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Geachte raad,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over de Containerterminal Alphen aan den
Rijn/Aanpassing N207 Noord.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. 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,

drs. H.G. Ouwerkerk
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Containerterminal Alphen aan den
Rijn/Aanpassing N207 Noord

Postadres
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telefoon (030) 234 76 66
telefax
(030) 233 12 95
e-mail
mer@eia.nl
website www.commissiemer.nl

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Containerterminal Alphen aan den Rijn/
Aanpassing N207 Noord en de aanvulling daarop

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het
milieueffectrapport

over

de

Containerterminal

Alphen

aan

den

Rijn/Aanpassing N207 Noord en de aanvulling daarop,
uitgebracht aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn door de
Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze
de werkgroep m.e.r.
Containerterminal Alphen aan den Rijn/Aanpassing N207 Noord,
de secretaris

de voorzitter

ir. I.G.M. de Bondt

drs. H.G. Ouwerkerk
Utrecht, 3 april 2007
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1.

INLEIDING
In het gebied Steekterweg West in Alphen aan den Rijn worden plannen voorbereid voor de aanleg van een containerterminal (Overslag Terminal Alphen
aan den Rijn: OTA), de verbreding en verlegging van de N207 en de realisatie
van een innovatief, duurzaam bedrijventerrein (IDB). Om deze initiatieven
mogelijk te maken, moet vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend.
Voor de containerterminal en de verbreding van de N207 moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen en is een milieueffectrapport (MER)
opgesteld. Van Uden Group B.V. treedt op als de initiatiefnemer voor de OTA.
Provincie Zuid Holland treedt op als initiatiefnemer voor de verlegging van de
N207. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn treedt op als bevoegd gezag
voor de artikel 19 procedure. De plannen voor de IDB zijn niet m.e.r.-plichtig
en maken geen integraal onderdeel uit van de voorgenomen activiteit.
Bij brief van 21 september 20061 is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 19 oktober 2006 ter inzage
gelegd2. Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de
m.e.r.3 De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt
verder in dit advies 'de Commissie' genoemd.
Tijdens de Raadsvergadering van 31 augustus 2006 is per motie aan het College gevraagd om alle vragen die door de Raadscommissie over het MER zijn
gesteld te verzamelen en aan de Commissie voor te leggen. De Commissie
heeft via het College het verslag van de Commissievergadering en technische
vragen van de SP en LA/AS ontvangen. Nadat dit toetsingsadvies in conceptvorm gereed was, heeft de Commissie het concept naast de gestelde vragen
gelegd. Omdat praktisch alle feitelijke vragen al beantwoord werden, is ervoor
gekozen om geen separate notitie te schrijven met antwoorden op de door de
raadsleden gestelde vragen. De Commissie gaat alleen in op feitelijke informatie in het MER. De Commissie doet geen uitspraken over financiële aspecten
en gaat niet in op de vraag wat wel of niet acceptabel is vanuit het oogpunt
van leefbaarheid.
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:
- MER containerterminal Alphen aan den Rijn/aanpassing N207-Noord,
d.d. 24 april 2006;
- Landschapsplan (compensatieplan, voorbeelduitwerking, inrichtingsschets), d.d. februari 2004;
- Akoestisch onderzoek N207-Steekterweg, Alphen aan den Rijn, d.d. 6
december 2006;
- Ruimtelijke onderbouwing OTA en verlegging zuidelijke deel N207, d.d.
12 december 2006;
- Aanvulling op het MER met betrekking tot tracé N207, archeologie,
lichthinder, fietsroutes en externe veiligheid, d.d. 5 februari 2007.
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Zie bijlage 1.
Zie bijlage 2.
Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
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De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4,
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen.
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie:
 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld op 26 juni 2003;
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER5.
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de
artikel 19 procedure. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het
een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden
van ondergeschikt belang.

2.

OORDEEL OVER HET MER
Na lezen van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat het MER essentiële tekortkomingen bevat. De essentiële tekortkomingen hebben betrekking
op het nieuwe alternatief voor de N207 en op de milieuaspecten, lichthinder
en archeologie. Onder andere op basis van deze bevindingen heeft de Commissie geconcludeerd dat het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) niet
goed in het MER beschreven is. Naar aanleiding van deze constateringen is er
een aanvulling opgesteld. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de aanvulling daarop aanwezig is.

