nieuwe 

stedelijkheid. Dit geldt mogelijk ook voor de verbindingszone aan de zuidoostkant van 

Almere (- -). Het effect in de modellen Netwerkstad in het Groen en het Voorlopig 

Voorkeursmodel is hier vergelijkbaar met dat in het model Booming Zuidf lank. De effecten 

zijn hier iets kleiner. 

In hel model Groeipool Almere wordt door nieuwe stedelijkheid rond Almere en de 

ontwikkel ing van Amsterdam IJburg (ontwikkel ing IJburg II richting Almere) de provinciale 

ecologische verbindingszone in het IJmeer doorsneden en mogelijk de verbindingszones (en 

een deel van de PEHS) ten zuiden van Almere (-). 
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éA LANDSCHAP ËN CULTUURHISTORIE 

MJ_ _REFERENTI_ES!TUATIE 

Bij de beschrijving van de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden wordt ingegaan 

op de openheid en identiteit van landschappen. Dit gebeurt aan de hand van een aantal 

landschapstypen (zie afbeelding 6.6). Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van 

beleidsmatig relevante gebieden. 

Afbeelding 6.6 

Landschapstypen Nooid-

Holland 

Landschapstypen 

Onderstaande teksten zijn overgenomen uil de land schapska tem Noord-Holland [30]. 

Kustzone 

Fysieke kenmerken 

De hogere bosrijke kustzone vormt een markante scheiding tussen de Noordzee en het 

binnendijkse polderland. Door het besloten en reliëf rijke karakter is het landschapstype 

duidelijk herkenbaar. De gerichtheid in noord-zuidrichting is een belangrijk kenmerk. De 

b innend u in rand en de strandwallen zijn oude ontginningsgebied en met steden, dorpen, 

villaparken, landgoederen en buitenplaatsen. 
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Ordeningsprincipes 

Het ruimteli jk verschil tussen duinen, binnenduïnrand, strandvlakten en strandwallen, het 

aanwezige reliëf en de continuïteit in noord-zuid richting zijn kenmerkend voor de kustzone. 

Deze kenmerken zijn beeldbepalend en sturend voor de ruimtelijke ontwikkel ing. Elk 

deelgebied moet een herkenbaar eigen karakter behouden en zich duideli jk onderscheiden 

van de andere deelgebieden. De binnenduïnrand en de strandwallen zijn historisch gezien 

de multifunctionele activiteitenzones, de duinen en de strandvlakten zijn de meer 

natuurli jke en rustige zones. Elk deelgebied heeft weer een eigen landschapsstructuur, die 

richtinggevend is voor de inpassing van nieuwe toevoegingen en ontwikkel ingen. 

Cooise stuwwal 
Fysieke kenmerken 

De Gooise stuwwal bestaat uit de hogere zandgronden met uitgestrekte bossen en 

heidevelden en een gedifferentieerde overgangszone naar de aangrenzende veengebieden 

en het Gooimeer. In de overgangszone liggen de fraaie buitenplaatsen van 's Gravenland. In 

de aangrenzende veengebieden liggen bijzondere, kwelafhankelijke natuurterreinen. 

De Gooise stuwwal sluit in zuidelijke richting aan op de Utrechtse Heuvelrug en vormt 

daarmee feitelijk een landschappelijke eenheid. Het Gooi is een aantrekkelijk woongebied 

en dorpen als Bussum, Hi lversum en Huizen zijn in de loop van de tijd sterk uitgebreid. 

Ordeningsprincipes 

De hoge l igging maakt dat de Gooise stuwwal zich duideli jk onderscheidt van zijn 

omgeving. Van laag naar boog is een typerende opeenvolging ontstaan van zones met eigen 

landschappelijke kenmerken. De overgangszones langs de randen zijn gevarieerd, terwijl de 

centrale hoge zandgronden een meer eenvormig karakter hebben. De verschillen in bodem 

en vochtigheid zijn duideli jk afleesbaar aan de voorkomende vegetaties. Het bosrijke 

karkater en de zichtbaarheid van het reliëf zijn overkoepelende kwaliteiten. De grote kernen 

en infrastructuurli jnen vormen een autonome stedelijke structuur met een eigen dynamiek. 

De oorspronkelijke radiale structuur van de brinkdorpen op de stuwwal is daardoor 

doorbroken, maar restanten hievan zijn nog steeds herkenbaar. 

Vechtlandschap 

De Vecht stond vroeger in verbinding met de Rijn en maakte deel uit van het rivierengebied. 

Langs de Vecht zijn oeverwallen afgezet. In noordelijke richting worden deze steeds smaller 

en lager. Aangrenzend liggen kommen met klei- en veengronden. De Vecht is in het 

verleden afgekoppeld van de Oude Rijn en heeft nu slechts een functie voor de lokale en 

regionale waterafvoer en -aanvoer. Door de bebouwing en beplanting op de oeverwallen is 

de Vecht een belangrijke landschappelijke structuurl i jn. 

Ordeningsprincipes 

De rivier de Vecht vormt de structuurbepalende l i jn. De wegenstructuur, di jken, bruggen, 

bebouwing en beplanting zijn gerelateerd aan deze lijn en versterken samen de 

herkenbaarheid van het Vechtlandschap. Ook de breedte en hoogte van de oeverwallen zijn 

bepalend voor het grondgebruik. In zuidelijke richting worden de oeverwallen breder. Hier 

liggen grotere buitenplaatsen en landgoederen. In noordelijke richting neemt de omvang 

van de bebouwing en de beplanting af. Vanaf de Vecht zijn er doorkijkjes naar het 

achterliggende open landschap. Het contrast met open polders draagt bij aan de ruimteli jke 

kwaliteit. Binnen de polders vormen de verkaveling, veen riviertjes en boezemvaarlen en 
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oude kreekruggen stmctuurbe pa lende elementen. De Vecht maakte deel uit van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Langs de rivier liggen diverse forten die de droge "accessen" vanuit 

het Gooi moesten verdedigen. Het hele gebied ten oosten van de Vecht was 

inundatiegebied. 

Veengebied 

Fysieke kenmerken 

In de veengebieden is de bodem een zeer bepalende factor. Er is een verschil tussen 

gebieden met een dik vcenpakket zonder kleidek en gebieden mei een dunner vcenpakket 

en /o f een kleidek. De gebieden met een dik vcenpakket lagen buiten het bereik van rivier-

of zeewater. Door ontwatering en ink l ink ing zijn deze gebieden geleidelijk lager komen te 

l iggen. Ze zijn zeer waterri jk met brede sloten. Door de ontwatering gaat de maaivelddaling 

nog steeds door. Oorspronkelijk waren veel landbouwgronden in de vaarpolders alleen 

over het water bereikbaar, maar tegenwoordig zijn veel gronden per weg ontsloten. Dichter 

langs de kust en langs de rivieren is klei afgezet op het veen en is de veenlaag dunner. De 

bodem is hier steviger en minder ver ingeklonken. De sloten zijn smaller en de rijpolders 

zijn van oudsher al over de weg ontsloten. De veengebieden hebben een vlakke l igging en 

een zeer open karakter. 

Ordeningsprinripes 

Het verschil tussen de waterrijke "vaarpolders" in hel centrum van Waterland en de minder 

waterrijke "r i jpolders" langs de Ijsselmeerkust en de rivieren is een belangrijke 

beeldbepalende factor en sturend voor de ruimteli jke ontwikkel ing. Brede sloten mei het 

water tot aan de rand zijn typerend voor de vaarpolders. Het stelsel van boezemvaarten, 

oude kreken en andere watergangen met de bijbehorende kaden en dijken vormt een 

samenhangende en kenmerkende landschappelijke structuur. Ook bebouwingslinten en 

kleine droogmakerijen zijn structuurbepaicnde elementen. De kwaliteit van het landschap 

wordt niet zozeer bepaald door de afzonderlijke elementen, maar door het feit dat de 

oorspronkelijke samenhang op veel plaatsen nog duideli jk herkenbaar is. De 

landschappelijke openheid krijgt zijn waarde door het contrast met de bebouwingingslinten, 

door de weerspiegeling van de lucht in hel water en door de subtiele accenten in de vorm 

van kaden, vaarten en boerderijen. In het Vechtplassengebied wordt het landschap 

gekenmerkt door afwisseling in t>esloten plassen, petgalen en oplegakkers met moerasbos. 

Oude Droogmakerijen 

Fysieke kenmerken 

De oude, overwegend 17* eeuwse droogmakerijen liggen ais voormalige meren ingebed in 

hel veen land schap. De bodem bestaat uit klei en veenrestanten. Door de lage l igging is 

sprake van (plaatselijk brakke) kwel en zijn de droogmakerijen afhankelijk van bemaling. 

De droogmakerijen hebben een open en grootschalig karakter. 

Ordeningsprincpes 

De oude droogmakerijen vormen door de mens gemaakte, rationeel ingerichte 

landschappen met een hoge cultuurhistorische waarde. De geometrische verkavetings- en 

ontsluitingsstructuur en het functionele watersysteem zijn nog steeds bepalend voor het 

grondgebruik en de ruimteli jke ontwikkel ing. Het beplantingspatroon versterkt deze 

structuur. De ringdijken en ringvaarten laten de oorspronkelijke natuurli jke meervorm zien 

en geven een fraai contrast met de rechtlijnige inrichting. 

123 



Oer-U en jonge droogmakerijen 

Fysieke kenmerken 

Het krekensysteem van het Oer-lJ en de grote veenptassen ten zuiden van An:\sterdam zijn 

overwegend in de 19' eeuw drooggelegd. De bodem bestaat uit zavel, klei en veen restanten. 

Door de lage l igging is sprake van (plaatselijk brakke) kwel en zijn de droogmakerijen 

afhankelijk van bemaling. De droogmakerijen liggen binnen de stedelijke invloedssfeer van 

Amsterdam en zijn in de loop van de tijd sterk veranderd. Een groot deel van het Oer-IJ 

bestaat uit de opgespoten gronden van het Amsterdamse havengebied. Ook de 

Haarlemmermeer en de droogmakerij bij Amstelveen zijn voor een deel verstedelijkt. 

Ordeningsprincipes 

Binnen dit landschapstype is vooral het stedelijk netwerk beeldbepalend en sturend voor de 

ruimtelijke ontwikkel ing. Van de historische landschapsstructuur zijn nog wel elementen en 

-patronen herkenbaar. De ringvaart van de Haarlemmermeer is een belangrijk 

structurerend element. De continuïteit van de ringvaart en het verschil tussen de 

droogmakerij en het omringende oude land zijn belangrijke kenmerken. Verder is het 

orthogonale verkavelingspatroon nog duideli jk zichtbaar, deels ook nog in de verstedelijkte 

gebieden. Ook bij de Oer-IJ zijn vooral de randen nog herkenbaar. De invul l ing van het 

gebied heeft een eigen structuur. 

IJsselmeergebied 

Fysieke kenmerken 

Het IJsselmeergebied bestaat uit verschillende watercompartimenten: het IJsselmeer, het 

Markermeer (waar de Gouwzee en het IJmeer weer deel van uitmaken), het Gooimeer en de 

overige randmeren. De grens met het land wordt gevormd door de oude zeedijk, die nog 

steeds een waterkerende functie heeft. Ondanks de peil regulering kunnen door 

windwerk ing grote peil schommelingen optreden. Het Markermeer en IJmeer zijn relatief 

ondiep en met uitzondering van vaargeulen en enkele zandwinputten is er weinig variatie 

in waterdiepte. In het IJsselmeer liggen wet diepere geulen. Het IJsselmeergebied heeft een 

bijzonder open karakter. 

Ordeningsprincipes 

De oude zeedijk vormt een markante scheidslijn tussen het grootschalige open water en het 

kleinschalige binnendijkse polderland- Met name vanaf de "kapen", waar een knik in de 

di jk zit, zijn er fraaie vergezichten. Het verloop van de dijk geeft ook een zekere geleding 

van de grote watervlakte, in de vorm van baaien, zoals het Ijmeer. De dijk is tevens een 

landschappelijke ontwikkelingsl i jn waaraan allerlei elementen en voorzieningen gekoppeld 

zijn, zoals oude vissers plaatsjes, boerderijen en di jkwoningen, doorbraak kol ken, haventjes 

en recreatieve voorzieningen. 

Noordzee 
Fysieke kenmerken 
De Noordzee is een eindeloze watervlakte waar elementen vri j spel hebben. De 

getijdendynamiek, erosie en sedimentatie en w indwerk ing zijn nog steeds als 

landschapsvormende factoren werkzaam en ervaarbaar, waardoor dit landschapstype bi j 

uitstek als natuurlandschap wordt ervaren. 
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Ordeningsprincipes 

De beleving van de enorme openheid en van de natuurlijke dynamiek vanaf de randen van 

het gebied is vanuit visueel-ruimtelijk oogpunt bepalend. De complexe hydromorfologische 

dynamiek is bepalend vanuit functioneel en ecologisch oogpunt. Menselijke toevoegingen 

zijn ruimtelijk ondergeschikt en worden gekenmerkt door een robuust, maritiem karakter. 

Flevoland 

De Flevopolder wordt gescheiden van het oude laag veengebied door een randmeer. De 

droogmakerij is ontgonnen na 1950 en kenmerkt zich door een rationele en zeer 

grootschalige verkaveling, met bebouwing voornamelijk geconcentreerd in de grote kernen 

Almere en Lelystad. Almere is opgezet als een meerkemige nederzetting. 

De ontstaan- en cultuurgeschiedenis zijn in Flevoland op vele plaatsen zichtbaar: dijken, 

gemalen, sluizen en verkavelingspa troon. Zo ook rond Almere, Daarnaast zijn rondom 

Almere terreinen en locaties met (zeer hoge) archeologische waarde. 

Beleidsmatig relevante gebieden 

Vanwege de bijzondere landschappelijke en ecologische kwaliteiten en de samenhang met 

het agrarisch grondgebruik, is de regio Waterland in het Structuurschema Groene Ruimte 

aangeduid als "waardevol cultuurlandschap". Daarnaast is op grond van de nota Belvedère 

een aantal gebieden aangewezen, de zogenaamde Belvedèregebied en. In Noord-Holland 

Zuid betreft het de volgende gebieden; 

• Bergen-Egmond-SchoorI; 

• Schermer-Eilandspolder; 

• De Beemster; 

• Zeevang en waterland; 

• Zuid-Kennemerland; 

• Vecht- en plassengebied; 

• Oud-Ade. 

Er zijn geen Belvedèregebied en in de buurt van Almere. 

De Stelling van Amsterdam is een Belvedèregebied en bovendien door UNESCO geplaatst 

op de Werelderfgoed lijst. De Stelling is een waardevol cultuurhistorisch monument 

bestaande uit een linie van forten en dijken. De Stelling van Amsterdam vormt samen met 

de Noord zeekanaalzone de 'Euro' van Noord-Holland Zuid De Euro staat voor recreatie, 

ontspanning en cultuur en moet het mogelijk maken dat Noord-Holland Zuid zich 

ontwikkelt tot een moderne, gezonde metropool. 

Naast de Stelling van Amsterdam is ook de Beemster geplaatst op de Werelderfgoed lijst. 

Autonome ontwikkeling 

Voor landschap worden door de provincie Noord-Holland voor toekomstige 

ontwikkelingen drie beleidsstrategieën gehanteerd {zie afbeelding 6.7) |30]: 

1, Behoud en versterking: hierbij gaat het om versterking van de bestaande 

landschappelijke structuur en deze daar waar mogelijk te versterken. Deze 

strategie betreft de zogenaamde laagdynamische gebieden van Noord-Holland met 

belangrijke landschappelijke en natuurlijke waarden, dus onder meer de kustzone 

en het stuwwalgebied, 

2, Aanpassing: in aan passingsgebied en treden ingrijpende functieveranderingen op 

waardoor veel kenmerken van het landschap verdwijnen. De hoofdstructuur van 
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het landschap wordt in deze gebieden versterkt. Deze strategie komt in Noord-

Holland Zuid niet voor. 

3. Vern ieuwing: deze strategie geldt voor de gebieden met de grootste 

veranderingen, de zogenaamde hoog dynamisch e gebieden. In deze gebieden 

ontstaan door bijvoorbeeld verstedelijking of aanleg van infrastructuur, nieuwe 

landschappen. Denk hierbij aan de Haarlemmermeer: omvorming naar een woon-

en recreatiegebied en inpassing van de luchthaven. In het Strategisch Groenproject 

I] mond-Zaanstad gaat het om de ontwikkel ing van de groene ruimte tussen steden 

en het havengebied. 

6 . 4 . 2 MI IHQDIEK EFFEaBESCHRIJVlNG 

Voor de effecten op landschap en cultuurhistorie b onderscheid gemaakt naar: 

• ruimtebeslag van nieuwe woon- en werkgebieden in buitengebieden; 

• behoud openheid van gebieden; 

• effecten op de identiteit van het buitengebied; 

• invloed op cultuurhistorisch waardevolle gebieden. 

Ruimtebeslag van nieuwe woon- en werl(gebieden in buitengebieden 

Ruimtebeslag van nieuwe woon- en werkgebieden in buitengebieden wordt als negatief 

beschouwd voor landschap en cultuurhistorie. Door ruimtebeslag kunnen namelijk 

landschappelijke of cultuurhistorische waarden worden aangetast. Daarbij moet worden 

gedacht aan lanen, terpen, ka vel pa tronen, di jken en dergelijke. Hoe groter het ruimtebeslag, 

hoe groter de kans op aantasting van dergelijke waarden. Als effect is dan ook het 

ruimtebeslag in hectaren aangegeven. 

Behoud openheid van gebieden 

Nederland wordt steeds voller, er zijn steeds minder open gebieden. Nieuwe woon- en 

werkgebieden zorgen voor een verdichting van het buitengebied. Voor landschap wordt dit 

algemeen als negatief aangemerkt. Verdichting van het landschap is dan ook in dit MER als 

effect meegenomen. Daarbij is gekeken naar gebieden die worden verdicht door nieuwe 

woon- en werkgebieden of bijvoorbeeld door hoogopgaande begroeiing. 

Effect op de identiteit van het buitengebied 

Voor het bepalen van de effecten op de identiteit van het buitengebied is het van belang om 

na te gaan in hoeverre rekening wordt gehouden met de ordeningsprincipes die de 

provincie Noord-Hol land heeft geformuleerd voor de diverse landschapstypen (zie 

paragraaf 6.4.1) (30]. Daarnaast zijn voor de diverse landschapstypen strategieën opgesteld. 

Daarbij is onderscheid gemaakt naar behoud, aanpassing en vernieuwing (zie ook 

afbeelding 6.7). Ook hiermee dient bij de bepaling van effecten rekening te worden 

gehouden. Dit geldt onder andere voor de effecten als gevolg van ruimtebeslag door nieuwe 

uitleglocaties. Ruimtebeslag door nieuwe uitleglocaties kan namelijk de identiteit van het 

buitengebied aantasten. Deemstvandeaantast inghangt af van de locatie van 

verstedelijking en de daar geldende ordeningsprincipes en beleidsstrategie. Ook de 

maatregelen voor water kunnen effect hebl>en op de identiteit van het lanschap. Deze 

maatregelen kunnen de identiteit aantasten of versterken. 
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Afbeelding 6,7 

Landschapsstraiegieön [30] 

6A1 

Tabel 6.7 

Effecten landschap en 

cultuurhistorie 

UUlOSOUfSfTUnClf E N 

• . -. r-.,. 

Invloed op cultuurhistorisch waardevolle gebieden 

Cultuurhistorisch waardevolle gebieden moeten zoveel mogelijk behouden blijven. 
Ruimtebeslag in dergelijke gebieden moet dan ook zoveel mogelijk worden vermeden, In dil 
MER is hel effect als gevolg van ruimtebeslag op cultuurhistorisch waardevolle gebieden 
(o,a, Belvedèregebieden) ingeschat. Er kunnen ook positieve effecten optreden op 
cultuurhistorisch waardevolle gebieden, bijvoorbeeld door hel cultuurhistorische karakter 
of de herkenbaarheid van cultuurhistorisch waardevolle gebieden te versterken, 

.EFFEaEN 

In de onderstaande tabel zijn de effecten van de diverse modellen op de aspecten landschap 
en cultuurhistorie opgenomen. Daarbij is vooralsnog niet uitgegaan van aanvullende 
infrastructuurmaatregelen (zie hiervoor paragraaf 6,9), 

Criterium 

Ruimtebeslag nieuwe moori, en 

werkgebieden in buitengebieden 

Behoud opsnheld van hel gebied a,g,v, 

verstedelijking 

Effect op identiteit buitengebied 3,9.v,; 

- maatregelen voor water 

-ontwikkeling landschapsparken 

- verstedelijking 

Metropolitane Boom ing Groeipool Netwerkstad Voorlopig 

Stedelijkheid Zuidflank Almere in het Groen Vooikeursmodel 

Invloed op cultuurhistorisch waardevolle 

gebieden en gebouwen a.g.v.: 

- maatregelen voor water 

- ve rit edel ijk ing 

+ 

+++ 

O 
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Ruimtebeslag nieuwe woon- en werkgebieden in het buitengebied 

Hel ruimtebeslag van nieuwe woon- en werkgebieden in het buitengebied verschilt per 

model. De ruimtebeslagen zijn in onderstaande tabel opgenomen. De kwalitatieve 

effectscores zijn aan deze tabel gerelateerd. 

Tabel 6.8 

Bfulo ruimtebeslag 

unleggebieden m 

buitengebied 

Criterium 
Metropol liane 

Siedelljklield 

Booming 

Zuldflank 

Groeipool 

Almere 

Netwerkstad In 

tiet Groen»* 

Voorlopig 

Voorkeu rwnod el 
Bfulo ruimtebeslag 

unleggebieden m 

buitengebied 

Alme'e 

Ha nieuwe 

uiileglocatiei 

Ha nieuwe 

uitje g lo t« iM_ 

510 

Ha nieuwe 

uitleglocaiiei 

4420 

Ha nieuwe 

uitleglocatiei 

1730 

Ha nieuwe 

uiileglocatlci 

Alme'e , 0 

Ha nieuwe 

uitje g lo t« iM_ 

510 

Ha nieuwe 

uitleglocaiiei 

4420 

Ha nieuwe 

uitleglocatiei 

1730 2050 

BlocmendaterpoldEr 

Boven kerkerpol der/ 

Legmeer 

0 250 0 230 0 BlocmendaterpoldEr 

Boven kerkerpol der/ 

Legmeer 

0 1050 0 

1 

1310 1420 

Haarlemmcrtneer-

West 

Bolleniiad 

A-dam llburg ' 

0 700 0 
1 

770 MO Haarlemmcrtneer-

West 

Bolleniiad 

A-dam llburg ' 

0 1 » ' 0 1310 1 » 

Haarlemmcrtneer-

West 

Bolleniiad 

A-dam llburg ' 0 0 2S0 0 0 

LImmen 0 0 0 420 440 

Purmerend 

{bedri|venteffein 

Baanstee Noord} 

i " » 0 

- - —1 

0 80 

'Het Nieuwe IJ' 420 420 420 420 420 

5460 Toual . « 0 3170 1 so» 6190 

420 

5460 

Effectïcore ! 0 - -- . . . --

' uitbreiding ifbuig II rKhting Almere 

" aanvullend effecten treden op a.g-v. diverse kleinere e t̂heden nieuwe stedel̂ kheid verspreid in hel studiegebied 

Behoud openheid van het gebied 

De openheid van het buitengebied kan worden aangetast{negatief effect) door nieuwe 

uitleglocaties te realiseren. In alle modellen, behalve in het model Metropolitane 

Stedelijkheid, is sprake van nieuwe uitleglocaties en daarmee van negatieve effecten op het 

buitengebied. Het effect is het grootst in het model Netwerkstad in het groen { " — " ) , Naast 

geconcentreerde woon- en werkgebieden worden in dit model immers verspreid woningen 

gerealiseerd, die de openheid kunnen aantasten. Het effect in het model Groeipool Almere 

is minder groot ("- - " ) . In dit model wordt de openheid aangetast Ier hoogte van Almere en 

in hel IJ. Het effect van het Voorlopig Voorkeursmodel is vergelijkbaar {zie ook vorig 

criterium). Opgemerkt wordt wel dat de Bovenkerkerpolder/Legmeer en Haarlemmermeer-

west in de huidige situatie deels al verdicht zijn. In het model Booming Zuidf lank is sprake 

van minder hectaren uitleglocaties dan in de overige modellen (behalve Metropolitane 

Stedelijkheid); effectscore "-" . 

Effect op identiteit buitengebied 

Maatregelen voor water 

De maatregelen voor water behouden of versterken de identiteit van het buitengebied. 

Diepe droogmakerijen worden bijvoorbeeld beter herkenbaar in het gebied als ze worden 

aangewezen voor piekberging of calamiteitenberging. Accenten die wellicht aan hel oer-lj 

worden gegeven hebben ook een positief effect. 

