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Om praktische redenen zijn wij genoodzaakt een aantal figuren in de bijlage aan te bieden
in plaats van op te nemen in de tekst. Het gaat om de figuren 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14
die herhaaldelijk problemen veroorzaakten in het tekstbestand. Wij hebben dit niet tijdig
kunnen oplossen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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1 INLEIDING
Op 12 februari 2009 hebben de gemeenteraden van Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den
IJssel het ontwerp bestemmingsplan Zuidpias West en het MER Zuidplas West gepubliceerd. De stukken

hebben tot 26 maart ter inzage gelegen.
Het MER is ook naar de Commissie voor de milieueffectrapportage gestuurd voor met het verzoek het
MER te toetsen aan de vastgestelde richtlijnen voor het MER. Lopende het toetsingsproces heeft de
Commissie tekortkomingen in het MER geconstateerd.
Op advies van de Commissie wordt het oorspronkelijke MER Zuidplas West niet meer als besluit-MER

beschouwd, maar als plan-MER. Het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur (met de bijbehorende

deelrapporten) vormt daarbij een achtergronddocument. Daarnaast is het MER Zuidplas West met het
voorliggende rapport op enkele punten aangevuld.
De Commissie zal een toetsingsadvies uitbrengen op het plan-MER Zuidplas West (waar het MER
Zuidplas Regionale Infrastructuur een onderdeel van vormt) en de aanvulling gezamenlijk.

N.B. In deze aanvulling is gebruik gemaakt van informatie uit het ontwerp bestemmingsplan Zuidplas
West. Deze gegevens kunnen in het definitieve bestemmingsplan anders zijn.

i

I
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2 KAARTMATERIAAL
De Commissie heeft aangegeven dat in het MER kaarten en illustraties ontbreken die een goed beeld
geven van zowel de ontwikkelingen in het deelgebied West als de totale ontwikkeling in Zuidplaspolder.
Hierdoor is het MER moeilijk te doorgronden en niet goed leesbaar.
In dit hoofdstuk wordt nader kaartmateriaal gepresenteerd om meer duidelijkheid te scheppen op dit punt.
Enkele kaarten komen ook al voor in het oorspronkelijke MER, maar zijn toegevoegd om beeld vollediger
te maken.
ISVen ISP
In de Nota Ruimte is de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda/Zuidplaspolder aangewezen als

uitbreidingsruimte van de Zuidvleugel van de Randstad. In de Interregionale Structuurvisie (ISV) driehoek

RZG-Zuidplas ISV en het Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas (ISP) hebben de vijf
zuidplasgemeenten de ruimtelijke kaders voor de Zuidplas vastgelegd. Het ISP is een uitwerking van de
ISV. In figuur 1 is weergegeven wat de plangrenzen van ISV en ISP zijn.
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Figuur 1 Pfangrenzen ISV en ISP
Het ISP gaat over de ontwikkelingen in de Zuidplas tot 2030, waarbij het accent ligt op de periode 20102020. In figuur 2 is weergegeven wat de ontwikkelingen behelzen.
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Deelgebieden
De Zuidplas is opgedeeld in een aantal deelgebieden, waaronder Zuidplas West. Deze deelgebieden zijn
aangegeven in Figuur 3. Met het ISP als uitgangspunt worden nu gemeentelijke bestemmingsplannen

opgesteld voor deze deelgebieden.
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Regionale Infrastructuur in Zuid

plas West

In het ISP zijn aanpassingen aan de regionale infrastructuur in de Zuid

plas voorzien. Deze regionale

infrastructuur is uitgewerkt in het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur, waarbij verschillende
deelprojecten zijn onderscheiden. Sommige van deze deelprojecten kennen twee varianten. In figuur 4 is
weergegeven welke tracés in het MER Regionale Infrastructuur worden onderscheiden:
. N219, waarbij

o het zuidelijke deel op de huidige locatie blijft liggen, of
o het zuidelijk deel verlegd wordt;
. Parallelstructuur A 12; Veilingroute, waarbij

o alleen de Korte Veilingroute wordt aangelegd, of

o de weg verder wordt doorgetrokken: Lange Veilingroute;
. Parallelstructuur A12: Moordrechtboog, waarbij

o de Moordrechtboog een directe halve aansluiting krijgt op de A 12. Daar sluit ook het
deel van de parallelstructuur tussen aansluiting Gouda en de Moordrechtboog op aan (
deel buiten de Zuidplas) ;

o de Moordrechtboog over de A 12 heen geleid wordt en aansluit op de Zuidelijke
Randweg Waddinxveen en op de parallelstructuur vanuit Gouda. De parallelstructuur

tussen aansluiting Gouda en de Moordrechtboog wordt zonder aansluiting op de
Moordechtboog of de A 12 verlengd tot aansluiting Waddinxveen/Zevenhuizen, waardoor
een gecombineerde aansluiting ZevenhuizeniWaddinxveen/Gouda ontstaat.
. Aansluiting Waddinxveen: Westelijke Randweg en Zuidelijke Randweg

De alternatieven in Zuidplas West voorzien in de aanpassing van de N219. In Inrichtingsalternatief I wordt
het zuidelijk deel verlegd, in Inrichtingsalternatief 11 blijft de N219 op de huidige locatie.

Inrichtingsalternatieven
Op figuur 5,6,7 en 8 zijn de inrichtingsalternatieven en de daarin onderscheiden varianten voor de N219

opgenomen. Deze kaarten corresponderen met de tekst in hoofdstuk 4 van het MER en kunnen
beschouwd worden als vervanging van figuur 4.6 en 4.7.
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3 MILIEU

HINDER DOOR NIEUWE BEDRIJVEN

Dit hoofdstuk geeft meer duidelijkheid over wat het voornemen behelst omtrent nieuwe bedrijven en de te
hinder van bestaande bedrijven wordt verwezen naar het
MER zelf (criterium Milieuhinderlijke bedrijvigheid).

verwachten milieuhjnder hiervan. Voor milieu

Voornemen
Het voornemen voorziet in de volgende nieuwe bedrijvigheid.
. Bedrijventerrein A20

Ten noordoosten van de kern Nieuwerkerk aan den IJssel en aan de A20 wordt ruimte gemaakt voor de
ontwikkeling van een nieuw gemengd bedrijventerrein van circa 50-75 ha, Het (ontwerp) bestemmingsplan

maakt via een wijzigingsbevoegdheid de vestiging mogelijk van industriële, logistieke-transport,
nijverheids- en ambachtelijke bedrijven/ inrichtingen en bedrijfsactiviteiten en van groothandelsbedrijven uit
de milieucategorie 2 Vm 4.1. Met ontheffing is ook 4.2 mogelijk, wat wil zeggen dat aan de milieueisen van
categorie 4.1 voldaan moet worden. Uitzonderingen zijn risicovolle inrichtingen en verkooppunten voor
motorbrandstoffen. In een deel van het terrein is categorie 2 Vm 3.1 toegestaan (met ontheffing 3.2). Zie
Figuur 9.

In een bijlage bij het bestemmingplan is een lijst bijgevoegd met een nadere specificering van deze
bedrijven.

1: 2t1m3.1,

met ontheffing 3.2
2: 2t1m4.1,

met ontheffing 4.2
i

Figuur 9 Toegestane mifieucategorieën op Bedrijventerrein A20 volgens het ontwerp-bestemmingsplan
. Strook dienstverlening

Ten noorden van bedrijventerrein De Hooge Veenen wordt een strook van 100 meter diep voor zakelijke
en consumenten dienstverlening voorgesteld, Hier is milieucategorie 2 Vm 3,1 toegestaan, met ontheffing
3.2.
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. Linten
Op open plekken in de lintzones van de Eerste en Tweede Tochtweg, de Grensweg, de Verbindingsweg,

de Knibbelweg en de Bierhoogtweg kunnen zich gevarieerde, schone, zeer kleinschalige bedrijven
vestigen in mileucategorie 1 en 2, In een bijlage bij het bestemmingplan is een lijst bijgevoegd met een
nadere specificering van deze bedrijven.

Mileuhinder
In de publicatie Bedrijven en Milieuzonering (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, 2007) zijn 600

typen bedrijvigheid ingedeeld in milieucategorieën met richtafstanden die kunnen worden aangehouden
tussen het bedrijf en milieugevoelige functies, waaronder wonen. Deze afstanden geven voor gemiddelde
bedrijfssituaties aan op welke afstand geen hinder is te verwachten. Het betreft geen wettelijke afstanden.
Er zijn richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar.
. Bedrijventerrein A20

De maximale richtafstand van milieucategorie 4.1-bedrijven is 200 meter. Welk milieuaspect
verantwoordelijk is voor de maximale afstand is per bedrijf verschillend. Aangezien risicovolle bedrijven
niet worden toegestaan betreft het over het algemeen geluid of geur.

In onderstaande figuur is deze maximale afstand aangegeven. Hieruit blijkt dat de aanleg van
Bedrijventerrein A20 zonder verdere maatregelen mogelijk leidt tot milieuhinder in een klein deel van de
bestaande woonbebouwing van Nieuwerkerk a/d IJssel en in de lintzones langs de Eerste Tochtweg en
Tweede Tochtweg.

.

E ooiee L

eX' .,

v~,~".,,""'

_i

Figuur 10 Maximale richtafstand (in blauw)rond Bedrijvenlerrein A20 (tm mileucategorie 4.1)
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De maximale richtafstand die voorkomt bij milieucategorie 3.1 bedrijven is 50 meter (met betrekking tot
geluid). Mogelijk Is enige hinder in de lintzones, omdat het terrein ten noorden van de Nieuwerkerker
Dwarstocht direct hieraan grenst.
. Linten

De maximale richtafstand van de toegestane categorie 2-bedrijven is 30 meter, Er is dus weinig
milieuhinder van de nieuw te vestigen bedrijven te verwachten.

N.B. Bestaande bedrijven met zwaardere mileucatorie worden wegbestemd.
. Strook dienstverlening

De toegestane bedrijven in milieucategorie 3.1 hebben een maximale richtafstand van 50 meter. De
bedrijven veroorzaken daarom waarschijnlijk geen hinder in de toekomstige dorpsuitbreiding Nieuwerkerk-

Noord. Mogelijk treedt enige hinder op in de lintzone van de Albert van 't Harteg en Eerste Tochtweg
omdat het terrein direct aan deze lintzones grenst.

Het is niet gezegd dat deze milieuhinder ook daadwerkelijk gaat optreden. Via het bestemmingsplan kan
namelijk gestuurd worden op beperking van mileuhinder.

In het ontwerp-bestemmingsplan zijn een aantai milieukwaiiteitseisen geformuleerd voor specifieke
benoemde 'Gebiedtypen' . Het betreffen in dit geval eisen ten aanzien van de aspecten geluid,

luchtkwaliteit, energie/duurzaamheid, externe veiligheid en groen, die geformuleerd zijn op basis van
ambities die men wil nastreven in de betreffende gebieden. Bijvoorbeeld: minimaal 40% van de woningen
binnen een bepaald gebied ondervindt een geluid

niveau van 43 dB of lager. Door milieukwaliteitseisen op

te nemen in het bestemmingsplan kan een directe toetsing plaatsvinden over de toelaatbaarheid van
bepaalde vormen van gebruik van grond en/of bouwwerken, Via deze weg kunnen dus eisen gesteld
worden aan de bedrijven die zich wilen vestigen.

Projectbureau AZG Driehoek ZuidplasiMER Zuidplas West
WN-ZH20090136
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4 EFFECTEN VAN DE REGIONALE INFRASTRUCTUUR OP ZUIDPLAS WEST
De effecten van de realisatie van een regionaal infrastructuurnetwerk in de Zuidplas zijn beschreven in het

MER Zuidplas Regionale Infrastructuur. Verschilende alternatieven voor een regionaal
infrastructuurnetwerk zijn beschreven ne met elkaar vergeleken. Het MER Zuidplas Regionale
Infrastructuur gaat onder andere in op de effecten van verkeer en vervoer, geluid, luchtkwaliteit en externe
veiligheid. Dit MER is integraal deel van het MER Zuidplas West.

In het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur is voor het Ringvaartdorp uitgegaan van de maximale
ontwikkeling met 6.000 woningen. Daarmee wordt de maximale invloed van de ontwikkeling van het
Ringvaartdorp op mobiliteit en afgeleide thema's geluid en luchtkwaliteit in beeld gebracht. "Deze
maximale variant is alleen met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan mogelijk. De

basisuitwerking van het Ringvaartdorp in het bestemmingsplan gaat uit van een dorps woonmilieu met een

dichtheid van 20 - 27 won/ha. Daarnaast is nog een variant mogelijk met slechts een beperkte
ontwikkeling van het Ringvaartdorp, waarbij met name verdichting aan de linten plaatsvindt. Deze drie
varianten zijn nader beschreven in de MER Zuidplas-West. Wanneer niet voor de maximale variant voor
het Ringvaartdorp (stedelijk milieu met ten hoogte 6.000 woningen) wordt gekozen, betekent dit dat er niet
alleen minder woningen binnen de contouren worden gerealiseerd. Ook de contouren worden kleiner
doordat het aantal voertuigbewegingen per etmaal zal afnemen. Er worden dan immers minder woningen

gerealiseerd. Bij de uiteindelijke keuze voor de invulling van het Ringvaartdorp zal Gedeputeerde Staten
dit aspect meewegen in haar beslissing. Een uitgebreide motivering van de alternatieven van het
Ringvaartdorp is als bijlage toegevoegd.

