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Gemeenteraad Hoorn 
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uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
 22 maart 2005 1256-135 Vh/lp 

onderwerp Doorkiesnummer Utrecht, 
Toetsingsadvies over de Actualisatienota 
MER Bangert en Oosterpolder 

(030) 234 76 36 20 juni 2005 

Geachte Gemeenteraad, 
 
Met bovengenoemde brief heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Com-
missie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit 
te brengen over de Actualisatienota MER Bangert en Oosterpolder ten behoeve van de 
besluitvorming over het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder. Overeenkomstig 
artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie 
aan. 
 
Bij de beoordeling van de Actualisatienota versie 7 maart 2005 constateerde de Com-
missie enkele potentieel essentiële  tekortkomingen. Deze hadden vooral betrekking op 
de vergelijking van het open en gesloten watersysteem en de veiligheidsconsequenties 
van het LPG station. Dit gaf de gemeente Hoorn aanleiding om de Commissie te vragen 
de toetsing van de Actualisatienota op te schorten, zodat deze kon worden verbeterd. 
Onderstaand wordt het oordeel gegeven over de verbeterde Actualisatienota versie 31 
mei 2005. 

Algemeen oordeel 

De Actualisatienota geeft alle essentiële informatie om in de besluitvorming over de wo-
ningbouwlocatie Bangert en Oosterpolder het milieubelang goed te kunnen betrekken. 
Wel constateert de Commissie dat de presentatie van de informatie aandacht verdient. 
Op de eerste plaats omdat de informatie verspreid is over een groot aantal documenten, 
zoals het milieueffectrapport, de Actualisatienota en diverse achtergrondrapporten. Op 
de tweede plaats omdat de informatie in de Actualisatienota vrij technisch van karakter 
is. De Commissie beveelt aan de informatie inzichtelijker te maken voor burgers en be-
stuurders, bijvoorbeeld door een goede en integrale samenvatting in de toelichting op 
het (ontwerp)bestemmingsplan, inclusief een onderbouwing van hetgeen in dit geval het 
meest milieuvriendelijk alternatief is. Aangezien het ontwerpbestemmingsplan pas na 
uitbrengen van dit advies zal worden opgesteld, is de Commissie niet in staat geweest 
het in de toetsing te betrekken. 
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Toelichting 

Water 

Voor de afweging tussen een gesloten en een open watersysteem wordt goede informatie 
aangeleverd. Daarbij wordt duidelijk dat vooral op één punt nog onzekerheid is, name-
lijk de mate waarin – en de wijze waarop – in de toekomst de nu bestaande overstorten 
en diffuse lozingen worden tegengegaan. Een open systeem is daar duidelijk gevoeliger 
voor1.  

De Commissie beveelt aan in het ontwerpbestemmingsplan meer duidelijkheid te geven 
over het saneren van overstorten en diffuse lozingen. 

Externe veiligheid 

Het veiligheidsonderzoek is gedegen uitgevoerd. Er blijkt uit dat de LPG-activiteiten be-
perkingen opleggen aan woningen en woningbouw. De consequenties voor de besluit-
vorming worden voldoende besproken: ofwel het LPG station saneren (zoals in het meest 
milieuvriendelijk alternatief), dan wel drie huizen slopen en minder huizen rondom het 
station bouwen (zoals in het basisalternatief, waarbij verhoogd groepsrisico blijft be-
staan). De huidige situatie (nulalternatief) voldoet niet aan de veiligheidsnormen. 

Verkeer en vervoer 

Ook wat betreft verkeer en vervoer concludeert de commissie dat uitgebreid en gedegen 
onderzoek is uitgevoerd. De conclusies uit dit onderzoek in de vorm van concrete acties 
voor verbetering van de leefbaarheid in de nieuwe woonwijk – met name wat betreft ge-
luidoverlast – worden echter weinig getrokken. Dit geldt ook voor de te verwachten ge-
luidsoverlast van het industrieterrein.  

De Commissie beveelt aan de mogelijke acties ter bestrijding van geluidsoverlast duide-
lijker te benoemen en bij de besluitvorming te betrekken. 

Tot slot 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
ir. A. van der Velden 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 

 

                                                

1  Een detailopmerking betreft een inconsistentie in de Actualisatienota. Op blz. 18 staat dat de waterkwaliteit binnen de 
woonwijk bij open en gesloten systeem vergelijkbaar is; op blz. 19 staat dat het gesloten systeem beter scoort. Het 
laatste is juist.  
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 maart 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

BIJLAGE 1a 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 mei 2005 waarin de termijn voor het 
uitbrengen van het advies door de Commissie wordt verlengd 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de Actualisatienota in het  
Westfries Weekblad d.d. 9 maart 2005 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Hoorn 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Hoorn 

Besluit: vaststellen van een bestemmingsplan 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994:  C11.1 

