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Geachte raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een advies uit te brengen over de reikwijdte en het detailniveau voor 
een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de planvorming voor Hoekse Park te 
Bergschenhoek. 
Overeenkomstig uw verzoek bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aan-
bevelingen.  

Hoogachtend, 
 
 
 
drs. L. van Rijn-Vellekoop 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Hoekse Park Bergschenhoek 
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1. INLEIDING 
De Gemeente Bergschenhoek heeft het voornemen een ca. 180 ha groot ge-
bied in Bergschenhoek te ontwikkelen tot recreatiegebied het Hoekse Park. 
Voor het oostelijke deel van het plangebied wordt een extensieve recreatieve 
functie voorzien, voor het westelijke deel worden intensievere recreatieve func-
ties voorzien, met onder andere een golfbaan. Het bestemmingsplan is hier-
voor het kaderstellende ruimtelijk plan. Onderdelen binnen het bestem-
mingsplan moeten nog nader worden uitgewerkt. Deze onderdelen zijn moge-
lijk m.e.r.-plichtig. Daarom is besloten voor het gehele plan een milieueffect-
rapportage (plan-)(m.e.r.) gekoppeld aan het bestemmingsplan uit te voeren1 
en simultaan hiermee een m.e.r.-beoordeling van de nader uit te werken 
planonderdelen.  
 
Bij brief van 9 november 2006 is de Commissie voor de m.e.r. verzocht om 
advies uit te brengen2 over de reikwijdte en het detailniveau voor het milieuef-
fectrapport (MER)3.  
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. – 
verder aangeduid als ‘de Commissie’ 4. Het bedoelt aan te geven welke infor-
matie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvor-
ming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau. Dat wil zeggen dat dit advies niet zelfstandig lees-
baar is, maar in combinatie met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau moet 
worden gelezen. 
 
De Commissie heeft bij het opstellen van haar advies, naast de Notitie Reik-
wijdte en Detailniveau, kennisgenomen van het voor het Hoekse Park ontwik-
kelde Masterplan.  
 

2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 
De Commissie adviseert in het MER in ieder geval de volgende punten op te 
nemen: 
 een duidelijke beschrijving van het voornemen, met verwijzingen naar de 

documenten waarin de inrichting (op een groter detailniveau) is of zal wor-
den uitgewerkt; 

 de effecten van het voornemen op de verkeerssituatie in de omgeving, in-
clusief de daarvan afgeleide effecten op het gebied van luchtkwaliteit en ge-
luidshinder;  

 de verbindingen met het Hoge en Lage Bergse Bos op het gebied van water, 
natuur en ontsluiting voor recreanten; 

                                                 

1  Sinds het recentelijk van kracht worden van het nieuwe Besluit milieueffectrapportage (28 september 2006) 
wordt er voor m.e.r.’s ten behoeve van plannen niet meer gesproken van Strategische Milieubeoordeling (SMB) 
maar van plan-m.e.r. Dit ter onderscheid van m.e.r.’s voor projecten die besluit-m.e.r. genoemd worden. De wet 
kent overigens alleen de term ‘m.e.r.’. 

2  Zie bijlage 1. 
3  Het uit een plan-m.e.r. voortkomende rapport is een plan-MER. In dit advies wordt verder kortweg van MER 

gesproken. 
4  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 
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 de manier waarop in de planontwikkeling rekening is gehouden met de 
(geplande) noordelijke variant van de A13-A16 en de (geplande) Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoerlijn;  

 een duidelijke en volledige samenvatting.  
 

3. ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

3.1 Achtergrond, probleemstelling en doel 

Het gaat om een hoogdynamisch gebied. Aan de noordzijde grenst het plange-
bied aan kassencomplexen, aan de zuidzijde aan de recreatiegebieden ‘het 
Hoge Bergsche Bos’ en ‘het Lage Bergsche Bos’. Met deze gebieden zal het 
Hoekse Park uiteindelijk één robuust recreatiegebied vormen. Aan de westzi j-
de van het plangebied ligt de te ontwikkelen woningbouwlocatie Wilderszijde, 
ten oosten van het plangebied ligt het riviertje de Rotte, met daarachter de 
Eendrachtspolder, die heringericht wordt ten behoeve van (onder andere) re-
creatie, natuur en waterberging. Ten zuiden van het plangebied loopt de ge-
plande verbinding A13-A16, waarvan één mogelijke variant dwars door het 
Lage Bergsche Bos en een deel van het plangebied loopt.  
 
Doel van het plan is te voorzien in de behoefte aan recreatiegebied en water-
berging door de omvorming van het Hoekse Park, alsmede het creëren van 
een ecologische verbindingszone tussen regiopark Rottemeren en Midden-
Delfland. Doel van de m.e.r. is in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de 
milieugevolgen van het plan.  
 