In het MER Zuidplas West (hoofdstuk 10) is gemotiveerd, dat de atweging over de regionale infrastructuur
een integrale atweging is voor het gehele netwerk van de gehele Zuidplasontwikkeling. De afweging kan

niet onafhankelijk per deelgebied worden gemaakt, omdat het infrastructuurnetwerk een ander
schaal

niveau kent dan de deelgebieden. Bij de beoordeling van de effecten van de inrichtingsalternatieven

in het MER Zuidplas West zijn dan ook de effecten de delen van de regionale infrastructuur die in het
plangebied van Zuidplas West liggen (N219, waarbij 2 varianten) niet betrokken. Dit om de indruk te
voorkomen dat het besluit over de N219 gemaakt kan worden louter op basis van de effecten van de N219
in het betreffende deelgebied, los van de effecten van het besluit voor de rest van het netwerk.
Voor de N21 9 zijn twee varianten mogelijk: behoud van het huidige tracé en het verleggen van de N21 9 in

noordoostelijke richting, waarbij de N219 gebundeld wordt de toekomstige HOV. Als de N219 wordt
verlegd, dan zal de bestaande N219 (Zuidplasweg) afgewaardeerd worden tot een weg voor

bestemmingsverkeer.
De effecten van de regionale infrastructuur kunnen echter gevolgen hebben voor het voornemen in
Zuidplas West. Bijvoorbeeld, gezien de wettelijke normen voor geluidbelasting op woningen kan de
geluidbelasting langs de verlegde N219 beperkingen geven voor het aantal woningen dat in de buurt van
de N219 gebouwd kan worden. De koppeling tussen de effecten van de regionale infrastructuur en de

haalbaarheid van het voornemen in Zuidplas West is in het MER niet gemaakt, omdat de
woningbouwlocaties nog nader worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking zal rekening worden gehouden met

de effecten van de regionale infrastructuur. In het onderstaande wordt, vooruitlopend daarop, nader
ingegaan op eventuele belemmeringen voor de beoogde woningbouw in Zuidplas West door de aanleg
van regionale Infrastructuur, in het bijzonder voor het thema geluid.

25 mei 2009, versie 5.0
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N.B, Er wordt nu een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverlichtingen ter vaststellng aangeboden,

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan wordt een besluit-m.e.r.-procedure doorlopen, In het besluitMER wordt nader onderzoek gedaan en gedetailleerd op de koppeling van het woonmilieu en de effecten
van de regionale infrastructuur ingegaan.

4.1 Geluid
In deze paragraaf wordt toegelicht welke grenswaarden de wet geluidshinder hanteert. In 4.1.2 zijn de
geluidscontouren van 48dB en meer weergegeven zoals deze zijn berekend in het MER Zuidpias
Regionale Infrastructuur. In 4.1.3 is een kwalitatieve opsomming gegeven van mogelijke maatregelen die
geluidshinder reduceren en aanvaardbaar zijn binnen de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. In 4,1.4. is
vervolgens voor de toepassing van stil asfalt, de toepassing van geluidwerende eerstelijns bebouwing en
voor de combinatie van deze twee maatregelen kwantitatief aangegeven wat de geluidwerende effecten
zijn op basis van ervaringscijfers.

4.1.1

Wet geluidhinder
Voor nieuw te bouwen woningen langs bestaande wegen of voor woningen langs nieuwe wegen wordt in
de Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde op de gevels van de woningen gehanteerd van 48 dB

door geluid van verkeer op de betreffende weg. Wanneer deze waarde wordt overschreden, zal moeten
worden nagegaan welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze overschrijding terug te brengen,
bij voorkeur tot 48 dB, Het is mogelijk hogere geluidbelastingen toe te staan. Deze waarde kan bij nieuwe
woningen maximaal 53 of 63 dB bedragen voor respectievelijk wegen buitenstedelijk en stedelijk.
Bij wijziging van een bestaande weg gelden andere regels (zie daartoe het deelrapport Geluid bij het MER
Zuid

plas Regionale Infrastructuur), maar ook hiervoor geldt dat 48 dB voor woningen over het algemeen

als toelaatbaar wordt gezien.

4.1.2

Geluidbelasting door regionale wegen
In de "Zuidplaspoldet' wordt gestreefd naar de realisatie van een goed woon- en leefkiimaat. Eén van de

beoordelingsaspecten die bij de beoordeling hiervan worden betrokken is "geluidhindet', Hier is In het

MER invulling aan gegeven door het gebied aan te geven waar voldaan wordt aan de
voorkeursgrenswaarde die in de Wet geluidhinder zijn opgenomen. In deze gebouwen is voor wat betreft
het aspect geluid, sprake van een goed woon- en leefklimaat en voor deze gebieden zijn geen nadere
eisen voor wat betreft het omgevingslawaai niet nodig.

In het resterend gebied, dat dichter bij de geluidsbronnen is gelegen, wordt de voorkeursgrenswaarde
overschreden als er geen maatregelen worden getroffen. Toch zal het nodig zijn om in dit gebied
geluidgevoelige bestemmingen te bouwen. Dit kan door het treffen van geluidbeperkende maatregelen die
de geluidbelasting in deze gebieden beperken. Als gevolg van deze maatregelen neemt de omvang van
het gebied waar aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan toe en daardoor kan in een groter gebied
een goed- woon en leefklimaat worden gerealiseerd.

Omdat de invulling van de woongebieden nog niet nader is uitgewerkt, bestaat er in deze fase van de
planvorming nog geen nauwkeurig inzicht In de omvang en locatie van de gebieden waar aan de
voorkeursgrenswaarde zal worden voldaan. Ook kan, gezien de globale opzet van de plannen, nog geen
nauwgezet inzicht worden geboden in de locatie, aard en omvang van de maatregelen die het voldoen aan
de voorkeursgrenswaarde waarborgen.
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Het staat echter vast dat niet in alle situaties, waar geluidgevoelige objecten worden gerealiseerd, kan
worden voldaan aan de voorkeurgrenswaarden. In sommige gebieden van het totale plangebied zullen
maatregelen niet mogelijk of niet toereikend zijn. Het gaat hierbij vooral
om situaties, relatief dicht bij een
geluidbron, waar de planexploitatie en stedenbouwkundige randvoorwaarden conflicteren met de eis om te
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze situaties wordt na een zorgvuldige afweging, een
hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde toegestaan. In de besluiten tot vaststelling van deze
hogere waarden die door de bevoegde gezagen (college van B&W) zijn genomen, is beschreven onder
welke omstandigheden en voor hoeveel woningen (maximaal) van de voorkeursgrenswaarde kan worden
afgeweken, Ook de mate van atwijking (maximaal toelaatbare waarde) is in deze besluiten opgenomen.
Deze besluiten zijn conform de Wet geluidhinder terwijl bovendien het specifiek gemeentelijk beleid ten
aanzien van het voorkomen van geluidhinder daarin is toegepast. In deze hogere waarden besluiten wordt
de uiteindeiijke doelstelling met betrekking tot geluid vastgelegd.
Omdat deze werkwijze geheel in overeenstemming is met de WRO, zijn in het MER Zuidplas Regionale
Infrastructuur de kwantitatieve geluideffecten gebaseerd op de situatie zonder maatregelen als zijnde een
worst-case situatie (vrije veld contouren).
In de figuren 11 en 12 zijn de (vrije veld) geluidcontouren vanaf 48 dB rond de regionale wegen in Zuidplas
West weergegeven zoals deze zijn berekend in het kader van het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur.

Weergegeven zijn Alternatief 3 en Alternatief 4, Alternatief 3 is het enige alternatief waarbij de N219

verlegd is. Alternatief 4 is een alternatief zonder verlegging van de N219. De geluidcontouren van de
andere alternatieven verschillen In het deelgebied Zuidplas West heel weinig met die van Alternatief 4.

Wanneer deze kaarten worden vergeleken met de kaarten van de Inrichtingsalternatieven in het MER
West blijkt, dat op verschilende plaatsen woningbouw voorzien is waar de geluidbelasting hoger is dan
48 dB. Zonder verlegging van de N219 (figuur 11 en figuur 6) heeft dorpsuitbreiding Zevenhuizen Zuid een
hoge geluldbelasting van met name de Eendragtlaan N219.

Dorpsuitbreiding Nieuwerkerk Noord valt binnen de contouren van de Ringvaartdijk, de Nesselandelaan en

de bestaande N219 (Eerste Tochtweg), Ook de lintzone langs de Eerste Tochtweg heeft een hoge
geluidbelasting. Wanneer ook Ringvaartdorp wordt aangelegd (figuur 8) krijgt de randen van deze wijk te
maken met een hoge geluidbelasting van de bestaande N219.
Wanneer het zuidelijk deel van de N219 verlegd wordt, wordt de geluidbelasting langs de bestaande N21 9
lager (figuur 12), Vooral het Ringvaartdorp en de lintzone langs de Tweede Tochtweg (figuur 7) wordt flink

hoger. De situatie in dorpsuitbreiding Nieuwerkerk Noord verbetert iets, maar dan nog zijn er langs de
randen te hoge geluidbelastingen.

Geluidbelasting door alle wegen
Figuur 11 en 12 gaan in op geluid door alleen de regionale wegen in het plangebied, omdat in de Wet
geluidhinder gekeken wordt naar geluidbelasting per bron (per weg). De geluidbelasting in het gebied
wordt echter niet alleen bepaald door geluid van verkeer op regionale wegen, maar ook door geluid van
andere bronnen. Om een beeld te geven van de totale geluidbelasting zijn in het MER Zuidplas Regionale
Infrastructuur ook de contouren berekend van alle relevante wegen samen (inclusief de rijkswegen), Zie

figuur 13 en 14, Daaruit blijkt dat de geluidbelasting op woonbebouwing in de buurt van de A20
(dorpsuitbreiding Nieuwerkerk Noord en het zuidelijke deel van de lintzone langs de Tweede Tochtweg)
voor een groot deel
ook wordt bepaald door verkeergeluid van de A20.
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4.1.3

Mogelijke maatregelen (kwalitatief)
Wanneer de geluidbelasting op woningen wordt overschreden, dan worden maatregelen genomen. Zover

mogelijk worden eerst bronmaatregelen. dan overdrachtsmaatregelen en tenslotte gevelmaatregelen
getroffen om het geluid te beperken.
. Bronmaatregelen

Bij het berekenen van bovenstaande geluidcontouren (figuur 11 en 12) is gerekend met een
aan

wegdekverharding van dicht asfaltbeton op de regionale wegen, Als bronmaatregel worden de nieuw

te leggen regionale wegen (Eendragtlaan N219 en Nieuwe Schielandlaan N219) voorzien van stil asfalt.
Indien de N21 9 op de huidige locatie blijft, wordt bij de reconstructie de weg ook van stil asfalt voorzien. Dit
wordt bij het wijzigingsplan nader bepaald.
De maximumsnelheid op deze provinciale wegen zal 60 km/uur op de Eendragtlaan en 50 km/uur op de
Nieuwe Schielandlaan zijn. In het MER is al met deze snelheden gerekend. Aangezien het

gebiedsontsluitingswegen betreft wordt verdere verlaging van de maximumsnelheid niet mogelijk geacht.

Dit zou de functie van deze wegen te veel beïnvloeden.
Ten aanzien van de lokale wegen wordt onderzocht of stiller asfalt toepasbaar is en kosteneffectief is. In
het bestemmingsplan is vastgelegd dat gestreefd wordt naar het toepassen van stiller asfalt.
. Overdrachtsmaatregefen'

Met overdrachtsmaatregelen kan de geluidbelasting worden beperkt. Mogelijke maatregelen zijn het
hanteren van voldoende afstand van de bron en geluidremmende maatregelen zoals geluidsschermen of
afschermende eerstelijns bebouwing.

De regionale wegen (Eendragtlaan en Nieuwe Schielandlaan) hebben een breed wegprofiel met
groenzone (zie ontwerp bestemmingsplan). Voor de Eendragtlaan is dit profiel totaal 30 meter en voor de

Nieuwe Schielandlaan totaal 80 meter. Voor de lokale Maatveldesweg is het profiel totaal 37 meter,
Binnen deze afstanden mogen geen nieuwe woningen worden gerealiseerd, zodat wordt voorkomen dat
direct langs de weg woningen worden gebouwd.
In de Zuidplas worden geen geluidschermen toegepast vanwege bezwaren met de inpassing ervan in het
landschap. Dit is zo opgenomen in het Handboek Kwaliteit Zuidplas.

Bij de uitwerking van geluidbelaste woningbouwlocaties zal gebruik worden gemaakt van afschermende
eerstelijns bebouwing. Deze eerstelijns bebouwing zal het karakter hebben van een aaneengesloten rij
van minimaal 3 bouwlagen, om het geluid van het wegverkeer maximaal te weren voor de woningen die er
achter liggen. Ter plaatse van openingen in de aaneengesloten bebouwing zal de geluidcontour dieper in

de woonwijk reiken, Op deze woningen zal de geluidbelasting meer dan 48 dB bedragen. Bij een
geluidbelasting van meer dan 53 dB dient minimaal één gevel van het gebouw geluid

i uw

(doof) te zijn. Bij

de uitwerking van de woongebieden zijn de ligging, oriëntatie en ontwerp van de eerstelijns gebouwen een
belangrijk aandachtspunt. In het bestemmingsplan zijn hiertoe uitwerkingsregels opgenomen.

