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Albrandswaard

RAADSBESLUIT

Beslult nr : 2008/5244

Onderwerp:

Aanvaardbaar verklaren van het milieueffectrapport Landschapspark Buyten land

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard d d 22 oktober 2008;

Overwegende, dat de ingediende milieueffeetrapportage Landschapspark Buyten land voldoet aan de door
de raad op 17 december 2007 vastgestelde richtlijnen;

Gelet op artikel7 18, lid 1 van de wet Milieubeheer (Wm);

BESLUIT:

1., Het milieueffectrapport Landschapspark Buyten land aanvaardbaar te verklaren;

,2, "Qe milieueffectprocedure te vervolgen en het milieueffectrapport Landschapspark Buyten land vrij te
g~ven voor inspraak, advies en toetsing;

"TeQelijk met het milieueffectrapport Landschapspark Buyten land het voorontwerpbestemmingsplan
" Landschapspark Buyten land yoor consultering voor te leggen
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GEMEENTEALBRANDSWAARD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
-_..... -Datum raadsvergadering: Voorstelnummer: Carrousel: Agendanummer:

versie 1 ~ -"'ll.c,,, Ul.

Paraaf Controller
~~---,-_ - ..
Datum paraaf

Onderwerp:
Aanvaardbaar verklaren van het milieueffectrapport (MER) Landschapspark Buyteniand

Geadviseerde beslissing:
1. Het milieueffectrapport Landschapspark Buytenland aanvaardbaar te verklaren;
2. De milieueffectprocedure te vervolgen en het milieueffectrapport Landschapspark Buytenland

vrij te geven voor inspraak, advies en toetsing;
3 Tegelijk met het mllieueffectrapport Landschapspark Buytenland het

voorontwerpbestemmingsplan Landschapspark Buytenland voor consuilerlng voor te leggen

Samenvatting:
Op 9 oktober heeft de provincie ZUid-Holland, in haar rol als initiatiefnemer voor het Landschapspark
Buytenland, de op basis de door de gemeenteraad op 17 december 2007 vastgestelde richllijnen
opgestelde milieueffectrapportage Landschapspark Buytenland bij bevoegd gezag voor verdere
afhandeling aangeboden. Voldoet de rapportage aan de richtlijnen dan kan deze vrijgegeven worden
voor inspraak, advisering en toetsing
Op basis van de toetsing aan de richtlijnen kan worden geconcludeerd dat het MER voldoet en dat de
mer-procedure kan worden vervolgd

Praces en communlcatie:
Het MER"proces kan beschreven worden in tien stappen. De eerste vier stappen (startnotitie, inspraak
en advisering op de startnotitie, vaststellen richtlijnen en opstellen MER) zijn doorlopen. Na het
aanvaardbaar verklaren van het MER voigt de pUblicatie van het MER (inclusief het bijbehorende
voorontwerpbestemmingsplan), waarmee de periode van inspraak en advisering start Gepland is dat
de inspraak start op 28 november 2008 en sluit op 8 januari 2009 In deze inspraakperiode zijn twee
informatie/inspraakavonden gepland (voorlopig gepland op 9 en 11 december 2008). Na afronding
van de inspraak zal de commissie mer een advies opstellen over het MER (mede op basis van de
inspraak). De gemaakte opmerkingen op het MER en het voorontwerpbestemmingsplan komen terug
in de keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpbestemmingsplan. De raad spreekt zich uiteindelijk
uit over MER en bestemmingsplan bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