Ontwikkeling landschapsparken 

De verschillende modellen voorzien in de ontwikkel ing van landschapsparken. In het model 

Metropolitane Stedelijkheid gaat het om het Kustgebied, Waterland en het Groene Hart, 

waar fors wordt ingezet op de ontwikkel ing van landschap, natuur, water en extensieve 
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recreatie. Daarnaast worden de bestaande groengebieden met elkaar verbonden tot een 

regionaal parksysteem. Het park van de 21 ' eeuw en gebieden bij Amstelveen zijn 

uitwerkingen hiervan. In het model Booming Zuidf lank worden alleen in het zuiden 

landschapsparken ontwikkeld (park van de 21 ' eeuw en een groene w i g bij Amstelveen). 

Het model Groeipool Almere gaat u i l van de ontwikkel ing van de groene waieras bestaande 

uit het Noordzeekanaal en aanliggende groene polders naar het IJmcer en aanleg van 

groengebieden bij Weesp. In het model Netwerkstad in het Groen worden geen robuuste 

groenstructuren ontwikkeld. Het Voorlopig Voorkeursmodel tenslotte gaat uit van een 

groene w i g bij Amstelveen, het park van de 21 ' eeuw en groenontwikkeling in Waterland. 

Verstedelijking 

Het model Booming Zuidf lank heeft het grootste effect op de identiteit van het 

buitengebied, In dit model vindt ruimtebeslag op de birmenduinrand plaats, waardoor een 

verstoring optreedt van de afwisseling van open en besloten zones. Het model dat daarna 

hetmeest negatief scoort is het model Netwerkstad in het Groen. Hoewel in dat model de 

nieuwe woonlocaties met groen omgeven zi jn, verandert de identiteit van het landschap 

aanzienlijk. In het model Mctropolitane Stedelijkheid treedt geen effect op, terwij l de 

effecten in het model Groeipool Almere en het Voorlopig Voorkeursmodel gering zi jn. 

Invloed op cultuurhistorisch waardevolle gebieden en gettouwen 

Effecten als gevolg van maatregelen voor water 
Enkele maatregelen voor water, die in alle modellen zijn voorzien, hebben invloed op 

cultuurhistorisch waardevolle gebieden. De belangrijkste worden hieronder genoemd. 

Het gebied rond het Alkmaardermeer is in de diverse modellen aangewezen als zoekgebied 

voor piekberging. Het gebied ligt aan de buitenzijde van de Sleiling van Amsterdam en sluit 

daarmee goed aan op de cultuurhistorie van de stelling. Het gebied buiten de stelling kon 

men in vroegere tijden immers onder water laten lopen. Dit wordt als positief effect 

aangemerkt. Opgemerkt wordt we l dat mogelijk bestaande verkavelingsstructuren minder 

zichtbaar worden (negatief effect) in tijden van piekberging. 

Van de tussenboezen bij Haarlem naar het Alkmaardermeer is in alle modellen een 

waterverbinding opgenomen voor de aanvoer van zoet water naar de tussenboezem. Deze 

watergang sluit ook aan op de Stelling van Amsterdam. Ook dit wordt gezien als positief 

effect op cultuurhistorisch waardevol gebied. De maatregelen voor de tussenboezem in de 

Haarlemmermeer zullen overigens zoveel mogelijk aansluiten op de maatregelen die 

autonoom worden genomen in het kader van het strategische groenproject 

Haarlemmermeer, 

Voor de tussenboezem zelf geldt dat mogelijk negatieve effecten optreden, indien bestaande 

verkavelingspatronen minder zichtbaar worden of verdwijnen. 

In de duinzone worden de groene stroken tussen Castricum en Limmen langs de 

Schulpervaart en tussen Heemskerk en Uilgeest en Castricum (waar 2000 jaar geleden het 

Oer-IJ liep), worden groen gehouden. Waar mogelijk wordt de structuur van de vroegere 

waterlopen hersteld. Dit heefteen positief effect op het aspect cultuurhistorie, 

In een deel van de veenweidegebieden van Noord-Hol land Midden zal het landschap van 

uiterl i jk veranderen, omdat geen water meer zal worden ingelaten uit het IJsselmeer en geen 
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peilbeheer meer zal worden gevoerd. Hier zal veenmoeras ontstadn. In andere 

veenweidegebieden wordt een flexibel peilbeheer toegepast. Genoemde maatregelen gaan 

het opdrogen van het veenpakkel tegen. Dit heeft een piosilief effect op de cultuurhistorische 

waarde van hel gebied {deels Belvedèregebied). Opgemerkt wordt wel dat mogelijk 

bestaande verkavelingsstructuren minder zichtbaar worden (negatief effect) in tijden van 

piekberging. 

Een vergelijkbaar effect als in Noord-Holland Midden Ireedt op in de Vechtstreek, waar een 

groot zoekgebied voor voorraadbeheer (en piekberging) is aangewezen. In hel kader van het 

strategisch groenproject noordelijke Vechtstreek wijzigt het landschap echter al autonoom. 

Er zal zoveel mogelijk worden afgeslemd op de maatregelen die in hel kader van dat project 

zullen worden genomen. 

Effecten als gevolg van nieuwe stedelijkheid 

De modellen Metropolitane Stedelijkheid, Booming Zuidflank, Groeipool Almere en het 

Voorlopig Voorkeursmodel leiden naar verwachting niel of nauwelijks lol negatieve 

effecten op cultuurhistorisch waardevolle gebieden en gebouwen. In hel model 

Netwerkstad in het Groen is ten zuidwesten van Haarlem woningbouw in hel groen 

voorzien. Een deel van de voorziene woningbouw zal ruimtebeslag veroorzaken op het 

Belvedèregebied Zuid Kennemerland. Het model gaat ook uit van woningbouw verspreid 

door het studiegebied, ook in Belvedèregebieden. Hierdoor treden negatieve effecten op 

betreffende cultuurhistorisch waardevolle gebieden op. 

ÈU5 VERKEER EN VERVQER 

ÉiSJ RE FE RENIiESlJU ATI E 

Huidige situatie 

In frastructuurb undels 

In het studiegebied loopt een aantal belangrijke infraslrucluurbundels. Het gaat zowel om 

wegen, als om railinfrastructuur en overige openbaar vervoer verbindingen. Rond 

Amsterdam ligt de AIO en vanaf Amsterdam lopen een aantal belangrijke rijkswegen, zoab 

de A4/A44 richting Rotterdam en Den Haag, de A2 richting Ulrechl, de Al richting 

Amersfoort, de A6 richting Almere en de A8/A7 richting Zaanstad en Purmerend. 

Ra il verbindingen zijn er onder andere tussen enerzijds Amsterdam en anderzijds Utrecht, 

Almere, Schiphol-Hoofddorp-Leiden, Haarlem, Zaandam/Alkmaar, Purmerend en Hoorn. 

Ook Haarlem is in diverse richtingen ontsloten via spoorlijnen. 

Daarnaast zijn er diverse bus-, metro en Iramverbindingen. De belangrijkste infrastructuur 

is op afbeelding 6.8 aangegeven. 
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Afbeelding 6.8 

Referenliesitualie infrastructuur 

Tabel 6.9 

Knooppunten 

Kruisingen van belangrijke infrastructuurbundels van in ieder geval hoogwaardig openbaar 

vervoer vormen infrastructurele knooppunten. Deze knooppunten zijn belangrijke 

overstappunten en zijn bij een intensieve benutting van de knoop door wonen en werken 

zowel ruimtel i jk/ funct ioneel als vervoerskundig belangrijke locaties. De knooppunten 

hebben in die z\t\ ofwel een (inter)nationale, ofwel een regionale status. In tabei 6.9 is voor 

diverse knooppunten in het studiegebied de status aangegeven. 

Inf rast rut tuf ele knooppunten 

in NQord-Holland Zuid in 2001 

(ln(«r>natlonaal 

- Aniiieiddin CS 

- Schiphol 

Regionaal 

- Amsleröam Zuid WTC 

- Zaandam slat Ion 

• Amtterdam Sloterdljk 

- Kaarlem si al Ion 

- Hoofddorp ilalion 

- AiTHtefdam Arrwtel 

- Amstelveen busstation 

- Dulvendrechl 

- Hilversum slalion 

. Naarden Bussum station 

- SevenMijli station 
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Tabel 6.10 

b.52_ 

Autonome ontwikkelingen 

Op basis van bestaande beleidsplannen is in (abel 6.10 aangegeven welke nieuwe 

infrastructuur autonoom zal worden ontwikkeld. 

Autonome ontwikkelingen 

infiasirucluur 
Hai l in t ra t l ruc tuur HSL Zuid Noord Zufdlijn 

(HSL Oott) l lgh i r t i l HMrkcm-Amncfdam 

Utrechtboog IK i im 

GOOI boog AmiWrdim Zuid WTC 

|-
Htmboog Cipjci tc i t iu i tbrt iding Armt t rd jm. 

UtTKM 

Busverbindingen ' Kcmtr t j tc i Zuidungtnt ZuidUngent ooi t i>burg 

Zuidtangent «ti\ ZuidUngent n j j t Aslvneer/Uithoofn 

ZuKiungent oost ZuidtJngenl naaf Nieuiih Venntp 

Wegvervoer Uilvoerhiig Mf l i tvp ian N701: Verbreding A4op dtvtrte plMUen 

omlegging AalHn««r.Uithoorn. (benutlmg) 

FDtili*rwEg, N}a iM«AS A7 (benutting) 

• Verbreding 49 op diwvr» p i j a t un AIO lu id 

(benutting} Verbreding A l {beniitltngj 

- Wejtr»ndwej N I ) l u u t n MOS «n KI07 

- Veilengde We i t ' j ndwtg 

• it CcwnfunhVl 

U i^ r t id ing A7 

• Verbreding M 

METHODIEK EFFECTBESCHRIJVING 

Voor de bepaling van de effecten op verkeer en vervoer is gebruik gemaakt van 

gedetailleerde resultaten van hel Noord vleugelmodel (verkeersmodel van hel 

ingenieursbureau DHV [54]) voor een tweetal situaties: 

• de autonome ontwikkel ing (referentiesitualie); 

• hetVoor lopigVoorkeursmodel . 

Uitgangspunt bij de berekeningen was dal de modellen alleen variëren ten aanzien van de 

spreiding van wonen en werkgelegenheid. Ten opzichte van het referentiemodel zijn dus 

geen extra inwoners en arbeidsplaatsen toegevoegd. Opgemerkt dient te worden dal de 

referenliesituatie (huidige situatie plus aulonome ontwikkelingen) in deze geen reëel model 

is. Vanuit het oogpunt van verstedelijking is hier namelijk sprake van een 'aanplakmodel': 

het doortrekken van het vigerend (verstedelijkings)beleid zonder specifiek rekening te 

houden met ruimteli jke belemmeringen. 

De gedetailleerde resultalen omvatten kaarten waarop de verhouding tussen intensiteit en 

capaciteit is aangegeven, labellen met de verdeling over de vervoerwijzen (modal split) en 

aantallen voertuig* en reizigerskilometers en voertuigverliesuren. Een en ander voor de 

referentiesituatie en het Voorlopig Voorkeurs model. De overige modellen zijn globaal 

doorgerekend en leveren op globale basis (op basis van gehercodeerde matrices) 

relatiepatronen, voertuig- en reizigerskilometers (onderverdeeld naar een aantal gebieden). 
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In ccn workshop is ingegaan op de volgende vragen; 

• Welke knelpunten in de weg- en OV-infrastructuur treden er op in de referentiesituatie 

(locaties waar congestie optreedt)? 

• Welke knelpunten komen er bij of gaan er af in het Voorlopig Voorkeursmodel en waar 

worden eventueel problemen op al aanwezige knelpunten vergroot of verkleind? 

• Tot welke extra knelpunten of extra problemen leiden de andere modellen? 

• Gegeven de andere modellen ontslaan er meer problemen of lossen die problemen op? 

Tenslotte is ingegaan op mogelijke oplossingen van weg- en OV-infrastructuur die kurmen 

bijdragen aan een goede bereikbaarheid. 

Aan de hand van een aantal criteria zijn de effecten beschreven. Hieronder zijn de 

effectcriteria nader toegelicht. 

Vervoersvraag 

Dit criterium geeft inzicht in de mate waarin de modellen invloed hebben op de vraag aan 

verplaatsingen met auto of openbaar vervoer. Van invloed zijn vooral het evenwicht tussen 

arbeidsplaatsen en beroepsbevolking binnen de gebieden. Een overschot of tekort aan 

arbeidsplaatsen zal leiden tot een toename van het verkeer van en naar het gebied. Hierdoor 

zal de gemiddelde verplaatsingsafstand toenemen. Het totaal aantal verplaatsingen, dus 

zowel externe verplaatsingen als interne verplaatsingen in het gebied, zal niet afnemen. Wel 

zal in een evenwichtsiluatie de gemiddelde reisafstand afnemen waardoor relatief meer 

verplaatsingen per fiets worden afgelegd. Het effect is bepaald aan de hand van de 

hoeveelheid afgelegde auto kilometers, die zijn bepaald met het Noord vleugelmodel. 

Aandeel OV 
Ten aanzien van het criterium aandeel OV is de verschuiving tussen collectief vervoer en 

individueel (auto)verkeer bepaald op basis van expert judgement. Hierbij is niet uitgegaan 

van reeds aanwezige of geplande voorzieningen voor het openbaar vervoer maar vooral van 

de potenties van de ruimtelijke ontwikkeling voor collectief vervoer. De effectbepaling heeft 

plaats gevonden aan de hand van cijfers afkomstig van het verkeersmodel. Het betreft cijfers 

over de hoeveelheid verplaatsingen en reizigerskilometers met openbaar vervoer. Daarbij 

zijn wel de reeds aanwezige of geplande voorzieningen voor openbaar vervoer als 

uitgangspunt gehanteerd. Er waren geen modelgegevens, waarmee het effect van 

kctenmobiliteit kon worden bepaald. 

Ketenmobiliteit 

Kctenmobiliteit kan zorg dragen voor een versterking van het (collectief) openbaar vervoer. 

Vooral op relaties tussen meerdere gespreide herkomslen en een geconcentreerde 

bestemming verbetert ketenmobiliteit de kwaliteit van het openbaar (unimodaal) vervoer. 

De verplaatsing vindt in deze gevallen eerst plaats middels individueel vervoer tussen 

herkomst (woning) en overstappunt (knooppunt) en vervolgens middels collectief openbaar 

vervoer tussen overstappunt en bestemming. 

De potentie van de modellen ten aanzien van de kansen voor ketenmobiliteit wordt bepaald 

door de ligging van de knooppunten van de verschillende vervoerwijzen ten opzichte van 

elkaar. Voor wat betreft de interlokale verplaatsingen is vooral ingegaan op de 

knooppunten van de netwerken voor autoverkeer en collectief vervoer. Hoe meer 

knooppunten samenvallen, hoe groter de kans op ketenmobiliteit. 

Daarnaast moet opgemerkt worden dat op relaties waarbij zowel de locatie van herkomst 

als van bestemming goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer, ketenmobiliteit geen 
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6.5.3 

aantrekkelijk alternatief is. Bij de beoordeling van de modellen moet daarom het aspect 

ketenmobiliteit als onderdeel van het aandeel OV in het algemeen worden beschouwd. 

De beoordeling ten aanzien van het cri terium ketenmobiliteit is daarom van secundair 

belang en ten aanzien van het aandeel collectief vervoer van primair belang. 

Gebruik netwerk 

Een goede gelaagdheid van het wegennet, ofwel een grotere diversiteit aan weg categorieën, 

draagt bij aan het optimaal functioneren van het wegennet. Verschillende wegcategorieën 

vervullen elk een specifieke functie en vullen elkaar aan voor wat betreft het bieden van een 

goede bereikbaarheid. Hierbij wordt er naar gestreefd om het verkeer via de lagere 

wegcategorieën zo snel mogelijk naar wegen van een hogere categorie te geleiden. Bij 

voldoende capaciteit van het netwerk word t hierdoor een optimale verkeersafwikkeling en 

veil igheid get>oden. 

Knelpunten infrastructuur 

Met het verkeersmodel zijn de knelpunten voor de modellen in beeld gebracht. Hiervoor is 

de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit van een wegvak bepaald, de 

zogenaamde l /C-verhoud ing. Bij een 1/C-verhouding kleiner dan 0,8 is de 

verkeersafwikkeling voldoende. Een I /C-verhouding groter dan 1 geeft aan dal de 

capaciteit van de weg onvoldoende is, waardoor de verkeersafwikkeling structureel slecht 

zal zijn. 

Transportveiligheid 

De transportveiligheid is afhankelijk van het gebruik van het onderliggend wegennet. Hoe 

meer transport op het onderliggend wegermet (ten opzichte van het hoofdwegennet), hoe 

verkeersonveiliger. Het effect is bepaald aan de hand van de toename van het aantal 

voertuigkilometers op het totale wegennet, het hoofdwegermet en het onderliggend 

wegeruiet. De informatie hierover is verkregen uit hel verkeersmodel. 

EFFEaEN 

Tabel 6.11 

In tabel 6.11 zijn de effecten van de modellen op verkeer en vervoer weergegeven. Daarbij is 

niet uitgegaan van aanvullende infrastructuurmaafregelen (zie hiervoor paragraaf 6.9). 

Effecten verkeer en vervoer 
Criterluin 

Metropol liane 

Stedelllkheli] 

Booming 

Zuidflank 

Groeipool 

Almere 

Netwerkstad 

in tiet Groen 

Voorlopig 

Voorlieurs-

model 

Vervoersvraag --
' Aandeel OV - -. .- --

Ketenmobiliteit 0 • 1 ° * • 

Gebruik netwerk . .. .. ! • • 

. Trarwportvelligheid .. . . . -- — 
iJCnel punten - i ' . . . 

Algemeen 

Op basis van de modelberekeningen zijn op de workshop voor de effecten de volgende 

hoofdlijnen geformuleerd (zie ook afbeelding 6.9 en 6,10): 

• Er is geconstateerd dat de modellen ingedeeld kurmen worden in twee clusters. De 

effecten van de modellen birmen een cluster zijn relatief gering ten opzichte van de 

effecten lussen de twee clusters. 
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Afbeelding 6.9 

Knelpunten cluster A 

Het Voorlopig Voorkeursmodel e r de modellen Booming Zuidflank en Netwerkstad in 

het Groen vormer één cluster (A) waarvan de ruimtelijke ontwikkelingen getypeerd 

kunnen worden als "gespreide woonlocaties en geconcentreerde werklocaties". 

De modellen Groeipool Almere en Metropolitane Stedelijkheid vormen ook één cluster 

(B) waarvan de ruimtelijke ontwikkelingen getypeerd kunnen worden als "wonen en 

werken geclusterd bij elkaar". 

uiuni iUiL^apKit i i l varhDudmg 

EwhAia OS c m - 10000 molon>Hfltfigan 

Afbeelding 6.10 

Knelpunten ciustet B 
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Vervoersvraag 

De modelresultaten laten zien dat er tussen de verschillende modellen weinig of geen 

onderscheid is in de vervoerwijzekeuze. Dat w i l zeggen dat het aandeel auto en openbaar 

vervoer weinig of niet varieert. Wel bl i jkt er een significant verschil te zijn in de afgelegde 

verplaatsingafstanden in de verschillende modellen. 

Modellen cluster A {- -) 

Het Voorlopig Voorkeursmodel en de modellen Booming Zuidf lank en Netwerkstad in het 

Groen kunnen worden getypeerd als gespreide woonlocaties met geconcentreerde 

werklocaties. Dit betekent dat er geen evenwicht is lussen het aantal arbeidsplaatsen en de 

beroepsbevolking binnen de gebieden. Hierdoor ontstaan veel "dunne" woon-werkrelaties. 

Het aantal voertuig kilo me Iers stijgl met circa 7 tot 9 % ten opzichte van de referentiesituatie. 

Modellen cluster B (-) 

Doordat er bij de modellen uit cluster B meer evenwicht is lussen arbeidsplaatsen en de 

beroepsbevolking zijn de woon-werkafslanden kleiner dan in cluster B. Naasi minder 

voertuig kilo meters biedt de kleinere afstand ook het langzaam verkeer meer mogelijkheden 

in het woon-werkverkeer. Het aantal voertuigkilomcters in de modellen Groeipool Almere 

en Metropolitane Stedelijkheid stijgt dan ook veel minder dan bij cluster A, namelijk met 3 

tot 4 %. 

AarideelOV 

Modellen cluster A (--} 

Bij de modellen in cluster A stijgt het aantal reizigerskilometers in het openbaar vervoer met 

circa 3 è 4% ten opzichte van de referentiesituatie. Daar de vervoerwijzekeuze nauwelijks 

verandert moet deze stijging het gevolg zijn van een grotere gemiddelde rilafsland van het 

openbaar vervoer. Dit wordt als negatief beoordeeld, omdat een stijging van het aantal 

reizigerskilometers zonder dat hier een daling van hel autoverkeer tegenover een negatief 

effect heeft op mil ieu. De oorzaak van de toename van de gemiddelde ritafstand in het 

openbaar vervoer wordt gezocht in de spreiding tussen wonen en werken. 

IDe groei in de reizigerskilometers is het sterkst bij Booming Zuidf lank, waar de toename in 

de omgeving van Amstelveen oploopt tot bijna 30 %. Met name de groei van het aantal 

arbeidsplaatsen in de kernen Almere, Amstelveen en Aalsmeer biedt een goed draagvlak 

voor OV-verbinding tussen deze kernen. Bij de berekening is geen rekening gehouden met 

effecten van mult i-modalc knooppunten. 

Modellen cluster B (-) 

Ten opzichte van de referentiesituatie stijgt in de modellen Groeipool Almere en 

Metropolitane Stedelijkheid het aantal reizigerskilometers met 2 %. Dit betekent dat de 

ritafslanden bij di t cluster minder toenemen dan bij cluster A. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt doordat in deze modellen wonen en werken geclusterd zijn in plaats van 

gescheiden. 

Ten opzichte van het referentiemodet v indt de groei vooral plaats op veel gespreide, relatief 

kleine relaties, die daardoor een beperkt OV-aandeel hebben. 

Ketenmobiliteit 

Modellen cluster A (*} 

De modellen in dit cluster bieden goede mogelijkheden voor ketenmobiliteit. De groei van 

het aantal arbeidsplaatsen is geconcentreerd in enkele locaties die goed ontsloten kunnen 

worden middels collectief vervoer. Door de gespreide woonlocaties is de ontsluit ing voor 
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het openbaar vervoer aan de herkomst-kant in het algemeen relatief slecht. Dit nadeel kan 

door ketenmobiliteit gecompenseerd worden. Hierbij v indt het voortransport plaats met 

individueel vervoer (auto, fiets), waarna op een knooppunt overgestapt wordt op het 

collectief openbaar vervoer. Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met 

ketenmobiliteit. Mogetijk kan ketenmobiliteit de mindere kwaliteit van het openbaar 

vervoer bij deze modellen voor een deel compenseren. 

Modellen cluster B (O) 

De modellen uit cluster B hebben geen uitgesproken voor- of nadelen ten aanzien van 

ketenmobiliteit. Daarbij moei worden opgemerkt dat bij een goede kwaliteit van openbaar 

vervoer en van fiets, ketenmobiliteit als extra alternatief minder noodzakelijk is. 

Vanwege de clustering van wonen en werken vormt de fiets bij deze modellen vaak een 

goed alternatief. 

Gebruik netwerk 

Modellen cluster A (- -) 

Bij de modellen in cluster A neemt in het verkeersmodel vooral de intensiteit op het 

onderliggende wegennet toe. Het gaat hierbij met name om de lokale wegen ten zuiden van 

de A9 in de omgeving van Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Op het 

onderliggend wegennet neemt de intensiteit meer toe dan op het hoofdwegennel. 

Modellen cluster B (-) 

In cluster B neemt de intensiteit op het onderliggende wegennet veel minder loe dan in 

cluster A. De toename van de intensiteit op het hoofdwegennet is ongeveer gelijk aan de 

toename op het onderliggende wegermet. 

Transportveiligheid 

Modellen cluster A (•••} 

De verkeersintensiteit neemt bij de modellen in cluster A sterk toe ten opzichte van de 

referentiesituatie- De verkeersintensiteit neem op hel totale wegennet mei circa 8 % loe. Op 

het onderliggend wegennet neemt de verkeersintensiteit hel sterkst toe, mei circa 14 %. 

Hierdoor neemt de verkeersveiligheid sterk af. 

Modellen cluster B (- -) 

Bij de modellen in cluster B neemt de intensiteit met minder dan de helft van de modellen in 

cluster A loe. De loename neemt hier op het onderliggende wegennet en het hoofdwegermei 

ongeveer evenveel toe. De situatie voor de verkeersveiligheid is daarom bi j deze modellen 

aanmerkelijk gunstiger dan bij cluster A. 

Knelpunten 

Bij alle modellen is de verkeersafwikkeling in de ochtendspits op een groot deel van het 

hoofdwegennet slecht tot zeer slecht. Een slechte afwikkel ing wordt verwacht op de A2 (tot 

Abcoude), A4 (Hoofddorp richting Schiphol), A6, A7, A9 (Roltepolder ^ Badhoevedorp), 

A9 /A22 (Velsertunnel) en AIO (Zuid en West), Het gaal hier in vr i jwel alle gevallen om 

verkeer in de richting van Amsterdam. 