Dit is ook gewaarborgd in het hogere waarde beleid van de gemeente. In het bestemmingsplan is een
ontheffing opgenomen voor eerstelijns gestapelde woningen tot 5 woonlagen met dove gevels binnen het

dorps milieu en tot 30 meter binnen het hoogstedelijke milieu, om zodoende het geluid te kunnen
reduceren.
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. Gevefmaalregefen

De gemeenten Nieuwerkerk aan de IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle hebben gemeentelijk beleid voor
hogere waarden. Hierin wordt ook het akoestisch klimaat in de woningen gewaarborgd. Enerzijds door te

stellen dat een woning maximaal één dove gevel mag hebben. Ook dient elke woning waarvoor een
hogere waarde wordt vastgesteld minimaal één geluid
luwe buitenruimte of gevel te hebben, Tenslotte is
gesteld dat aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt bij voorkeur geen verblijfsruimte wordt

gerealiseerd.
Alleen op de gevel van de eerstelijns geluidgevoelige bebouwing kan een uitzondering worden gemaakt
op de hoogte van de geluidbelasting vanwege de afschermende functie van deze woningen. De

geluidbelasting mag niet meer bedragen dan ten hoogste 63 dB (lokale wegen) of 53 dB (rijksweg). Dit zijn

de hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor respectievelijk een stedelijke situatie of buitenstedelijke

situatie. Als sprake is van een geluidbelasting boven de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is een
mogelijkheid dat in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan dat deze gevel van de eerstelijns bebouwing
'doof wordt uitgevoerd, volgens de definitie uit de Wet geluidhinder (art. 1 Wgh). Er worden dan zwaardere
bouwkundige eisen gesteld aan deze gevel
om het binnenniveau te waarborgen.

4.1.4

Effect van mogelijke maatregelen
Om inzicht te geven in het effect van mogelijke maatregelen is het aantal woningen geschat dat aan de
voorkeursgrenswaarde voldoet en het aantal woningen dat de voorkeursgrenswaarde overschrijdt in

verschillende belastingklassen. Het aantal geluidbelaste woningen is indicatief gebaseerd op een
gelijkmatige verdeling van het totaal aantal woningen, gedeeld door het totale opperviak van het

woongebied. Deze verdeling is vervolgens vermenigvuldigd met het oppervlak tussen de betreffende
geluidcontour en de weg. Dit houdt in dat de woningen ook direct op de grenzen van het woongebied zijn

geprojecteerd.
Opgemerkt wordt dat voor het woongebied Nieuwerkerk Noord geen rekening is gehouden met de
ontwikkeling van 6 hectare sportvelden grenzend aan de A20 die thans worden voorzien. De beschouwing
van Nieuwerkerk Noord is daardoor negatiever dan thans wordt voorzien.
De volgende rekensituaties zijn beschouwd om inzicht te geven in de effecten:
1. Geen geluidbeperkende maatregelen;

2. Toepassen van stiller asfalt;
3. Creëren van een afschermende eerstelijns bebouwing;
4, Toepassen van stiller asfalt gecombineerd met een afschermende eerstelijns bebouwing.
Alleen maatregelen die door de gemeenten en/ of provincie kunnen worden genomen en door de partijen
aanvaardbaar worden geacht worden beschouwd.
I. Geen gefuidbeperkende maalregelen

In de eerste stap is het aantal geluidbelaste woningen zonder geluidbeperkende maatregelen inzichtelijk
gemaakt voor de meest maatgevende wegen in het woongebied (zie tabel 1).
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Tabel 1. Indicatie aantal iieluidbelaste woningen zonder maatregelen
Weg
Geluidbelasting Lden
Aantal woningen
Zonder maatreaelen
per ha
oppervlakte
Indicatie aantal
ha
woningen
Deeloebied 4, Rinovaart Dom
N219 Nieuwe
,,- 48 dB
...................................................................
Schielandlaan
48 dB " en ,,= 53 dB
...................................................................
53 dB " en ,,= 58 dB
...................................................................
58 dB " en ,,= 63 dB
...................................................................

23
233.3
......................................
............................
23
15.0
......................................
............................
23
8,7
......................................
............................
23
5,7
......................................
............................

~ 63dB
23
Totaal aantal woninaen
Totaal aantal woningen ~ voorkeursgrenswaarde

N219 Eendragtiaan ...................................................................
,,- 48 dB
23
......................................
48 dB " en ,,= 53 dB
23
...................................................................
......................................
23
53
dB
"
en
,,=
58
dB
................................................................... ......................................
58
dB
"
en
,,=
63
dB
23
................................................................... ......................................
~ 63dB
23
Totaal aantal woninoen
Totaal aantal woninQen ~ voorkeursQrenswaarde
,,- 48 dB
A20
23
...................................................................
......................................
48 dB " en ,,= 53 dB
23
...................................................................
......................................
53
dB
"
en
,,=
58
dB
23
................................................................... ......................................
58
dB
"
en
,,=
63
dB
23
................................................................... ......................................
~ 63dB
23
Totaal aantal woningen
Totaal aantal woninQen ~ voorkeursQrenswaarde
DeelQebied 22, Nieuwerkerk Noord
A20
,,- 48 dB
20
...................................................................
......................................
48 dB " en ,,= 53 dB
20
...................................................................
......................................
53
dB
"
en
,,=
58
dB
20
................................................................... ......................................
58
dB
"
en
,,=
63
dB
20
................................................................... ......................................

~ 63dB
20
Totaal aantal woningen
Totaal aantal woninQen ~ voorkeursQrenswaarde
DeelQebied 23, Zevenhuizen Zuid
N219 Nieuwe
,,- 48 dB
22
...................................................................
......................................
48 dB " en ,,= 53 dB
22
Schielandlaan,
...................................................................
......................................
deelgebied 23
53
dB
"
en
,,=
58
dB
22
................................................................... ......................................
58
dB
"
en
,,=
63
dB
22
................................................................... ......................................
~ 63 dB
22
Totaal aantal woningen
Totaal aantal woninQen ~ voorkeursQrenswaarde

5316
........................................
343
........................................
199
........................................
130
........................................

0.5

12

235.9
............................
13,7
............................

6000
684
5375
........................................
312
........................................

7.2
164
............................
........................................
4.6
105
............................ ........................................
1,9

44
6000
625

236.2
5381
............................
........................................
27.2
619
............................
........................................
0
............................ ........................................
0
............................ ........................................
0

6000
619
19,5
384
.............................
........................................

52.6
1037
............................
........................................
12.4
245
.............................
........................................
6.0
118
............................. ........................................
0,8

16
1800
1416

53.4
1196
............................
........................................
0.2
4
............................
........................................
0.0
0
............................
........................................
0.0
0
............................
........................................
0.0

0

1200
4

Uit de tabel blijkt dat vanwege de N219 en de A20 hogere geluidbelastingen in de woongebieden
Ringvaartdorp en Nieuwerkerk Noord optreden dan de hoogste toelaatbare geluidbelasting van
respectievelijk 63 dB en 53 dB. Dit houdt in dat in de situatie zonder maatregelen maximaal 56 woningen
van de 6.000 in het woongebied Ringvaartdorp (12 + 44 ~ 63 dB) en 379 woningen in het woongebied

Nieuwerkerk Noord (245 + 118 + 16 ~ 53 dB) niet kunnen worden gebouwd, tenzij geluidwerende
maatregelen worden toegepast.
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2. Toepassen van stiler asfalt
In deze stap zijn de effecten van het toepassen van stiler asfalt bepaald. Dit levert een reductie op van

circa 2 à 3 dB. In tabel 2 is het aantal geluidbelaste woningen met het toepassen van stiller asfalt
inzichtelijk gemaakt voor de meest maatgevende wegen in het woongebied.

belaste woningen met stiler asfalt

Tabel 2 Indicatie aantal geluid

W,g

Geluidbelasling Lden

Aantal woingen Zonder maatre len
per ha oppervlakte Indicatie aantal

oppervakte

ha woningen ha

Stiller asfalt
Indicatie aantal

woingen

Vershil aantal
getuidbelaste
woninaen

Deel ebied 4 Rin

aart Dor

Nieuwe

... 236.3 ... .... .....537§ .......

63

Schielandlaan

......l.~,~.. ... ...........~.1.t ........

...........~32...........

.. ... .........:'._.1ll.~~..._........... _.... ...._ 2~........... .....!?~~:.~..... ...... ...s.~.t~.........
343
2~........... ......15.Q......
48dS-:enc::53dB
..... ....199..........
8.7
'-"'-"53"dë':'Ë;ñ':'~'sä-dë ...... ...........2~...........
.......5.-:...... ...........13Ö..........
.. .. "'šã"dir:'-e"n":;;;'6j' eiEi" ..... ....... .... 23
.................;;.63ë:ÎEï............... ...........23........... .......ö..s....... ...........12...........
600
Totaal aantal wonln n
68
Totaal aantal woingen:: vorkeursgrenswaarde
5375
235.9
N219 Eendragtlaan ................:'...'!~t9.tL............ 23
48 dB '" en .:'" 53 dB ......_....~Ef......... ......1.3.7...... ::::::::.:'3"1'2::::::::::
. .... ... 53'dB':'"c"n":;;;'š"S ï:iÊï...... . ..... .." "23'" ... ...." .......7.2........ ...........1~..........
_.......5iÎdB":;.ën.:;~Ë¡:ïdS ...... :::::::::::?L::::::" :::::::~:s::::::: ..........Jg~..........
N219

.................;:.i;.dS................ 23

1.9

Totaal aantal 'Mmm en

dB 23

Totaal aantal woin n,. voorkeurs renswaarde
A20

-c_48

236.2

44

60

7.8

100

.... ......~1.9...........

l1"à ........ ::::.:':::j:¿'::::::::::
.......5...,..
-,
.......õ..s....... ............1'1..........

60
62'

238.7 5433

,63
58

......12~3...... ...........2å3.......... :::::::::::~~:.::::.....
.......6..5....... ...........1.4.g..........
,'5
:::::::1::::.':: :::::::::.::ri:::........ ...........~1'Ô...........

1.7 40

60

625

567

5381

238.9 5437

........4ildB":;.e.ñ.:;~.~¡3"dS... ........ 23 .......

... ........:4............
'56

.....§! ..........

'56
:::.::?:4;~:.:::: :::::::::::~~:.:::::... ::::.
::.:j~!..::::.. ........ ..619......
............ö............
o
o
............ö............ .................. .............Õ............
............ö............ .................. .............Ô............
.....ö .... .....
.................;:.i;.dS................ ...........23...........
Totaal aantal woin n
........S3.dEi" :;'ê'ñ':;'SŠ'dS ... .... ..... ......23...........
....... '5å'dEi" :;.e.ñ.:;~f¡3"dS ... .... ...........23........ ...

60

Totaal aantal wontn n,. vorkeurs renswaarde

A20 -c_4adB
Deel bied 22 Nieuwerkerk Noord

619

60
563

.56

20 19.5

26.7
507
123
.... ......~§1.........
1037
......4.7:3...... ...........947.......... ...........:00...........
...... "4åï:iEï:;'t;ñ .:;.S.3"dS....... ...........2Õ........... ......52..6......
........53ïjä.:;.eii.:;~.5ä. dB" ..... ...........2Õ........... ......1.2..4...... .... ......245.......... ......1'1:2...... ...........22.3.......... ...........:22..........
........58.dB.:;.e.ñ.:;~.i;.dB ...... :::::::::::2(::::::::. ::::'::§.:~:::'::: ........"lë ......... ::.::::$;~:::::.. :::::::::::1.00::::::.... ...........:1.Ó...........
...........16...........
0.7
15
............:1............
....... ........;:.i;.d"š...... ........
1800
'800
Totaal aantal woin n
1416
1293
.123
Totaal aantal woin n,. voorkeurs renswaarde

20 0.8

Deel ebied 23 Zevenhuizen Zuid

N219 Nieuwe ................:':-:~.§.~~............... .........22 ... ...... ......53.1...... ....... ..1.1~ ........ ......s.~,~ ..... ..........n!!?.......

Schielandlaan, 48 dB -c en -C"" 53 dB ..... .?:..