BIJlagen:
conceptraadsbesluit;
MER LSP Buytenland zoals ingediend door de initiatiefnemer op 9 oktober 2008
voorontwerpbestemmlngsplan LSP Buytenland d d. 22 oktober 2008
memo 'Concept advies voor aanvaardbaarheid MER LSP Buyten land' d.d 21 oktober 2008
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Doel:
Doel van het besluit is dat de raad uitspreekt dat de MER voldoet aan de eerder door de raad
vastgestelde richtlijnen Hiermee geeft de raad het MER vrij voor inspraak, advisering en toetsing.
Met het aanvaardbaar verklaren wordt door de raad geen oordeel gegeven over het door de
initiatiefnemer voorgestelde voorkeursalternatief (VKA) De raad zal zich hierover uitspreken bij de
formele vaststelling van het bestemmingsplan Tegelijk met het aanvaardbaar verklaren wordt het
voorontwerpbestemmlngsplan (als concept besluit behorende bij het MER) voor consultering van aile
betrokkenen bij de planontwikkeling landschapspark Buyten land vrijgegeven
Het voorontwerpbestemmlngsplan voigt het Voorkeursalternatlef zoals dat gepresenteerd is in het
MER maar verschilt op de volgende twee punten:

• Naast de 600ha wordt in het voorontwerpbestemmingsplan ook de Rand van Rhoon bestemd.
Gekozen is hier voor een conserverende bestemmlng waarbij dus in hoofdlijnen het geldende
bestemmlngsplan Buitengebied van Rhoon Is gevolgd Naar verwachting worden binnen de
planperiode van het bestemmingsplan in de Rand van Rhoon geen concrete
ontwikkelactiviteiten gerealiseerd Wlj verwachten dat in de tweede helft van de planperiode
wei gestudeerd gaat worden op mogelijke ontwikkelingen in de verdere toekomst

• In het VKA wordt de bestemming N-2 (Natuurakkers volgens Zeeuws model) aileen
toegekend aan het gebied in de Molenpolder. Wij hebben in lijn met de Albrandswaardse
variant ook een strook in de Zegenpolder, direct onder de Essendijk, de bestemming
Natuurakkers volgens Zeeuws model gegeven. Voor de gemeente is doorslaggevend dat de
relatie tussen het dorp Rhoon en haar agrarische verleden (door zicht op natuurakkers) in dit
cultuur-historisch waardevolle gebied in stand moet blijven

Betrokken belangen:
Belanghebbenden bij dit besluit zijn de initiatiefnemer (provincie Zuid-Holland) en aile betrokkenen bij
de planontwikkeling landschapspark Buytenland. Voor de initiatiefnemer betekent het aanvaardbaar
verklaren dat het in haar opdracht opgestelde MER voldoet en vrij gegeven wordt voor inspraak Voor
aile betrokkenen betekent het aanvaardbaar verklaren dat zij zich tijdens de inspraak uit kunnen
spreken over het MER

Belangenafweglng:
Voor het aanvaardbaar verklaren is slechts de vraag relevant of het MER voldoet aan de eerder
vastgestelde richtlijnen (en de wet). Inhoudelijke belangenafweging gaat plaatsvlnden bij het besluit
waar het MER onderdeel van is, te weten: het bestemmingsplan Landschapspark Buytenland

Scenario's:
Scenario 1: aanvaardbaar verklaren van het MER
Scenario 2: geen (expliciet) besluit nemen
Scenario 3: niet aanvaardbaar verkiaren van het MER

Scenariokeuze en resultaat:
Wij stellen u voor ult te gaan van scenario 1
Bij scenario 3 moet het bevoegd gezag expiiciet kunnen aangeven waar en op welke wijze niet
voldaan wordt aan de richtlijnen. Analyse op basis van de richtlijnen (zie bijlage) laat zien dat het
voorliggend MER voldoel. Het niet aanvaardbaar verklaren kan op basis van de richtlijnen niet
onderbouwd worden.
Ais de raad geen (expliciet) besluit neemt geldt dal, conform de wet, de initiatiefnemer zes weken na
binnenkomst van de stukken bij bevoegd gezag mag aannemen dat de mer-procedure doorgaat en
dat dus de inspraak voor het MER wordt gestar!
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Kosten:
Aan de inspraak zijn Kosten verbonden Deze Kosten zijn in het werkbudget landschapspark

Buytenland opgenomen.