Modellen cluster A (• - -) 

Op vr i jwel het hele hoofdwegennet neemt de verkeersintensiteit toe ten opzichte van de 

referentiesituatie. Nieuwe knelpunten (slechte verkeersafwikkeling) ontslaan op de A4 (Den 

Haag richting Hoofddorp/Aalsmeer) , A8 richting AIO, A9 lussen A2 en A4 en de A2 voor 
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de aansluiting op de A9. Ook hel onderliggend wegennet in de regio Amstelveen, Aalsmeer 

en Haarlemmer raakt naar verwachting overbelast. 

Op enkele routes neemt hel verkeer af. Vooral tussen Almere en Amsterdam neemt de 

verkeersintensiteit in de ochtendspits af. Hierdoor wordt vooral de doorstroming op de Al 

richting Amsterdam beter. Ook neemt het verkeer op de A2 richting Utrecht af maar omdat 

het hier de tegenspits betreft is er geen effect op de doorstroming. 

Het aanlal voerluigverliesuren neem ten opzicht van de referenliesiluatie toe met 30-40% op 

wegvakken. Tussen de modellen van cluster A zijn de verschillen klein. 

Modellen cluster B (-) 

In de modellen van cluster B treden op diverse plaatsen knelpunlen op {zie hiervoor). 

Binnen cluster B treden enige verschillen op. Hel aantal voertuigverliesuren neemt len 

opzichte van de referentiesitualie op de wegvakken namelijk toe met 10% voor de 

Metropolitane Stedelijkheid en mei 20% voor Groeipool Almere. 

6i._ WOONMILIEU 

bAX REFERENTIESITUATIE 

Tabel 6.12 

D.t', 1,1.1 £j;ie woningvootraad 

naar type woonmiheu in 

Noord-Holland Zuid (vraag en 

aanbod m bestaande plannen] 

In het studiegebied zijn meerdere (stedelijke) gebieden te onderscheiden die elk hun 

bijdrage leveren aan hel gevarieerde karakter van Noord-Holland Zuid en aan de 

Randstadmelropool (zie ook afbeelding 6.11). Amsterdam neemt een centrale positie in als 

centrum van internationale betekenis voor zakelijke dienstverlening, cultuur en toerisme. 

Bovendien huisvest de stad een grool aantal inwoners van hel studiegebied. 

Er wonen in Amsterdam relatief veel alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen. Maar 

25% van alle kinderen in Noord-Holland woont in Amsterdam. Gemiddeld 20 % van de 

bevolking van Noord-Holland is jonger dan 15 jaar, in Amsterdam is dat 16 %. Het aantal 

geboorten in Amsterdam stijgl, terwijl het aanlal elders afneemt. De stad moet dus een 

alternatief blijven bieden voor gezinnen mei kinderen. 

Een groot deel van het woningbouwprogramma in vigerend beleid wordt gerealiseerd in 

half stedelijke milieus. Er blijkt een toenemende vraag naar zowel de meer stedelijke 

woonmilieus, als de meer suburbane woonmilieus. In label 6.12 Is de vraag naar 

verschillende woonmilieus (lol 2020) en hel aanbod van woonmilieus in bestaande plannen 

opgenomen. 

Type woonmilleu Vraag (tot 2020) Inventarisatie bestaande plannen 

Centrum stedelijk 16H 10% 

Stedelijk bulten tentrum 1SS 40% 

Groen stedelijk 36K 25% 

Cenifum dorps 24% 20S 

Landelijk wonen 6% 1 5 » 

Er kan worden geconstateerd dat er een verschuiving nodig is van hel aandeel stedelijk 

builen-centnim woonmilieus naar centrum stedelijke en groenstedelijke woonmilieus. !n de 

behoefte aan centrum-dorps en landelijke woonmilieus wordt op basis van de bestaande 

plannen al grotendeels voorzien. 
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Afb>eelding 6.11 

Ruimteli|ke ordening Noord-

Holland Zuid 

6.6.2 METHODIEK EFFECTBESCHRIJVING 

Voor het aspect woonmilieu zijn de modellen vergeleken aan de hand van de volgende twee 

effectcriteria: 

• differentiatie van woonmilieus en woningen; 

• kans op segregatie. 

Differentiatie van woonmilieus en woningen 

Voor een indicatie van de differentiatie van woonmilieus is gekeken naar de toename van 

het aandeel van de woonmilieus uit tabel 6.12 op de totale woningvoorraad. Daarbij is ervan 

uitgegaan dat herstructurering in algemene zin; 

• een toename oplevert van het aantal typen stedelijke woonmilieus; 

• een verschuiving binnen stedelijke woonmilieus betekent van stedelijk bui ten-centrum 

naar centrum-stedelijk; 

• nauwelijks een verschuiving oplevert van stedelijk bui ten-centrum naar stedelijk groen 

omdat bij alle modellen herstructurering en stedelijke verdichting onder één noemer 

vallen; 

• in Netwerkstad in het Groen ook extra woonmilieus oplevert in kleinere gemeenten (dus 

centrum-dorps en landelijk en juist veel minder stedelijke woonmilieus). 
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Verder is ervan uitgegaan dat nieuwe locaties geen centraal stedelijke woonmil ieus 

opleveren, maar stedelijk buiten centrum (compacte locaties), stedelijk groene, centrum-

dorps en landelijke woonmil ieus. 

Kans op segregatie 

Bij de beoordeling van de kans op segregatie (sociale scheiding van bevolkingsgroepen) 

spelen verschillende factoren een rol. Veel factoren betreffen de inrichting van de 

zoekgebieden en vallen dus buiten hel kader van dit MER. Segregatie treedt met name op 

wanneer de kwaliteitsvraag van de mensen met veel keuzeruimte wordt gehonoreerd 

(hogere inkomensgroepen). Ten aanzien van het criterium "kans op segregatie" zijn de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Centrum-stedelijke woonmil ieus zijn met name in trek bi j woningzoekenden met een 

grote keuzeruimte. Dit mi l ieu is onder meer ook in trek bij één- en tweeverdieners zonder 

kinderen en de groter wordende groep vermogende ouderen met een hoog 

opleidingsniveau en een culturele oriëntatie; 

• Bui ten-centrum woonmil ieus zijn kansrijk voor lage inkomensgroepen. Wanneer 

aantrekkelijke buiten-centrum milieus worden getransformeerd naar centraal-stedelijke 

milieus, is sociale segregatie mogelijk. Verdichting en ïnbreiding vergroot de kansen op 

segregatie bij de lagere inkomensgroepen; 

• Groenstedelijke woonmil ieus zijn met name in trek bij de hogere inkomensgroepen en 

huishoudens mei kinderen; 

• Toename van het aantal centrum-dorpse en landelijke woonmil ieus is met name 

aantrekkelijk voor de hogere inkomensgroepen en de groeiende groep vermogende 

ouderen. 

.6A3_ EFFECTEN 

Tabel 6.13 

In de onderstaande tabel is voor de vijf modellen een overzicht gegeven van de effecten op 

het woonmi l ieu. Daarbij is vooralsnog niet uitgegaan van aanvullende 

infrastructuurmaa(regelen (zie hiervoor paragraaf 6.9). 

Effecten woonmiheu 
Criteria 

Metropol itane Booming Groeipotri Netwerkstad Voorlopig 
Criteria 

Stedelijkheid Zuidflank Almere In het Croen Voorkeu n-model 

Differentiatie ++ • ++ + * +++ 

woonmilieus 

• Centrum-itedetijli +++ ++ * + » • 

• Groen-itedelijk 
0 0 ++ +++ +++ 

K»ni op segregatie" 0 +• + + ++* 

Differentiatie woonmilieus 

Het aandeel centrum-stedelijke woonmil ieus in de modellen Metropoli lane Stedelijkheid, 

Booming Zuidf lank en het Voorlopig Voorkeursmodel zal len opzicht van de 

refercntiesiluatie het sterkst toenemen. Deze toename is het grootst in Metropolitane 

Stedelijkheid. In dit model zal ook het aandeel van buiten-centrum woonmil ieus 

verschuiven. Daar tegenover slaat dal in het Voorlopig Voorkeursmodel het aandeel van de 

groen-stedelijke woonmil ieus ook sterk toe zal nemen. Het aandeel van de groen-stedelijke 

woonmil ieus zal voorts ook toenemen in Groeipool Almere en Netwerkstad in het Groen. 

" Hel risico op segregatie is bij de effectbesctirijving negatief gewaardeerd. Een positieve score betekent 

een negalievekans. 
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6.7 .... 

6.1A. 

Kans op segregatie 

De kans op segregatie wordt in het Voorlopig Voorkeursmodel het geringst geacht. In dit 

model wordt voorzien in een toename van woonmilieus voor zowel de lagere 

{buitencentrum) als de hogere inkomensgroepen (centrum-stedelijk en groenstedelijk). De 

kans Qp verdringing van de woningmarkt van én van deze bevolkingsgroepen zal dus 

vermoedelijk gering zijn. Bovendien wordt voorzien in de behoefte van zowel 

alleenstaanden en tweeverdieners zonder kinderen, als van huishoudens met kinderen. 

LEEFMIUEU 

.REFERENTIESITUATIE 

Afbeelding 6.3 

Geluid en veiligheidscomouren 

(1995) in Noord-Holland Zuid 

Huidige situatie 

Hinder en externe veiligheid 

Hinder wordt met name ondervonden door geluidbelasting en luchtvervuiling. Belangrijke 

hinderbronnen bevinden zich op de luchthaven Schiphol, in het Noordzeekanaalgebied en 

ter hoogte van de Zuidas van Amsterdam. Ook het wegverkeer zorgt voor een aanzienlijke 

hinder, met name langs de rondwegen en uitvalswegen van Amsterdam (AIO, A9, A4 en 

Al). De sterke concentraties van woon-en werkgebieden en de daarmee gepaard gaande 

mobiliteit maken de regio kwetsbaar voor verstoring. Naast hinder is de externe veiligheid 

van belang voor het leefmilieu. Hiervoor geldt dat de economische activiteiten en de 

verkeersbewegingen rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied een verhoogd risico op 

calamiteiten hebben, In afbeelding 6.12 staan de geluid- en veiligheidscontouren van 1995. 
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Recreatie 

Er zijn veel natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland Zuid om in te recreëren. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• De duinen en het strand en de binnenduinrand (o.a. Kennemerduinen en Amsterdamse 

Waterleidingduinen); 

• Waterland en droogmakerijen, ten noorden van Amsterdam met belangrijke 

culluurhistorische kwaliteiten; 

• De Gooi- en Vechtstreek met belangrijke natuurgebieden als het Naardermeer; 

• Het Haarlemmermeerse Bos 

• Het Purmerbos dat legen Purmerend aan ligl; 

• Het Amsterdamse Bos ten zuidwesten van Amsterdam; 

• SpaamwDude tussen Amsterdam en Haarlem; 

• Het Twiske ten noorden van Amsterdam; 

• Groengebied Amstelland ten zuiden van Amsterdam. 

Bovengenoemde recreatiegebieden zijn ingericht voor dagrecrealie (zwemmen, wandelen, 

fietsen e.d.). Ook op veel andere plaatsen in het buitengebied wordt gefietst en gewandeld, 

zij het dat er niet overal uitgestippelde wandel- of fietsroutes zijn. In Noord-Holland Zuid 

liggen ook veel gebieden die voor de waterrecreatie belangrijk zijn. Zo zijn voor de vaart de 

Noordzee en het Ijsselmeer belangrijk, evenals loervaa metten, waar het Noord zeekanaal, de 

Vecht, hel Amsterdam-Rijnkanaal, het Amstel-Aarkanaal en de Ringvaart-Kaag deel van 

uitmaken. Ook het Uilgeester- en Alkmaardermeer, het Vechtplassengebied en de 

Westeinderplassen vervullen een recreatieve functie. 

Afbeelding 6,13 geeft een beeld van de ligging van bos- en recreatiegebieden. 

Recreatie in Flevoland vindt op een aantal locaties plaats. De zone aan het IJ- d Gooimeer is 

een deels bestaande en deels te ontwikkelen recreatiezone (oever- en walergebonden 

recreatie). Hierin liggen drie zwaartepunten voor de recreatie: Almere Haven, 

Höllandsebrug {te ontwikkelen) en Muiderhoek (te ontwikkelen). Ook hel Waterlandse bos 

heeft een recreatieve functie. Tenslotte kan de kern Almere wordt aangeduid als gebied voor 

sledelijke recreatie en toerisme. 
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Afbeelding 6.13 

Recreatiegebieden in Noord-

Holland Zuid 

Autonome ontwikkeling 

Hinder en externe veiligheid 

In de gehele regio, maar met name rond de economische zwaartepunten neemt de 

geluidbelasting naar verwachting in de toekomst toe met als belangrijkste oorzaak de hoge 

intensiteit van het wegverkeer op de doorgaande rijkswegen. Door de invoering van 20AB 

op rijkswegen zal deze toename worden beperkt. 

Voor wat betreft het vliegtuiggeluid wordt de huidige vrijwaringszone van Schiphol min of 

meer maatgevend voor de uitgroei van het 5 banenstelsel lot 2010. Het huidige 

normenstelsel wordt daarbij vervangen door een nieuw stelsel met sloop- en 

beperkingenzones- Een eventuele capaciteitsuitbreiding van Schiphol na 2010 betekent een 

verlegging van de geluidscontour, een en ander afhankelijk van mogelijke aanpassingen van 

hel banenstelsel, baangebruik en in- en uiMïegprocedures. De provincie Noord-Holland 

heeft reeds aangegeven dat een mogelijke uitbreiding van hel beperkingengebied (niel in 

noordelijke en zuidwestelijke richting) zal moeten passen binnen de door het kabinet 
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aangegeven norm dat de milieulast op de lange termijn niet nnag toenemen en de veiligheid 

niet mag afnemen."' 

Als de wegverkeerintensiteiten in de toekomst toenemen, zal naar verwachting de externe 

veiligheid langs wegen afnemen. 

In afbeelding 6.14 is de situatie in 2010 voor de geluid- en risicocontouren aangegeven. Voor 

Schiphol zijn geen contouren opgenomen, omdat verwacht wordt dat de externe veiligheid 

rond de luchthaven Schiphol niet of nauwelijks zal veranderen (zie hiervoor). 

Afbeelding 6.14 

Geluid- en «eiligheidscontouren 

voor 2010 in Noord-Holiand Zuid 

Recreatie 

De komende jaren worden in het kader van hel provinciaal Uitvoeringsprogramma 

Openluchtrecreatie 2001-2005 een aantal recreatie- en groengebieden aangelegd en/of 

uitgebreid. Deze groenontwikkelingsplannen/ strategische groenprojecten (SGP) worden 

ingezet voor de aanleg van nieuwe groengebieden in combinatie met omvangrijke 

nieuwbouw binnen de stedelijke invloedssfeer, recreatieroutes door beleefbare 

landschappen en waar nodig aanpassen van bestaande recreatiegebieden. Het betreft onder 

andere het SGP Zaanstad, de Stelling van Amsterdam, Amstel Groen, Amsterdamse Bos en 

Groene Scheggen. Verder wordt in de zone aan het IJ- en Gooimeer deels bestaande 

recreatie zon es verder ontwikkeld. Daarin blijven Almere Haven, Hollandsebrug en 

Muiderhoek de zwaartepunten voor recreatie. 

"' Daarbij mag de versterking van de economische positie van de regio Amsterdam niet uit het oog 

worden verloren. 
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Er wordt in het algemeen van uitgegaan dat de autonome ontwikkel ing zorgt voor een 

versterking van het aantal en de kwaliteit van de recreatieve mogelijkheden binnen de regio 

door gericht te investeren in groenontwikkel ing. 

6 . 7 . 2 METHODIEK EFFECT8ESCHRIJVING 

In deze paragraaf worden de effecten van de modellen voor het aspect leefmil ieu. De 

effecten worden beschreven aan de hand van de volgende drie effeclcriteria: 

• Toe/afname van verstoring door geluid en luchtverontreiniging; 

• Toe/afname van de (externe) veil igheid ten aanzien van wonen (verkeer, bedrijven, 

luchtvaart); 

• Kwaliteit en omvang van de recreatiegebieden. 

Verstoring 

Voor het criterium toe/afname van verstoring door geluid- en geurhinder is nagegaan of 

nieuwe woningen in de bestaande stad (herstructurering) en nieuwe uilleglocaties binnen 

hindercontouren vallen. 

Externe veiligheid 

Voor externe veiligheid is een soortgelijke aanpak gehanteerd als voor verstoring. Bij 

externe veiligheid gaat het om de kans dat ongevallen met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, 

bijvoorbeeld calamiteiten met vrachtverkeer, In het kader daarvan zijn rondorn wegen en 

vliegvelden hindercontouren waarbinnen de kans op calamiteiten groter is dan daarbuiten. 

Bij de effectbeschrijving is nagegaan in hoeverre nieuwe uilleglocaties binnen dergelijke 

contouren liggen. 

Omvang aard en bereikbaarheid recreatiegebieden 

Voor het aspect recreatie is zowel gekeken naar de omvang als naar de bereikbaarheid van 

recreatiegebieden. Er is gekeken naar veranderingen in de omvang van recreatiegebieden, 

onder andere als gevolg van nieuwe uilleglocaties (negatief effect door ruimtebeslag) en het 

realiseren van landschapsparken en gebieden waar waterrecreatie kan worden bedreven 

(positiefve effecten). 

Voor de bereikbaarheid van recreatiegebieden is gekeken naar de l igging van gebieden waar 

kan worden gerecreeerd (groene gebieden, recreatiegebieden en extensieve gebieden) ten 

opzichte van woongebieden. Daarbij is niet uitgegaan van aanvullende 

infrastructuurmaatregelen. De bereikbaarheid van bestaande gebieden waar kan worden 

gerecreeerd is dan ook globaal genomen in alle modellen gelijk. Verschillen treden er op ten 

aanzien van nieuwe groene gebieden (landschapsparken e.d.). Hoe dichter dergelijke 

gebieden bij woongebieden zijn voorzien, hoe positiever de effecten op de bereikbaarheid 

van recrealiegebieden. 
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6.7.3 

Tabel 6.14 

Eflecten op leefmilieu 

.EFFECTEN 

In de onderstaande tabel zijn de effecten van de vijf modellen voor het aspect leefmilieu 

weergegeven. Daarbij is vooralsnog niet uitgegaan van aanvullende 

infrastructuurmaatregelen (zie hiervoor paragraaf 6.9). 

Crrteiia 
Metropolitane Booming Groeipool Netwerkstad in Voorlopig 

Crrteiia 
Steddijlihdd Zuldfl«nk Aimere het Groen Voorfceurvmodel 

Verstoring 0 0 
!ge1uM en geur) 1 ! J 1 
Externe veiligheid 

1 
0 1 0 

Omvang en Icwalltelt + * 1 + • • 0 l *+ 
recreatiegebieden 1 

Toe-/afname verstoring 

Verstoring door geluid en geur kan onder andere optreden door verkeer en industrie. Voor 

verkeer geldt dat in de modellen Metropolitane Stedelijkheid en Groeipool Aimere de 

vervoersvraag slechts maximaal met 4 % toeneemt (toename hinder "-"), terwijl de 

vervoersvraag in de andere modellen met maximaal 9 % toeneemt (toename hinder "- -"). 

Voor industrie geldt dat er in het model Metropolitane Stedelijkheid en het Voorlopig 

Voorkeursmodel in Amsterdam een verschuiving optreedt van havengebonden bedrijven in 

westelijke richting. Eventuele hinder die daar in de referenliesituatie optreedt kan hierdoor 

afnemen (afname hinder"+"). 

Schiphol kan eveneens een belangrijke bron van verstoring vormen. Rondom Schiphol zijn 

ook hindercontouren voor geluid en geur. De nieuwe uitleg locaties in de diverse modellen 

vallen echter niet binnen deze contouren. 

Naast een toename van verkeer en mogelijke verschuivingen van havengebonden bedrijven, 

is het van belang na te gaan of in bestaande of nieuwe woon- en werklocaties het aantal 

woningen binnen hindercontouren toeneemt. Waar in de modellen wordt voorzien in 

nieuwe uitleglocalies, zijn deze gesitueerd in de nabijheid van bestaande infrastructuur (zie 

ook hoofdstuk 4) . De zoekgebieden voor nieuwe woon- en werkgebieden zijn echter 

dermate groot, dat bij de nadere invulling ervan naar verwachting voldoende met de 

hindercontouren van de diverse infrastrucluurbundels rekening kan worden gehouden. 

Hier zullen negatieve effecten van verstoring dan ook beperkt zijn. 

Waar sprake is van herstructurering in bestaande steden bestaat de kans dat er meer 

woningen zullen vallen birmen diverse hindercontouren van infrastructuurbundels of 

industrie. Verwacht wordt dat de kans in het model Metropolitane Stedelijkheid het grootst 

Is. De maximale toename van de woningdichtheid in dit model is echter 5 %, waardoor het 

effect beperkt is (-). De toename van de woningdichlheid in de overige modellen is 3 % of 

minder (effect "O"). 

Al met al levert voorgaande de volgende effectscores op (verkeerstoename, verplaatsing 

havengebonden bedrijven, verdichting bestaande steden): 

• Metropolitane Stedelijkheid {-, • , -): (-) 

• Booming Zuidflank {--, 0,0);(-) 

• Groeipool Aimere (-, O, 0): (0) 

• Netwerkstad in het Groen {- -, 0,0): (-) 

• Voorlopig Voorkeursmodel (- -, +, 0); (0) 

146 



Toe-Zafname externe veiligheid 
Omdat de contouren voor externe veiligheid veelal vri jwel parallel liggen aan de contouren 

van geluid en geur, is het verschil in effecten zoals beschreven bij het vorige cr i ter ium, ook 

te verwachten bij di t cri terium. 

Effecten op recreatiegebieden 

In het algemeen kan worden gesteld dal de in elk model voorziene maatregelen voor water 

gunstig zijn voor de mogelijkheden van recreatie (recreatief medegebruik). Met name 

gebieden met voorraad beheer/seizoensberging en de waterverbinding vanui l hel 

Markermeer met de lussenboezem werkt positief voor (water)recreatie. Wat betreft de 

bereikbaarheid van recreatiegebieden kan worden opgemerkt dat over het algemeen de 

recreatiegebieden in de nabijheid van de steden zijn gelegen en nieuwe 

groenontwikkelingen met name in de nabijheid van steden worden gerealiseerd. Slechts in 

Groeipool Almere kan worden geconstateerd dat de nieuwe verstedelijking relatief ver van 

de diverse recreatiegebieden van Noord-Hol land Zuid is gesitueerd. Daarentegen worden 

in de nabijheid van Almere weer nieuwe vormen van water recreatie ontwikkeld, waardoor 

een verschuiving kan optreden in recreatieve gedragspatronen (bijvoorbeeld verschuiving 

van recreatie aan zee naar waterrecreatie aan de Randmeren). 

In het model Metropolitane Stedelijkheid is er geen aantasting van het buitengebied door 

nieuwe versledelijkingslocaties. Wel ontstaat er een toenemende druk vanuit hel stedelijk 

gebied om hier te recreëren, In dit model wordt dit echter opgevangen door veel te 

investeren in recreatie en groen rond de stedelijke gebieden, in het Kustgebied, waterland en 

het Groene Hart en hel verbinden van bestaande groengebieden tot een regionaal 

parksysteem. In Booming Zuidf lank wordt door nieuwe verstedelijking in of nabij de 

binnenduinrand, in de Boven kerkerpolder en in de Vechtstreek rond Weesp wel 

buitengebied aangetast. Tussen Amstelveen en Amsterdam Zuidoost (Amslelscheg) treedt 

daarentegen een versterking op door een extra impuls in groenonlwikkel ing met 

mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Ook word t geïnvesteerd in het uitbreiden van 

de regionale groenstructuur in het zuiden van de regio (park van de 21 ' eeuw en 

tussenboezem). 

In het model Groeipool Almere wordt door de nieuwe verstedelijking van IJburg richting 

Almere het voor water recreatie belangrijke IJ aangetast. Daarnaast vindt door nieuwe 

uitleglocaties aantasting plaats van groengebieden en walerrecreatie ten noordwesten van 

Almere. De investering in nieuwe groengebieden is in dit model beperkt. 

Hel model Netwerkstad in het Groen leidt tot veel ruimtebeslag in het buitengebied. 