0.2

o 0.0 0

,

............:'!............ ......g,!?.... ......... 3........... ............:1'...........

deelgebied 23 ::::::::~?:~ê:~:e:~:~~:$:e:~ê::::::: :::........?:.......... .......Ö..o.......
::::::::::::!i:::'::::::::
.......Ö..Ö...... ............ö............ .......ô..ö....... .............õ............ .......... R............
58 dB-cen-c",63
o
.................;:.63.dB................ ...........22........... .......Ö..Ö...... ............ö............ .......ô~ö....... .............õ............

dB 22

TOiaal aantal 'Mnin en

TOiaal aantal 'Mnin n,. voorkeurs renswaarde

4 3

1200 1200

"

Uit de tabel blijkt dat vanwege de N219 en de A20 hogere geluidbelastingen in de woongebieden
Ringvaartdorp en Nieuwerkerk Noord optreden dan de hoogste toelaatbare geluidbelasting van
respectievelijk 63 dB en 53 dB. Dit houdt in dat in de situatie zonder maatregelen maximaal 51 woningen
in het woongebied Ringvaartdorp en 346 woningen in het woongebied Nieuwerkerk Noord niet kunnen
worden gebouwd, tenzij aanvullende geluidwerende maatregelen worden genomen,
Het aantal woningen waar met deze maatregel de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden,
bedraagt in totaal 300.
3. Creëren van een afschermende eerstelijns bebouwing

Met de uitwerking van het woongebied kan rekening worden gehouden met een eerstelijns bebouwing die
een afschermende functie vervult voor de achterliggende woningen, In tabel 3 is het aantal geluidbelaste
woningen met het realiseren van een zoveel mogelijk aaneengesloten bebouwing inzichtelijk gemaakt voor
de meest maatgevende wegen in het woongebied.
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Tabel 3. Indicatie aantal geluidbelaste woningen met afschermende eersteliins bebouwing
Weg Geluidblasting Lden Aantal vvingen Zonder maatre len Afschermende 1e lïns bebouwin
per ha oppervakte Indictie aantal

oppervlakte Indicatie aantal Verschil aantal

ha woningen ha 'Mingen geluidbelaste
woninaen

Dor

Deel ebied 4 Rin

aart

N219 Nieuwe

......233.3......
5482
263.3
5316
..........!!?
... .....:ia .ds-;.ëii.;;;.sj.(jS........ : ::: ::: ::::g~:::::::::: .......!.s,Q ..... ..........343........... ......1'1""j..... ...........2.6Ö.......... .. .......:83
........Š3.dS-;.ëri.;;;.Šiiijš........ 23
........F!:?...... ...........1ijii.......... ......tfs....... ...........ïsö.. ....... ..... ....:49
::.:::::::'1äô':::::::::: .......4..3....... ............w........... ...........:;ll
5.7
... ... "šä .d.š";.ëri.;;;ï33dS........ . ... ... ....23.... ......
12
.................;.6j.(js................. ...........23.......... ........Õ..S......
.......Ö..4....... .............9...........
-3

Schielandlaan

0:= 48 dB 23

Totaal aantal vvin en
Totaal aantal VVingen,. voorkeursgrenswaarde
N219 Eendragtlaan ................:?.~.~U:!!L.............. ...........g~.. ....... ......?~:~..

48dB-:eno:=53dB 23

........š:lêilr;.ërï.;::.Šå.(jìf...... .......... 23........
. .......šš.êiB.:. 'ëii :.::. 63dB" ... ... . ... ...... '23"'" ....

.................;;.6j.ëiš................. ...........23..........

.......g?.....
1.9

dB 23
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Uit de tabel blijkt dat vanwege de N219 en de A20 hogere geluidbelastingen in de woongebieden
Ringvaartdorp en Nieuwerkerk Noord optreden dan de hoogste toelaatbare geluidbelasting van
respectievelijk 63 dB en 53 dB. Dit houdt in dat in de situatie zonder maatregelen maximaal 42 woningen
in het woongebied Ringvaartdorp en 288 woningen in het woongebied Nieuwerkerk Noord niet kunnen

worden gebouwd, tenzij aanvullende geluidwerende maatregelen worden genomen. Deze
geluidbelastingen zullen hoofdzakelijk optreden op de eerstelijns bebouwing, waartoe een uitzondering
kan worden gemaakt door toepassing van een dove gevel.
Het aantal woningen waar met deze maatregel de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden,
bedraagt in totaal 808.
NB: Als het Ringvaartdorp tot een stedelijk woonmilieu wordt ontwikkeld, dan is in het bestemmingsplan de
mogelijkheid voorzien voor ontheffing voor de eerstelijns bebouwing tot maximaal 30 meter hoogte. Hier is
gerekend met een afscherming door eerstelijns bebouwing van 5 bouwlagen.

4. Toepassen van stil/er asfalt gecombineerd met een afschermende eerstelijns bebouwing

In deze stap zijn de effecten van stiller asfalt en creëren van een zoveel mogelijk aaneengesloten
eerstelijns bebouwing onderzocht. In tabel 4 is het aantal geluidbelaste woningen inzichtelijk gemaakt met
het treffen van beide maatregelen.
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Tabel 4. Indicatie aantal geluidbelaste woningen met stiler asfalt en afschermende eerstelijns
bebouwing
W,g
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Uit de tabel blijkt dat vanwege de N219 en de A20 in de woongebieden Ringvaartdorp en Nieuwerkerk
Noord nog steeds hogere geluidbelastingen optreden dan de hoogste toelaatbare geluidbelasting van
respectievelijk 63 dB en 53 dB. Dit houdt in dat in de situatie zonder maatregelen maximaal 38 woningen
in het woongebied Ringvaartdorp en 260 woningen in het woongebied Nieuwerkerk Noord niet kunnen
worden gebouwd, Deze geluidbelastingen zullen hoofdzakelijk optreden op de eerstelijns bebouwing,
waartoe een uitzondering kan worden gemaakt door toepassing van een dove gevel.
Het aantal woningen waar met deze maatregel de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden,
bedraagt in totaal 1.062.

Conclusie
Als het niet mogelijk is te voldoen aan de grenswaarden dan zal dit beperkingen opleggen aan het aantal
te realiseren woningen in het woongebied. De aangehouden aantallen betreffen de maximum aantallen
woningen die per woongebied door de gemeenten kunnen worden gerealiseerd. Op verschillende plaatsen
in Zuid plas West is woningbouw voorzien op locaties waar de geluidbelasting hoger is dan 48 dB. Hogere
geluidbelastingen zijn niet zonder meer toegestaan volgens de Wet geluidhinder.
De gemeenten werken de inrichting van de woongebieden verder uit op grond van het bestemmingsplan,
rekening houdend met de geluidbelasting op woningen. Dit wordt met een gedetailleerd geluidonderzoek

onderbouwd, met inachtneming van de besluiten hogere waarden en de voorschriften van de
bestemmingsplannen, Hierbij zullen de effecten van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen
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inzichtelijk worden gemaakt. De gemeenten voorzien toepassing van stil asfalt en afschermende eerste

bebouwing. Het karakter van deze specifieke woningen in de eerstelijns bebouwing is anders dan in de
woonwijken is voorzien. In de eerstelijns bebouwing is de dichtheid van het aantal woningen groter dan in

de woonwijk voorzien. Voor het realiseren van eerstelijns bebouwing is in het bestemmingsplan een
ontheffing opgenomen voor eerstelijns gestapeide woningen tot 5 woonlagen met dove gevels binnen het

dorps milieu en tot 30 meter binnen het hoogstedelijke milieu, om zodoende het geluid te kunnen
reduceren.
De som van de woningen in de eerstelijns bebouwing en het woongebied dat daardoor wordt afgeschermd
zal de woningaantallen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen niet overschrijden,

Op basis van de gehanteerde aannamen bij deze kwantitatieve analyse zou zonder maatregelen bij ca.
16% van het aantal te bouwen woningen de voorkeursgrenswaarde worden overschreden. Met het

toepassen van geluidarm asfalt en afscherming door de eerste lijnsbebouwing zou, bij handhaving van het

totaal aantal te bouwen woningen nog bij 11 % de voorkeursgrenswaarde worden overschreden. Hierin is
het effect van de 6 hectare sportelden die thans worden voorzien langs de A20 in Nieuwerkerk Noord,
waardoor de woningen gemiddeld op een grotere afstand van de A20 komen te liggen, niet meegenomen.
Verder wordt opgemerkt dat voor het Ringvaartdorp is uitgegaan van het maximum aantal woningen dat
gerealiseerd kan worden.

4.2 Luchtkwaliteit
In de Wet luchtkwalieit zijn grenswaarden vastgelegd voor concentraties in de buitenlucht van zeven
stoffen, te weten zwaveldioxide (SO,), stikstofdioxide (NO,), stikstofoxiden (NO,), zwevende deeltjes (fijn
stof, afgekort PM,o), benzeen (C6H6), koolmonoxide (CO) en lood (Pb). De normen gelden overal in de
buitenlucht. De concentraties NO, en PM,o liggen over het algemeen het dichtst bij de grenswaarden, Voor
NO, is de jaargemiddeide grenswaarde van 40 ~g/m' het meest kritisch. Ten aanzien van PM,o is de

grenswaarde voor het 24 uur gemiddelde van 50 ~g/m' dat maximaal 35 keer per kalenderjaar mag
worden overschreden het meest kritisch.

In het MER Regionale Infrastructuur is globaal beoordeeld is in hoeverre de aanleg van de regionale
infrastructuur bijdraagt aan overschrijding van de normen voor NO, en PM,o door de uitstoot van deze
stoffen door het verkeer. Daarbij is rekening gehouden met de ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidplas

waarin het ISP voorziet' en het verkeer dat die ontwikkeling genereert, Deze beoordeling was bedoeld om
alternatieven voor de regionale infrastructuur tegen elkaar af te wegen en niet als formele toetsing van het
voornemen aan de Wet luchtkwaliteit.

Uit de berekeningen bleek, dat in de autonome ontwikkeling 2020 (zonder ontwikkeling van de Zuidplas)
sprake zou zijn van een overschrijding van de grenswaarde van NO, langs een klein stukje van de A 12,
De ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidplas en de aanpassing van de regionale infrastructuur genereert
extra verkeer ten opzichte van de autonome situatie zonder ontwikkeling van de Zuidplas. Dit extra verkeer
stoot NO, en PM,o uit. Uit het MER bleek nog, dat ook bij ontwikkeling van de Zuidplas een overschrijding
van de jaargemiddelde grenswaarde van NO, (40 49/m') langs de A12 zou optreden. In twee alternatieven
voor de regionale infrastructuur was het overschrijdingsoppervlak groter dan in de autonome ontwikkeling,

Aangezien een initiatief in principe niet mag bijdragen aan het overschrijden van de normen (ongeacht
waar de overschrijding optreedt) werd in het MER geconstateerd dat dit een knelpunt kon opleveren bij
1 Op globaal niveau, met het Verstedelijkingsscenario 15.000 woningen (zie H 6 van het MER RI) als uitgangspunt.
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toetsing van het voornemen aan de normen in de Wet luchtkwaliteit. Indien bij een dergelijke toetsing ook
normoverschrijding zou blijken, zou het voornemen geen doorgang kunnen vinden.
Inmiddels is ten behoeve van de bestemmingplannen nader onderzoek gedaan naar luchtkwalieit en is de
totale Zuidplasontwikkeling getoetst aan de normen in de Wet luchtkwaliteit (op basis van Alternatief 3 van
de regionale infrastructuur). Door gewijzigde regelgeving (onder andere een gewijzigde rekenafstand voor

N02 van maximaal 10 meter van de wegkant in plaats van 5 meter) en recente verkeersgegevens is er
geen sprake meer van een overschrijding van de grenswaarden voor N02..

Uit het onderzoek bleek dat de jaargemiddelde concentratie NO, in Zuidplas West na Zuidplasontwikkeling
overal lager is dan 30 491m3, dus ruim onder de grenswaarde van 40 491m3. De jaargemiddelde

concentratie PM,o lag overal in Zuidplas West lager dan 28 491m3. Op basis van die relaties kan worden
afgeleid dat pas bij een jaargemiddelde PM1Qconcentratie van 32,4 ~g/m3 of hoger de etmaalgemiddelde
grenswaarde wordt overschreden,

Op grond van het aanvullend onderzoek wordt geconcludeerd dat er vanuit luchtkwaliteit geen
belemmeringen voor de ontwikkeling van de Zuidplas zijn.

I
i
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4.3 Externe Veilgheid
Begrippen
Externe veiligheid gaat over de risico's van opslag, gebruik, vervoer en productie van gevaarlijke stoffen

voor de omgeving (met name voor woningen en andere zogenaamde kwetsbare objecten). Onderscheid
wordt gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico is het risico op een bepaalde plaats in de buurt van een inrichting of een
transportas met vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit wordt uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon
die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is,
Het groepsrisico geeft de cumulatieve kansen per jaar dat tenminste 10, 100 of 1000 personen overlijden
als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting of een transportas
met vervoer van gevaarlijke stoffen.

De overheid stelt grenzen aan de externe risico's van gevaarlijke stoffen. De grenzen zijn vertaald in
normen voor het plaatsgebonden risico. Voor het groepsrisico bestaat geen wettelijke norm waaraan
getoetst wordt. In plaats daarvan wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Als de
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt overschreden of als er een toename van het groepsrisico is,
dient het bevoegd gezag te verantwoorden dat hiervoor gewichtige redenen zijn,

Plaatsgebonden risico in Zuidplas West door vervoer gevaarlijke stoffen
Externe veiligheid in relatie tot weginfrastructuur heeft betrekking op het risico van vervoer van gevaarlijke

stoffen over de weg, Daarom wordt in het onderstaande alleen ingegaan op de gevolgen van de
aanpassing van de regionale infrastructuur heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en of
dit beperkingen met zich meebrengt voor de ontwikkeling van Zuidplas West.

Het plaatsgebonden risico is afhankelijk van de omvang van het transport van gevaarlijke stoffen (deze
bepaalt de grootte van het risico) en van de ligging van de weg waarover het transport plaats vindt (deze

bepaalt de locatie van het risico). De aanpassing van regionale infrastructuur in de Zuidplas in het

algemeen kan tot gevolg hebben dat het vervoer van stoffen via andere wegen gaat lopen dan zonder

aanpassing, doordat er aantrekkelijker routes komen. Dit kan weer tot gevolg hebben dat het
plaatsgebonden risico langs een bepaalde weg verandert.