3.

TOELICHTING OP HET OORDEEL

3.1

Alternatieven N207
MER
Na aanvaarding van het MER is onderzoek verricht naar extra alternatieven
voor de aanpassing van de N207. Uit de studie “Akoestisch onderzoek N207Steekterweg Alphen aan den Rijn” (d.d. 6 december 2006) is naar voren gekomen dat er alternatieven voor de N207 zijn, die beter scoren op het aspect
geluid dan de alternatieven uit het MER. Overige milieueffecten van dit alternatief zijn niet beschreven.
Uit de ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat één van de alternatieven uit
het akoestisch onderzoek het voorkeursalternatief (VKA) is. Gezien het feit dat
dit alternatief een volledig nieuw alternatief is en niet beschouwd kan worden

4

5

De Commissie heeft zowel de inspraakreacties op het MER als de inspraakreacties bij de artikel 19 procedure
en de aanvulling ontvangen. In bijlage 4 is een lijst opgenomen met inspraakreacties.
Wm, artikel 7.10.
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als optimalisatie van één van de alternatieven uit het MER, hadden de milieueffecten van dit alternatief in het MER beschreven moeten worden.
Aanvulling
In de aanvulling worden de milieuaspecten van het voorkeursalternatief beschreven.

3.2

Meest milieuvriendelijke alternatief
MER
Het voorkeursalternatief uit de ruimtelijke onderbouwing zou waarschijnlijk
een betere basis vormen voor het meest milieuvriendelijke alternatief, dan de
alternatieven voor de N207 uit het MER. De Commissie heeft geadviseerd om
het mma opnieuw tegen het licht te houden. Ook heeft de Commissie geadviseerd om in het mma in te gaan op de ontsluitingsstructuur voor de fiets en
de sociale veiligheid van het pad langs het OTA terrein.
Aanvulling
In de aanvulling wordt aangegeven dat het mma gebaseerd moet worden op
het voorkeursalternatief voor de N207 en niet op één van de alternatieven uit
het MER. De milieueffecten van het nieuwe mma zijn beschreven in de aanvulling.
In de aanvulling wordt de fietsstructuur in het plangebied voor en na realisatie van de OTA en de omlegging weergegeven. Ook wordt ingegaan op de fietsstructuur in groter verband. Zo wordt aangegeven dat routes aan de westkant
van de Gouwe momenteel meer worden gebruikt dan de route aan de oostkant van de Gouwe. Omdat het buiten de scope van dit project valt, is er in de
aanvulling niet gekeken naar optimalisatie van de fietsstructuur op stedelijk
niveau. Het ligt achter wel voor de hand dat in het kader van verdere uitwerking van de plannen voor de containerterminal wordt gekeken naar optimalisatie van de fietsstructuur.

3.3

Licht
In het MER is niet ingegaan op lichthinder. Op 12 december 2006 heeft de
Commissie een memo ontvangen met daarin een beschrijving van het verlichtingsplan. De informatie uit deze memo is overgenomen in de aanvulling.
Hiermee is voldoende ingegaan op lichthinder. Uit de aanvulling komt naar
voren dat het voornemen inhoudt dat lichthinder zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.
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3.4

Archeologie
MER
De informatie in het MER over de archeologische verwachtingswaarde is niet
helder. Het MER maakt niet duidelijk dat bij het ontwerpen van de containerterminal en met name bij het ontwikkelen van het mma voldoende rekening is
gehouden met de ligging van de Romeinse Limes (rijksgrens, bestaande uit
een reeks van versterkingen verbonden door een weg)6.
Aanvulling
In de aanvulling (figuur 3.2) is inzichtelijk gemaakt dat alleen het noordelijke
deel van het OTA terrein in het gebied ligt waar de verwachtingskans voor de
Limes zeer hoog is. Doordat het overgrote deel van het OTA terrein waarschijnlijk ten zuiden van de Limes ligt, is hiermee voldoende aangetoond dat
het mma niet specifiek in hoeft te spelen op de ligging van de Limes.
■ De Commissie geeft in overweging om de ligging van de Limes na realisatie van
de OTA te markeren op het OTA terrein.

4.