Evaluatie en controle:
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Landschapspark Buytenland komen de reacties op het

MER en voorontwerpbestemmingsplan aan de orde

Poortugaal, 22 oktober 2008

Het college van de gemeente Albrandswaard,

de secreC.iS;, de burge ees er,
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MEMO

A.n College van B&W
T.a.v. 15 oklober 2008

D.tum Concepl advies voor aanvaardbaarheid MER LSP Buytenland
B.tralt Dhr P. Kuiper

V.n

Ons kenmerk

cc
Christel S()mers, Peler Verkade, Ruud Krijnen, Peler Wunderink, Marcel Dassen

Inleiding
Volgens planning heeft de provincie Zuid-Holland kort na de behandeling van het MER
is GS op 7 oktober hel MER LSP Buylenland loegesluurd aan bevoegd gezag, de

gemeente Albrandswaard. De brief inclusief hel MER is op 9 oktober bij de gemeente
binnengekomen. De formele procedure schrijft voor dal bevoegd gezag bekijkl of ze
deze MER aanvaardbaar kan verklaren. AI eerder zijn aile conceplen van hel MER
uitgebreid (amblelijk) bekeken en waar nodig becommentarieerd Deze notilie geeft de

achlergronden waarom voorgesteld kan worden deze MER aanvaardbaar te verklaren
Daarbij is gekeken of het MER voldoel aan de eerder vaslgestelde richtlijnen (en de

wei).

Waar staan we in de procedure?
Hel hele proces van een MER kan beschreven worden in lien slappen, Ie weten:
1. startnotilie
2 inspraak en advisering
3 richllijnen
4. milieueffeclrapport (MER)
5 aanvaardbaarheidsbeoordeling
6. pUblicatie milieueffectrapport en aanvraag of ontwerpbesluit
7. inspraak, advisering en hoorzitting
8 toelsing door de Commissie voor de milieu-effeclrapporlage
9. besluil

10. evalualie
De slappen 1 Um 4 zijn doorlopen, doel van deze nolitie is slap 5 Ie begeleiden.
De aanvaardbaarheidsbeoordeling start zodra de initialiefnemer (de provincie) hel
MER aanbiedt aan de gemeenle (bevoegd gezag). Na de indiening van het
milieueffeclrapporl beoordeelt hel bevoegd gezag binnen 6 weken of hel
milieueffeclrapporl voldoel aan de richtlijnen (de gewensle inhoud) en wettelijke eisen

Taak van bevoegd gezag
De gemeenle Albrandswaard moel in haar rol van bevoegd gezag hel MER LSP
Buylenland aanvaardbaar verklaren Daarmee stell het bevoegd gezag dal hel
voorliggend MER voldoel aan de wettelijke vereisten en aan de door de raad
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vastgestelde richtlijnen voor deze MER. Met het aanvaardbaar verklaren wordt door
het bevoegd gezag geen oordeel gegeven over het voorgestelde VKA

Werkwijze
In het kader van de discussie over de richtlijnen zijn destijds aan de raad vijf
hoofdpunten (en een aantal subpunten) voorgelegd Omdat deze punten de kern van
de inzet vanuit de gerneente verwoorden zijn dezelfde punten gebruikt bij het bekijken
van het MER Daarnaast is op basis van de vastgestelde richtlijnen een puntsgewijze
analyse uitgevoerd om de vraag te kunnen beantwoorden of het MER voldoet aan de
richtlijnen De complete analyse is als bijlage bij dit stuk opgenomen