Voor het transport van gevaarlijke stoffen geldt als grenswaarde in nieuwe situaties (dat wil zeggen
aanpassing van een weg of de bouw van woningen langs een weg), dat de kans dat iemand overlijdt die
zich onafgebroken in een zogenaamd kwetsbaar object bevindt (zoals een woning) niet meer mag zijn dan
10'6 per jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt dit als richtwaarde.
In het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur zijn de alternatieven voor de regionale infrastructuur getoetst

aan deze norm, Conclusie was dat de wetlelijke norm voor het plaatsgebonden risico noch langs de
rijkswegen, noch langs het regionale wegen wordt overschreden. Er bleek dus geen belemmering voor
aanpassing van de infrastructuur in de Zuidplas, noch voor de bouw van nieuwe woningen.
Groepsrisico in Zuidplas West door vervoer gevaarlijke stoffen: MER Zuidplas Regionale

Infrastructuur
De omvang van het groepsrisico wordt bepaald door de ligging van de weg, de omvang van het transport
en de aanwezigheid van groepen mensen, in met name de bestaande en geplande woonbebouwing in de
Zuidplas. Over de toekomstige woonbebouwing in de Zuidplas waren slechts de verstedelijkingsscenario's

bekend (zie H6 van het MER). Gezien het globale niveau van de verstedelijkingsscenario's was niet
bekend hoeveel personen zich na ontwikkeling van de Zuidplas op welke locatie zullen bevinden. Voor
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bepaling van de effecten voor het groepsrisico zijn daarom geen kwantitatieve risicoanalyses uitgevoerd.,
maar is een schatting gemaakt van de toename van het aantal personen binnen het invloedsgebied van
de weg,

Conclusie was dat door de woningbouw in de Zuidplas binnen het invloedsgebied van het groepsrisico
langs de regionale infrastructuur het aantal mensen toeneemt, onder andere door de ontwikkeling van
Ringvaartdorp. Nieuwerkerk-Oost (Bedrijventerrein A20) en dorpsuitbreiding Nieuwerkerk Noord. Dit kan
betekenen dat het groepsrisico toeneemt.

Externe veilgheid in Zuidplas West door vervoer gevaarlijke stoffen: nader onderzoek
Ten behoeve van het bestemmingsplan is door de Milieudienst Midden-Holland nader onderzoek gedaan
naar externe veiligheid in de Zuidplas, waaronder naar het effect van vervoer van gevaarlijke stoffen.
. Plaatsgebonden risico
Voor de wegen in het plangebied zijn, op grond van het criterium plaatsgebonden risico, geen ruimtelijke
beperkingen voor de bestemming van woongebieden of andere gebiedsfunctjes waar de realisatie van

kwetsbare objecten mogelijk is, Het basisbeschermingsniveau voor de individuele burger tegen de
aanwezige risico's is voldoende op grond van de reeds aanwezige inherente veiligheid.

. Groepsrisico
8. het nieuwe groepsrisíco, b het bestaande groepsrisico

De bestaande situatie van het groepsrisico is berekend en vergeleken met de verandering van het
groepsrisico door het bestemmingsplan Zuidplas West. In figuur 15 zijn zowel de bestaande

groepsrisicosituatie als de nieuwe groepsrisicosituatie weergegeven (met een verlegde N219). Heeft de
weg de kleur groen dan is het groepsrisico kleiner is dan 0.1 x de oriëntatiewaarde. Er verandert in dit
opzicht dus niets. Dit geldt ook wanneer het zuidelijke deel van de N219 op de huidige locatie blijft. De
kansen op een zwaar ongeval blijven daarmee voldoende klein om ze acceptabel te achten. De hoogte
van een groepsrisico onder dit niveau (0.1 x de oriëntatiewaarde) wordt in de praktijk voldoende klein

geacht om geen extra veiligheidsmaatregelen te treffen, bovenop de inherente veiligheid van de
risicobronnen zelf. Het advies van de Regionale brandweer (of Veiligheidsregio) voor eventuele extra
veiligheidsmaatregelen, dat in dit kader wordt gegeven, kan wel extra veilgheidsmaatregelen betreffen
voor de bestrijding en beperking van de gevolgen van een zwaar ongeval of ramp. Hierbij speelt, blijkens
de praktijk, de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde geen leidende rol,
Het groepsrisico is bepaald op basis van het globale inzicht dat het bestemmingsplan biedt in de te
verwachten dichtheid van personen in de verschillende deelgebieden.
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Figuur 15 Overzicht groepsrisico wegtransport: situatie bestaand en op basis van bestemmingsplannen
(situatie toekomstig)

c. aanwezigheid personen in het invloedsgebied
De aanwezigheid van de personen in het invloedsgebied is bepaald op basis van het bestemmingsplan.
Dit gegeven is dus indicatief van aard, In tabel 1 zijn de aanwezigen binnen het invloedsgebied

aangegeven, Het maximale aantal personen binnen een invloedsgebied langs de weg (1 km weglengte)
bedraagt indicatief 1.152 in de toekomstige situatie.
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Figuur t6 Invloedsgebieden weg (blauwe lijn) en spoor (oranje lijn) met gebieden bestemd voor bedrijven,
woningbouw
en agrarische activiteiten, Opgemerkt wordt dat zowel de contour van de bestaande als de

verlegde N2t9 is aangegeven: één van deze twee zal worden gerealiseerd.
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Tabel

1, Overzicht van aanwezigheid personen in plangebied Zuidplas West en binnen 200 meter van de

weg
Personen totaal In

Omschrijving

Personen in zone 200 m

plangebied

langs

de

weg

Dag Nacht

Dag Nacht

Ringvaart Dorp

7200 14400

1907 3745

Nieuwerkerk Noord

2740 4320
1755 2880

522 817
394 638

Zevenhuizen Zuid

619 0

1881 0
1500 0

116 0
506 0
641 0

15695 21600

4086 5200

Bedrijventerrein A2Q Noord

Bedrijventerrein A20 Noord
Bedrijventerrein A2Q Zuid

Totaal

d. Toekomstige vervoersstromen
De prognose voor de toekomstige ontwikkeling van het wegtransport van gevaarlijke stoffen is gebaseerd
op de "Toekomstverkenning vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 2007" van het Ministerie van
V&W, Rijkswaterstaat, Kennisinstituut voor Mobiliteit. Het blijkt dat het transport van LPG landelijk gezien
geen toename zal vertonen tot 2020. Deze stof is bepalend voor het groepsrisico in het plangebied. Door

het verdwijnen of oprichten van LPG-tankstations in de omgeving van het bestemmingsplan kan het
transport van LPG veranderen. Brandstofverkooppunten binnen Zuidplas West zelf worden met het
bestemmingsplan Zuidplas West niet mogelijk gemaakt.

e. Bijdrage op hoofdlijnen van de aanwezige en van de redelijkerwijs voorzienbare toekomstige kwetsbare
objecten aan de hoogte van het groepsrisico

De reeds aanwezige kwetsbare objecten binnen het plangebied dragen niet merkbaar bij aan de hoogte
van het groepsrisico. Het groepsrisico wordt hoofdzakelijk bepaald door de toekomstige kwetsbare
objecten (de bestemde woongebieden). Reden is dat in de bestaande situatie langs de wegen binnen het

1

plangebied geen woonwijken aanwezig zijn. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van

I'

woningen (kwetsbare objecten) en de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Het groepsrisico is bepaald
op basis van deze redelijkerwijs voorzienbare toekomstige (kwetsbare) objecten,
Als de opgenomen wijzigingsbevoegdheid in de plan

regels wordt toegepast dan zal een hernieuwde

verantwoording groepsrisico nodig zijn. Hiermee wordt bereikt dat het groepsrisico niet zonder toetsing kan

toenemen. Daarmee is geborgd dat het groepsrisico niet tot een onaanvaardbaar geacht niveau kan
toenemen.
f. Mogelijkheden beperking groepsrisico door de ruimtelijke ontwikkelingen en door ve¡voer; voor- en
nadelen hiervan;

Het groepsrisico wordt beperkt gehouden door bijzonder kwetsbare objecten binnen een bepaalde
veiligheidszone langs de relevante wegen niet toe te staan, hoewel het mogelijk is volgens de circulaire
RVGS om deze objecten binnen de bedoelde zone wel te realiseren. Er is immers binnen het plangebied
geen plaatsgebonden risico 10'6 langs de wegen, uitgezonderd de A20. Verder wordt het groepsrisico
langs de A20 beperkt door een veiligheidszone aan te houden waarbinnen geen woningen gerealiseerd
worden, uitgezonderd bedrijfswoningen. Deze zone is gebaseerd op andere milieucriteria dan de externe

veiligheid maar leidt wel tot het beperkt houden van het groepsrisico. Door de toekomstige verandering
van het wegenplan is het mogelijk een routering vast te stellen voor gevaarlijke stoffen. Het is pas zinvol te

beoordelen of met deze maatregel de groepsrisicosituaties verder zijn te beperken, als het
bestemmingsplan nader is uitgewerkt.
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Conclusie/samenvatting
In het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur zijn de effecten van de ontwikkeling van de Zuidplas op
externe veiligheid in relatie tot wegtransport globaal in beeld gebracht. In relatie tot de wettelijke norm voor

het plaatsgebonden risico is daarin geconstateerd dat er geen belemmering voor aanpassing van de
infrastructuur in de Zuidplas is, noch voor de bouw van nieuwe woningen. Wel is gesteld dat door de

woningbouw in de Zuidplas, binnen het invloedsgebied van het groepsrisico langs de regionale
infrastructuur het aantal mensen toeneemt. Dit kan betekenen dat het groepsrisico toeneemt. Als de
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt overschreden of als er een toename van het groepsrisico is,
dient het bevoegd gezag te verantwoorden dat hiervoor gewichtige redenen zijn.
Ten behoeve van het bestemmingsplan (waarin de inrichting van Zuidplas West gedetaileerder is ingevuld
dan in het MER) is door de Milieudienst Midden-Holland nader onderzoek gedaan naar externe veiligheid

in de Zuidplas, waaronder veilgheid in relatie tot vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Uit dit
onderzoek is eveneens gebleken dat op grond van het plaatsgebonden risico er geen ruimtelijke
beperkingen zijn voor de bestemming van woongebieden of andere kwetsbare objecten, Ook is gebleken
dat het groepsrisico nu en na realisatie van de Zuidplas kleiner is dan 0.1 x de oriëntatiewaarde. Er is dus

geen overschrijding van de oriëntatiewaarde, noch neemt het groepsrisico toe.

Er zijn dus in relatie tot externe veilgheid de regionale infrastructuur geen beperkingen voor de realisatie
van Zuidplas West.

NB: Opgemerkt wordt dat in de figuren zowel de contour van de bestaande als de verlegde N219 is

aangegeven: één van deze twee zal worden gerealiseerd. De figuren kunnen daarmee een verkeerde
indruk geven van de situatie ter plaatste van dit deel van de N21 9.

I

I

I

I
i
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5 ECOLOGIE
5.1 Effecten op Natura 2000-gebied
In het MER Zuidplas West wordt geconstateerd dat 'significante gevolgen niet zijn uit te sluiten' voor
Natura 2000-gebieden en dat mogelijk een passende beoordeling op grond van de
Natuurbeschermingswet nodig is. Deze dient volgens de wet in het plan-MER opgenomen te worden.
Inmiddels is duidelijk dat deze passende beoordeling niet nodig is, hetgeen in het onderstaande wordt

onderbouwd.
Het MER Zuidplas West stelt het volgende:
Binnen de Zuidplas zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig. De dichtstbijzijnde gebieden zijn De
Wifck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. Deze veenweidegebieden liggen op ca. 8 km
afstand van het plangebied en zijn van belang als foerageer- en rustgebied voor met name Kleine

Zwaan en Smient. Directe effecten op de instandhoudingsdoelstellngen van deze gebieden als
gevolg van vernietiging, verstoring, verdroging en versnippering zijn vanwege de grote afstand niet
te verwachten. Er wordt daarom hiervoor niet verwacht dat vervolgstappen zoals een passende
beoordeling of verslechteringstoets dienen te worden uitgevoerd,

Er zijn waarnemingen binnen de Zuidplas bekend van de Smient en Kleine zwaan. Indien deze
vogels hun verblijfplaats hebben in genoemde Natura 2000-gebieden, maar overvliegen om te
foerageren in het plangebied, dan zou er sprake kunnen zijn van externe werking. Hier zou het dan

vooraf gaan om vernieHging en verstoring van foerageergebieden door het aanleggen van
woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. Hiermee zijn negatieve effecten op genoemde
Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten. Het is mogelijk dat vervolgstappen zoals een passende

beoordeling of verslechteringstoets als gevolg van een nieuwe inrichting dienen te worden
uitgevoerd.
In de bijlage bij deze aanvullng is aanvullende informatie opgenomen over de aanwezigheid van de Kleine

zwaan en Smient in de Zuidplaspolder (afkomstig van SOVON). Wij gaan er vanuit dat de gegevens
gelden voor de periode van 2000 tot heden en dat overige telgebieden binnen deelgebied West wel zijn

geïnventariseerd, maar dat er geen waarnemingen van smienten of kleine zwanen zijn gedaan in de
periode 2000 tot heden,

Uit de gegevens van SOVON valt op te maken dat (in de directe omgeving van) deelgebied West de
volgende waarnemingen zijn gedaan:
. Telgebied 9054 (zuidoost hoek van deelgebied West en buiten deelgebied West): 108 smienten

waargenomen in het jaar 2000
. Telgebied 8050 (noordelijke helft van deelgebied West en buiten deelgebied West): 60 smienten

waargenomen in het jaar 2000

Verder is bepaald dat de Natura 2000-gebieden de volgende populatieomvang smienten en kleine zwanen

kennen:
. De Wilck: 2100 smienten en 10 kleine zwanen
. Broekvelden, Vetten

broek & Polder Stein: 7500 smienten en 40 kleine zwanen

(bron: www.synbiossys.alterra.nl)

Projectbureau AZG Driehok ZuidplasIEA Zuidplas West
WN-ZH20090136

25 mei 2009, versie 5.0
.27 -

DHVB.V.

gebied niet in gebruik is door de Smient
of Kleine zwaan. Daarom is er naar verwachting geen kans op een negatief effect van de voorgenomen
Gezien bovenstaande kan gesteld worden dat sinds 2000 het plan

ontwikkelingen in deelgebied West op de instandhoudingdoelstellingen van de betreffende nabijgelegen
Natura 2000-gebieden. Daarmee is een passende beoordeling of een verslechterings- en verstoringstoets

niet nodig, waardoor ook gesteld kan worden dat er geen vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 nodig is.