Bovendien vindt in de birmenduinrand (ten zuiden en noorden van Haarlem) aantasting 

plaats door verspreide bebouwing. Ook in de Boven kerkerpolder en de Vechtstreek vindt 

beperkte aantasting plaats door nieuwe bebouwing in lage dichtheden. Een en ander leidt 

tot negatieve effecten op de recreatie. Hier staan geen groene impulsen tegenover. Het 

Voorlopig Voorkeurs model leidt tot aantasting van de binnenduinrand (ten zuiden en 

noorden van Haarlem) en gebieden in de Boven kerkerpol der. Daarentegen worden in dit 

model wel impulsen aan recreatie gegeven (park van de 21 ' eeuw, tussenboezem en groene 

verbindingen ten zuiden van Amsterdam). 
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6.S -^ ECONOMIE 

(1.8.1 REFERENTIESITUATIE 

Werkgelegenheid 

Op (inter)nationaal niveau neemt Noord-Hol land Zu id een belangrijke economische positie 

in, mede door de aanwezigheid van Schiphol en het Noordzeekanaalgebied. Hierdoor 

huisvest de regio tal van internationale hoofdkantoren en internationale transport- en 

distributiecentra. Door de gestage groei van de economie is er een toenemende behoefte aan 

uitbreiding van het producHeareaal. Een verdere intensivering van het gebruik van de 

huidige terreinen is nog mogelijk, maar levert onvoldoende ruimtewinst op om vol ledig te 

voorzien in de behoefte. 

De werkgelegenheid in de provincie is in de periode 1990-1998 met 16 % toegenomen. De 

verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal arbeidsplaatsen is het grootst in 

Waterland, daarna volgt Almere. Meerlanden is de regio met relatief hel grootste aandeel 

werkgelegenheid. 

Mainports 

Belangrijk voor de economie zijn Schiphol en het Noordzeekanaalgebied (NZKG). De 

luchthaven Schiphol is de vierde luchthaven van Europa en oefent een grote 

aantrekkingskracht uit op kantoren en bedrijven. De havens van het Noord zeekanaal 

vormen met 64 miljoen ton de tweede haven van Nederland. Ze hebben een belangrijke 

functie als verwet kingsha ven en als mult i -modaal goederenvervoer knoop. De zee- en 

landzijdige ontsluit ing van zowel Schiphol als de havens van het Noordzeekanaalgebied 

laat te wensen over. De ruimtebehoefte van havengebonden bedrijven blijft onverminderd 

hoog en kan maar in beperkte mate worden gedekt door intensivering en herstructurering. 

Daarnaast is de druk op de bestaande bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied de 

laatste jaren toegenomen, onder meer door uitplaatsing van bedrijven uit woongebieden. 

Doordat bij sommige bedrijventerreinen de voorkeur is gegeven aan wonen, is de behoefte 

aan nieuwe vestigingslocaties eveneens toegenomen. 
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Afbeelding 6.1S 

Ligging landbouwgebieden 

Bion P r o ^ d a Noord-HoRAnd 

Ak karbouw 

^ Wlilinden / vaalldt 

^ ^ Olaitumbauw 

HB bDiiBntoort 

^ * AfwiHoland flraa. 
bollsri «r> tuirtbaow 

Agrarische sector 

Een groot deel van Noord-Holland Zuid is in 

gebruik voor de veeteelt. Glastuinbouw bevindt zich 

met name in het zuiden van het studiegebied, rond 

Aalsmeer. Boltenteelt vindi met name in het 

zuidwesten van het gebied plaats bij Lisse en 

Hillegom, maar ook in de omgeving van Castricum. 

De agrarische sector is een belangrijke veroorzaker 

van fosfaat- en stikstofverontreinigingen en leidt 

tevens tot een toename van ammoniakconcentraties 

en bestrijdingsmiddelen. 

In de provincie zijn landbouwkerngebieden (ook 

agrarische productiegebieden genoemd) 

aangewezen. In deze gebieden zijn in beginsel alle 

vormen van bodemgebruik toegestaan met daarbij 

behorende voor normaal agrarisch gebruik 

noodzakelijke grondbewerking. 

Het landbouwgebied rond Almere bestaat voor hel 

grootste deel uit bouwland en in mindere mate uit 

weiland. 

6=8.2. .METHODIEK EFFECTBESCHRIJVING 

Voor de effectbeschrijving van economie zijn de volgende effectcriteria in beschouwing 

genomen; 

• effect op economisch vestigingsklimaat; 

• mate van versterking van de mainports; 

• aantasting van landbouwgebieden; 

• effect op de werkgelegenheid. 

Effect op economisch vestigingsktimaat 

Voor het effect op het economisch vestigingsklimaat is het volgende van belang: 

• de differentiatie van de kwaliteit van werkmilieus (aantal ha bedrijventerrein per type 

werkmiiieu, ligging ten opzichte van economische zwaartepunten); 

• het aanbod aan aantrekkelijke woonmllieus voor het internationale bedrijfsleven. 
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De verdeling van de totale vraag naar de verschillende typen werkmilicus ts weliswaar 

bekend, maar er zijn geen gegevens over de verdeling van de behoefte over de nieuwe 

uitleg locaties per model. Om toch een indicatie te kunnen geven van de differentiatie van de 

kwaliteit van werkmilieus is gekeken naar het aantal nieuwe werklocaties en de ligging 

daarvan. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. De behoefte aan natte bedrijventerreinen (in totaal circa 20%) zal grotendeels woeden 

gerealiseerd in "Het Nieuwe 1]". 

2. In het model Metropolitane Stedelijkheid wordt uitgegaan van een grote intensivering en 

verdichting van beslaande bedrijventerreinen en toekomstige terreinen die in de pijplijn 

zitten (in vastgestelde streekplannen). Een belangrijk elemenl in dit model is dus dat er 

weinig ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, 

3. De beschikbaarheid van meerdere werklocaties vergroot de kans op gedifferentieerde 

werkmilieus. 

Bij het aanbod aan aantrekkelijke woonmilieus gaat het vooral om het aanbod aan centrum-

stedelijke woonmilieus en om duurdere en ruimere woningen. 

Versterking mainports 

Het aanbod aan bedrijventerreinen in "Het Nieuwe IJ"- waar de beide mainports Schiphol 

en Noord zee kanaalgebied in liggen - is in alle modellen gelijk. De modellen zijn hierin dus 

niet onderscheidend. Daarom is alleen gekeken naar aanvullende 

ontwikkelingsmogelijkheden in de Schipholregio en het Noord zee kanaalgebied. 

Lartdbouw 

Voor landbouw is gekeken naar 

• De mate waarin landbouwgebieden worden aangetast; 

• De mogelijkheden voor duurzame landbouw. 

Alhoewel er in de verschillende modellen weinig expliciete aandacht wordt besteed aan de 

landbouw als economische sector, kan er een oordeel worden gegeven over de mate waarin 

het areaal landbouw af zal nemen door nieuwe uitleglocaties 

Werkgelegenheid 

Bij de beoordeling van het effect van de verstedetijkingsmodellen op de werkgelegenheid 

spelen verschillende factoren een rol. Veel factoren betreffen de inrichting van de 

zoekgebieden en vallen dus buiten het kader van dit MER. Om toch een indicatie te kunnen 

geven van de effecten van de vijf modellen op de werkgelegenheid is gekeken naar de 

verhouding tussen het aantal inwoners en de werkgelegenheid in 2020. 

De balans tussen wonen en werken in een regio is onder andere van belang voor de 

verkeersstromen. In een evenwichtige situatie is de kans het grootst dat werkers een baan in 

hun eigen regio vinden. Hoewel dit evenwicht kan worden verstoord door verschillen in 

vraag en aanbod in de onderliggende sectoren, geldt in zijn algemeenheid dat bij evenwicht 

de kans op grote woon-werkstromen het kleinst is. 

150 



6.8.3 EFFECTEN 

Tabel fi. 15 

Effecten economie 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de diverse modellen op de economische 

ontwikkel ing van Noord-Hol land Zuid weergegeven. Daarbij is vooralsnog niet uitgegaan 

van aanvullende infrasirucluurmaa(regelen (zie hiervoor paragraaf 6.9). 

Criterium 

DitlErentiaile 

kwaliteit werkmilieui _^__ 
Aantiod aantiekkelijkc 

woonmilieus voor internationaal 

bedrijfsleven 

• OnIwikkelIngsmogelIJkheden 

ma in port! 

Schiphol 

Metropolltane Boomlng Groeipool Netwerkstad Voorlopig 

Stedelijkheid Zuldflank Almere In het Groen Voorkeursinodel 

• NZKG 
+ 
+ 0 * + 

Werkgelegenheid • • • » • *** • * • • 

Huimiebeslag op landbouw 0 •• . . . -

Mogelijkheden voor duuriame 

landtKiuw (inclusief j 

natuurbeheer] | 

0 

Differentiatie werkmilieus 

In de modellen Booming Zuidf lank, Netwerk in het Groen en het Voorlopig 

Voorkeursmodel wordt op versctiillende locaties de mogelijkheid geboden voor de 

ontwikkel ing van bedrijventerreinen. In het model Groeipool Almere wordt uitgegaan van 

meer dan 1.000 ha voor nieuwe bedrijventerreinen. Plaatselijk biedt dat de mogeli jkheid 

voor differentiatie van wcrkmil ieus. Het is de vraag in hoeverre dit op regionaal niveau een 

bijdrage zal leveren aan een gevarieerd vestigingsmilieu. Het model Metropolltane 

Stedelijkheid geeft geen ruimte voor bedrijventerreinen op nieuwe locaties. Er wordt 

uitgegaan van een grote inzet op intensivering en verdichting van bestaande 

bedrijventerreinen en van toekomstige terreinen die in de pi jpl i jn zitten. Een belangrijk 

element in dit model is dus dat er weinig ruimte wordt geboden voor de ontwikkel ing van 

bedrijvenlerreinen. Dat betekent ook dat differentiatie van wcrkmil ieus zal moeten 

gerealiseerd door uitplaatsing van bedrijven naar buiten de regio, herplaatsing van 

bedrijven in de regio en op basis van de levenscyclus van bedrijven. De kans op verdere 

differentiatie van bedrijventerreinen in de regio is gering. 

Aanwezigheid aantrekkelijke woonmilieus voor internationale bedrijfsleven 

Met uitzondering van Groeipool Almere bieden de modellen aantrekkelijke woonmil icu 

voor het internationale bedrijfsleven. Groeipool Almere biedt het meest volledige aanbod 

(zowel centrumstedelijk als groenstedelijk). Alhoewel d i t model weliswaar ook een 

mogelijkheid biedt voor de ontwikkel ing van beide typen woonmil ieus, is het model gezien 

de afstand tot "Het Nieuwe IJ" voor het internationaal zakelijke bedrijfsleven minder 

interessant. 
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Ontwikkelingsmogelijkheden mainports 

In de modellen zijn de ontwikkelingsmogeli jkheden voor bedrijventerreinen in het 

Noord zee kanaalgebied - los van de ontwikkel ingen birmen "Het Nieuwe If"- niet echt 

groot. Voor de ontwikkel ing van Schiphol zijn er in een aantal modellen meer 

mogelijkheden. Booming Zuidf lank, Netrwerkstad in het Groen en Voorlopig 

Voorkeurs model voorzien - naast de mogelijkheden voor bedrijventerreinen in "He l 

Nieuwe IJ" in een aantal zoeklocaties voor de ontwikkel ing van bedrijvigheid in de 

nabijheid van Schiphol (Haarlemmermeer-west en de Bovenkerkcrpolder). 

Werkgelegenheid 

In de modellen Groeipool Almere en Netwerkstad in het Groen heeft Amsterdam het 

grootste overschot aan werkgelegenheid. Afgezien van sectorale effecten wordt een vijfde 

van de arbeidsplaatsen door werkers van buiten de Amsterdamse regio bezet. De hoge 

verhouding tussen het aantal inwoners en werkers in Almere zal in het model Booming 

Zuidf lank verder toenemen. In de modellen Groeipool Almere en Netwerkstad in het Groen 

is deze onbalans het kleinst. De grote nieuwe locaties die in deze modellen bij Almere 

worden voorzien, veronderstellen veel werkgelegenheid. In Voorlopig Voorkeurs model 

wordt voor de meeste gebieden een positief effect bereikt, zij het dat dit effect pet regio 

minder sterk is dan in de andere modellen. 

Ruimtebeslag op landbouw 

Voor de beschikbaarheid van gronden voor de gangbare landbouw is het model 

Metropolitane Stedelijkheid het meest gunstig. Netwerkstad in het Groen logt een relatief 

groot beslag op het beschikbare areaal aan landbouwgronden. Zowel de verstedelijking in 

de Boven kerkerpolder als de Bloemendalerpolder en Almere- oost verminderen hel 

beschikbare areaal aan landbouwgrond aanzienlijk. Een soortgelijk effect treedt op het 

Voorlopig Voorkeursmodel en Booming Zuidf lank, zi j het in mindere mate (compacte 

verstedelijking). 

Mogelijkheden voor duurzame landbouw 

Ten aanzien van dit criterium scoort Metropolitane Stedelijkheid het meest gunstig. Het 

verschil in waardering ten opzichte van het vorige cri terium zit hem in het feit dat in de 

modellen Booming Zuidf lank, Netwerkstad in het Groen en hetVoorlopig Voorkeursmodel 

zowel Limmen, de Bloemendalerpolder als de Boven kerkerpolder voor verstedelijking in 

aanmerking komen. Dit zijn met name gebieden waar agrariërs zouden kunnen optreden als 

beheerder van natuur en bndschap. Het zijn gebieden waar het water een agrarische- en 

natuurfunctieheeft. 

6 .9 ROBUUSTHEID 

6 .9 .1 REFERENTIESITUATIE 

De hoofdstruchiur van de ruimteli jke ontwikkel ing van de regio Noord-Hol land Zu id is in 

de concept Strategienota opgebouwd uit drie structurerende lagen: water, infrastructuur en 

slad en land(schap). Samen zijn zij sturend voor de ruimteli jke ontwikkel ing. Een belangrijk 

verschil zit daarbij in hel onlwikkel ingslempo van de verschillende lagen. De waterlaag 

wordt gekenmerkt door laagdynamische vormen van ruimtegebruik, die een lange 

ontwikkelingsl i jd vergen zoals bijvoorbeeld de aan deze laag gekoppelde 

natuurontwikkel ing. Ook nieuwe infrastructuur kenmerkt zich door een lange 

ontwikkel ingsl i jd, terwij l het juisi hoogdynamisch ruimtegebruik stuurt. De stedelijke en 
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landschappelijke patronen worden daarentegen vooral gekenmerkt door hoogdynamische 

ontwikkel ingen met een hoge veranderingssnclheid. Tussen de verschillende lagen beslaan 

allerlei relaties. 

De vijf modellen van de concept Strategienota N H Z pogen de verschillende lagen zo in 

elkaar Ie passen dal er een robuuste structuur ontstaat die bestand is tegen veranderende 

omstandigheden. Daarbij wordt een integraal ruimteli jk ontwikkelingsperspectief gegeven. 

De provincie is echter niet de enige die invloed heeft op dit ontwikkelingsperspectief. Er 

bestaan allerlei afbreukrisico's . Zi j is afhankelijk van hel Rijk voor wat betreft de ruimteli jke 

hoofdstructuur zoals bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectief Deltametropool en van 

gemeenten voor wat betreft de uitvoering van ruimteli jk beleid. Naast afhankelijkheden van 

andere bestuursinstanties worden de ruimteli jke ontwikkel ingen voor een belangrijk deel 

door de markt gestuurd. Hierbij spelen demografische en economische ontwikkel ingen een 

belangrijke rol. 

6 . 9 . 2 METHOPIE K E FF E aBESCH RIJVIN G 

Economische, maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkel ingen verlopen in de 

praktijk altijd anders dan verondersteld. Hoe goed de prognoses en voorspellingen ook zi jn, 

niets is zo onvoorspelbaar als de toekomst. Het is daarom in de praktijk nauweli jks haalbaar 

om goed in te schallen waar relatief grole afwijkingen kunnen optreden van de 

vooronderstelde ontwikkel ingen. Wel kan worden ingeschat hoe flexibel en kwetsbaar de 

modellen zijn bij veranderende omstandigheden. Deze mogelijk wijzigende 

omstandigheden kunnen gebaseerd worden op onzekerheden die door verschillende 

toekomstscenario's worden afgegeven". 

Hel gaat dan om enkele cruciale ontwikkel ingen die met een betrekkelijk grote 

onzekerheidsmarge worden gesignaleerd. Te denken val l bijvoorbeeld aan de volgende 

mogelijkheden; 

• Een (sterke) afwi jk ing van de Nederlandse bevolkingsgroeiprognoses zoals een sterke 

toename van de Nederlandse bevolkingsgroei door toename van de immigratie of 

toename van het levensperspectief. 

• Wijzigingen in de verhoudingsverdeling van de welvaart (internationaal en nationaal) 

met vergaande consequenties voor ruimtebehoefte en bestedingspatroon, 

• Vergaande ontwikkel ingen in de ICT leidend tot een sterke loename van het percentage 

thuiswerkenden, het consumptiegedrag en de vrijetijdsbesteding, 

• Sterke wijzigingen in de landbouwsector door verslechtering van de internationale 

concurrentiepositie. 

Hel thema robuustheid gaat in op de mogelijkheid dat andere ontwikkel ingen zich 

voordoen dan voorzien. Daaraan wordt gekoppeld wat dit voor de ruimteli jke 

ontwikkelingsmodellen van Noord-Hol land Zu id betekent. Een robuust model staal voor 

een sterk, krachtig of goed geconstrueerd model dat ook haalbaar geacht kan worden. De 

volgende twee aspecten worden daarbij van belang geacht: 

• Flexibiliteit; 

• Kwetsbaarheid, 

" Bijvoorbeeld scenario's uil project Ques(a, 'verplaatsen in de toekomst' of NL 2030. 
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Ffexibillteit 
Onder flexibiliteit wordt verstaan de mate waarin modellen andere dan voorziene 

ontwikkelingen kunnen accommoderen. De modellen zijn gebaseerd op uitgangspunten 

voor ontwikkelingen in de toekomst, die nu als waarschijnlijk worden gezien, maar die zich 

ook anders kunnen voltrekken. De vraag is dan of de modellen 'stand houden' ingeval 

andere ontwikkel ingen dan voorzien zich voordoen. De modellen worden op robuustheid 

getoetst door ze naast de geconstateerde onzekerheden uit recente toekomstverkenningen te 

leggen die anders zijn dan wordt aangenomen voor het ontwikkelingsperspectief van 

Noord-Hol land Zu id . Het gaat er om te kijken in hoeverre de verschillende modellen "stand 

houden" bi j gewijzigde omstandigheden (trendbreuk). 

De modellen van de concept Strategienota hebben een ti jdhorizon tot 2020. Naast de mate 

waarin modellen onvoorziene ontwikkel ingen kunnen accommoderen tot 2020 is ook van 

belang Ie welen welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei na 2020. Ontwikkel ingen 

zullen zich ook daarna blijven voordoen. De vraag is dan o fde modellen daar voldoende op 

anticiperen. Voor een inschatting van lange termijnperspectieven zijn de volgende vragen 

belangrijk: 

• welke opties bieden de modellen op langere termijn voor natuur en water? 

• welke aanknopingspunten hebben de modellen voor verdere ui tbouw van de 

infrastructuur? 

• welke capaciteit voor verdere verstedelijking (verder dan de voorliggende opgave) is er 

binnen de modellen aanwezig? 

Kwe tsbaarheid 

Bij het aspect kwetsbaarheid gaat hel om de kwetsbaarheid van de realisering en staat de 

vraag centraal of de modellen binnen de context van het ruimtelijke beleid van de Vijfde 

Nota R.0. en NVVP kunnen worden gerealiseerd. Kritische factoren bij deze uitvoering zijn 

met name: 

• zicht op voldoende financiering van de uitvoering; kort samengevat staat de vraag 

centraal in hoeverre de modellen kwetsbaar zijn voor problemen met financiering (niet 

voldoende geld beschikbaar). Hiervoor worden de kosten bekeken die gemoeid zijn met 

de grondverwerving voor aanleg van nieuwe waterberging en verstedelijking binnen de 

modellen. 

• de mogelijkheden om te kunnen sturen vanuit de provincie; in hoeverre verschillen de 

modellen in kwetsbaarheid (indien door het Rijk anders wordt besloten dan de provincie 

wi l ) en in hoeverre verschillen elementen binnen de modellen in kwetsbaarheid voor 

decentrale uitvoering. 
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6,9.3 

Tabel G.16 

.EFFECTEN 

In de volgende tabel wordt een overzicht van de scores voor de verschillende criteria voor 

wat betreft het thema robuustheid weergegeven; 

Effecten robuustheid 
Metropolltane Booming Groeipool Netwerkstad In 

Siedelijkheld Zuldflank Almere het Groen 

Voorlopig 

Voorkeurynodel 

Flexibiliteit 

Male waarin modellen 1 

andere dan voorziene - 0 1 * * i • • • • 
ontwilikelingen kunnen 1 
accommoderen 

Mogelijkheden voor , 0 * • *** • • * 1 

verdere groei na 2020 

Kwetsbaarheid 

Zicht op financiering* 0 1 3 4 3 

Stuurbaarheid - + _ •+ * 
* O = geen üidicfllie berekend «an venvervingskosten voor wonen, aangezien het om binnenstedelijke verdichting gaat; 

1 r meeste zichl op (inancieting, 4 = minste zicht op iinanciermg 

Flexibiliteit 
Voor de mate waarin modellen andere dan voorziene ontwikkelingen kunnen 

accommoderen wordt onderscheid gemaakt naar: 

• demografie; 

• gedragspatronen; 

• economische groei. 

Demografische ontwilekelingen 

Als gevolg van kleinere huishoudens, een grotere bevolkingsgroei en meer kwaliteitseisen 

aan woningen neemi de ruimtebehoefte voor wonen naar verwachting in de toekomst sterk 

toe. In onderstaande tat>el is weergegeven in hoeverre de modellen gevoelig zijn voor een 

grotere ruimtebehoefte voor wonen dan voorzien in het ontwikkelingsperspectief voor de 

regio. De huidige behoefte van het aantal woningen is weergegeven in hoofdstuk 4. Daaruit 

blijkt dat in Melropolitane Stedelijkheid sprake is van een klein ruimtebeslag en in 

Netwerkstad in het Groen van een groot ruimtebeslag, Metropolilane Stedelijkheid gaat 

daarbij uit van een beperkt zoekgebied en zet in op verdichting van het bestaande stedelijke 

gebied. Netwerkstad in het Groen zet daarentegen in op een zeer grote zoekgebieden met 

bebouwing in lage dichtheden buiten het bestaande stedelijke gebied. De grotere 

zoekgebieden maakt Netwerkstad in het Groen meer bestand tegen onvoorziene 

omstandigheden. Het omzetten van wonen in lagere dichtheden naar wonen in hogere 

dichtheden is immers makkelijker te realiseren dan een grote intensivering binnen een dicht 

bebouwd gebied. 
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Tabel 6.17 

Efled demogralische 

omwikkeling 

Tabel 6.18 

Criteria Metropol Itane Booming Groeipool Netwerkstad In Voorlopig 

Stedelijkheid Zuldflank Almere het Groen Voorkeurimodel 

Male waarin modellen 

andere dan vooriiene 0 + • • • + *-* 
demogrdliiche 

ontwikkelingen kunnen 

accommoderen 

Veranderende gedragspatronen in relatie tot de ruimte 

In de concept Strategienota worden aannames gedaan over demografische ontwikkelingen 

(schattingen van de ruimtebehoefte tussen 2000 en 2020 voor wonen en werken). Voor het 

ontwikkelingsperspectief van de regio Noord-Holland Zuid is daarbij uitgegaan van een 

bepaalde ruime reservering. Het is echter de vraag wat er gebeurt met de verdeling van de 

schaarse ruimte wanneer zich andere gedragspatronen of leefstijlen blijken voor te doen. 

Niet uit te sluiten is, dat er zich een trend doorzet naar ruimer wonon in lagere dichtheden. 

Verschillende toekomstscenario's hebben die mogelijkheid verkend. Er van uitgaande dal 

de fysieke ruimte eindig is en er zich een structureel grotere behoefte aan ruimer en luxer 

wonen gaat manifesteren, dan kan een ontwikkeling in een model waarbij wordt ingezet op 

een compactere verstedelijking (Metropolitane Stedelijkheid) met een grote 

herstructureringsDpgave moeilijker geaccommodeerd worden dan in een model waarbij ook 

ruimte wordt gereserveerd buiten de regio, bijvoorbeeld in Groeipool Almere. 

In de huidige modellen wordl verschil gemaakt naar typen woonmilieu per locatie. 

Wanneer er relatief meer of minder stedelijke woonmilieus zijn kan meer of minder worden 

geanticipeerd op woonwensen. Er wordt vanuit gegaan dat in het model waar relatief meer 

op centrum stedelijk gebied wordt ingezet, de robuustheid afneemt omdat minder voldaan 

kan worden aan ruimere woonwensen. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de 

modellen weergegeven voor de relatieve inzet op centrum stedelijke woonmilieus. 

Groeipool Almere scoort daarbij zeer positief, aangezien hier wordt ingezet op grote 

ruim te reserve ringen builen de eigen regio. 