De Albrandswaardse aandachtspunten
1: Autonome ontwikkeling
Kern van de inzet van de gemeente is dat de autonome ontwikkeling aen volwaardige
plaats krijgt in het MER De commissie m.eI. heeft det in haar richtlijnenadvies
opgepakt en uitwerking gegeven en dat a/s voigt geformuleerd:
"Beschouw de referentie (=nulalternatief) als de huidige situatie inclusief autonome
ontwikkeling. Daarbij wordt verondersteld dat er geen extra impuis is om beleidsdoelen
vanuit PMR en de regio te realiseren en dat er dus geen 'ingrijpen' door de overheid
plaatsvindt Beschouw In de referentiesituatie de autonome stedelijke ontwikkelingen in
het studiegebied, de toenemende druk op het open gebied en de ontwikkelingen in het
plangebied die hiermee samenhangen1 Beschouw het nulalternatief zowel als
referentiesituatie en als volwaardig alternatief dat kan worden getoetst op doelbereik
Zo kan worden nagegaan wat 'niets doen' voor het gebied betekend.

Uitwerking in het MER.
In deel Bvan het MER is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de autonome
ontwikkeling zoals de initiatiefnemer die voorziet. Probleem, maar dat geldt voor alie
autonome ontwikkelingen, bevat een zekere mate van onzekerheid omdat het ook een
voorspelling bevat hoe bepaalde zaken zich in de toekomst zullen gaan ontwikkelen

Toetsing:
De uitwerking in het MER voldoet aan de richtlijnen.

2: Albrandswaardse variant als volwaardlg alternatief
De gemeente heeft in de discussie rand de richt/ijnen er zeer op aangedrangen dat de
Albrandswaardse variant a/s volwaardig alternatief wordt meegenomen in het MER-

1 Dc ontwikkelingen in het plangebied kunnen onder andere in kaart worden gebracbt dOOI' de trends in de
zichtbare ruimtc1ijke ontwikkelingen in het gebied dOD! te treldcen. Hierbij moet weI rekening worden gehouden
met relevante toekomstige wetgeving.
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proces. De commissie m.e.r. heeft dat In haar rlchtiijnenadvles opgepakt en uitwerklng
gegeven en dat als voigt geformuleerd:
"Werk de Albrandswaardse variant als volwaardig alternatief uit Ook deze variant
moet voldoen aan de doelstellingen en randvoorwaarden die voortvloeien uit de PKS2

."

Uitwerking in het MER:
De Albrandswaardse variant is als volwaardig alternatief meegenomen

Toetsing.
De uilwerking in het MER voldoet aan de richtlijnen,

3: Aandachtspunten in alternatleven
3 1Verkeersontsluiting, verkeersafwikkeling en parkeren
In de not/tie ten behoeve van de vaststelling van de richtlijnen is aangegeven dat een
f1ink aantal aspecten van het verkeer (in en naar) LSP Buytenland aandacht behoeven
De commissie me.r. heert dat in haar richtlijnenadv/es opgepakt en uitwerking
gegeven.

Uitwerking in het MER:
Zie de analyse van de uitwerking van de riehtlijnen in de bijlage Cone/usie is dat op
aile aspeeten rond verkeer in de uitwerking van de richtlijnen wordt voldaan,

Toetsing:
De uilwerking in het MER voldoet aan de riehtlijnen,

32: Randvoorwaarden en beperkingen van de leidingen
De gemeente Albrandswaard heert bij de discussie over de richtlijnen speciale
aandacht gevraagd voor de leidingstraat (en andere leidingen) door het gebied en de
bijzondere belemmeringen die deze ieidingen met zich mee brengen De commissie
me,r. heefl dat in haar richtlijnenadvies opgepakt en uitwerking gegeven en dat als
voigt geformuleerd;
"Onderdeel van paragraaf 2,3 "Relatie met omgeving" wordt als aandaehtspunt
genoemd: het woon· en leefmilieu. Werk hiertoe een kansen-Ibelemmeringen kaart uit
voor de aspeeten geluid (waaronder stillegebieden), lueht en externe veiligheid (mede
in relatie tot de buisleidingen in het gebied3

)"

2 Zie bijlage 2 inspraakreactie numrner 57 van het Zuid Hollands landschap waatm wordt betwijfeld of de
Albrandswaani."ie variant 'PK.&proof is venwege het grote aandeel akkerbouw (190 ha.)