5.2 Effecten op ecologische verbindingszones
De Commissie mist in het MER Zuidplas West aandacht voor eventuele knelpunten in het realiseren van

ecologische verbindingen in en rond de Zuidplas. Duidelijk moet worden welke doelsoorten met de
verbindingen gediend worden, of de ontwikkelingen in Zuidplas West het functioneren van de verbindingen

in de weg staan en welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten op het
functioneren te beperken.
Ambitie
In het intergemeentelijk structuurplan (ISP, zie figuur 17) en de streekplanherziening Zuidplaspolder zijn de

belangrijke ecologische verbindingszones aangegeven (1) tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard
langs de (nieuw

aan te leggen) Noordelijke Dwarstocht en de te verbreden Vierde Tocht en Derde Tocht.

De verbinding naar de Rottemeren (3) vindt plaats langs de nieuw te maken Zevenhuizer Dwarstocht.

Aan de oostzijde van de polder zijn groene verbindingszones (2) aan de westrand van Waddinxveen en
Westergouwe aangegeven. Voorts is de relatie tussen 't Weegje en Groene Waterparelgebied geduid (4).

Daarmee zijn de gewenste ecologische verbindingen uit de provinciale Nota Ecologische
verbindingszones in Zuid-Holland van 1996 geconcretiseerd in een formeel ruimtelijk plan, De in deze nota

genoemde ambities zijn in belangrijke mate nog actueel. Dit betekent dat de volgende doelsoorten kunnen

worden gehanteerd: Waterspitsmuis, Hermelijn, Aardmuis, Rosse woelmuis, Dwergmuis, Ringslang en

Zeggedoorntje.
Bij de uitwerking van het iSP en het formuleren van nadere ambities op milieugebied en qua ruimtelijke
kwaliteit is in het Handboek Kwaliteit een nadere detaillering geformuleerd, met name met betrekking tot

ligging en maatvoering. Dat "de doelsoorten en de inrichtingseisen nader moeten worden onderzocht"
betekent in dit verband dat een actualisering van de ambitie mogelijk is.

i
i

25 mei 2009, versie 5.0
-28 -

Projectbureau RZG Driehoek ZuidplasiMER Zuidplas West

WN.ZH20090136

DHVB.V.

~:c~~/

,

;'1iLJ,t;:/"::'l"'

if'~'*~f1,~j;f;~c'

'l

'"

~
'kg;

"¡. i,
.'

t1,,\
i,\

;¡

I

l. ~---.
~~.~\

.----.. A-

I
i
1
I

Groen en recreatie

I

Figuur 17 ¡SP-kaart Groen en recreatie
I
i

Inrichting
Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de eisen vanuit het provinciaal beleid ten aanzien van de
ecologische verbindingszones, Dit betekent dat de doorgaande verbinding als een kralensnoer zal zijn,

waarbij het snoer de doorgaande verbinding vormt en de kralen de sleutelgebieden en stapstenen zijn.
Daarbij worden de volgende inrichting gehanteerd:
. Moerascorridor van ca. 30 m. breed, direct grenzend aan open water met watervegetatie.

. Stapstenen van ca. 1 ha op max, 1 km. afstand.

. Grotere sleutelgebieden om de 2 km.
. Maximale onderbreking in de verbinding ca. 30 m.

In het Handboek Kwaliteit zijn reeds principeprofielen en details opgenomen die de uitgangspunten,
minimale ontwerpeisen en ruimtelijke opbouw van de basis van de Hoofdplanstructuur weergeven, Deze

principeprofielen zijn per thema maatgevend voor de algemene kwaliteit van de polder, en een flexibel

toetsingskader voor de toekomst. De principeprofielen zijn samengevoegd in zones van
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structuurbepalende lijnen (trajecten), zoals deze in de diverse hoofdstukken zijn benoemd. Voor
deelgebied West zijn, ten aanzien van ecologische verbindingszones, Zone 7 en Zone 9 relevant:
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Hieruit valt op te maken dat de ecologische verbindingszones ca. 30 m, breed zullen zijn. Ze krijgen vooral

de vorm van moeras, direct grenzend aan open water met watervegetatie. Daarnaast kan beperkt
kruidenrijk grasland, ruigte en struweel en bos voorkomen. Het open water langs de ecologische zone
ontbreekt echter in bovenstaande dwarsdoorsneden.
Voor de waterspitsmuis en diverse libellen is een direct aan het water grenzende kruidenrijke en

structuurrijke moeraszone essentieeL. Voor alle soorten geldt dat een structuurrijke, overwegend vochtige
vegetatie aanwezig moet zijn.

In het Handboek is ook de ecologische verbinding met een breedte van ca, 30 meter westelijk langs de
Tweede Tocht lintzone toegevoegd. Ruimtelijk vormt dit een geheel met de reservering voor een mogelijk

toekomstige HOV lijn, de verlegde N219 en het bomencasco, Het past daarmee in de hoofdstructuur van

de polder, die immers gekenmerkt wordt door het orthogonale ontginningspatroon. Dit systeem van lanen,
linten en tochten in de polder is de drager voor de toekomstige inrichting van de polder. De

basiskwaliteiten die het vertegenwoordigd worden gekoesterd, door ondermeer het behoud en uitbreiding

van de tochtenstructuur en nieuwe weginfrastructuur aan te leggen, waardoor de polderwegen alleen

bestemd zijn voor aanliggend verkeer en als fietsverbinding. Tevens zijn eisen gesteld aan nieuwe
bebouwing in de linten, waarmee het open karakter van het lint gewaarborgd blijkt.

De ecologische verbindingszone langs de achterkant van de (deels bestaande) bebouwing vormt daarmee

een aanvullng op de kwaliteit van de tochtzone.

In het ISP is aangeven dat een verlegging van N219 wenselijk is, Het gaat daarbij om de volgende

aspecten:
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. De verkeers vooruitberekeningen wezen uit dat een capaciteitdvergroting van de N219 op termijn

nodig zal zijn

. De N219 levert al veel verkeershinder op voor de gebruikers van de lintbebouwing
. De ruimte voor verbreding ter plaatse is ontoereikend.

In het Handboek is er voor gekozen om de verlegging te koppelen aan de HOV reservering westelijk langs

de Tweede Tocht zone, In het bestemmingsplan is een en ander vastgelegd. De afstand tussen de
verlegde N 219 en de Tweede Tocht op enkele meters na 200 meter.

Verder sluiten de inrichtingseisen van de ecologische verbindingszones aan bij groene Waterparel. De
groene Waterparel vormt een kerngebied in de ecologische verbinding tussen de Rottemeren en de

Krimpenerwaard. De na te streven natuurdoelen zijn gerelateerd aan de gewenste functie als
natuurkerngebied en zijn verder afgestemd op de aanwezige natuurwaarden en potenties. Dit betreft met
name de specifieke aquatische waarden. Een voor Zuid-Holland unieke natuurkwaliteit vait in het gebied te
bereiken door de abiotische omstandigheden te benutten en de daarmee samenhangende natuurwaarden
te ontwikkelen. Dit uitgangspunt leidt tot overwegend natte natuurdoeltypen, zoals

zoetwatergemeenschap, nat schraalgrasland, moeras en op de hogere delen bloemrijk grasland.
Aanvullend is het natuurdoeltype rietland en ruigte gewenst om een meer gedifferentieerd gebied te
krijgen. Nabij de A20 Is enige verdichting nodig om de migratie van diersoorten beter mogelijk te maken.

Gestreefd wordt om de landschappelijke openheid te behouden en bij de aanleg van het natuurgebied
rekening te houden met in het gebied aanwezige kreekruggen,
Het doeltype "zoetwatergemeenschap" omvat de beginstadia van het proces waarbij open water langzaam
verlandt. Het betreft voor een groot deel vegetaties van het moeras. Naast de kwaliteit en herkomst van
het water wordt bepaald door onder andere de grootte van de watergangen en partijen en het beheer. Met
het natuurdoeltype nat schraallandgrasland wordt een complex van vochtige tot natte, matig voedselrijke
tot schrale graslandvegetaties nagestreefd. Een goede kwaliteit van grond en oppervlaktewater vormt dan
ook een belangrijke voorwaarde om waardevolle vegetaties op de graslanden te kunnen ontwikkelen.
Deze milieus zijn realiseerbaar als het gebied waterhuishoudkundig wordt geïsoleerd van het overige,
agrarische gebied en schoon kwelwater langer wordt vast gehouden, Daarbij is het van belang dat de
grondwaterstand in de winterperiode plaatselijk tot aan het maaiveld staat en in de zomerperiode niet lager
dan 0.30m beneden maaiveld daalt. Gelet op de hydrologische omstandigheden in de Zuidplaspolder

(kwel en grondwatertrap 1~i) lijkt dit realiseerbaar. De soortenrijkdom in dit soort gebieden kan zeer hoog
worden. Het betreft naast het moeras het dotterbloemverbond en wellcht blauwgraslanden. In afwisseling
met de natie doeltypen zullen op enkele drogere delen op relatief korte termijn (6 tot 12 jaar) zal in de
Zuidplas het natuurdoeltype "bloemrijk grasland" kunnen worden gerealiseerd In het

natuurontwikkelingsgebied. Tot bloemrijk grasland behoren onder meer glanshaverhooilanden en
bloemrijke kamgrasweiden, Bloemrijke graslanden worden gekenmerkt door een grote rijkdom aan
kruiden, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Moerasrolklaver, Brunei en Kale jonker zijn indicatoren.

In het bestemmingsplan worden bovenstaande inrichting(seisen) als randvoorwaarde opgenomen voor de
ontwikkeling van deelgebied West, en worden daarin verder uitgewerkt.

Effecten ontwikkeling Zuidplas West op ecologische verbindingszones
Op basis van de provinciale Nota Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland van 1996 worden de
volgende doelsoorten gehanteerd: Waterspitsmuis, Hermelijn, Aardmuis, Rosse woelmuis, Dwergmuis,
Ringslang en Zeggedoorntje. Onderstaand wordt gekeken naar de te verwachten effecten van de
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voorgenomen ontwikkelingen op de migratiemogelijkheden van de doelsoorten binnen de ecologische
verbindingszones van de Zuidplaspolder, zoals die zijn aangegeven in figuur 17.
Aanpassing regionale infrastructuur
De N21 9 loopt langs de te realiseren ecologische verbinding tussen Bentwoud met de Krimpenerwaard via

de Rottewig, de Groene Zoom en Hitland. Bij de variant N219 - huidig tracé zal de verkeersintensitelt
toenemen, waardoor een beperkt toename van verstoring (licht, geluid) te verwachten is. Dit betekent naar
verwachting niet dat de migratiemogelijkheden van de doelsoorten significant worden aangetast.

Bij de variant N21 9 - verlegd zal de verkeersintensiteit op de huidige N219 afnemen, waardoor verstoring
(licht, geluld) zal afnemen. Het verlegde tracé ligt relatief ver van de ecologische verbindingszone af en het
huidige tracé ligt er nog tussen, Hierdoor wordt niet verwacht dat het extra verkeer van het verlegde tracé

significant meer verstoring oplevert. Dit betekent mogelijk een zeer geringe verbetering van de
migratiemogelijkheden voor de doelsoorten. Tegelijkertijd betekent het verlegde tracé een extra

doorsnijding van de ecologische verbindingszone en verstoring van (de watergang aan de westzijde van)

de Waterparel en het Restveengebled. Dit kan voorai grondgebonden zoogdieren (de grondgebonden
zoogdieren (Waterspitsmuis, Hermelijn, Aardmuis, Rosse woelmuis, Dwergmuis) en mogelijk de Ringslang
en Zeggedoorntje beperken in hun migratiemogelijkheden. De negatieve effecten van barrièrevorming en
verstoring richting de Waterparel en het Restveengebied wegen voor het verlegde tracé naar verwachting
zwaarder dan de positieve effecten van de afname van verstoring door licht en geluid ter plaatse van de
ecologische verbinding tussen Bentwoud met de Krimpenerwaard via de Rottewig, de Groene Zoom en
Hltland. Hierdoor levert de variant N219 - huidig tracé naar verwachting minder negatieve effecten op dan
de variant N21 9 - verlegd.