Effect gedragspatronen i.r.t 

ruimte 

Metrapolltww BoonMng GnMipool NetwcfkiiM) Voortoptg 

SteMiiUteid Zuidflanh A lmen Inhc tGnwn Voofkcvrvi 

Ma1# w ï t n n modvilen «ndere dftn 

vüoiiitcit otHviiWthftqtn ii^ 

gedrjgtpjtrorwn hunnen «commod«r«n 

Veranderende economische ontwikkeling 

Een belangrijk verschil lussen toekomstige scenario's is de geprognosticeerde economische 

groei. Dit heeft belangrijke consequenties voor de ruimtelijke ontwikkeling. Als gevolg van 

een economische achteruitgang bestaat er meer kans op het verdringen van 'zachte' door 

harde functies. Milieu- en natuurontwikkeling worden daardoor beperkt en makkelijker te 

realiseren versted e lij kings locaties zullen als eerste worden ontwikkeld. Innovaties liggen in 

dat geval niet meer voor de hand aangezien daar minder investeringen voor beschikbaar 

zullen zijn. Hierdoor kunnen de doelstellingen van de provincie onder druk komen Ie staan. 

In hel model Metropolitane Stedelijkheid liggen wat dit betreft veel moeilijk te realiseren 

locaties (binnen stedelijk) wat hoge investeringen vraagt. In Booming Zuidflank wordt veel 

geconcentreerd in de zuidflank aan de rand van het Groene Hart. Zowel groen-, 

infrastructurele en verstedelijkingsonlwikkeling spelen hier een belangrijke rol. Dit vergt 
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Tabel 6.19 

Effect economiKhe 

ontwik keiing 

Tabel 6.20 

Mate waarin modellen andete 

dan voorziene ontwikkelingen 

kunnen accornmoderen 

Tabel 6.21 

Moge lij ktie den vooi verdefc 

groei na 2030 

grote investeringen om alle functies goed samen te laten gaan. Groeipool Almere scoort het 

beste aangezien het accommoderen van woningen minder in de weg staat voor andere 

functies. 

Vooriopig 

MctrepoMana Booming Gn>«(nD< Nc twwl in id Voorkn in-

SUddijklwtd ZuidfUnk Almvrc in het Croen mocM 

Mdt« wdj r in mod«iirn èndt't d j n vooturnr 

«onomiuhe onTwikkvlingtfi kunnen 

•<(ommod»r«n 

De verschillende scores en het totaal van de male waarin modellen andere dan voorziene 

ontwikkel ingen kunnen accommoderen wordt weergegeven door het volgende overzicht. 

Vooflopig 

Mtt ropol lunc eooming Qrocipoal Nvtwcfk iud V o o i t n i n -

S t f iM lH thM tu id lbnk Atmerc InhctGrocn 

DtmognfiKht ontwikkelingen 

Verinderende gedragipBirontn in relatie to l 

de ruimte 

Vcianilercnde «onomiK l i t ontwikkeltngM 

TottH 

Mogelijkheden voor verdere groei na 2020 

Voor de diverse modellen is bepaald wat de potentiële capaciteit is binnen bestaand 

stedelijk gebied en van herstructurering en nieuwe locaties voor wonen en werken (zie tabel 

4,10 en 4,11). De potentiële capaciteit wordt niet vol ledig tienut. Er is dus nog ruimte 

aanwezig. De meeste ruimte is beschikbaar in het model Groeipool Almere, daarna volgen 

Booming Zuidf lank en Netwerkstad in het Groen. Het Voorlopig Voorkeursmodel scoort 

voor wonen slechter dan Dooming Zuidf lank en Netwerkstad in het Groen en voor werkert 

beter dan Booming Zuidf lank, maar slechter dan Netwerkstad in het Croen: 

Ottwi* 
Mctropol l t in* 

St«d^ilkh«W 

Booming 

Zuldfltnk 

Groeipool NetwerkitMl 

in h«t Groen 

Voortopig 

Voorlieun-

model 

E»tra Cd pa Cl Ie 11 voor wonen 0 ++• +*+ + • •+ 

[ i t ra (ap401*l lvoorw«ik«n 0 M ••+ • * * •»+ 

Toual 0 ++ 4 + 4 1 • * • 

Kwetsbaarheid 

Zicht op financierir^g 

Bij de bepaling van de kosten zijn de kosten meegenomen voor het realiseren van de 

watermaat regelen en het realiseren van nieuwe uitleglocaties. Er was niet voldoende 

informatie beschikbaar om de kosten voor herstructurering mee te nemen (bijvoorbeeld 

welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd, is er alleen sprake van renovatie, etc). Daarom is 

geen kostenindicatie gegeven voor het model Metropolitane Stedelijkheid. 

Voor het realiseren van nieuwe uitleglocaties is onder andere gekeken naar kosten voor 

actieve verwerving van eigendommen van derden. Uitgangspunt daarbij was dat de 

betroffen rechthebbenden volledig schadeloos worden gesteld. Een en ander volgens actief 

beleid en op basis van de Onteigeningswet en relevante jurisprudentie. Daaronder valt 
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Tabel 6.22 

vermogensschade, inkomens scha de en bijkomende schade op basis van verplaatsing en 

reconstructie of liquidatie." Indien bij de realisatie van de modellen uitgegaan wordt van 

passief beleid bestaat de schadeloosstelling enkel en alleen uit vergoeding van de 

vermogensschade. Gezien de omvang van de plannen en het tijdsbestek waarbinnen deze 

gerealiseerd dienen te worden is het reëel uil te gaan van actief aankoopbeleid van de 

overheid. Bij het bepalen van de schadeloosstellingen is ervan uitgegaan dat er sprake is van 

rechtmatig overheidshandelen. Eventuele optredende planschade is buiten beschouwing 

gelaten". In de ramingen zijn excessieve kosten en kosten van bovenwijkse voorzieningen 

niet opgenomen omdat deze op het niveau van deze studie niet inzichtelijk zijn. Excessieve 

kosten betreffen kosten t.a.v. ecologische maatregelen, wa terbeheersingskosten, 

compensatieregelingen groen en dergelijke. 

In onderstaande tabel zijn de indicaties weergegeven aan de hand van cijfers. Daarbij 

behoort het laagste cijfer bij de laagste indicatie van kosten. 

Rangvolgorde zictii op 

financiering CritErta 
MetiDiKiliune 

SwMItkhcM 

Booming 

Zuidflinh 

Gnwipool 

Atmera 

NetwctkiUd 

In het Green 

Voorlopig 

Voorkeufv 

modd 

Zichl op tinanderir>g la.v. wonen 0 1 3 4 ; 
Zifhl op financiënrtg l.a.v. werken 1 1 1 2 1 I 1 

ToUdl wonen en werken 0 1 ' 3 1 
4 

1 

Stuurbaarheid 

In de modellen wordt uitgegaan van een flinke herstructurering binnen bestaand stedelijk 

gebied wat een kwaliteitsslag en de opvang van meer woningen moet bewerkstelligen. Deze 

herstructureringsopgave is het grootst binnen Melropolitane Stedelijkheid. Het is echter de 

vraag in hoeverre de provincie invloed heeft op het realiseren van deze opgave. Dat maakt 

met name Melropolitane Stedelijkheid kwetsbaarder t.a.v. stuurbaarheid dan andere 

modellen. Daarnaast worden veronderstellingen gedaan over ruimtelijke ontwikkelingen 

die niet tot het grondgebied van Noord-Holland behoren. Dit maakt hel model Groeipool 

Almere kwetsbaarder dan bijvoorbeeld Booming Zuidflank, Netwerkstad in het Groen en 

het Voorkeurs model aangezien deze ontwikkelingen zich buiten de invloedssfeer van de 

provincie afspelen. Zo is vergeleken met de andere modellen bij het model Groeipool 

Almere sprake van een forse ontwikkeling van werkgebieden. De regio Schiphol heeft op dit 

moment echter een grote aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor bedrijven. Het is dan 

ook sterk de vraag of de overheid (tegen deze tendens in) in staat is zo'n forse impuls 

richting Almere kan realiseren. Booming Zuidflank gaat daarbij uit van meer compacte 

uitleg locaties dan Netwerkstad in het Groen en vergt daarom meer bestuurlijke kracht. 

Ten aanzien van de vermogenschade is aangesloten op hel bepaalde in de Onteigeningswet, artikel 

40b:"Bij het bepalen van de werkelijke waarde wordt uitgegaan van de prijs, lot stand gekomen bij een 

veronderstelde verkoop in het vrije econornische verkeer tussen de onteigende als redelik handelende 

verkoperen deonteigenaarals redelijk handelend koper" 

" De marge die we zeker moeten aanhouden is min 25% en plus 50% ten aanzien van kosten en min 

10% en plus 25% ten aanzien van opbrengsten. Alles berekend naar de huidige markt tegen prijzen van 

heden. 
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Tabel 6.23 

Stuurbaarheid 

In onderstaande tabel is weergegeven in hoeverre de modellen ten opzichte van elkaar 

gevoelig zijn voor veranderingen in bestuurlijke kracht. 

Metropol itane Boonting Groeiod 

StedelNkheld Zuidflank Almere 

Stuurhaarheia 

Netwerkitad Voorlopig 

In het Groen Voorkeursmodel 

LISL AANVULLENDE INFRASTRUCTUUR MAATREGELEN 

6.100. MAATREGELEN 

Kne/pi/nten 

In paragraaf 6.4 zijn de effecten van de modellen op verkeer en vervoer beschreven. Daaruit 

bleek dat de modellen in twee clusters te verdelen zijn; 

C/usterA 

• Booming Zuidflank; 

• Netwerkstad in het Groen; 

• Voorkeursmodel. 

C/usterB 

• Groeipool Almere; 

• Metropolitane Stedelijkheid. 

Voor beide clusters is het beeld naar voren gekomen dat de verkeersafwikkeling in de 

ochtendspits op een groot deel van het hoofdwegennet slecht tot zeer slecht is. Een slechte 

afwikkeling wordt verwacht op; 

• de A2 (tot Abcoude); 

• de A4 (Hoofddorp richting Schiphol); 

• A6; 

• A7; 

• A9 (Rottepolder -> Bad hoevedorp); 

• A9/A22 (Velsertunnel); 

• AIO (Zuid en West). 

Hoewel de clusters vrijwel hetzelfde beeld geven ten aanzien van verkeersknelpunten, 

scoort cluster B gemiddeld iets gunstiger dan cluster A, Cluster A scoort wel gunstiger op 

de corridors Amsterdam - Almere en Amsterdam - Den Haag. 

Op/oss/ngen 

Voor bovengenoemde knelpunten zouden oplossingen (infrastructuurmaat regel en) moeten 

worden gezocht. Daarbij kan worden gedacht aan fysieke ingrepen (verbreding bestaande 

wegen of nieuwe aanleg) of verkeersbeheersingsmaalregelen (spitsstroken, loer itd o se ringen 

e.d.). Ten aanzien van fysieke ingrepen is in hoofdstuk 4 een aantal 

infrastructuurmaatregelen (opties) gepresenteerd. In de workshop konden echter geen 

uitspraken worden gedaan over concreet te nemen maatregelen of het oplossend vermogen 

van maatregelen in de afzonderlijke clusters." Daarvoor waren de resultaten uit de globale 

berekeningen met het verkeersmodel niet gedetailleerd genoeg. 

" Als onlbrekende schakel in hel hoofdwegennet 
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Er kunnen daarom alleen uitspraken worden gedaan in de vorm van corridorverbeteringen. 

Corridorverbeteringen die prioriteit verdienen zijn: 

• Amsterdam - Utrecht; 

• Amsterdam - Den Haag; 

• Amsterdam ~ IJmuiden en Amsterdam - Zaandam - Purmerend (een verbinding tussen 

de A8 en A9 kan een bijdrage leveren aan de problemen op het onderliggend wegennet: 

geen corridoroplossing maar een lokale oplossing); 

• Amsterdam - Almere (doortrekking A6 - A9 lijkt een oplossing te bieden voor een deel 

van de problemen). 

Naast bovengenoemde corridors is de ring AIO (Zuid en west) een aandachtspunt. 

Het verdient aanbeveling om nader onderzoek te verrichten naar mogelijk oplossingen van 

de geconstateerde verkeersknelpunen. 

Op basis van de voorlopige resultaten en de filosofie achter de diverse modellen is een 

eerste aanzei gemaakt voor het toekennen van maatregelen aan de modellen. Onderstaande 

label geeft het resultaat hiervan weer. 

Infrasiructguf maatregelen per 

model 

Metropolitane Boomlng Groeipool Netwerlut»d Voorlopig 

Stedelijkheid Zuldflink Almere In l>et Groen Voorkeursmodel 

OV-maat regelen 

Luchthavenipoor Amtlerdam (la) X ' X X 

Luclit havent poor Haarlem (1b) X X X 

Rondje Randstad Blnnenrlnq (2) X 

Rondte Randstad Buitenring (3) ' X X X 

UmccrlIJnW i X 1 

Noord-Zul dl >|n Schiphol (a) j X X X 

Zuldtangeni oost Weeip (b) ' X 

Zuldtangenl Bollenlijn (<) X X 

Noord-Zuid lijn Purmerend (d) X 

Noord-Zuid lijn Zaanstad (e) X X X X X 

Noord-Zuid lijn Schiphol- X 

Amstelveen (() i 

X 

Amstelveen-Uit hoorn lijn (g) 1 ' X X 

LIghtrall Haarlem-Ij mui den (h) X X 

Liqhtrail Hllversum-Naa'den (1) X j X ' X 

Lighirail Haarlem-Zandvoort (j) X | X 

Verdubbeling spoor Amsterdam-

Almere (k) 

X 

Maatregelen voor de weginfrastructuur 

Verbinding AE-A9 (ondergronds) X X X 

(A) 1 , 1 

X X 

Verbinding AB-A9(e) | X ' X X 

Omlegging Al (C) X X X X 1 

• l ie voorde ligging van de verbindingen afbeelding 4.S In hoofdstuk 4 

Verwacht wordt dal er in het model Metropolitane Stedelijkheid een redelijk draagvlak voor 

hel openbaar vervoer zal zijn wegens het grote aantal inwoners in steden. Dit model wordt 

dan ook gekenmerkt door een relatief groot aantal OV-maalregelen. De steden moeien met 

elkaar worden verbonden door het realiseren van hart op hart verbindingen, ook voor het 

wegverkeer. 
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Het model Booming Zuidflank gaat uit van uitleglocaties aan de zuidkant van de provincie 

Noord-Holland. Om woon- en werkgebieden met elkaar en met bestaande woon-

v/erkgebieden te verbinden zal met name aan de zuidkant behoefte zijn aan aanvullende 

infrasiructuurmaatregelen. 

In Groeipool Almere worden naast nieuwe woonlocaties , nieuwe werklocatles in Almere 

gerealiseerd. Ondanks dit is de verwachting dat er in f ras truc tuurma al regel en moeten 

worden getroffen in de corridor Amsterdam - Almere. 

De verwachting is dat het draagvlak voor OV in Netwerkstad in het Groen beperkt is. 

Daarom zijn in dit model minder OV-maatregelen opgenomen dan bijvoorbeeld In 

Metropolitane Stedelijkheid. Daarnaast is de verwachting dat er verspreid door het gebied 

enkele infrasiructuurmaatregelen nodig zijn. 

Ten aanzien van het voorkeursmodel tenslotte heeft de provincie de volgende 

randvoorwaarden geformuleerd; 

• Het zicht hebben op de beschikbaarheid van adequate infrastructuur (OV en weg) op het 

moment dat woon-/werklocaties in gebruik worden genomen; 

• Het ontwikkeien van nieuwe locaties gekoppeld aan de beschikbaarheid van adequate 

openbaar vervoer- en/of weginfrastructuur. 

6.10.2 EFFECTEN 

Algemeen 

In deze paragraaf zijn de (milieu}effecten van alle aanvullende in frastructuurmaa(regelen 

beschreven. Het gaat daarbij onder andere om effecten op natuur, landschap (en 

cultuurhistorie) en woon- en leefmilieu- Daarnaast zijn uitspraken gedaan over de kosten 

voor het realiseren van de aanvullende maatregelen. 

Effecten op de waterhuishouding zijn moeilijk in te schatten, aangezien daartoe meer 

informatie nodig is over de wijze waarop de infrasiructuurmaatregelen worden uitgevoerd 

(met name de verticale ligging). Zoals in de vorige paragraaf is beschreven was er ook niet 

voldoende informatie beschikbaar om de effecten van afzonderlijke 

in frastnictuurma at regelen op verkeer en vervoer Ie bepalen. Dergelijke effecten hangen 

onder meer af van de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd (vormgeving, 

knooppunten en aansluitingen van de infrastructuur). En omdat er geen uitspraken zijn 

gedaan over de vormgeving van de infrasiructuurmaatregelen, kan er slechts in globale zin 

iets worden gezegd over de robuustheid van die maatregelen (flexibiliteil en 

kwetsbaarheid). Zo hangt de flexibiliteit van wegen bijvoorbeeld af van de breedte van de 

weg en de male waarin extra vervoer kan worden opgevangen. Hoe breder de weg, hoe 

flexibeler kan worden gereageerd op veranderingen in het vervoersaanbod. Bij 

kwetsbaarheid wordt onderscheid gemaakt naar "zicht op financiering" en "stuurbaarheid". 

Voor zicht op financiering wordt verwezen naar de teksten over kosten in deze paragraaf. 

Realisatie van bepaalde infrastructuur kost meer dan andere infraslmcuur. Bovendien geldt, 

hoe meer infrastructuurmaat regelen in een model zijn opgenomen, hoe hoger de kosten. 

Van "stuurbaarheid" kan worden gezegd dat infrasiructuurmaatregelen op rijksniveau 

(rijkswegen en bepaalde ra il verbindingen) moeilijker zijn te sturen dan maatregelen op 

provinciaal niveau. 

Voor het aspect economie geldt in zijn algemeenheid dat er positieve effecten optreden 

indien infrasiructuurmaatregelen ertoe leiden dat gebieden beter bereikbaar worden. Een 
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betere bereikbaarheid kan namelijk een positieve invloed hebben op hel economisch 

vcstigingklimaat. Daarentegen moet worden bedacht dat nieuwe infrastructuur kan leiden 

tot ruimtebeslag op landbouwgebieden, wat weer negatief voor de economie is. Om een 

volledig beeld van het totale effect van aanvullende in f ra structuurmaat regel en op de 

economie te verkrijgen, is aanvullend onderzoek nodig. 

(Milieu)e ff eden 

Luch tha venspoor Ams terdam 

Luchthavenspoor Amsterdam doorsnijdt geen gebieden van de PEHS of Vogel-

/Habitatr icht l i jn, Wel wordt een belangrijk weidevogelgebied doorsneden, wat overigens al 

wordt doorsneden door de bestaande spoorlijn Amsterdam-Haarlem (de geluidhinder en 

barrière werking op natuur zal hier toenemen). Er v indt verder een nieuwe doorsnijding van 

een polder plaats (agrarisch gebruik en open landschap), waardoor zowel ruimtebeslag en 

barrièrewerking (agrarisch gebruik en landschap), als visuele hinder (landschap) optreden. 

Een toename van de geluidshinder op woongebieden zal met name plaatsvinden langs de 

bestaande spoorlijn Amsterdam-Haarlem tot en met het punt waar hel luchthavenspoor 

afbuigt van het bestaande spoor. 

Luchthavenspoor Haarlem, Rondje Randstad Binnenring. Rondje Randstad Buitenring 

De genoemde infrastructuur volgt vr i jwel geheel bestaande spoorverbindingen. Daardoor is 

het effect op waardevolle (milicu)gebieden als gevolg van ruimtebeslag beperkt. Bij een 

toenemende intensiteit van de treinen kunnen wel de effecten van verstoring (met name 

geluid) en barrière werking toenemen. Het gaat onder andere om natuurgebieden van de 

duinen (Rondje Randstad Buitenring), Spaamwoude (Luchthavenspoor Haarlem), 

recreatiegebieden ten zuiden van Amsterdam (Rondje Randstad Binnenring), de Randmeren 

(Rondje Randstad Buitenring) en de Utrechtse Heuvelrug (Rondje Randstad Buitenring). 

Ook in diverse woongebieden langs het spoor kan een toename van de geluidshinder 

worden verwacht. 

IJmeerliJn 

De IJmeerlijn heeft met name negatieve effecten op het IJmeer (Vogelrichtlijngebied 

(inclusief belangrijke vogeltrekbanen) en recreatieve en landschappelijke waarde). 

Afhankeli jk van de uitvoering van de lijn gaat het om ruimtebeslag, geluidshinder, visuele 

hinder en harrièrewerking. 

Zuidtangent Oost Weesp 

Als deze buslijn over of gebundeld met bestaande wegen komt te liggen is de aantasting van 

natuur en landschap door ruimtebeslag beperkt. Hier zijn de Gaasp, de Gaasperplas en de 

veenweidcgebieden rondom Weesp belangrijk voor natuur en landschap. Verder maakt 

Weesp deel uit van het Unesco-we re ld er f goed van de stelling van Amsterdam, Extra 

effecten (aanvullend op effecten van bestaande infrastructuur) als gevolg van geluidshinder, 

visuele hinder en barrière werking zijn hier te verwachten. 

Noord-ZuidliJn doortreltken naar Schiphol 

Het doortrekken van de Noord-Zuidl i jn naar Schiphol leidt naar verwachting niet tot een 

groot ruimtebeslag op natuur en landschap, aangezien het bestaande spoor wordt gevolgd 

(of gebundeld wordt met het bestaande spoor). Wel kan een toename in geluidshinder en 

barrière werk ing voor bewoners langs de l i jn en lokaal voor natuurgebieden optreden. 
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Zuidtangent Bollenlijn 

De Zuidtangent Bollenlijn heeft naar verwachting niet veel negatieve effecten, aangezien 

grotendeels gebruik wordt gemaakt van een bestaande busbaan. Een toename van de 

geluidshinder voor bewoners langs de verbinding is wel van toepassing {o.a. Nieuw Ver\nep 

en Hoofddorp). 

Noord-Zuidlijn Purmerend 

Deze verbinding is grotendeels voorzien langs bestaande wegen. De verbinding loopt door 

veenweidegebied (deels vallend onder de Vogcirichtlijn en onderdeel van de PEHS) en een 

Belvedèregebied. Negatieve effecten die kunnen worden verwacht zijn ruimtebeslag op 

waardevolle natuur- en landschapsgebieden, een toename van de geluidshinder (met name 

voor natuurgebieden), barrièrewerking en een toename van de visuele hinder. 

Noord-Zuidlijn Zaanstad 

Deze lijn loopt grotendeels door stedelijk gebied, waardoor er een kans bestaat dat de 

geluidshinder voor bewoners toeneemt. Er worden naar verwachting weinig tot geen 

natuurwaarden aangetast. 

Noord-Zuidlijn Scfi iphol-A mstelveen 

De Noord-Zuidlijn Schiphol-Amsteiveen doorsnijdt halfopen landschap en loopt voor een 

groot deel door bewoond gebied. Hierdoor kan verstoring door geluid voor bewoners 

optreden. Een aandachtspunt is de ecologische verbindingszone ten westen van het 

Amsterdamse bos. 

A mstelveen - Uithoorn lijn 

De Amstelveen-Uithoonlijn doorsnijdt gebied van de PEHS, Hierdoor is een toename van de 

geluidshinder en barrière werking Ie verwachten. Bovendien vindt doorsnijding van een 

open landschap plaats. 

Lightrail Haarlem-IJmuiden 

De lightrail verbind ing Haarlem - IJmuiden loopt parallel aan de huidige spoorverbinding 

naar Ijmuiden. Door bundeling zijn de effecten beperkt. Buiten hel stedelijk gebied loopt de 

lijn door duinnatuurgebieden, onder andere met binnenduinrand vegetaties (van de PEHS). 

Hierdoor treedt wel ruinnlebeslag en mogelijk een toename van de geluidshinder op. De 

Huidige spoorlijn tussen Haarlem en IJmuiden is tevens de grens van een Belvedèregebied. 

Visuele hinder op dit waardevolle landschaps/cultuurgebied en eventueel ruimlebeslag zijn 

hier te verwachten. 

Lightrail Hilversum-Naarden 

Een deel van deze verbinding volgt bestaand spoor. Door bundeling zijn de negatieve 

effecten beperkt. Wel treedt mogelijk een toename van de bestaande geluidsversloring op. 

Een ander deel van de verbinding (Bussum - Huizen) doorsnijdt gebieden van de PEHS en 

loopt langs woongebieden. Hier worden effecten verwacht als ruimtebeslag, visuele hinder 

en geluidshinder. 

Lightrail Haarlem-Zandvoort 
Het effect van de?e maatregel is naar verwachting beperkt. Mogelijk treedt er een toename 

van geluidshinder en barrière werking (voor met name dieren) op indien de intensiteit van 

het ra il verkeer toeneemt. 
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Verdubbeling spoor Amsterdam-Almere 

Een verdubbeling van het spoor tussen Amsterdam en Almere, ook al wordt dit tracé 

gebundeld met de beslaande verbinding, zal een aantasting betekenen van belangrijke 

natuurgebieden (ruimtebeslag en toename geluidshinder en barrière werking). Tussen 

Diemen, bij Weesp en tot Muiderberg Loopt het tracé door bossen en veenweidegebieden 

die als PEHS zijn aangewezen. Daarna loopt het tracé door de vogelrichtlijngebieden van 

de randmeren. Bij Weesp loopt het tracé tevens door het Unesco-we re ld er f goed van de 

stelling van Amsterdam. 