OVERIGE OPMERKINGEN

4.1

Externe veiligheid
MER
Het MER en de ruimtelijke onderbouwing spreken elkaar deels tegen wat betreft het aspect externe veiligheid. De ruimtelijke onderbouwing stelt dat er
geen gevaarlijke stoffen worden overgeslagen op het OTA-terrein. Het MER
neemt echter als uitgangspunt dat er beperkt vervoer plaats vindt van gevaarlijke stoffen en containers met gevaarlijke stoffen gescheiden worden opgeslagen. De Commissie heeft geadviseerd om helderheid te scheppen over de overslag van gevaarlijke stoffen.
Aanvulling
De aanvulling stelt dat de milieuvergunning van de OTA niet uit zal gaan van
overslag van gevaarlijke stoffen. Indien de exploitant in de toekomst wel gevaarlijke stoffen wil overslaan, zal er een nieuwe milieuvergunning worden
aangevraagd.

4.2

Water en bodem
In het MER wordt aangegeven dat er negatieve effecten te verwachten zijn
voor de waterkwaliteit. De effecten zijn niet in het MER beschreven, maar
worden doorgeschoven naar de WVO-vergunning7. Ook schenkt het MER geen
aandacht aan calamiteitenvoorzieningen op de containerterminal. Hierbij
denkt de Commissie met name aan voorzieningen voor lekkende containers
ter beveiliging van lek naar bodem en (grond)water. Bij de aanvraag van de
milieuvergunning zal hier aandacht aan moeten worden geschonken.

6

7

De Limesweg staat op de “tentative list” van Unesco (werelderfgoed) en wordt gezien als een van de belangrijkste
archeologische waarden in Nederland.
WVO staat voor Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.
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In het MER wordt geconstateerd dat er enkele (potentiële) bodemverontreinigingen voorkomen, die wellicht tot sanering kunnen leiden. Hier is verder
geen onderzoek naar verricht.
In de grondbalans wordt vrijkomende grond van de benodigde grond afgetrokken. Ten behoeve van het MER is niet bepaald of de samenstelling en
kwaliteit van de vrijkomende grond (klei/veen) dusdanig is, dat de vrijkomende grond ook daadwerkelijk voor ophoging kan worden gebruikt.
De in deze paragraaf genoemde punten zijn geen zware omissies voor het
MER, omdat ze geen invloed hebben op de keuze tussen de alternatieven. Wel
verdienen deze punten aandacht in de verdere uitwerking van de plannen.

4.3

Nautische veiligheid
De toename van de beroepsvaart op de Gouwe door de realisatie van de OTA
is dermate beperkt dat er geen verslechtering van de veiligheidssituatie voor
de beroepsvaart wordt verwacht. De veiligheidssituatie ten aanzien van de
recreatievaart nabij de OTA is niet uitgewerkt. Bij het uitvaren van de OTA
kan wachtende recreatievaart tot onveilige verkeerssituaties leiden, indien de
recreatievaartuigen moeten wachten ten zuiden van de OTA.
■ De Commissie draagt de suggestie aan om wachtvoorzieningen te creëren voor
de Recreatievaart langs de oever ten zuiden van de OTA.

4.4

Tot slot
In de ruimtelijke onderbouwing bij de artikel 19 procedure staat dat het natuurcompensatieplan wordt geactualiseerd. De Commissie adviseert om de
natuurcompensatie goed te regelen en te borgen binnen de ruimtelijke orde8
ningsprocedures .
De geluidseffecten en de effecten op de luchtkwaliteit zijn in het MER en de
aanvulling goed beschreven. Naar aanleiding van de vragen van enkele
raadsleden merkt de Commissie op dat de N207 in het MER terecht beschouwd is als nieuwe weg in het kader van de Wet geluidhinder.