Woningbouw
De uitbreidingen van Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel veroorzaken geen extra fysieke
aantasting of verstoring van de migratiemogelijkheden van diersoorten die in het kerngebied "Restveen en
de Groene Waterparel" aanwezig zijn. De reden hiervoor is enerzijds de al bestaande glastuinbouw

en

anderzijds de grote afstand van de ontwikkeling ten op zicht van het kerngebied.

Omdat de uitbreiding van Zevenhuizen en van Nieuwerkerk aan de IJssel zich naast of dichtbij (650m)
verbindingszone 3 bevindt, zullen hierbij negatieve (verstorings)effecten te verwacht zijn. Maar deze
verbinding is al in de huidige situatie door stedelijke activiteiten verstoord, waardoor de migratie
mogelijkheden van doel

soorten niet significant wordt aangetast.

De extra woningen die in de lanen en linten gepland zijn, hebben negatieve effecten op de ecologische
verbindingszones, voornamelijk verbindingzone 3. Deze verbindingen worden minder robuust en raken
mogelijk verstoord en versnipperd. Dit kan vooral grondgebonden zoogdieren (Waterspitsmuis, Hermelijn,

Aardmuis, Rosse woelmuis, Dwergmuis) en waarschijnlijk ook de Ringslang beperken in hun
migratiemogelijkheden .

Glastuinbouw
De bestaande glastuinbouw maakt plaats voor andere functies. Eventuele bestaande lichthinder wordt
hierdoor minder. Dit kan een geringe verbetering van de migratiemogelijkheden van de doelsoorten

creëren.
Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen (A20 Noord en A20 Zuid) veroorzaken geen fysieke aantasting van de kerngebieden

of verbindingszones, Deze bedrijventerreinen liggen wel langs de ecologische verbindingszone 3. Daarom
25 mei 2009, versie 5.0
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is naar verwachting sprake van verstoring (licht, geluid) door de activiteiten van bedrijven. Dit betekent
naar verwachting niet dat de migratiemogelijkheden van de doelsoorten significant worden aangetast.
Groen en water

In het plangebied zijn een groot aantal groene en blauwe zones en verbindingszones gepland. De
volgende zones en verbindingen zijn gepland:
. Ringvaart ontwikkeld als samenhangende groene zone (Ringvaartpark) en fietspad
. groen verbinding (natuur en recreatie) tussen Zevenhuizen en Eendragtspolder

. brede groenlblauwe zone langs N21 9

. groenzone ten zuiden van Zevenhuizen (parkachtige uitstraling)

. keekrugzone ingepast als groene en recreatieve zone, kreekrugpad (belangrijk verbinding
element met de Groen Waterparel)
. groene en waterrijke zone langs de "Nesselandelaan" (afscheiding tussen woningen en

bedrijventerrein)
. nieuw

aquaduct onder de Ringvaart (aansluiting van de "Nesselandelaan" op Nesselande).

De groene en blauwe elementen kunnen als extra leefgebied voor soorten gaan fungeren. Waar al
ecologische verbindingszones bestaan of ingepland zijn, zal deze deze groenblauwe ontwikkeling de
migratiemogelijkheden voor grondgebonden zoogdieren (Waterspitsmuis, Hermelijn, Aardmuis, Rosse
woelmuis, Dwergmuis),en mogelijk ook de Ringslang en Zeggedoorntje verbeteren.

Mitigerende maatregelen

Het voornemen om deelgebied West te ontwikkelen heeft een aantal negatieve effecten voor het
functioneren van de ecologische verbindingszones tot gevolg. In het aigemeen betreft dit een toename van

licht- en geluidverstoring. Niet zozeer de doelsoorten, als wel een aantal van de reeds aanwezige
beschermde soorten zijn hier gevoelig voor (met name vogels en vleermuizen). Voor deze verstoring zijn
verschillende preventieve en mitigerende maatregelen denkbaar. Geluid- en lichtverstoring tijdens de
aanlegwerkzaamheden kan worden voorkomen door overdag te werken. Een verlichtingsplan voor de fase
na ingebruikname kan lichtverstoring beperken, bijv. door zo beperkt mogelijk nachtelijke verlichting te

gebruiken met minder verstorende armaturen. Ook kan gebruik worden gemaakt van licht- en
geluidswallen. Om te voorkomen dat vogels zich tegen eventuele glazen geluidsschermen doodvliegen,
kan gedacht worden aan het opplakken van UV-folie, folie met streping of roofvogelsilhouetten. De licht-

en geluidswallen kunnen wellcht ook worden gevormd door (hoogopgaande) vegetatie met een grotere
dichtheid te creëren,

Wat betreft barrièrewerking, dit kan beperkt worden door aanleg van juist ontworpen faunapassages, met
bijbehorende geleidende structuren.

Voor de inrichting van de ecologische verbindingszones zijn de oevers en watergangen in het veen en
katteklei gebied van groot belang. Dit zijn namelijk geschikte biotopen voor verschilende doelsoorten zoals
de Ringslang en de Waterspitsmuis en diverse bijzondere planten als Vlottende bies en Pilvaren. Daarom

wordt aanbevolen om langs de geplande moeraszones open water met kruidenrijke oever- en
watervegetatie, hoge waterstanden en structuurrijke oevers aan te leggen. De kruidenrijke oever- en
watervegetatie is een gevolg van de aanwezige kwel, het extensieve beheer van de weilanden en het
ontbreken van beschoeiingen. Ook de beperkte beschaduwing door bomen heeft een positieve invloed. Bij
beschaduwlng van bomen verdwijnen al snel bijzondere soorten, en worden deze vervangen door soorten
als kroos en waterpest. Dit is een gevolg van verminderde lichtval en overbemesting door bladval in het
water.
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Ten aanzien van de Meervleermuis zijn diverse grotere watergangen geschikt als verbindingszone. Bij
deze watergangen is het van belang dat deze in de nacht onverlicht blijven. Ook dienen nieuw te bouwen
bruggen of duikers groot genoeg te zijn om onder door te vliegen (minimaal 4 meter breed en 1,5 meter
hoog). Voor de instandhouding van deze biotoop is het van belang dat de waterstanden niet verder
worden verlaagd, er extensief beheer op de weilanden plaatsvindt, de duistemis boven de vaarten
behouden blijft (de hoeveelheid licht op een vaart door uitstraling van oever licht mag niet meer zijn dan
0,5 lux gemeten op het midden van de vaart op 30 cm hoogte) en de huidige oeverstructuur behouden
blijft.

Conclusie/samenvatting
Op basis van de provinciale Nota Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland van 1996 worden de
volgende doelsoorten gehanteerd: Waterspitsmuis, Hermelijn, Aardmuis, Rosse woelmuis, Dwergmuis,
Ringslang en Zeggedoorntje. Met onderhavige aanvuling wordt gekeken naar de te verwachten effecten
van de voorgenomen ontwikkelingen op de migratie

mogelijkheden van de doelsoorten binnen de

ecologische verbindingszones van de Zuidplaspolder, zoals die zijn aangegeven in figuur 17,

De effecten van de aanleg van de infrastructuur kunnen licht- en geluidverstoring en barrièrevorming zijn.
Verwacht wordt dat de extra woningen in de lanen en linten en bedrijventerrein A20 negatieve effecten

hebben op de ecologische verbindingszones, voornamelijk de verbinding van Bentwoud met de
Krimpenerwaard via de RottewiQ, de Groene Zoom en Hitland. De verbindingen worden minder robuust en

raken mogelijk verstoord en versnipperd. Met name de migratiemogelijkheden van de grondgebonden
zoogdieren (Waterspitsmuis, Hermelijn, Aardmuis, Rosse woelmuis, Dwergmuis) en ook de Ringslang en
Zeggedoorntje kunnen door een aantal
ontwikkelingen worden beperkt:
. barrièrevorming door aanpassing van de regionale infrastructuur (variant N219 - verlegd)
. barrièrevorming door woningbouw in de lanen en linten

Daartegenover staat dat eventuele verstoring door bestaande glastuinbouw verdwijnt en dat de geplande
groene en blauwe elementen in Zuidplas West als extra leefgebied voor soorten kunnen gaan fungeren.
Om de effecten te beperken zijn verschillende mitigerende maatregelen mogelijk.

Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de eisen vanuit het provinciaal beleid ten aanzien van de
ecologische verbindingszones. In het bestemmingsplan worden deze eisen als randvoorwaarde

opgenomen voor de ontwikkeling van deelgebied West, en worden daarin verder uitgewerkt.

25 mei 2009, versie 5.0

-34-

Projectbureau RZG Driehoek ZuidplasiMER Zuidplas West

WN-ZH20090136

DHVB.V.

6 COLOFON

Opdrachtgever
Project
Dossier

Projectbureau RZG Driehoek Zuidplas
MER Zuidplas West

Omvang rapport

35 pagina's

Auteur
Bijdrage
Projectleider

Leonie Dekker
Jemen van Haasteren, Ramon Nieborg
Leonie Dekker
Robert de Jager
25 mei 2009

Projectmanager
Datum

B3564.10.001

Naam/Paraaf

Projectbureau AZG Driehoek ZuidplasiMER Zuidplas West
WN-ZH20090136

25 mei 2009, versie 5.0

.35.

DHVB.V.

Ruimte en Mobilteit
Wa/dorpstraat 13G
2521 CA Den Haag
Postbus 93059
2509 AB Den Haag
T (070) 314 33 33

F (070) 3262891
www.dhv.n/

bijlage 0

BIJLAGE 1

Toelichting ontwikkelvarianten Ringvaartdorp

In de Nota Ruimte is binnen de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda de Zuidplaspolder aangewezen
keuzen tot 2030 voor het gebied zijn
vastgelegd in de Interregionale Structuurvisie (ISV) driehoek RZG- Zuidplas. De hele Zuidplaspolder is

als uitbreidingsruimte van de Zuidvleugel van de Randstad. De hoofd

opgedeeld in een aantal deelgebieden. Het deelgebied Zuidplas West voorziet naast de nieuwe

woongebieden Zevenhuizen-Zuid en Nieuwerkerk- middels het "Ringvaartdorp" in de regionale
woningmarktbehoefte, In de streekplanherziening 2006 voor de Zuidplaspolder is het Ringvaartdorp

aangewezen als "ventiel" voor de Zuidvieugel van de Randstad en dient om de behoefte in de regionale
woningmarkt op te vangen, Op basis de ontwikkelingen op de woningmarkt, zal Gedeputeerde Staten
beslissen of het Ringvaartdorp wordt ontwikkeld tot een landelijk, een dorps of een stedelijk woonmilieu. In

de uitwerkingsregels voor het Ringvaartdorp is dan ook een koppeling met dit besluit van GS gemaakt.

Belangrijk bij dit besluit is een goede afstemming op de woningproductie in de met de gemeente
Rotterdam. De drie basisvarianten voor het Ringvaartdorp worden hieronder kort toegelicht.

Variant I: Beperkte ontwikkelingen in het Ringvaartdorp
Deze variant gaat uit van een beperkte ontwikkeling in het Ringvaartdorp, De bestaande lanen en linten
worden verder verdicht. Daarnaast kunnen Gedeputeerde Staten besluiten om een groen woonmilieu met

relatief lage dichtheden te realiseren, waarbij vooral woningen in het duurdere segment worden
gerealiseerd, Voor voorzieningen zijn de toekomstige bewoners vooral afhankelijk van de bestaande
dorpskernen. Het gebied waar het Ringvaartdorp was voorzien zal zich autonoom ontwikkelen, De HOV
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-verbinding en het doortrekken van de metrolijn vanaf Nesselande zal
dan ook niet worden gerealiseerd, maar de reservering blijft van kracht.
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Variant I, links zonder verlegging van de N219, rechts met verlegde N219.
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Variant 11: Ontwikkeling tot een dorps woon

mileu

Deze variant gaat uit van de ontwikkeling van het Ringvaartdorp tot een dorps mileu met ongeveer 3.000
woningen in een dichtheid van circa 20 woningen per hectare. De lanen en linten worden verdicht. Het
Ringvaartdorp krijgt een uitstraling die past bij de polder, lange lijnen met groen en water. Er zal variatie
zijn in dichtheden, met langs de N219 hoge dichtheden en naar het midden en de Rode Waterparel toe
lagere dichtheden, De woningen langs de N21 9 vormen een geluidwerende barrière,

De HOV verbinding zal niet worden gerealiseerd, maar door middel van een brede groenblauwe zone
centraal in het gebied als een reservering worden opgenomen, zodat deze bij de ontwikkeling van Het
Nieuwe Midden (na 2020) alsnog doorgetrokken wordt. Er komen ontsluitingswegen om het Ringvaartdorp
en centraal door het Ringvaartdorp, met inprikkers in de wijken (oost-west). Het voorzieningenniveau is

laag, hiervoor zijn de toekomstige bewoners vooral afhankelijk van de bestaande dorpskernen, De
Ringvaartzone krijgt een groene en recreatieve functie en zal de overgang vormen tussen Zevenhuizen
Zuid en Nieuwerkerk Noord.
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Variant ", links zonder verlegging van de N2t9, rechts met verlegde N219.