Verbinding A6-A9 (ondergronds) 

Wanneer de A6 wordt doorgetrokken naar de A9 en deels ondergronds wordt uitgevoerd, 

zal het ruimtebeslag op natuur en landschapswaarden in de gebruiksfunctie beperkt zijn. 

Afhankelijk van de wijze van realisatie vindt tijdelijk meer of minder ruimtebeslag op 

natuur en landschap plaats. Wellicht treden daarnaast in de aanleg- en/of gebruiksfase 

effecten op de (grond}waterhuishouding op. Ook kunnen er nadelige effecten op (externe) 

veiligheid optreden, afhankelijk van de wijze waarop de weg wordt uitgevoerd. 

Vluch(mogelijkheden en kansen op calamiteiten met gevaarlijke stoffen speelt daarbij een 

rol. 

Verbinding A8-A9 

Wanneer de A8 wordt doorgetrokken naar de A9 treedt ruimtebeslag en een toename van 

de geluidsverstoring op een deel van de PEHS op. Bovendien wordt naar verwachting een 

recreatief terrein ten oosten van Beverwijk doorsneden (ruimtebeslag en geluidshinder). 

Omlegging A t 

Indien de Al wordt omgelegd, vindt binnen het studiegebied aantasting plaats van natuur 

en landschap. Het gaal om gebieden van de PEHS en/of de Vogel- en Habitatrichtlijn, open 

landschappen (met name in Flevoland) en gebieden die onderdeel uitmaken van de Stelling 

van Amsterdam en/of een Belvederegebied zijn. 

Kosten 

Van de diverse infrastructuurmaat regelen zijn globaal de kosten geraamd. Aan de hand van 

de uitkomsten zijn de maatregelen onderverdeeld in een vijftal categorieën (zie 

onderstaande tabel). Categorie 1 is het minst duur en categorie 5 is het duurst. Bij de 

berekening is zoveel mogelijk uitgegaan van een oplossing op maaiveld. Waar kruisingen 

van grote infrastructuurbundels zijn is een kunstwerk in de raming opgenomen. Het betreft 

hier een globale inschatting van de kosten. Voor een onderlinge afweging tussen de 

maatregelen is het noodzakelijk een nadere studie uit te voeren. 
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Tabel 6.25  

Kosten maatregeten 

onderverdeeld m 5 caiegofieen 

Kosten fnfrsstmnuumuatregelen onderverdeeld naar S categorieën 

Categorie 1 
Noord Zuidlljn doortrekken naar Schiphol 

lucht have nspoor Haatlem 

Zuidtangent Oost Weetp 

Amstelveen-Uithoornlijn ^ ^ ^ _ _ _ _ _ 

Zuidtangent Boiienlijn 

Categorie 2 
Lightrai! Kilversum-Naarden 

LightrailHaariem-Bloemendaai-Zandvoort 

l ightraii Haarlem-ljmuiden 

Noord-Zuidlijn Pormerend 

Noord-Zuidiijn Zaannad 

Verdubbeling spoor Amsterdam-Almere 

Luc ht h a venspa o r Amsterdam 

Categorie 3 ____________ 
Noord-ZuidlijnSthiphol-Amstelveen 

Verbinding Rijksweg A8/A9 

Categorie 4 __ 
Rondje Randstad Buitenring 

Rondje Randstad Binnenring 

Verlegde RijksvsiegAi 

Categorie 5 
Umeerlijn: 

2 sporig, iwaarspoor op brug 

iwaarspoor 

Verbinding Rijksweg A6/A9; 

maai veld ligging 

landtunnel 
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HOOFDSTUK 

Leemten & evaluatie 

7 . 1 IfJlEtPING 

Om de waarde van de uitkomsten van deze milieu-effectrapportage te kunnen beoordelen, 

dienen leemten in kennis en informatie in beeld te worden gebracht. Bij leemten in kennis 

kan worden gedacht aan het ontbreken van inzicht in oorzaak-gevolgrelaties; bij leernten 

informatie aan het ontbreken van bijvoorbeeld gegevensbestanden of juist te glottale of 

gedetailleerde bestanden. 

I nde twee navolgende paragrafen wordt ingegaan op de leemten in kennis en informatie. 

Vervolgens wordt ingegaan op de evaluatie van de milieueffecten. 

7 ,2 LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

Er is een drietal algemene leemten in kennis en informatie aan te geven: 

• In dit strategisch MER zijn de milieueffecten op een hoog abstractieniveau beschreven, 

mede omdat ook de maatregelen In de diverse modellen slechts op een hoog 

abstractieniveau zijn uitgewerkt. Bij de verdere ui twerking van het beleid is aan ie 

bevelen om in meer detail te kijken naar te verwachten effecten. 

• Onduideli jk is wanneer de verschillende maatregelen worden uitgevoerd. Daarom is 

vooralsnog niet aan te geven wanneer effecten zich precies zullen voordoen. 

• In de modellen worden uitspraken gedaan over het grondgebied van de provincie Zu id -

Holland en Flevoland. Afstemming met beide provincies is noodzakelijk. 

Overige leemten in kennis en informatie zijn hieronder aangegeven. 

De leemten in kennis en informatie moeten worden gezien als aandachtspunten voor 

vervolgbesluiten. De leemten hebben de vergelijking tussen de in dit MER opgenomen 

modellen niet in de weg gestaan. 

Wa terhuishouding 

• Een rudere studie naar exacte afmetingen van de tussenboezem evenals de effecten 

daarvan op de diverse functies is in een later stadium noodzakelijk. 

• tn Waterland is veenmoeras voorzien. Een nadere detaillering hiervoor is noodzakelijk, 

omdat, gezien het open karakter van het gebied, het niet gewenst is dat grote delen 

verdicht raken. 

• Vooralsnog is niet voor alle gebieden van Noord-Hol land Zuid precies bekend hoe groot 

de gebieden moeten zijn voor diverse vormen van waterberging (met name ten aanzien 

van voorraadbeheer). Nader onderzoek hiernaar is nodig. 

• Er is nog onvoldoende inzicht in de relatie tussen het inlaten van gebiedsvreemd water 

(uit bijvoorbeeld het Ijsselmeer) en de effecten daarvan op de waterkwaliteit. 
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Natuur 

• Voor de maatregelen die op hel gebied van water worden getroffen is het onduidel i jk wat 

hiervan precies de effecten op natuur zijn. Dit is mede afhankelijk van de maximale 

peil fluctuaties die worden toegelaten. 
• De maatregelen op het gebied van watermaat regelen zorgen voor versnippering. De mate 

waarin dit optreedt is afhankelijk van aantal sluizen dat wordt aangelegd en de plaats 

van de sluizen. 

• Op dit moment loopt er een onderzoek naar de habitatkwaliteit in relatie tot nieuwe 

waterhuishouding in het kader van het project Meervoudig ruimtegebruik en 

Waterberging in Noord-Hol land { 'Waterwildemis'; Invloed van waterberging op de 

ontwikkel ing van natte natuur, WL /De l f t Hydraulics). 

• In de effcctbepaling is aangegeven in welke mate verstoring van natuur optreedt door 

geluid. In een later stadium is het goed nauwkeurig te bepalen of en in welke mate 

natuurgebieden door geluid worden verstoord. 

• Het ruimtebeslag van nieuwe woongebieden natuur is bepaald. Omdat de nieuwe 

woongebieden zoekgebieden betreffen is het moeilijk om nu exact te zeggen in hoeverre 

nieuwe woongebieden natuurgebieden behorend bij de PEHS aantasten. 

• Bij aantasting van PEHS, Vogel richtli jn- of Habitatrichtlijngebieden zal in een later 

stadium in het kader van een benodigde ontheffing bepaald moeten worden hoe zwaar 

de aantasting weegt en welke mitigerende en compenserende maatregelen noodzakelijk 

2ijn. 

Verkeer 

• De effecten voor verkeer zijn bepaald aan de hand van een verkeersmodel. Al le 

modellen zijn eerst globaal doorgerekend. Vervolgens zijn twee modellen gedetailleerd 

doorgerekend. Op basis van die informatie zijn uitspraken gedaan over onder andere de 

te verwachten knelpunten. Voor verdere besluitvorming over aanvullende 

infrastructuurmaatregelen dient nader onderzoek plaats te vinden, zowel ten aanzien van 

de effecten op verkeer en vervoer, als ten aanzien van de milieueffecten. 

Woon- en leefmilieu 

• Vooralsnog is er vanuit gegaan dat er in het model Metropoli lane Stedelijkheid niet 

vol ledig in de behoefte aan bedrijventerreinen kan worden voorzien. Nader onderzoek 

moet uitwijzen of nog extra hectares voor verdere verdichting kunnen worden gevonden. 

Landschap 

• Bij landschap is de mate van aantasting van de identi tei t /openheid bepaald. Voor de 

gebieden met verspreid wonen geldt dat de mate van aantasting afhankelijk is van de 

inrichting van deze gebieden. 

• Bovenstaande geldt ook voor de aantasting van de landschappelijke waarden. Deze is 

afhankelijk van uiteindelijke inrichting. Bij de verdere u i twerk ing van het beleid moet d i t 

dan ook als inrichtingsopgave worden gezien 

167 



Koiten 

• De kosten van de diverse infrastructuurmaatregelen zijn globaal bepaald. Daarbij is 

zoveel mogelijk uitgegaan van een maaiveldligging van de infrastructuur. De kosten 

kunnen enorm toenemen indien voor een andere ligging wordt gekozen. Om te kunnen 

afwegen of infrastructuurmaatregelen al dan niet moeten worden genomen, dient dan 

ook een nadere kostenraming te worden gemaakt. 

• Ook de kosten voor verstedelijking zijn globaal bepaald. Daarbij zijn echter alleen de 

kosten van niewe uilleglocalies berekend. De kosten voor herstructurering konden 

vooralsnog niet worden bepaald, aangezien daarvoor de uitgangspunten ontbraken. 

Hierdoor kan met name het model Metropolitane Stedelijkheid niet worden vergeleken 

met de overige modellen. Verwacht wordt echter wel dat de kosten in dit model 

behoorlijk hoog zullen zijn, aangezien hier sprake is van een flinke 

herstruetureringsopgave. 

7i3 EVALUATIE 

Volgens de Wet milieubeheer onderzoekt het Bevoegd Gezag de daadwerkelijk optredende 

gevolgen voor het milieu van een activiteit waarvoor een milieueffectrapport is opgesteld. 

Deze evaluatie wordt ter kennisname gestuurd naar de Commissie voor de 

milieueffectrapportage en de wettelijk adviseurs. Waruieer blijkt dat de activiteit in 

belangrijke mate nadeliger gevolgen heeft dan verwacht, kan het bevoegd gezag 

maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken of ongedaan te maken. Het 

evaluatieonderzoek kan zich richten op: 

• de voorspelde milieueffecten (zie hoofdstuk 6); 

• leemten in kennis en informatie (zie paragraaf 7,2); 

• externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld de groei van de bevolking, verandering in 

mobiliteit, besluitvorming rond infrastructuur); 

• discussiepunten die aan de orde waren bij het besluit. 

Hierbij kan zoveel mogelijk worden aangesloten bij de beleidsmonitoring op verschillende 

provinciale beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, natuur, mobiliteit, milieu en water. 

In het evaluatieprogramma wordt een aantal parameters en eikmomenten gekozen voor de 

uitvoering van de evaluatie, afgeleid van een van tevoren vastgeslelde evaluatiedoelstelling. 
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BIJLAGE Begrippenlijst 

Autonome ontwikkeling 

Bevoegd geiag 

Commissie voor de mllleu-

ef fee I rapportage 

EtologiKhe hoofdstructuur 

Habitat 

Iniiiatiefnemer 

Malnport 

Meest milieuvriendelijk model 

Mod al-split 

Hdt t l i jMn 

Seiioensberging 

Verbindingsione 

VI nei-locatie 

i 

Wettelijke adviseurs 

Ontvïikkeling die optreedt als noch de voorgenomen activileil, noch 

een van de allernalieven {modellen) wordt gerealiseerd. 

Overheidsorgaan dat bevoegd >i een besluit te nemen over de 

voorgenomen activiteit van de iniiiatiefnemer. 

Commissie van onafhankelijke deskundigen, die advies uitbrengt over 

de richtlijnen en hel milieu-effectrappon. 

Structuur bestaande uit natuurkerngebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones 

Natuurlijk leefgebied van een organisme of een levensgemeenschap 

Een natuurlijk persoon ot rechtspersoon die een bepaalde activiteit 

v*)l ondernemen. 

Belangrijke lucht- odeehaven die fungeert als toegancppoon voor de 

Randstad en het Eruopese achterland. 

Het model vïaarbij de besl bestaande mogelijkheden ter bescherming 

van het milieu worden toegepast. 

Verdeling van het verkeer over verschillende vervoerswijien (fleti, 

trein, auto) 

Het door het bevoegd geiag vastgestelde ondeiiockskider voor de 

(milieu)-effectrapportage. 

Het opslaan van overtollige neerslag in open water (gedurende het 

winterhalfjaar) om drogere tl)den (langer) te kunnen overbruggen 

voordat watertekorten optreden. 

Zone die de verbreiding, migratie en uitwisseling van soorten tussen 

en binnen kerngebieden van de EtologiKhe Hoofdstructuur mogelijk 

maakt, 

Aanduiding van woon- en werk loc at les voor de periode 1995-7005 

JVinex) 

! Overheidsinstanties die op grond van de wet en het bevoegd gezag 

advies uitbrengen over de richtlijnen voor de inhoud van het milieu -

tffecltapport en het mlNeurapport M H .  
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BIJLAGE 3 Overige relevante beleidsdocumenten 

Tabel B3.1 

Relevante beleidsplannen op 

(inter)nationaal niveau 

(lnter}nationaal niveau 

In tabel B3,l zijn de belangrijkste beleidsplannen op (inler)rationaa! niveau weergegeven. 

Daarbij is onderscheid gemaakt naar een aantal onderwerpen. Hierna worden van elk plan 

de belangrijkste elementen genoemd. 

Beleldiplannen per thema 

Ruimtelijke ordening 

-Vierdenoia voor de ruimtelijke ordening, 1991 (14l 

• Actualisatie van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, 1996111) 

Waterh ulshoudeing 

- Vierde nota walerliuishouding, 1994 llOJ 

- Kaderrichtlijn water, 2000 [1] 

Woon-en leefmilieu 

- Nationaal milieubeleidsplan 4.2001 (121 

Groene ruimte 

-Habilalrkhtl i jn, 1992|17] 

- Vogel richtlijn, 1979116] 

• Structuurschema groene ruimte, 199Ï [41 

- Natuur voor mensen, mensen voor natuur. 2000 [3] 

Bereikbaarheid 

- Tweede strucluurichema verkeer en vervoer, 1990 [91 

Economie 

-PKB Schiphol en omgeving. 199518] 

- Nota Ruimtelijk economisch beleid, 1999 [2] 

- Lucht haven! delingsbesluit voor de luchthaven Schiphol, 2001 |49) 

Ruimtelijke ordening 

Vierde nota voor de ruimtelijke ordening. 1991 

In do Vierde nota voor de Ruimtelijke Ordening zijn de hoofdlijnen aangegeven voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van alle landsdelen tot 2015. De Vierde nota Extra (VINEX) beval 

hierop een aantal aanvullingen. 

De belangrijkste plannen voor Noord-Holland Zuid zijn de nadere uitwerking van het 

Groene Hart en de nadere uitwerking van de Randstad op nationaal en internationaal 

niveau. Daarnaast wordl ruimtelijk restrictief beleid gevoerd in het kader van de Randstad 

Groenstructuur, de Bufferzone Amsterdam- Haarlem en Amstelland Vechtstreek. 

Amsterdam wordt verder als belangrijk economisch knooppunt gezien. Ook wordt waarde 

gehecht aan het versterken van de mainport Schiphol binnen de condities die bijdragen aan 

het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verbeteren van de 

bereikbaarheid van de regio Schiphol. 
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Actualisatie van de VINEX, 1996 

In de AcVinex zijn belangrijke gebiedsgerichte maatregelen opgenomen voor de periode 

1996 tot 2015. Naast het voeren van een restrictief beleid voor het Groene Hart is het van 

belang een stimuleringsbeleid te voeren, gericht op het realiseren van grote groenprojecten 

en uitloopgebieden en op het verbeteren van de samenhang tussen de gebieden binnen het 

Groene Hart, Tevens wordt in de AcVinex aangestuurd op een integrale gebiedsuitwerking 

van de driekoek Leiden-Haarlem-Amsterdam en onderzoek naar de 

ontwikkelingsmogelijkheden in Almere. In het kader van de AcVinex zijn middelen 

gereserveerd voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro voor het 

gedeelte tussen Amsterdam CS en Amsterdam zuid WTC. 

Waterhuishouding 

Vierde nota waterhuishouding, 1994 

De doelstelling van deze nota is het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land 

en het instandhouden en versterken van gezonde veerkrachtige watersystemen, waarmee 

een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. De nota beslaat de periode 1998 tot 2006. Voor 

Noord-Holland Zuid zijn de volgende voornemens van belang: 

• De ontwikkeling en stimulering van het Natte Hart IJsselmeer, Markermeer en de 

randmeren van Kampen tot Almere (zie onderstaand kader); 

• Het opstellen van een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het 

ijssel meergebied. 

Waterhuishouding In het Natte Hart (WIN) 

WIN komt voor uit een strategische beleidsverkerming voor het toekomstig 

kwantiteitsbeheer voor de lange termijn, lot 2025 met een doorkijk naar 2050, van het 

IJsselmeer. Eerst zijn de aandachtspunten en wensen van vertegenwoordigers van betrokken 

overheden en belangenorganisaties geïnventariseerd. Vervolgens zijn een aantal strategieën 

geformuleerd. Deze strategieën maken het waterbeheer op een duurzame manier bestand 

tegen autonome ontwikkelingen. Hier vallen bijvoorbeeld klimaatveranderingen en 

bodemdaling onder. Praktisch gezegd lossen de WIN- strategieën de problemen op het 

gebied van veiligheid, wateroverlast en watervoorziening op, , . 

Kaderrichtlijn water. 2000 

Op Europees niveau is vastgesteld binnen welke kaders en richtlijnen men de kwaliteit van 

het water en de leefbaarheid moet trachten te verbeteren middels de Kaderrichtlijn Water 

(2000). Deze richtlijn verplicht de lidstaten tot een indeling in stroomgebieden. Een 

stroomgebied is een gebied 'waar al het over het oppervlak lopende water via een reeks 

stromen, rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium of delta, in zee 

stroomt'. Behalve van stroomgebieden is er ook sprake van stroo mg e bied dist rieten. Dat zijn 

gebieden 'van land en zee bestaande uit een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden 

met de bijbehorende grond- en kustwateren', In de Nederlandse situatie valt elk 

stroomgebied samen met een stroomgebieddistrict. De richtlijn kiest voor een integrale 

benadering van het waterbeheer en rekent daarom naast waterkwaliteit, bescherming en 

duurzaam gebruik ook het tegengaan van droogtes en overstromingen tot zijn 

doelstellingen. Wat de waterkwantiteit betreft beperkt de richtlijn zich tot het grondwater, 

terwijl er voor het oppervlaktewater in dit opzicht alleen bepalingen zijn opgenomen over 

de waterkwaliteit. 
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Woon- en leefmilieu 

Nationaal milieubeleidsplan 4. 2001 

Hel nationale milieubeleid voor 2001-2030 is vastgelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan 

4 (NMP 4). Het NMP4 vervangt hel NMP3. De hoofddoelstelling van het milieubeheer is het 

leveren van een bijdrage aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, 

temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan Ie tasten dan wel 

natuurlijke hulpbronnen uit Ie pullen, hier en nu en elders en later. In het NMP4 wordl een 

aantal beleidsacties beschreven om de doelstelling te verwezenlijken. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt naar stoffen, externe veiligheid, milieu en gezondheid en 

leefomgeving. 

Groene Ruimte 

Habitalrichllijn. 1992 

De Habitalrichllijn heeft tot doel bij Ie dragen aan hel waarborgen van de biologische 

diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habilats en de wilde flora en fauna op 

het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is. 

De op grond van deze richtlijn nog te nemen maatregelen beogen waardevolle natuurlijke 

habilats en wilde dier- en plantensoorten in een gunstige slaat van instandhouding Ie 

behouden of te herstellen. In onderstaand kader zijn de gebieden opgenomen in Noord-

Holland Zuid die vallen onder de Habilatrichtlijn. 

Gebieden van de Habitalrichllijn in Noord-Holland Zuid 

• Naardermeer; 

• Kennemerduinen en Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Er wordt een coherent Europees ecologisch netwerk gevormd van speciale 

beschermingszones, Nalura 2000 genaamd. Dit netwerk, dal bestaai uit gebieden mei 

natuurlijke habilats en habitals van specifieke soorten, moet de betrokken typen natuurlijke 

habilals en habilats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige slaat 

van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. 

Het Nalura 2000-netwerk zal ook de in het kader van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale 

beschermingszones bestrijken. 

Vogelrichtlijn. 1979 

De Vogelrichtlijn beschermt vele soorten broed- en trekvogels. Hel gaal om vogelsoorten die 

met uitsterven bedreigd worden, soorten die gevoelig zijn voor veranderingen in hun 

leefomgeving en soorten die als bijzonder zeldzaam worden beschouwd of die bescherming 

nodig hebben vanwege de eisen die ze stellen aan hun leefomgeving. Voor al deze 

vogelsoorten, in Nederland gaat het in totaal om 79 soorten, moeten op grond van de 

Vogelrichtlijn speciale beschermingszones worden aangewezen. N iel-bedreigd e of minder-

bedreigde vogelsoorten die in speciale beschermingszones voorkomen worden in dat geval 

ook beschermd. Gebieden in Noord-Holland Zuid die vallen onder de Vogelrichtlijn zijn in 

onderstaand kader opgenomen. 
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Gebieden van de Vogelrichtlijn in Noord-Holland Zuid 

• Oostelijke Vechtplassen; 

• Naardermeer; 

• Ecmmeer; 

• Gooimeer; 

• IJ meer; 

• Ilperveld, Varkensland en Twiske; 

• Wormer- en Jisperveld; 

• Eilandspolder. 

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn betreffen hel aanwijzen van 

speciale beschermingszones, maar ook de verplichting om passende maatregelen te nemen 

om de kwaliteit van de leefgebieden voor de vogels niet te laten verslechteren. Verder 

mogen er geen storende factoren in gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben voor 

het voortbestaan van de vogelsoorten, die door de Vogelrichtlijn beschermd worden. 

Nieuwe plannen of projecten in de nabijheid van speciale beschermingszones moeten 

conform de richtlijn worden getoetst. 

Structuurschema groene ruimte. 1993 

In het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) worden de doelstellingen en hoofdlijnen van 

het ruimtelijk beleid van hel Rijk voor een aantal functies van het landelijk gebied 

weergegeven. Het betreft beleid tot 2000, waarbij een doorkijk wordt gegeven voor 2010, In 

het SGR is het compensatiebeginsel beschreven; negatieve effecten op natuur moeten in 

eerste instantie worden voorkomen. Is dat niet mogelijk dan moet gezocht worden naar 

mitigerende maatregelen en in het uiterste geval moet natuurcompensatie plaatsvinden. 

Voorts worden in het SGR waardevolle cultuurlandschappen onderscheiden als vervanging 

van de beleidscategorieën 'nationale landschappen' en 'grote landschapseenheden'. Voor 

Noord-Holland Zuid zijn de volgende voornemens uil het SGR relevant; 

• Het ontwikkelen van de veen weidegebied en met een accent op landbouw en natuur; 

• In delen met hoge natuurwaarden en een lage veebezetting het accent leggen op 

natuurbeheer via beheersovereenkomsten, reservaten en natuurontwikkeling; 

• Het aanleggen van grootschalige nabaur- bos en/of recreatieterreinen die nog bestaan uit 

landbouwgronden (Strategische groenprojecten); 

• De Haarlemmermeer is aangewezen als uitbreidingsgebied voor de bollenteeit; 

• Almere en omstreken zijn aangewezen als nationaal glastuinbouwgebied. 

Natuur voor mensen, mensen voor natuur. 2000 

De nota natuur voor mensen, mensen voor natuur (2000-2030) heeft als doelstelling 

"Behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als 

essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving." Dit betekent onder andere; 

• Realisatie van de EHS met kracht voortzetten en op onderdelen versterken; 

• Versterking van de landschappelijke identiteit en kwaliteit en het voortzetten van en 

verder uitbouwen van het beleid met t>etrekking tot groen om de stad; 

• Inzet op meervoudig ruimtegebruik en een ontwikkelingsgerichte landschapsaanpak; 

• Stevige inzet op behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, zowel internationaal als 

nationaal. 
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Bovenstaande beleidsdoelen krijgen hun uitwerking in Noord-Holland Zuid onder andere 

middels de randstad groenstructuur en een geïntegreerde uitwerking van de Nieuwe 

Hollandse waterlinie en de stelling van Amsterdam. De randstad groenstructuur is de 

realisatie van een groene binnenring van de Randstad, met name gericht op vergroting van 

de recreatieve ruimte nabij grote steden. Ten aanzien van de Nieuwe Hollandse waterlinie 

en de stelling van Amsterdam wordt getracht om de ecologische, landschappelijke, 

recreatieve en culturele waarde geïntegreerd te versterken. De stelling van Amsterdam 

groeit op deze manier uit van een verdedigingslinie tot een hoogwaardige 'megasingel' in 

de randstad. 