Samen met het Hoge- en Lage Bergsche Bos zal het Hoekse Park uiteindelijk 
één groot recreatie- en groengebied vormen. Besteed daarom in het m.e.r. 
uitdrukkelijk aandacht aan de verbindingen en overgangen tussen het be-
staande en het nieuwe deel van dit recreatiegebied op het gebied van natuur 
en water, verkeer (ontsluiting) en aanzicht (beleving).   
 

3.2 Beleidskader 

In het Masterplan staat aangegeven welk beleid en plannen uitgangspunt 
vormen voor het plan. Geef in het MER aan welke eisen en randvoorwaarden 
het vigerende beleid stelt aan de ontwikkeling van het Hoekse Park.  
 

3.3 Te nemen besluit(en) 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt aangegeven dat het MER dient 
voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. Geef in het MER aan welke 
procedure geldt bij vaststelling daarvan en welke inspraakmomenten worden 
georganiseerd. Geef in het MER ook aan hoe het verdere verloop van het be-
sluitvormingsproces rond het Hoekse Park zal zijn, welke planonderdelen nog 
nadere uitwerking behoeven en hoe daarin voorzien wordt, en bij welke vol-
gende besluitvormingsmomenten mogelijk (aanvullende) informatie over mili-
eueffecten nodig kan zijn.  
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

4.1 Algemeen 

De voorgenomen activiteit is de ontwikkeling van een agrarisch tot een recrea-
tief gebied. Er worden voornamelijk extensieve recreatieve functies voorzien, 
echter ook een aantal intensievere recreatieve voorzieningen. Deze zijn nog 
niet allemaal tot op inrichtingsniveau uitgewerkt. Geef in het MER duidelijk 
aan welke delen van het plan tot op welk detailniveau zijn uitgewerkt.   
 

4.2 Planaspecten 

Doordat het plan een lange voorgeschiedenis heeft en de randvoorwaarden de 
inrichtingsmogelijkheden al sterk inkaderen is het niet zinvol in het kader van 
de m.e.r. locatie- of inrichtingsalternatieven te onderzoeken. Wel dient in het 
MER aangegeven te worden hoe in de planvorming rekening wordt gehouden 
met de mogelijke varianten van de verbindingsweg A13-A16. Noem in dit ver-
band de gevolgen voor de ontsluiting, de waterhuishouding en de recreatieve 
waarde van het gebied. Geef aan welke A13-A16 varianten onderscheidend 
kunnen zijn in effecten op het plangebied. 
 
Geef in het MER aan hoe de fasering gepland is; wanneer de aanlegfase ge-
pland is en hoe lang deze zal duren.    
 
Geef aan of bij de bodemwerkzaamheden voor het gehele plan wordt uitge-
gaan van een gesloten grondbalans. Indien dit niet het geval is, geef dan aan 
hoe met het overschot of tekort aan grond zal worden omgegaan.  
 
Geef aan welke verbinding er gemaakt zal worden tussen aangrenzende na-
tuur- en recreatiegebieden Hoge en Lage Bergse Bos en het Hoekse Park en 
hoe het geheel een hogere natuur- en recreatiewaarde kan opleveren. In dit 
verband is ook de corridor tussen het oostelijk en het westelijk deel van het 
plangebied van belang. Geef aan welke maatregelen genomen worden om ont-
snippering te bevorderen. 
 
Geef aan welke bezoekersaantallen verwacht worden en waarop deze cijfers 
gebaseerd zijn. Geef aan waar deze bezoekers naar verwachting vandaan zul-
len komen en van wat voor soort vervoer zij gebruik zullen maken. Geef in het 
MER aan wat de verwachte parkeerbehoefte zal zijn (op basis van de verwach-
te bezoekersaantallen en vervoerswijzekeuze) en hoe de parkeergelegenheid 
over het gebied verdeeld zal zijn.  
 
Geef aan welke ontsluitingsroutes voor autoverkeer beoogd worden, en op 
welke manier zal worden tegengegaan dat sluipverkeer van deze ontsluitingen 
gebruik maakt. Geef ook aan welke (ontsluitings)routes beoogd worden voor 
langzaam (fiets- en wandel-)verkeer.  
 
Ga hierbij uit van verkeersprognoses voor de periode wanneer de aanleg van 
het Hoekse Park zal zijn afgerond. Daar waar onzekerheid bestaat over de te 
verwachten aantallen adviseert de Commissie te werken met een meest waar-
schijnlijk scenario en een maximaal scenario (maximale gebruiksruimte). 
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Eén van de mogelijke ontwikkelingen in het gebied is de aanleg van een HOV-
verbinding via de Hoeksekade en de Vaandragersdreef. Geef aan op welke 
manier in de planvorming hiermee rekening wordt gehouden.  
 

4.3 Referentie 

In het onderhavige project is er geen reëel nulalternatief; het beoogde doel 
kan niet door  ‘niets te doen’ bereikt worden. De referentiesituatie is de be-
staande situatie inclusief de autonome ontwikkelingen. Geef in het MER weer 
welke deze zijn.  
 