Variant li: Ontwikkeling tot een stedelik woon

mileu

De derde variant gaat uit van een stedelijk woonmileu in het grootste gedeelte van het RIngvaartdorp met
maximaal 6.000 woningen. Indien Gedeputeerde Staten beslist dit woonmilieu te realiseren, dan kan door
toepassing van een wijzigingsbevoegdheid voor het gebied met de aanduiding hoogstedelijke zone tot
maximaal 50 woningen per hectare worden gerealiseerd. Er wordt prioriteit gegeven het doortrekken van
de metrolijn vanaf Nesselande.

Het woningbouwprogramma geeft de noodzaak voor een nieuwe vorm van woonkwaliteit met een
stedelijke oplossing, waar hoge woondichtheden mogelijk zijn. De Eendragtspolder en het Ringvaartpark

bijlage 1

",

kwaliteit. Het ringvaartdorp krijgt een eigen voorzieningencentrum
nabij de toekomstige metrohalte, Het voorzieningenniveau is hoog, de voorzieningen zullen veelal gebruikt
zijn bepalende elementen voor de woon

worden door nieuwe bewoners van de Zuidplaspolder en wellicht concurrerend zijn voor de huidige
voorzieningen in de bestaande kernen.
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Variant ", links zonder verlegging van de N2t9, rechts met verlegde N2t9.
Als voorwaarde bij de uitwerkingsregels voor "Woongebied-Uit te Werken Ringvaartdorp" is in de

planregels opgenomen dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland middels een
woningbouwmonitor of anderszins aantoont dat de ontwikkeling van het Ringvaartdorp noodzakeiijk is

vanuit de woningbehoefte in de stadsregio Rotterdam en/of de zuidvleugel van de Randstad, Op
Zuidvleugelniveau wordt de voortgang van de verstedelijkingsopgave hiervoor nauwgezet gemeten en
afgestemd. Tevens vindt er overleg plaats met het ministerie van VROM plaats over de financiering van de
opgave. Aanpassing van het bestuurlijke startprogramma op in de gehele Zuidplas voor de periode 20102020 is aan de orde komen indien in Zuidvleugelverband wordt geconcludeerd dat de
woningbouwafspraken niet worden gehaald of indien er sprake is van een veranderde behoefte.

Afhankelijk van de behoefte aan een "ventiel" functie zou in de toekomst het aantal woningen uit het
startpakket kunnen worden vergroot. De rol van de provincie Zuid-Holland is daarbij helder vastgelegd en
houdt in dat de provincie periodiek de woningbouwproductie monitort voor de periode 2010-2020 om aan
de hand van de resuitaten te bepalen hoe de ventieifunctie in de periode 2010-2020 wordt gebruikt en
welke van de drie woon
milieus zal worden gerealiseerd.
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Figuren 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
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Figuur 2 Plankaart ISP
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Geluidscontouren

Alternatief 3
bij 15,000 woningen

regionale wegen

Wh =5m
excl. aftrek art, 110g Wgh

Legenda

73 dB en hoger

68 - 72 dB

63 - 67 dB

58 - 62 dB

53 - 57 dB

48 - 52 dB

Geluidbelasting in Lden

CJ
---

250

-

500
Meter

:_ _ _ _: Gebiedsbegrenzing

o

Projectnaam; Zuidplaspolder
ProJectnummer: MER Zuidplaspolder

Kaartnaam: Overzichtskaart

Opdrachtgever: Provincie Zuid Holland

Kaartnummer: Kaart 4

of DHV Ruimte & Mobiliteit BV

~T1/'

Opgesteld door: Simon Bos

Versie: Definitief
Datum: 28 april 2009
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Alternatief 4
bij 15.000 woningen

alle wegen

Wh =5m
excl. aftrek art. 110g Wgh

Legenda

48-52dB
53-57dB
58-62dB
63-67dB
68-72dB

Geluidbelasting in Lden

_
_
_
_
_

_ 73 dB en hoger
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Alternatief 3
bij 15.000 woningen

alle wegen

exel, aftrek art, 110g Wgh

Wh=5m

Legenda

48-52dB
53-57dB
58-62dB
63-67dB
68-72dB

Geluidbelasting in Lden

_
_
_
_
_

_ 73 dB en hoger

:. _ _ _: Gebiedsbegrenzing

_ Meter

o 250 500

ProJectnummer: MER Zuidplaspolder
Opdrachtgever. Provincie Zuid Holland

Projectnaam: Zuidplaspolder

,1

Opgesteld door: Simon Bos

2009

(f DHV Ruimte
Mobilteit
"""".~&W~
__"._.BV

~T//

Datum: 28 april

Versie: Definitief

Kaartnummer: Kaart 2

Kaartnaam: Overzichtskaart
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BIJLAGE

3

SOVON-gegevens voorkomen Smient en kleine zwaan

I, LSKNAA I TELINRI TEliGEBIEDl DAG

I MAND I JAAR lNEDNAAI EURNR! AANTALJ

Drogm. Zuidplasp. 37025 8041, 15' 2 2000

Smient ... 1790 150

Zevenhuizerplas .. 36989 8071 16... 1" 2000

Smient 1790 791'

Zevenhuizerplas 36991: 8071 19 3 2000

Smient 1790 267

Roltemeren' 61326 804 18 2 200 'Kleine Zweàn 1530 ... 76
Drooin. Zuidplasp., 36983 8050 15 22000Smient '1790' 60

Zevenhuizerplas 36990 .. 8071' 13' 2 2000 Smient 1790 292
Zevenhuizerplas 38790 8071 14 10 .. 2000
Zevènhuizerplas 38791' 8071 11 11, 2000

Smient 1790 '16

Smient '1790 392.

Zevenhuizerplas 38792 8071 14 1: 2001Smient 1790 1153
Smient . 1790 2500
Zevenhuizerplas 38794 8071 18 2 2001Smient ... 1790 788
ZevenhuiZerplas 38795 8071 18 3 2001'Smient '1790' 220
Zevenhuizerplas 45474 8071 14 10' 2oo1.Smient 1790 547
Zevenhuizerplas 45475 8071 18 11 2oo1Smlènt 1790 733
Zevenhuizerplas 45476 8071' 10 12 2001Smient 1790 3014
Zevenhuizerplas 45477 8071 13 1 . 2002Smient 1790 5010
Ze\lenhuizerplas 38793 8071 16 12 '. 2000

Zevenhuizerplas 45478 8071 16 2 2002

Smient .1790 468

Zevenhuizerpìàs45479 8071 17 3 2002 Smient . 1790' "'200

Zevenhuizerplas 49064 8071'13 10 2002 Smient 1790 508
Zevenhuizerplas 49065 8071' 18 11 2002 Smient 1790 2185
Zevenhuizerplas 49066 8071 14 12 2002 Smient 1790. 5214
ZevenhuiZerplàs' 49067 8071' 18 1 2003 Smient 1790 . 1053
Zevenhuizerplas '49068 8071 15 2 2003 Smient 1790' 4105
Zevenhuizerplas 49069 8071 15 3 2003 Smient 1790 285
Zevenhuizerplas 50907 8071 18 10 2003
Zevenhuizerplas 51359. 8071' 16. 11 2003

Smient 1790 1200
Smient 1790" 101

Zevenhui:zrpiàs' . 51776' 8071' 14' 1l 2003Smient 1790 1000
Smient 1790 755
Zevenhuizerplas 52625 8071 14 2 2004 Smient . 1790 . 757
Smient 1790 360
Zevenhuizerplas 52252 8071 17 1 2004

Zevenhuizerplas 53051 8071 13 . 3 '200

Smient 1790 87
Zevenhuizerplas 56208 8071 13 11 200
Smient 1790 207
ZevenhuiZerplas 56695 8071' 18 12 2004 Smient 1790 . 1698
Zevenhuizerplas 57201, 8071 15 l' 2005 Smient' 1790 755
Zevenhuizerplas 58090 8071 12 3 2005 Smient 1790. 73
Smient 1790 50
Smient . 1790 198
Zevenhuizerplas 59938 . 8071 12 11 2005 Smient 1790 4902.
Zevenhuizerplas 55723' 8071 16 10 2004

Zevenhuizerplas 59107: 8071 17 9 2005

'Zevenhuizerplas 59507. 8071 16 10 2005

'Zevenhuizerplas 60378 807117 12 2005 Smient 1790 1525
Ze\lenhuizerplas 60880 "'8071' 15 1" 2006 Smient 1790' 2781
Ze\lenhuizerplas .61327 807118 2 2006Smient 1790 352

Zevenhuizerplas . 61739 8071, 18 3 2006Sinient 1790 1932

Smient 1790 39
Zevenhuizerplas 63917, 8071 14' 10 2006 Smient 1790 98

ZevenhuiZerplàs 63400 8071 15 . 9 2006

Zevenhuizerplas 64450 8071 18 11 2006 Smient 1790 838
Zevenhuizerplas 65649 8071 13 1 2007 Smient 1790 1340
Zevenhuizerplas 66076 8071 17 . Z' 2007 Smient' 1790 165
Zevenhuizerplas 66580 8071 17 3 2007 Smient 1790 85

Droo9m. Zuidplasp. 36976 9051 12 2 2000 Smiant 1790 677
Smient 1790 772
Droogm. Zuldplasp.. 37143 9051 15 1 . 2000 Smient 1790 420
Droogm,Zuidplàsp, 38767 9051. 18 3 2001 Smient 1790 748
Smient 1790 164
Droogm,Zuidplasp.' 38766 9051; 12 11 2000Smient 1790 688)
()roogm.Zuidplasp. 38787. .... 9051.' 14' 1 2001Smlent' 1790 465
Dróo9m.Zuidplasp. 36977 905119 3 2000

Droogm. Zuidplasp, ..8785 .. 9051,15 10 2000

Projectbureau AZG Driehoek Zuidplas/MER Zuidplas West

WN.ZH2090136

bijlage 3

-,-

Dr~Ögï:'~' Zuidpla.sp.

39037,

Droom, Zuidplasp.
Droom. Zuidplasp.
Droom. Zuidplasp.

39040 .

45425 . .
45426

Dr~gi:.:. Zl:~~plc..~p.

45427

Dr~grn.~. Zl1idpl~s,p.

Droogm. Zuidplasp.
D~oogm. Zuidplasp.
Droogir. Zui~piasp.

Droogm, Zuidplasp,
Droogrn. Zuídplasp.

Droogm~ Zuìdpia:sp~

Droo9m. Zuidplasp.
DrC?grn.Zuìdplë3~p.. ,.

D~9?9m. Zuidplasp.

Drom. Zuidplasp.
DrO(gm. Zuidplasp.

Dr~gm.: Zuidplasp.
Dr~m.:..Zujdplasp..
Droom. Zuìdplasp.

Drom. Zuidplasp,
Droom. Zuidplasp, .'
Droogm. Zuidplasp,
Droogni. Zuidp1êlsp.
Droogni. Zuidp1a.sp.

Droogrn~ Zuidplasp. .

Droogm.Zuidplasp.
DrocrrL. Zuidplasp. .. ...

Drex9,m; Zuidp1õ:.sp...

D~~gm. Zuidp1ë:sp.
Droogm. Zuidplasp.

Drogm. Zuidplasp.
Droogm. Zuidplasp.
D.roogrr:..ZLJi~pla,s,p.

Droom. Zuidplasp.
Oroo~m. Zuidplasp.

Droom. Zuidplasp.
Droog"" Zuidplasp.
Droogm. Zuidplasp.
Droogm. Zuidplasp.

bijlage 3

45428
45429
45430
49090
49091
49092
49093
49094
49095
50912
51365
51781
52259
52631
53057
55728
56213
56700
57206
57666
58095
59516
59945
60385
60885
61334
61746
63924
64457.
65003
65556
66083
66585
36978
36979

9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051'
9051
9051
.. 9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
9051
..
9051
9051

9053
9054.

..

18
17.
14.
17
15
13
16
16
12
16
15
18
15
17
19
17
16
18
15
13
16
14
19
16
12
11

16
13

20
15
20
19
15
17
17
14
18
18
15
15

2. 2001, smiërif
....12 2000 Smient
10 2001, Smient
11 2001 Smient
12 2001 Smient .
1 . 2002 Smierit
2 2002 smiënt
3 . 2002 smiënt
10 .. 2002 Smient
11 2002 Smient
12 2002 Smierit
1

2
3
10
11

2003Smierit
2003 Smient
2003 Smient

2003 Smient
2003 Smient ..

12

2003Smiënt

1

2004: Smient

2
3
10

2004 Smient
2004 Smient
2004 Smient

11

2004 Smient

12

2004:Smiëìït

1

2

2005 Smient
2005 Smient

3 2005Smiërit
10 2005 Smient
11

2005

Smient

12

2005

Smient

1

2006 Smient

2 2006 smiërit
3 2006 Smient
10 2006 Smient
11 2006 Smient
12 2006 Smient
1

2007'Smiën't

2
3
2

2007 Smient
2007 Smient
2000 Smient

2

2000 Smient

1790.
1790;
1790
1790
1790,
1790
1790

17W
1790
1790,
1790'

1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790.
1790
1790
1790
1790
1790
1790 ..
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790

1014.

343
220
660
1622
856
1040
1025
620
670
940
565
1090
1260
290
265
712
600
965
1125
114

430
1080
1490
1235

414
530
482
930
2640
862
1822
330
1350
397
710
1064

410
180
108

Projectbureau RZG Dnehoek ZujdplasIER Zuidplas West
WN-ZH2090136
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