8

Zie inspraakreacties.
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BIJLAGEN
bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Containerterminal Alphen aan den Rijn/
Aanpassing N207 Noord en de aanvulling daarop

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 21 september 2006 waarin de
Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 1a
Brief van het bevoegd gezag d.d. 8 februari 2007 waarin de
Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
over de aanvulling op het MER

BIJLAGE 2
Kennisgeving van het milieueffectrapport
in “Het Witte Weekblad” d.d. 18 oktober 2006

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Van Uden Group B.V. (OTA) en Provincie Zuid-Holland (weg)
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn
Besluit: Vrijstellingsbesluit (artikel 19 WRO)
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C4 en C1.4
Activiteit: Sinds 1996 is er onderzoek verricht naar een geschikte locatie en
inrichting van een containerterminal in de omgeving van Alphen aan den Rijn. In
1997 is gestart met een m.e.r.-procedure. Deze is stopgezet.
In 2001 heeft Van Uden Group het voortouw genomen voor een kleinere overslagterminal op de locatie Schans Oost. Hiervoor is een nieuwe m.e.r.-procedure gestart. Een uitgangspunt is dat er 60.000 tot 100.000 containers per jaar worden
overgeslagen. De plannen voor Schans-Oost hangen samen met de plannen voor
de omlegging van de provinciale weg N207.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 27 november 2002
richtlijnenadvies uitgebracht: 3 februari 2003
richtlijnen vastgesteld: 26 juni 2003
kennisgeving MER: 18 oktober 2006
toetsingsadvies uitgebracht: 3 april 2007
Bijzonderheden: De Commissie heeft na het lezen van het MER om een aanvulling gevraagd. De initiatiefnemers hebben de gevraagde informatie geleverd. Hiermee is alle essentiële milieu-informatie ten behoeve van de besluitvorming aanwezig.
Na aanvaarding van het MER is onderzoek verricht naar extra alternatieven
voor de aanpassing van de N207. Het voorkeursalternatief uit de Ruimtelijke
Onderbouwing bij het vrijstellingsbesluit was gebaseerd op een van deze
nieuwe alternatieven. De Commissie heeft geadviseerd om in een aanvulling
op het MER alle milieueffecten van dit alternatief te beschrijven. De Commissie heeft tevens geadviseerd om in de aanvulling in te gaan om het mma, de
fietsstructuur en archeologie. De Commissie had reeds aanvullende informatie ontvangen over lichthinder. Deze informatie is in de aanvulling overgenomen.
Samenstelling van de werkgroep:
ir. C. van der Giessen
ir. J.E.M. Lax
drs. J.A.A.M. Leemans (alleen toetsing)
drs. H.R.J. van Maanen
drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter)
dr. J. Renes
Secretaris van de werkgroep:
drs. M. Odijk (richtlijnen)
ir. I.G.M. de Bondt (toetsing)

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen
nr. datum
reactie

van persoon of instantie

plaats

1.

20061130

C.M. Langeveld

2.

20061120

Bewonersvereniging onder de Hefbrug

3.

20061121

C.J. Mantouw

4.

20061127

M.R. Gooijaarts

Alphen
Rijn
Alphen
Rijn
Alphen
Rijn
Alphen
Rijn

5.
6.

20070222
20070226

Inspraakreacties artikel 19 procedure:
Zuid-Hollands Landschap
IVN Alphen aan den Rijn en omstreken

7.

20070303

Bewonersvereniging onder de Hefbrug

8.

20070308

Bewonersvereniging onder de Hefbrug

9.

20070307

H. Vos

10. 20070317

20061120

C.M. Langeveld

Verslag informatieavond

aan den
aan den
aan den
aan den

Rotterdam
Alphen aan den
Rijn
Alphen aan den
Rijn
Alphen aan den
Rijn
Alphen aan den
Rijn
Alphen aan den
Rijn

Alphen aan den
Rijn

Alle bovengenoemde inspraakreacties zijn ontvangen door het bevoegd gezag
dat ze op de navolgende datum(s) aan de Commissie ter beschikking heeft
gesteld:
nr. 1 op 12 december 2006
nrs. 2 t/m 4 op 13 december 2006
nrs. 5 t/m 7 op 21 maart 2007
nrs. 8 t/m 10 op 27 maart 2007
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In het gebied Steekterweg West in Alphen aan den Rijn worden
plannen voorbereid voor de aanleg van een containerterminal
(Overslag Terminal Alphen aan den Rijn: OTA), de verbreding en
verlegging van de N207 en de realisatie van een innovatief,
duurzaam bedrijventerrein (IDB). Om deze initiatieven mogelijk te
maken, moet vrijstelling van het bestemmingsplan worden
verleend. Voor de containerterminal en de verbreding van de N207
moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen en is
een milieueffectrapport (MER) opgesteld.
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