Verkeer en vervoer 

Tweede structuurschema verkeer en vervoer, 1990 

Het landelijk verkeers- en vervoerbeleid tot 2010 is verwoord in het Tweede 

Structuurschema Verkeer en Vervoer. Uitgangspunt is het bereiken van een "duurzame 

samenleving", hetgeen inhoudt dat er grenzen moeten worden gesteld aan de externe 

effecten van verkeer en vervoer zoals geluidhinder, ruimtebeslag en de aantasting van 

natuurlijk leefmilieu. De maatregelen voortvloeiend uit hel Structuurschema Verkeer en 

Vervoer II zijn opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur. Inmiddels is hel 

NVVP opgesteld (zie hoofdstuk 3). 

Economie 

PKB Schiphol en omgeving. 1995 

De PKB Schiphol en omgeving vloeit voort uil de VINEX, Ten aanzien van de ontwikkeling 

van de luchthaven Schiphol en omgeving lot 2015 staat in deze PKB dat de mainportfunctie 

van de luchthaven Schiphol verslerkl moet worden en dat de kwaliteit van het leefmilieu in 

de omgeving van de luchthaven verbeterd moet worden. Het gaat daarbij om verbetering 

van de bereikbaarheid en de externe veiligheid en vermindering van de stank- en 

geluidhinder. 

Nota Ruimtelijk economisch beleid, 1999 

De doelstelling zoals omschreven in de Nota Ruimtelijk Economisch beleid is hel realiseren 

van een groei van de werkgelegenheid middels een economische groei van 3 % per jaar, die 

samen gaal met een beter beheer van ruimte, natuur, biodiversiteit en een absolute daling 

van emissies, In de nota wordt aan deze doelstelling invulling gegeven door het formuleren 

van de aandachtspunten voor de grote sleden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den 

Haag. Voor onder andere Amsterdam en Haarlem geldt hel versterken van de economische 

functie van de steden door een betere fysieke economische infrastructuur (waaronder 

herstructurering van bedrijventerreinen), In de nola is tevens aangegeven dal de Mainporl 

Schiphol zich moet kunnen ontwikkelen lot economisch knooppunt. 

Luchthavenindelingbesluit voor de luchthaven Schiphol, 2001 

Het luchthavenindelingbesluit beval de ruimtelijke maatregelen op rijksniveau in verband 

met de luchthaven Schiphol- Samen met hel luchthavenverkeerbesluil, dat gericht is op de 

beheersing van de belasting van het milieu door het luchthavenverkeer, is hel besluit een 

uitwerking van de Luchtvaartwet. Beide besluiten zullen in werking treden op hel moment 

van ingebruikname van de Vijfde baan van de luchthaven, naar verwachting januari 2003. 

Op dat moment wordt het huidige regime voor de luchlhaven Schiphol beëindigd, waarbij 

onder meer de PKB Schiphol en Omgeving wordt ingetrokken. 
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Tabel B3.2 

Relevante beledsplannen op 

provinciaal en regionaal niveau 

Provinciaal en regionaal niveau 

In labci B3.2 zijn de belangrijkste beleidsplannen op provinciaal niveau weergegeven. 

Daarbij is onderscheid gemaakt naar een aantal onderwerpen. Hierna worden van elk plan 

de belangrijkste elementen genoemd. 

Beleidsplannen perltiema 

Ruimtelijke ordening 

- Agenda voor omgevingsbeleid: ontwikkelingwiiie Noord-Holland 2030, 1998 |21) 

- Streekplan Waterland 1361 

- Partiele herziening Purmerend Weit. 1997136| 

' Streekplan voor het Amsterdam-Noordieekanaalgebied: 

- Partiele her;iening woningbouw Zaanstad, 1993 [431 

• Partiele heriiening voor Haarlemmermeer/Sthiphol. 1994 [35] 

- Partiele her7iening voor grondgebied Amsterdam. 1991 IS2| 

• Streekplan voor het Gooien de Vechtstreek, I99fl [44| 

- Structuurplan van Regionaal Orgaan Amsterdam, 1995 146) 

- Slrwtourplan Amsterdam, VHIe op hoofdlijnen (2000-2010/2030Ï [47] 

Watcitiulthauding 

- Water huishoud ingsplan provincie Noord-Holland 1998- 2002, 1998(22] 

- Programma water 2001. 2001 [38] 

Woon en feefmilieu 

-Milieubeleidsplan 199S- 1999. 1995 [33] 

- Beleidsnotitie openluchtrecreatie. 1995 [23] 

- Provinciaal uitvoeringsprogramma openluchtrecreatie 2001 - 2005, 2001 [39] 

Groene ruimte 

- Landschapskatern Noord-Holland: hel provinciaal Iandschapsbeleid in hoofdlijnen (2001) 130] 

- Programma natuur en landschap 20O1. 2001 [37) 

- Natuurdoeltypen in Noord-Hol land, ÏOOO134] 

Bereikbaarheid 

- Knopen en netwerken: perspectievennota verkeer en vervoer. 2001 1291 

Economie 

- Beleidsnotitie: ruimte voor bedrijven, 2001124] 

- Actualiiaile Masterpian Noordzeek anaalgebied, 2001 [19] 

Ruimtelijke ordening 

Streekplan |C^nnemerland. 1998 

Het streekplan voor het Amsterdam Noord zee kanaalgebied (ANZKG) omvat onder andere 

IJmond en Zuid-Kennemerland. Het in het streekplan ANKZG neergelegde beleid is echter 

niet meer toereikend om de gewenste ontwikkelingen in IJmond en Zuid-Kcnnemerland te 

sturen. Daarom is een nieuw streekplan gemaakt; streekplan Kennemerland. Doelstellingen 

die in dit streekplan zijn opgenomen zijn: 

• Stedelijk inrichtingsbeleid volgens compacte stad; 

• De provinciale ecologische hoofdstructuur is leidend voor het versterken van de 

samenhang binnen de groene ruimte; 

" Behoud van cultuurhistorisch erfgoed; 

• Selectief vestigingsbeleid voor bedrijven; 

• Behouden van natuur-, bodem- en landschapswaarden; 

• Terugdringen groei autogebruik en aanbod modellen verruimen. 
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StreekplanWatcrland 

Het ruimteli jk beleid tot 2000 is primair gericht op het behoud van stedelijke en 

landschappelijke structuren. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen worden zoveel mogelijk 

geconcentreerd. Voorwaarden moeten worden gecreëerd, waaronder hel landelijk gebied in 

de huidige vorm en functie kan voortbestaan. In essentie is het ruimteli jk beleid gericht op: 

• het handhaven van en zonodig versterken van het bestaande karakter van gebieden met 

een natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische betekenis; 

• het vr i jwaren van het landelijk gebied van nieuwe stedelijke functies. Dit restrictieve 

beleid komt sterk tol ui t ing in Waterland; 

• om tegenspel te bieden aan de stedelijke ontwikkel ingen wordt door de provincie in hel 

zuideli jk deel een groene bufferzone voorgesteld; 

• stedelijke functies die geconcentreerd worden in of aan bestaande stedelijke gebieden; 

• het continueren van het beheer door de landbouw in grote delen van Waterland; 

• de woningbehoefte die in de streekplanperiode circa 13.700 woningen bedraagt, waarvan 

8.200 woningen voor Purmerend; 

• een migraliesa ld o-nul, als uitgangspunt. 

Partiele herziening Purmerend Wesl ;" 

Voor Purmerend West is er een partiele herziening van hel streekplan uitgevoerd. In de 

herziening slaan centraal: 

• uitbreiding van de locatie Purmerend West; 

• een duurzame landschappelijke afronding van de bouwlocatie; 

' een oplossing voor hel sluipverkeer door Landsmeer.  

Streekplan voor het Amslerdam-Noordzeekanaalgebied (ANKG) 

Hoofddoelstellingen voor hel stedelijk gebied zijn (planhorizon 2000); 

• het voorzien in de eigen woningbehoefte; 

• het voeren van restrictief beleid voor hel Groene Har l ; 

• het creëren van een internationaal bed rijf svesligingsmilieu; 

• het scheppen van recreatiemogelijkheden nabij de woonomgeving en stadsranden; 

• hel versterken van de relaties tussen de gebieden ten noorden en zuiden van hel 

Noord zee ka naai; 

• realiseren van nieuwbouw bij voorkeur in en direct aan de steden, vooral in de vorm van 

eengezinshuizen. 

Voor de diverse deelgebieden geldt het volgende: 

• Deelgebied Zaanstad: De ruimteli jke opbouw van Zaanstad vraagt om het versterken van 

de lineaire noord-zuid-structuur. 

• Deelgebied IJmond: Om IJmond-Noord kan op lange termijn een uitbreiding van hel 

stedelijk gebied in oostelijke richting gecreëerd worden. 

• Deelgebied Zuid-Kennemerland: Gezien de ruimtelijke structuur van Zu id -

Kennemerland en de beperkingen die voortvloeien uit natuur- en landschapsbehoud, zijn 

de bouwmogeli jkheden zeer beperkt. 

• Deelgebied Meerlanden: In Aalsmeer en Uithoorn is als gevolg van de geluidhinder van 

Schiphol slechts beperkte woningbouw mogelijk. 
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Partiele herzieningen Streekplan ANKG 

Woningbouw Zaanstad 

Gekozen is voor een woonwijk Assendel f t-Noord met een omvang van 3.000 woningen en 

met de mogelijkheid om verder te bouwen tot maximaal 5.000 woningen. 

Haarlem m ermeer/Sch iphol 

Uilgangspunlen zijn: 

• Een geconcenlreerd kemenmodel met verstedelijking bij de kernen Hoofddorp en 

Nieuw-Vennep. 

• De Zuid-Tangent als belangrijke kwaliteitssprong in het openbaar vervoer, netwerk 

binnen de Noordvleugel. 

• In hel noorden en het zuiden van Haarlemmermeer bevinden zich 2 agrarische gebieden 

van formaat. Deze t>epalen de kenmerkende openheid van Haarlemmermeer. Ze vallen 

voor een groot deel samen met de vanwege de geluidhinder van Schiphol open te 

houden gebieden. 

• De Luchthaven Schiphol moet zich ontwikkelen tot een Europese mainport-

• In de periode 1995-2005 wordt uitgegaan van de bouw van 15-000 woningen. 

Grondgebied Amsterdam 

In het algemeen wordt gestreefd naar een concentratiegebied dat gericht is op het 

respecteren en uittiouwen van de lobbens truc tuur. Belangrijke elementen hierbij zijn: 

" het compacte stadbeleid; 

• de ontwikkeling van de IJ-as en l]burg; 

• een sterke verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer; 

• de randvoorwaarden voor de nadere invulling van de westkant van Amsterdam zijn de 

provinciale beleidsuilgangspunten inzake de groenstructuur, verstedelijking, 

geluidhinder Schiphol, mobiliteit en het veiligslellcn van de ecologische relatie 

Spaamewoude-Amsterdamse bos. 

Streekplan voor het Gooi en de Vechtstreek. 1998 

In het streekplan voor het Gooi en de Vechtstreek is beleid geformuleerd tot 2000. Het 

kenmerkende van dit streekplan is hel behoudende karakter. In hel landelijk gebied mogen 

slechts bij uitzondering nieuwe stedelijke ontwikkelingen worden toegelaten. Zelfs aan de 

aan het landelijk gebied gebonden functie worden strenge eisen gesteld. Het specifieke 

karakter van dit gebied geeft alle aanleiding lot een beleid waarbij de ontwikkeling van 

stedelijke functies in grote mate naar binnen is gericht. 

Regionaal Structuurplan vfln het Regionaal Orgaan Amsterdam 1995-2005.1995 

De hoofddoelstellingen die genoemd zijn in hel regionaal structuurplan Amsterdam zijn: 

• Het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen door hel bieden van ruimte voor het 

functioneren van wonen, werken, verplaatsen en recreëren. 

• Het creëren van een internationaal aantrekkelijk en concurrerend vestigingsmilieu, voor 

bedrijven, wonen en voorzieningen. En tegelijkertijd het verhogen van de kwaliteit van 

het milieu. 
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Het ruimtelijke model voor het ROA wordt gekenmerkt door een groot en sterk centraal 

stedelijk gebied met lobben en satellieten op afstand, de groene wiggen en de grootschalige 

landschappelijke eenheden. 

Structuurplan Amsterdam. 200-2010/2030 

Het structuurplan Amsterdam geeft een visie op de gewenste ruimteli jke ontwikkel ing van 

de stad. Het heeft een regisserende functie voor de lange termijn (2030), maar dient ook als 

kader op om korte termijn (2010) de bestemmingsplannen van de stadsdelen te toetsen aan 

het gemeentelijk ruimteli jk lïeleid van Amsterdam. Het structuurplan gaat u i l van een 

lagenbenadering: Water en groen met inzet op de strategische hoofdgroenstructuur, 

grootschalige sportvelden en volkstuinen geconcentreerd aan stadsranden en waterberging 

in Waterland, Amstelscheg en Westrand; infrastructuur 

Met doortrekking Noord-Zuid lijn naar Zaanstad en Schiphol, prioriteit en hiërarchie in 

stations, behoud verkeerscapaciteit van radialen en het sluiten van de kleine ring; 

vestigingsmilieus met prioriteit en hiërarchie in centrummilieus, transformatie van 

monofunctionele werkgebieden tot gemengd stedelijk gebied en stedelijke woonmil ieus in 

de stad. 

Ws terh uish oud ing 

Waterhuishoudingsplan provincie Noord-Hol land 1998-2002.1998 

In het waterhuishoudingsplan is de visie uiteen gezet voor het waterbeheer in de provincie 

Noord-Hol land. Belangrijk in die visie is de watersysteembenadcring en voorraadbeheer. In 

de watersysteem ben ad er ing wordt ruimtegebruik sterk bepaald door de functie van het 

water. Voorraadbeheer betekent vergroting van de bergingscapaciteit in grondwater, 

waterlopen, boezems en grote wateren en aan te leggen bergings vijvers. Dit is mogelijk door 

het instellen van een variabel peil in stedelijk en landelijk gebied en door uitbreiding van de 

bergingscapaciteit van open water. 

In het waterhuishoudingsplan is voor verschillende delen van de provincie een strategie 

uiteen gezet. Voor de gebieden die relevant zijn voor d i t MER is de strategie in onderstaand 

kader uiteengezet. 
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Noord-Holland Midden 

Het programma is vooral gericht op behoud van het veen weid e land schap en op behoud en 

versterking van natuurwaarden aldaar. Er wordt gekozen voor verweving van natuur, 

landbouw en recreatie. Voor de natuurkemgebieden wordt gestreefd naar een zo groot 

mogelijke diversiteit in natuurwaarden, waarbij moeras vorming tot de mogelijkheden 

behoort. 

Zuid 

In de Haarlemmermeer wordt ingezet op een betere afstemming tussen ruimlelijke ordening 

en waterbeheer, waarbij wordt gezocht naar oplossingen voor de waterporblematiek die de 

kwaliteitvan de leefomgeving verbeteren. In deeersteplaats wordt gezocht naar vergroting 

van de bergingscapaciteit van regen- en kwelwater in toekomstige natuur- en 

recreatiegebieden en in stedelijk gebied, gecombineerd met natuurlijke zuivering van water. 

Gekozen wordt voor verweving van functies als natuur, recreatie en mogelijk de 

woonfunctie. Builen de Haarlemmermeer wordt gekozen voor versterking van brede 

ecologische verbindingszones, waar mogelijk met een recreatieve functie. Ingezet wordt op 

een optimale inrichting van het gebied Uithoorn/Aalsmeer/Amstelveen mede ten behoeve 

van schoon water en waterbodems voor glastuinbouw, natuur en recreatie. 

Gooi- en Vechtstreek 

Het "Gebiedsperspectief voor de Vechtstreek" is een belangrijke bouwsteen voor het 

waterhuishoudingsplan. Hierin zijn de wa terhuishoudingsproblemen integraal benaderd. 

Aansluitend op dit perspectief wordt gestreefd naar herstel van natuurlijke 

grondwaterstroming om de oorspronkelijke natuurwaarden te herstellen. Daarbij krijgt de 

landbouw de ruimte in die gebieden waaraan een agrarische hoofdfunctie is toegekend, 

zodat zij op een economisch verantwoorde wijze kan produceren. 

Programma water 2001. 2001 

In hel programma water 2001 heeft de provincie aangegeven hoe zij in 2001 uitvoering wil 

geven aan het provinciaal beleid op hel gebied van water. Voor de volgende 

uitvoeringsthema's zijn in het programma water doelen gesteld: 

• waterschapsaangelegenheden: duurzaam en doelmatig watersysteembeheer; 

• veiligheid; opstellen kustvisie; 

• kwantitatief beheer van oppervlaktewateren: kwetsbaarheid huidige watersysteem 

verminderen en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in stand houden en 

verbeteren; 

• uitwerking waterbeheer 21* eeuw; 

• grondwater: behouden en verbeteren beschikbare hoeveelheden zoet grondwater en de 

kwaliteit daarvan. 

Ruimte voor Water, 2000 

Deze notitie beoogt inzicht te geven in het beleid en bestuurlijke intenties van de provincie 

op het gebied van water. Centraal staat het gebiedsgericht zoeken naar oplossingen, die 

aansluiten bij de problematiek in het waterbeheer en de specifieke eigenschappen van het 

gebied. In Noord-Holland liggen kansen om meer ruimte voor water te realiseren: 

• realiseren van recreatiegebieden; 
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• begrenzing van natuurgebieden; 

• kansen in de landbouw; 

• wonen aan water. 

Daarnaast worden een aantal interne kansen aangegeven, die meer te maken hebben met de 

rol van de provincie in het waterbeleid: integrale benadering en regierol. 

Woon- en leefmilieu 
Milieubeleidsplan 1995-1999.1995 

In hel milieubeleidsplan van de provincie is beleid opgenomen voor een groot aantal 

milieuthema's. In het milieubeleidsplan is verder een aantal typen 

milieubeschermingsgebieden opgenomen, namelijk natuurbeschermingswetgebied en, 

bodembeschermingsgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebied en (zie voor 

de ligging van deze gebieden kaart I: water). Overige aandachtsgebieden met specifieke 

milieuwaarden, die voor dit MER relevant zijn, betreffen: 

• IJsselmeer en Markermeer: behoud als zoetwatergebied, behoud van open karakter, 

aanwezige natuurwaarden en recreatieve en economische waarde; 

• Duingebied; terughoudendheid met polderpeitverlaging in binnenduinrand, zo min 

mogelijk nieuwe pijpleidingen, continueren beleid t.a.v. oppervlaktewater in filtratie, 

creëren van mogelijkheden voor rustige recreatie vormen; 

• Gooi- en Vechtplassengebied: behoud natuur- en landschapswaarden, natuur- en 

waterfunctie afstemmen, mede financieren van integrale waterhuishoudingsprojecten, 

afstemming rampenplannen en calamiteiten regel in gen, vermindering 

grondwaterwinning en/of peilverhoging in delen van de Horstertneerpolder, aanpak 

grondwaterverontreiniging in het Gooi; 

• Veen weidegebieden; verweving van natuur en landbouw, uitvoering nota 

veenweidegbieden, aandacht voor verdroging en eutrofiëring; 

• IJmeer; aandacht voor integrale afstemming tussen de doelstellingen voor de kwaliteit 

van het milieu; 

• Groene Hart; toepassen gebiedsgericht milieubeleid. 

Beleidsnotitie openluchtrecreatie. 1995 

Het beleid van de provincie voor de jaren 1993 lot 1997 ten aanzien van recreatie is 

vastgelegd in de beleidsnotitie openluchtrecreatie. Daarin is aangegeven dat de provincie 

zich in eerste instantie zal richten op het tot stand brengen en instandhouden van 

recreatievoorzieningen en/of het mede ten behoeve van de recreatie opnieuw inrichten van 

landschappen in dat deel van Noord-Holland dat wordt omschreven als primaire 

aandachtsgebieden. Dat gebied omvat de volgende beleidscategorieën: 

1. Groenontwikkelingsplannen: aanleg nieuwe groengebieden in combinatie met 

omvangrijke nieuwbouw binnen de stedelijke invloedssfeer; 

2. Recreatieroutes door beleefbare landschappen; 

3. Bestaande recreatiegebieden: afronden en waar nodig aanpassen-

Provinciaal uitvoeringsprogramma openluchtrecreatie 2001-2(X)5. 20Q1 

De uitvoering van het provinciaal beleid ten aanzien van de openluchtrecreatie is 

weergegeven in de vorm van een uitvoerings program ma voor 2001 tot 2005. In elke regio 

liggen de accenten van de beleidsonderdelen anders. In onderstaand kader zijn de accenten 

voor de regio midden en zuid weergegeven. 
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Midden 

Gebruik maken van landschap en cultuurhistorie, hier en daar de potenties van het 

landschap versterken, recreatief medegebruik en routenetwerken instandhouden en 

ontwikkelen, kleine oppervlakten recreatiegebied aanleggen, met accent op Zaanstad, 

IJmond en Purmerend. 

Zuid 

Aanleg recreatiegebieden met zwaartepunt zuidkant Amsterdam en Haarlemmermeer. De 

landschappelijke kwaliteit is onvoldoende en er is een zeer grote vraag naar c.q. een groot 

tekort aan recreatiemogelijkheden. 

In Noord-Holiand Zuid liggen de volgende Strategische Groengebieden: 

• Westzaan/Zaanstreek 

• Haarlemmermeer 

• Am stel Groen 

• Noordelijke Vechtstreek. 

In het uitvoeringsprogramma zijn tevens diverse voornemens opgenomen ten aanzien van 

provinciale recreatieve routenetwerken. Het gaat om routenetwerken over land en over 

water. 

Croene ruimte 

Landschapskatem Noord-Hol land: het provinciaal 1 and scha psbe leid in hoofdlijnen. 2001 

Het landschapskatem Noord-Holland geeft een beschrijving van een twaalftal 

landschapstypen. Drie daarvan zijn minder van belang voor Noord-Holland Zuid. Van de 

relevante typen zijn de gebruiksmogelijkheden aangegeven, onder andere aan de hand van 

de draagkracht (zie onderstaand kader). In de nota worden drie strategieën beschreven, 

namelijk behoud en versterking, aanpassing en vernieuwing. Voor Noord-Holland Zuid zijn 

met name behoud en vernieuwing relevant. Voor elk landschapstype is aangegeven welke 

strategie van toepassing is (zie ook onderstaand kader). 
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Landschapslypen in Noord-Halland Zuid 

• Kustzone 

-> draagkracht: groot voor diverse functies 

-> strategie: behoud en versterking 

• Gooise stuwwal 

-> draagkracht: groot voor diverse functies 

-> strategie: behoud en versterking 

• Veengebied 

. - > draagkracht: weinig door slappe grond, voorwaarden waterbeheer, open landschap 

-> strategie: behoud en versterking 

" Vecht landschap 

.-> draagkracht: redelijk voor oeverwallen, natte komgronden minder draagkracht 

-> strategie: behoud en versterking 

• Oude droogmakerijen 

^- .-> draagkracht: redelijk, binnen randvoorwaarden voor duurzaam waterbeheer 

-> strategie: behoud en versterking 

• Oer-lJ en jonge droogmakerijen 

-> stedelijke ontwikkeling bepalend, randvoorwaarden duurzaam waterbeheer 

-> strategie: vernieuwing 

• Ijsselmeer-, Markermeer- en Gooi/IJmeergebied 

-> veiligheid en watervoorziening bepalend voor gebruiksmogelijkheden 

•> strategie: behoud en versterking 

• Noordzee en waddengebied 

•> tiatuurlijke dynamiek bepalend 

-> strategie: behoud en versterking 

" Stedelijk netwerk 

-> ontwikkeling netwerkstad en grootschalige groenstructuren 

-> strategie: vernieuwing _ ^ 

Programma natuur en landschap 2001.2001 

Het programma natuur en landschap is gericht op de ontwikkeling van natuur en 

landschap, evenals het beheer en de veiligstelling ervan. Bij de ontwikkeling gaat het om de 

volgende zaken: 

• realiseren van de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) in 201S {zie onderstaand 

kader), waaronder: 

- twee robuuste verbindingszones: van kust tot kust door Noord-Holland Midden en de 

natte as van IJmeer via Vechtplassengebied naar het zuiden; 

- groen blauwe dooradering middels het project Noord-Holland Midden. 

• hel realiseren van ecologische verbindingszones en ontsnippering (veelal waterrijke 

verbindingen); 

• treffen van maatregelen gericht op instandhouding en verbetering van bepaalde soorten; 

• landschapsontwikkeling(behoud,aanpassing,vemieuwing). 