Activiteit: ontwikkelen van de woningbouwlocatie ‘Bangert en Oosterpolder’ 
ten noordoosten van Hoorn. De locatie beslaat een gebied van ca. 185 ha. 
voor circa 3300 woningen.  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER: 5 juni 2002 
toetsingsadvies uitgebracht: 16 september 2002 
kennisgeving Actualisatienota MER: 9 maart 2005 
aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 20 juni 2005 
 
Bijzonderheden:  
Volgens art. 7.16 Wm is een verkorte m.e.r.-procedure gevolgd. Dat wil zeggen 
dat de richtlijnenfase niet is doorlopen, maar dat de richtlijnen van het eerder 
door de provincie opgestelde MER voor de locatiekeuze van woningen in het 
HES-gebied van toepassing worden geacht. In het MER wordt gesteld dat het 
toetsingskader wordt gevormd door deze al vastgestelde richtlijnen en de 
richtlijnen voor ‘vergelijkbare MER’s’. In het advies stelt de Commissie dat de 
richtlijnen voor het MER HES weinig van toepassing zijn, omdat deze zijn op-
gesteld voor een locatiekeuze op streekplanniveau. Het bestemmingsplan be-
treft een inrichtingskeuze. Zij heeft daarom vooral getoetst tegen hetgeen van 
‘vergelijkbare MER’s’ wordt verwacht. 
Het MER is opgesteld voor een locatie van 3300 woningen. Echter, de provin-
cie heeft slechts goedkeuring verleend voor 2100 woningen. De realisatie van 
de overige woningen is daarmee onzeker, maar zal in ieder geval pas in een 
later stadium geschieden. 
Tijdens de toetsing zijn een aantal belangrijke tekortkomingen in het MER 
geconstateerd. De gemeente heeft daarop de Commissie verzocht de advise-
ring op te schorten en heeft een aanvulling opgesteld. Deze is bij de toetsing 
betrokken, evenals het bestemmingsplan, het structuurplan en een aantal 
achterliggende documenten. 
De Commissie constateert dat in het totaal aan documenten alle essentiële 
informatie te vinden is. Wat nog ontbreekt is inzicht in hoe die informatie 
heeft geleid tot de voorgestelde keuzen in het bestemmingsplan. En, anders-
om, wat de keuzen in het bestemmingsplan betekenen voor de eerder (struc-
tuurplan) vastgelegde milieuambities van de gemeente. De Commissie beveelt 
daarom aan hier in of bij het bestemmingsplan meer duidelijkheid over te 
geven. Ook beveelt ze aan de milieuambities in of bij het bestemmingsplan te 
vertalen in richtinggevende principes voor de uitvoering van het plan. 
Op 28 augustus 2004 heeft de Raad van State het goedkeuringsbesluit van 
GS van Noord Holland voor het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder 
vernietigd om redenen die los van het MER staan. Omdat in het nieuwe be-



stemmingsplan ook met nieuwe wetgeving, onderzoek en ontwikkelingen is 
rekening gehouden, is hiervoor een Actualisatienota van het MER opgesteld. 
Onder andere gaat het om een nieuwe keuze voor een open watersysteem in 
plaats van een gesloten systeem, zoals in het oude bestemmingsplan. Ook is 
nieuw onderzoek gedaan naar externe veiligheid. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
R. Herngreen (alleen toetsingsadvies MER) 
dr. C. Kwakernaak 
drs. R.H.D. Lambeck (alleen toetsingsadvies MER) 
ing. B. Peters 
ir. M.B. Schöne (alleen toetsingsadvies MER) 
drs. R.B. van der Werff (alleen toetsingsadvies Actualisatienota) 
ir. A. van der Velden (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: drs. R.A.A. Verheem 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1.  20050222 A.P.J. Beemsterboer, voorzitter van 
het Bestuur van TV Swaegh 

Zwaag 20050512 

2.  20050411 N. Koeman en C.M. Koeman- van 
Diepen 

Blokker 20050512 

3.  20050412 W.G.J. Helderman Blokker 20050512 

4.  20050412 Kienhuis Hoving Advocaten namens 
MEGA Projecten BV 

Enschede 20050512 

5.  20050411 J.M. Peerdeman Blokker 20050512 

6. a 20011109 D. Stroet Blokker 20050512 

6.  b 20020709 D. Stroet Blokker 20050512 

6.  c 20050408 D. Stroet Blokker 20050512 

7.  20050409 J. Kampen Blokker 20050512 

 





 

 



 

Toetsingsadvies over de Actualisatienota MER 
Woningbouwlocatie Bangert en Oosterpolder 

De gemeente Hoorn stelt een bestemmingsplan vast voor de bouw 
van 3300 woningen in de Bangert en Oosterpolder. Een eerder 
bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd. Voor het 
nieuwe bestemmingsplan wordt het bestaande MER geactuali-
seerd. De Commissie m.e.r. is gevraagd deze actualisering te 
toetsen. 
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