5. MILIEUASPECTEN 

5.1 Algemeen 

Maak bij de beschrijving van de milieueffecten onderscheid tussen de effecten 
die optreden tijdens de realisatiefase en de milieueffecten zoals die zullen op-
treden wanneer het Hoekse Park voltooid is. Geef tevens weer hoe negatieve 
effecten die optreden tijdens de realisatiefase zullen worden gemitigeerd.  
 

5.2 Bodem en water 

Geef een gedetailleerde beschrijving van het oppervlaktewatersysteem. Be-
steed daarbij aandacht aan zowel waterkwantiteit (en bergingscapaciteit) als 
waterkwaliteit en beschrijf de huidige en toekomstige verbindingen via het 
oppervlaktewatersysteem. Houd hierbij rekening met het spanningsveld tus-
sen verbinden en isoleren. Een groot stelsel van met elkaar verbonden water-
gangen en –partijen draagt bij aan goede ecologische verbindingsmogelijkhe-
den. Daarentegen kan het scheiden van water van verschillende oorsprong en 
kwaliteit bijdragen aan de diversiteit in watertypen die een diverse ecologische 
ontwikkeling kan bevorderen. 
 
Geef aan welke bodemwerkzaamheden in het plangebied worden uitgevoerd 
en welke invloed deze werkzaamheden hebben op de waterhuishouding. 
 

5.3 Natuur 

Geef aan hoe de voorgenomen activiteit kan bijdragen aan een robuust ecolo-
gisch kerngebied (in combinatie met het Hoge en Lage Bergsche Bos)  

Geef tevens aan in hoeverre het Hoekse Park onderdeel kan uitmaken van de 
ecologische verbindingszone tussen het regiopark Rottemeren en Midden-
Delfland, mede met het oog op de geplande woningbouwlocatie Wilderszijde. 
Geef aan welke natuurdoelen voor deze verbindingszone zijn vastgesteld en in 
hoeverre de geplande inrichting van het park hieraan voldoet. 
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5.4 Verkeer, geluid en luchtkwaliteit 

Geef aan wat de consequenties van de aanleg van het Hoekse Park zijn voor 
de verkeersintensiteiten op en voor de I/C verhouding van de wegen in het 
studiegebied. Geef aan of en zo ja, wat voor relatieve toename van wegverkeer 
door de aanleg van het Hoekse Park veroorzaakt wordt. Geef aan in hoeverre 
hoge bezoekersaantallen samenvallen met bestaande gebruikerspieken van 
toegangswegen in het studiegebied.  
 
 
Met de aanpak voor onderzoek naar luchtkwaliteits- en geluidsaspecten zoals 
voorgesteld in de notitie reikwijdte en detailniveau kan worden ingestemd.  
 

5.5 Woon- en leefmilieu, landschap 

Wat betreft de beschrijving van (effecten op) het woon- en leefmilieu en het 
landschap kan de Commissie  instemmen met de aanpak zoals genoemd in de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 
 

6. VORM EN PRESENTATIE 
De Commissie adviseert in het MER recent kaartmateriaal te gebruiken met 
een duidelijke legenda en goed leesbaar alle topografische namen (inclusief 
straatnamen) die in de tekst voorkomen.  
 

7. SAMENVATTING VAN HET MER 
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door be-
sluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aan-
dacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een 
goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 9 november 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 



 

 



 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving start plan-mer procedure 
in De Heraut d.d. 8 november 2006 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders gemeente Berg-
schenhoek 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad Bergschenhoek 
 
Besluit: Vaststelling van het bestemmingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D 10.1, D 10.2 
 
Activiteit: Omvormen van een agrarisch gebied naar een recreatiegebied.  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving notitie over de reikwijdte en het detailniveau: 8 november 2006 
advies over de reikwijdte en het detailniveau uitgebracht: 4 januari 2007 
 
Bijzonderheden:  
Deze procedure betreft een plan-m.e.r. ten behoeve van de vaststelling van 
het bestemmingsplan waarin de functie en globale inrichting van het Hoekse 
Park als recreatiegebied zal worden vastgelegd. De Commissie adviseert in de 
m.e.r. de nadruk te leggen op de effecten op de verkeerssituatie in de omge-
ving, de verbindingen die gelegd worden met natuur- en recreatiegebieden in 
de omgeving en de manier waarop rekening gehouden wordt met nieuwe ont-
wikkelingen in de omgeving, zoals de mogelijke verbindingsweg A13-A16.   
 
Samenstelling van de werkgroep: 
prof. dr. ir. F.M. Maas 
ir. H. Otte 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
prof. dr. M.J. Wassen 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. G. Korf 
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plangebied wordt een extensieve recreatieve functie voorzien, voor 
het westelijke deel worden intensievere recreatieve functies 
voorzien, met onder andere een golfbaan.  
Onderdelen binnen het plan moeten nog nader worden uitgewerkt. 
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