Het beheer van natuur en landschap zal plaatsvinden middels: 

• gebiedsplannen, waarin aandacht is voor (agrarisch) natuurbeheer en landschapsbeheer; 

• Nationale parken (Zuid-Kennemerland) en landschappen (Noord-Holland Midden en 

Groene Hart). 
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Frovinciale ecologische hoofdstructuur 

De provincie Noord-Holland heeft gebieden aangewezen die tezamen de provinciale 

ecologische hoofdstructuur (PEHS) vormen en na eventuele verwerving een speciale 

bescherming genieten. In de PEHS zijn de volgende hoofdelementen opgenomen: 

- alle bestaande natuur- en reservaatsgebied en; 

- relatienotagebied en; 

• natuurontwikkelingsgebieden; 

- grote piassen en meren; 

- eendenkooien en forten; 

• ecologische verbindingszones; 

- overige gebieden die van belang zijn voor bijzondere planten- en diersoorten. 

Voor de PEHS is onderscheid te maken in de lage PEHS en de hoge PEHS. De lage (natte) 

PEHS bestaat voornamelijk uit veenweidegebieden en omvat in Noord-Holland Zuid de 

volgende gebieden: Noord-Hollands Midden, Amstelland en de Vechtstreek. Daarvan 

ondervindt de natuur met name in de regio Amsterdam hinder door geluid- en 

lichtbelasting. De hoge (droge) PEHS bestaat uit de zandgronden van de duinen en 

duinzoom en het Gooi. De natuur is hier gevoelig voor grond waters tand dal ing en afname 

van kwel, neerslag van verzurende en vermestende stoffen en verspreiding van 

verontreinigingen. 

Ook in die delen van het studiegebied die in de provincies Zuid-Holland en Flevoland 

liggen, zijn onderdelen van de provinciale ecologische hoofdstructuur. In Zuid-Holland 

wordt het gebied genoemd tussen Lisse en Hillegom en ten westen van Hillegom. In 

Flevoland worden de gebieden genoemd len noorden en noordoosten van Almere tegen het 

IJselmeer aan. 

Het veilig stellen van natuurgebieden en waardevolle landschappen kan plaatsvinden aan 

de hand van wet- en regelgeving. Genoemd worden de natuurbeschermingswet, de 

Natuurschoon wet, de Boswet, de EG-Habitat- en Vogelrichliijn en de provinciale 

landschapsverordeningen. 

Natuurdoel typen in Noord-Holland, 2000 

De provincie Noord-Holland heeft een natuurdoelenkaart opgesteld die richtinggevend 

moet zijn voor de diverse provinciale gebiedsplannen. De kaart is een weerslag van de 

ambities voor de gewenste kwantiteit en kwaliteit van de natuur in de provincie voor het 

jaar 2018. Op de kaart worden vier hoofdgroepen van natuurdoelen onderscheiden: 

• Hoofdgroep 1 (nagenoeg naluurlijk): Grote eenheden natuur van meer dan 1.000 ha waar 

natuurlijke processen vrij spel hebben. De onderscheiden natuurdoelen zijn de Noordzee 

en de Waddenzee. 

• Hoofdgroep 2 (begeleid natuurlijk): Grote eenheden natuur van meer dan 500 ha waar 

grootschalige processen het beheer bepalen zoals sluftervorming, verstuiving, 

jaarrondbegrazing met runderen en paarden of een min of meer natuurlijk peil- De 

onderscheiden natuurdoelen zijn grote eenheden duingebied of heide en grote eenheden 

moeras. 

• Hoofdgroep 3 (half natuurlijk): Kleine tot grote eenheden van minder dan één tot enkele 

honderden ha. Het beheer richt zich op specifieke planten- of dierengemeenschappen 

door actief ingrijpen zoals maaien, beweiden, kappen of baggeren. De onderscheiden 

natuurdoelen zijn: 
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- Kemphaangrasland, nat schraalgrasland of rietland als dominant natuurdoeltype; 

'v - Bloemrijk grasland, droog duingrasland of heide als dominant natuurdoellype; 

- Bos. 

M- • Hoofdgroep 4 (miillifiinclioneel): Multifunctionele eenheden kennen geen hoofdfunctie voor 

- k natuur, maar er wordt wel zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Voorbeelden zijn 

agrarische graslanden met weidevogelbeheer en recreatiegebieden waarbinnen steeds 

• t . meer aandacht beslaat voor meer natuurli jk beheer. Voor de natuurdoelen kaart worden 

/ drie typen onderscheiden, namelijk groot water, agrarisch gebied en een restcategorie. 

Verkeer en vervoer 

Knopen en netwerken: perspectieven nota verkeer en vervoer. 2001 

De notitie knopen en netwerken is de eerste stap in het formuleren van nieuw provinciaal 

beleid op het gebied van verkeer en vervoer Het schelst een strategische visie tot 2010 voor 

het toekomstig provinciaal verkeers- en vervoerbeleid. Zoals de titel van de nota aangeeft 

wordt ingegaan op knopen en netwerken. Voor een groot aantal knopen is aangegeven 

welke status ze in 2001 hebben en welke in 2010; internationaal, nationaal of lokaal. Daarbij 

is onderscheid gemaakt tussen "zeker", "wens" en "opt ie". Voor netwerken is aangegeven 

welke infrastructuur gerealiseerd zal zi jn, welke gewenst is en welke opties er zijn. Dit is 

gedaan voor weginfrastructuur, spoorwegen, lightrail en metro en bus, 

•\' 

fconom/e 

Beleidsnotitie: ruimte voor bedrijven. 2001 

Onder andere ten behoeve van het streekplan is de beleidsnotitie ruimte voor bedrijven 

opgesteld. De notitie beslaat de jaren 1998 tot 2010. In dat document wordt ingegaan op de 

behoefte aan bedrijventerreinen en niet op de behoefte aan kan toren locaties. Als doelstelling 

wordt genoemd het bevorderen van intensiever, selectiever en hoogwaardiger 

ruimtegebruik (zie onderstaand kader). 

Intensiever ruimtegebruik m 
- van hectare naar kubieke meter 

- meervoudig grondgebruik 

- gemeenschappelijk grondgebruik 

- reslruimte en ongebruikte kavels 

Selectiever ruimtegebruik m - het juiste bedrijf op de juiste plaats m 
- overloop naar andere regio's/provincies > • 

- benutting van latente er> vrijkomende ruimte 
. " j • ' ' j ^ -

- concentratie en'differentiatie 

- behoud bestaande ruimte voor bedrijven im^ 
- zorgvuldig beheer ijzeren voorraad B 
Hoogwaardiger ruimtegebruik 

;! 
- duurzame bedrijventerreinen i 
- herstructurering bedrijventerreinen 1 
- integrale inrichting en beheer bedrijventerreinen •M[ 
- voldoende ICT-infras truc tuur op elk bedrijventerrein " 1 
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De uitvoering van het actiepakket zal moeten plaatsvinden langs drie sporen; 

• Verbeteren van de benutting van bestaande bedrijventerreinen; 

• Planologisch mogelijk maken van verantwoord nieuwe bedrijventerreinen; 

• Accommoderen van bedrijven op niel-formele bedrijventerreinen. 

In de notitie zijn verder huidige en toekomstige tekorten aan vestigingslocaties voor 

bedrijven aangegeven. 

Actualisatie Masterplan Noord zeekanaajgebied, 2001 

Enkele partijen in het Noord zee kanaalgebied hebben in 1995 een Masterplan voor het 

gebied opgesteld met een visie voor de ruimtelijke inrichting. De ambitie van het plan is 

"Samenwerken aan een duurzame economische ontwikkeling met een open oog voor 

leefbaarheid in het gebied". Naar aanleiding daarvan is een aantal projecten uitgevoerd. In 

2001 is het Masterplan geactualiseerd. Voor een aantal thema's zijn speerpunten verwoord 

met als planhorizon 2015 (zie onderstaand kader). 

Economie en werkgelegenheid 

- verbeteren afstemming arbeidsmarkt 

- stimuleren van kennisintensivering 

- aantrekken nieuwe distributieactiviteiten 

• ontwikkelen van bedrijventerreinen 

- bevordering van multimodaat vervoer 

Verkeer en vervoer 

- versterken van de netwerkpositie 

- tweezijdig benutten van de infrastructuur 

- bevorderen van mullimodaal vervoer 

- uitwerking vervoermanagementbeleld 

Milieu ên niimtelijke kwaliteit 

• ontwikkelen van een milieumonitoringsysteem 

- stimuleren milieumaatregelen bij bedrijven 

- ontwikkelen kader duurzame bedrijventerreinen 

- leefbaarheid integreren  

Verder zijn de volgende conclusies opgenomen: 

• Voor de korte termijn kan de Zaanstreek zijn planopgave realiseren door de ontwikkeling 

van de Westzanerpolder; 

• De IJmond heeft op korte termijn problemen met realisatie van de planopgave. Alle in 

ontwikkeling zijnde plannen zijn Ie zacht. Voor het belang van de economische 

ontwikkeling in de IJmond is actie vanuit de regio nodig; 

• Voor de periode na 2010 hebben zowel de IJmond als de Zaanstreek een tekort aan droge 

bedrijventerreinen; 

• Voor de natte terreinen geldt in het Masterpiangebied een planopgave voor zowel de 

korte als lange termijn; 

• In Groot-Amsterdam b voor zowel de korte als lange termijn een overschot aan droge 

haventerreinen. 
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BIJLAGE 4 Beschrijving watermaatregelen per deelgebied 

Duinstreek 

In de Duinslreek wordt met name ingezet op gebruik van natuurlijke stromingen. Het van 

nature aanwezige zoete kwelwater in de duinstreek wordt nu vaak direct afgevoerd. 

Hierdoor wordt water van goede kwaliteit verspild en treedt verdroging (watertekort) op. 

De strategie is dan ook om dit kwelwater zo veel mogelijk vast te houden. Verspreid in het 

gebied worden daartoe in de binnenduinrand enkele bestaande graslanden als 

waterbergingsgebied ingericht, waar een aangepast peilbeheer wordt toegepast. 

Voorbeelden zijn de graslanden ten oosten van Castricum, Heemskerk en Uitgeest. 

Overtollig duinwater wordt via duinrellen en eventueel via de Delft afgevoerd en wordt bij 

voorkeur gebruikt in natuurgebieden of als sladswater. 

Daar waar de oost-west gradiënt van het watersysteem nog in tacl is, wordt zwaar op 

herstel ingezet teneinde de ecologische diversiteit die samenhangt met het watersysteem 

terug te krijgen. Tenslotte worden ten westen van de ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder graslanden grenzend aan de ringvaart gebruikt voor 

seizoensberging en piekberging. 

Noord-Holland Midden 

In Noord-Holland Midden wordt in de winter met name ten behoeve van de landbouw 

overtollig water afgevoerd. In de zomer ontstaat er daarentegen vaak een tekort aan water, 

zodat water uit het IJsselmeer het gebied wordt ingelaten. Een en ander heeft er in de 

afgelopen jaren voor gezorgd dat in de veen weidegebieden het dikke veenpakket is 

geslonken en dat natuurwaarden achteruit zijn gegaan. Om verdere achteruitgang te 

voorkomen, is een zoekgebied aangewezen voor voorraadbeheer dat gelegen is rond de 

Wormer. Bij voorkeur het al zeer waterige deel in het westen van Waterland zal op de 

langere termijn onafhankelijk worden gemaakt van inlaat van elders door vrijwel geen 

peilbeheer meer te voeren. Bij dit beheer zal een gevarieerd veenmoeras met afwisselend 

riet, drassig grasland en bossages ontstaan. In het minder waterige deel in het oosten van 

waterland wordt ingezet op behoud van het cultuurhistorisch en ecologisch belangrijke 

veenweidegebied. Daar zal een meer flexibel peil worden gehanteerd, In verband met 

mogelijke wateroverlast wordt de bergingscapacileit uitgebreid, bijvoorbeeld door 

watergangen te verbreden. Bovendien wordt een aantal polders aangewezen voor 

piekberging. 

Voor het gebied van de zeevang is bepaald dat er een diepe polder aan de oostkant nodig is 

van tussen de 100 en 200 ha waar 2 meter water kan worden geborgen in geval van 

calamiteiten (doorbraak van de Schermer boezemkades). 
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Figuur 84.1 

Piincipe tuSsentMjezem in de 

diveise modellen 

Haarlemmermeer 

In de Haarlemmermeer zijn er zowel problemen op het gebied van de waterkwaliteit als de 

waterkwantiteit. De waterkwaliteit is matig, op een aantal plaatsen brak. Bovendien is de 

aanvoer van zoet water in de toekomst vanuil de Ringvaart niet altijd zeker (watertekort). 

Om de problemen ten aanzien van watertekort en een slechte waterkwaliteit tegen te gaan, 

wordt een tussenboezem voorgesteld (zie figuur B4.]). 

Huidige boezem 

In de tussenboezem kan water worden geborgen (seizoensberging), wat in droge tijden kan 

worden gebruikt in bij voorkeur natuurgebieden. Zo wordt het systeem minder afhankelijk 

van water van elders, In geval de tussenboezem niet voldoende waler heeft om het gebied te 

voorzien, wordt water uit het Markermeer ingelaten. Hiertoe wordt een waterverbinding 

gerealiseerd tussen het Markermeer en de tussenboezem. 

De hoeveelheid water die moet worden geborgen om de knelpunten te verminderen is 

moeilijk in te schatten. In een haalbaarheidsstudie voor de tussenboezem is berekend dat 

minimaal 8.800 ha extra wateroppervlak nodig is met een peilvariatie van 1 meter om hel 

plangebied van 128.(X)0 ha in een gemiddeld jaar zelfvoorzienend te laten zijn. De strategie 

is hier gericht op het zoveel mogelijk vasthouden van zoete kwel- en regenwater, onder 

andere uit de duinen westelijk van de Haarlemmermeer. Gunstig hierbij is dat de 

waterwinning in de duinen autonoom zal worden stopgezet, 

In verband met het probleem van wateroverlast is nagegaan welk gebied in aanmerking 

komt voor piekberging. Gebleken is dat de zuidoostpunt van de Haarlemmermeer een 

haalbare en effectieve locatie voor piekberging is, 

Amstelland 

In Amstelland is een goede waterkwaliteit belangrijk voor de functies natuur, recreatie en 

wonen. Ten behoeve van een waterkwaliteitsverbetering wordt in de Bovenkerkerpiolder 

een zoekgebied voor voorraadbeheer voorgesteld. Voorraadbeheer in de Ronde Hoep is 

technisch ook mogelijk, maar zou voor de daar aanwezige natuurwaarden een bedreiging 

kunnen vormen. De polder is wel geschikt voor piek- en calamiteitenberging, Piekberging is 

tenslotte nog mogelijk in de Boven kerkerpol der en de groene strook tussen Amstelveen en 

Amstel. 
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Gooi - en Vechtstreek 

In de Vechtstreek is goed en gebiedseigen water van groot belang en drager van natuur. Een 

groot aantal gebieden is echter verdroogd. Een oplossing voor de knelpunten is herstel van 

oorspronkelijke watersystemen, waardoor meer gebiedseigen kwelwater ontstaat en wordt 

vastgehouden (voorraadbeheer). Dit kan door verdere vermindering van 

grondwateronttrekking {deels een autonome ontwikkeling), meer infiltratie van regenwater 

op de heuvelrug en uitvoering van plannen voor natte natuurontwikkeling in de 

Hors termeer. 

Grote delen van hel Gooi en de Vechtstreek ondervinden behoorlijke wateroverlast in 

nattere perioden. Door calamiteiten polders in te richten en gebieden aan te wijzen voor 

piekberging kunnen deze problemen worden verminderd. Berekend is dat er voor 

calamiteitenberging ca 100 ha nodig is en voor piekberging ca 1000 ha. Hierbij is 

calamiteitenberging voor het Amsterdam Rijnkanaal niet meegenomen. Polders waar 

redelijke waterbergingskansen zijn betreffen de Horstermeer, de Aetsveldse Polder en de 

Nieuwe Keverdijksepolder en enkele polders in Utrecht, Nadere studie moet uitwijzen 

welke voor dat doel in de toekomst gebruikt zullen worder). 
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BIJLAGE D Gedetailleerde beschrijving natuurwaarden 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de natuurwaarden die in hel 

studiegebied voorkomen. Daarbij is onderscheid gemaakt naar een aantal deelgebieden. De 

informatie is voor een groot deel afkomstig uit het rapport 'Nahaurdoellypen in Noord-

Hol land' [34) van de provincie Noord-Hol land. Voor Flevoland is de beschrijving afkomstig 

uit hel Provinciaal Omgevingsplan Flevoland (2000) |20]. 

Dufnstreek 

Noord-Kennemertand 

De duinen van Noord-Kennemerland hebben een grote verscheidenheid aan droge 

vege lat ie ly pen van stuivend du in tot kalkarm duinzoombos. De afgelopen decennia is de 

grondwaterstand sterk gedaald en het aandeel vochtige vegetatie typen nog maar een fractie 

van wat het ooit was. Er is een kleinschalig, bloemrijk vegetalietype ontslaan. 

De overgang van du in naar polder kent veel kenmerkende planten en waterdieren en de 

duinreilen of duinbeken met stromend water zijn zeer kenmerkend voor de binnen duinrand 

van Noord-Kennemerland. Kenmerkend is het contrast tussen de besloten strandwallen en 

de open strandvlakten. 

Zuid- Kennemerland 

De duinen in Zuid-Kennemerland kennen een grote verscheidenheid aan vegetaties van 

open duinen met helmgras, bloemrijke, droge duingraslanden lot een grote variatie aan 

struwelen en bossen. Door waterwinning is het waterpeil in de duinen sterk gedaald. De 

oppervlakte kenmerkende natte d u in va Hei vegetaties is nog maar een fractie van hel begin 

van deze eeuw. In de waterleidingduinen ten zuiden van ZandvoorI zijn de duinen voor de 

aanleg van infiltratickanalen ingrijpend vergraven. Zowel qua flora als fauna zijn de duinen 

nog steeds bijzonder rijk aan kenmerkende planten en dieren. 

In de binnenduinrand liggen veel landgoederen en andere oud loofbossen met een wat 

vochtige, rijke ondergroei. Deze bossen worden gekenmerkt door stinseplanten en een hoge 

dichtheid aan bosvogels. Eertijds lagen er in de duinzoom door kwel gevoede, vochtige 

graslanden met kenmerkende planten en dieren. Van deze graslanden en de vroeger ook 

algemene duinbeken is niet veel meer over. 

Noord-Holland Midden 

Noord-Holland Midden bestaat uit uitgestrekte veenweidegebieden meteen aantal grote 

droogmakerijen. Het vecnweidegebied bestaat grotendeels uit relatief vochtige graslanden 

mei veel slolen, vaarten en open water. De droogmakerijen zijn droger en de bodem bestaat 

vooral u i l klei. Hel veenweidcgebied kent bijzonder hoge natuurwaarden die het resultaat 

zijn van een sterke verwevenheid met de landbouw. De belangrijke waarden van het 

veenweidegebied liggen in de grote mate van openheid en de grote variatie in 

ver 1 andingsvegetaties met een brak karakter en de hoge dichtheden van broedende water-, 

moeras- en weidevogels. 
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De mate van ontwatering en schaal van het landschap bepalen de intensiteit van de 

melkveehouderij, en daarmee ook de natuurwaarden. In de Zaanstreek, Eilandspolder en 

Waterland liggen verschillende internationaal bezien belangrijke, waterrijke 

veen weidegebied en. Deze gebieden worden gekenmerkt door een grote variatie aan 

kenmerkende verlandingsvegetaties en hoge dichtheden aan broedende kritische moeras-

en weidevogels. In de overige minder waterrijke veen weidegebied en is de ontwatering 

meer toegesneden op rendabele melkveehouderij. Hier broeden minder kritische 

weidevogels als grutto en tureluur in zeer hoge dichtheden, maar verder zijn de 

natuurwaarden beduidend minder. In de grote droogmakerijen komen lokaal minder 

kritische weidevogels voor. Plaatselijk kwelt brak water op waardoor er enkele 

kenmerkende planten en dieren voorkomen. 

Het Twiske is een recreatiegebied met grote oppervlakten open water, riet en ruigte, nal 

schraalland, bloemrijk grasland en struwelen waarin vooral veel moerasvogels broeden. 

Als onderdeel van de Stelling van Amsterdam liggen in het gebied een aantal forten met 

rietkragen, bloemrijk grasland en struwelen en een rijke stand aan broedvogels. Het 

Purmerbos is een jonge populieren aanplant met een geringe ecologische betekenis. 

Haarlemmermeer en Amstelland 

Recreatiegebied Spaamwoude herbergt een aantal natuurwaarden. Het gebied valt grofweg 

uiteen in twee landschapstypen. De open, min of meer agrarisch gebruikte 

veenweidepolders met hoge dichtheden broedende weidevogels met als bijzonderheid veel 

watersnippen en bloemrijke graslanden en slootkanten. De zeekleipolders zijn grotendeels 

beplant met bomen en vooral ingericht voor recreatie. Door hel ouder worden van de 

bossen neemt de natuurwaarde toe. 

In de Haarlemmermeerpolder liggen slechts enkele kleine groene oases met natuurwaarden 

zoals forten en liniedijken van de Stelling van Amsterdam, een eendenkooi en enkele recent 

aangeplante recreatiebossen. Amsterdam was vroeger omgeven door waterrijke 

veen polders met veel weidevogels en kenmerkende vegetaties. Lokaal zijn daar nog resten 

van te vinden rond Osdorp, het Nieuwe Meer, Amstelveense Poel en bij Diemen. Grotere 

oppervlakten veen weidegebied met weidevogels en bijzondere vegetaties liggen langs de 

Amstei en Uithoorn, zoals polder de Ronde Hoep, Bovenkerker-, Kalslager en Uilhoomse 

polder. Rond Aalsmeer en in de Westeinderplassen liggen veel kleine eilanden en enkele 

grotere gebieden met se ringen teelt, maar ook verlandingsvegetaties, riet en elzenbos. 

Gooien Vechtstreek 

In het Gooi en de Vechtstreek liggen grote min of meer aaneengesloten natuurgebieden. In 

de Vechtstreek gaat het om grote moerasgebieden met open water en moerasbos. De 

oppervlakte en kwaliteit van verlandingsvegetaties als natte schaallanden, trilvenen en 

rietmoeras is de laatste decennia sterk achteruitgegaan, met name door verminderde 

aanvoer van kwelwater uit het Gooi en voortschrijdende verbossing door het achterwege 

blijven van beheer. 

In de Gooise natuurgebieden domineren bos van arme zandgrond en heide. Verder zijn 

engrestanten, hakhout bosjes, stuifzanden en zanderijen kenmerkend. Door verstedelijking, 

versnippering en toename van de voedsel rijkdom is de kwaliteit van de natuur sterk terug 

gelopen, maar nog steeds is er sprake van hoge natuurwaarden. Langs de randen van het 

Gooi bestaat meer variatie in grondsoort, voedselrijkdom en vochtigheid en herbergen 

bossen en graslanden een meer gevarieerde planten en dierenwereld. Hier zijn hel vooral 
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landgoedereri van zowel particulieren als natuurbeschermingsorganisaties die het beeld en 

beheer bepalen. Langs de randmeren liggen verschillende grote riet- en moerasgebieden, 

deels van natuurlijke oorsprong. Deze gebieden hebben een grote waarde als rustgebied 

voor watervogels en broedgebied voor moe ras vogels. 

In de Vechtstreek en de Gooise zomerkadc bij Huizen liggen plaatselijk kruidenrijke 

graslanden en veel bijzondere sloot- en stootkantvegetaties en soms hoge dichtheden 

broedende weidevogels. In het Gooi zijn speciaal beheerde engen bij Blaricum, Huizen en 

Laren van grote betekenis vanwege het voorkomen van zeer bijzondere akkeronkruiden. 

F/evo/and 

Alhoewel de natuur in Revoland relatief jong is, zijn er vooral door de grootschaligheid van 

de natuurgebieden natuurwaarden aanwezig die op nationaal en internationaal niveau van 

belang worden geacht. Rondom Almere behoren de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen tot 

de ecologische hoofdstructuur. Dit gebied betreft een zeer groot moerasgebied 

('oermoeras'), dat zowel broedgebied als pleisterplaats en overwinteringgebied is voor zeer 

veel water- en moerasvogels. Verspreid om het stedelijk gebied van Almere liggen 

onderdelen van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en provinciale ecologische 

verbindingen. Het betreft hier zowel natte als droge verbindingen. In de toekomst worden 

aan het Gooi- en Markermeer zogenaamde vooroevers ontwikkeld. Dit zijn gebieden waar 

watergebieden met goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de natuur. 

Het Markermeer is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en als wetland. 

m 


	1171-48sier_001
	1171-48sier_002
	1171-48sier_003
	1171-48sier_004
	1171-48sier_005
	1171-48sier_006
	1171-48sier_007
	1171-48sier_008
	1171-48sier_009
	1171-48sier_010
	1171-48sier_011
	1171-48sier_012
	1171-48sier_013
	1171-48sier_014
	1171-48sier_015
	1171-48sier_016