3 Zie bijlage 2 inspraakreacties nummer 55 en 56 van Rijkswatcrstaat Zuid-Holland en Veiligheidsregio Rotterdam
die wijzen op de aanwezige risicobronnen in het gebied
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Uitwerking in het MER:
Zie de analyse van de uitwerking in de bijlage Conclusie is dat op dit aspect
voldoende uitwerking wordt gegeven aan de richtlijnen.

Toetsing:
De uitwerking in het MER voidoet aan de richtlijnen.

3.3 Watersysteem
Albrandswaard vroeg aandacht voor het watersysteem in bijzonder in re/atie met de
functles van bepaalde gebieden De commissie mer heert dat in haar
richtJijnenadvies opgepakt en uitwerking gegeven en dat a!s voigt geformuleerd:
"Het te realiseren watersysteem zal een belangrijke drager zijn voor de nieuwe functies
natuur en recreatie Werk de ambities en doelen uit ten aanzien van waterkwaliteit en
kwantiteit met het oog op het realiseren van een duurzaam watersysteem4 Besteed
daarbij aandacht aan opties en varianten voor wat betref! (natuurlijke vormen van)
peilbeheer, doorstroming en de (ecologische) verbinding met De Oude Maass"

Uitwerking in het MER
Zie de analyse van de uitwerking in de bijlage. Conclusie is dat op dit aspect aan de
richtlijnen wordt voidaan.

Toetsing:
De uitwerking in het MER voldoet aan de richtlijnen.

3.4: Agrarische bedrijvigheid en natuurwaarden
In de Albrandswaardse variant wordt gestreefd voor een deel van het gebied naar een
invulling waar natuur gecombineerd wordt met agrarische bedrijvigheid. Aandacht werd
gevraagd voor deze opzel en de afweging die straks rond het besluil. De commissie
me. r heert dat in haar richtlijnenadvies opgepakt en uitwerking gegeven en dal a/s
voigt geformuleerd:
"Voeg het criterium agrarische activiteiten toe aan het beoordelingskaderl
toetsingskader en geef aan wat de bijdrage van agrarische activiteiten kan zijn aan
natuur, recreatie, cuituurhistorie en landschap en geef een inschatting van de
verwachte economische haalbaarheid "

Uitwerking in hel MER
Na aanleiding van de excursie naar Zeeland is het zoeken naar een goede combinatie
van natuur en akkerbouw in een stroomversneiling gekomen Punt van aandacht is

oj. Zie bijlage 2 inspraakreacties nummer 23 van WateI'Schap Hollandse Delta waarin wordt gevraagd om de aanleg
van een 'zuivexingsmoeras'

S zie toelichting inspraakreacties 55 en 57
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hoe de ideeen, zoals nu besehreven in het MER in het bestemmingsplan kunnen

worden verankerd

Toetsing:
De uitwerking in het MER voldoet aan de riehtlijnen

35: Faseerbaarheid
In onze reaotie hebben wij aandaoht gevraagd voor de faseerbaarheid De oommissie
mer heeft dat in haar riohtlijnenadvies opgepakt en uitwerking gegeven en dat ais
voigt geformuleerd:
"Geef aan hoe de fasering van de aanleg van hoogwaardige natuur en reoreatie

verloopt. Geef aan of het mogelijk is de inriehting van het gebied in Mn keer te
realiseren Geef oak aan waar dat gezien de doelstellingen nodig is, Geef aan hoe er

kan worden ingespeeld op de veranderende vraag en behoefte naar reereatie. Geef
aan wat de fasering betekent voar de effeeten op het milieu"

Uitwerking In het MER:
Zie de analyse van de uitwerking in de bijlage, Conolusie is dat dit aspect in de
uitwerking van de richtlijnen wordt voldaan, Wei zal in relatie tot het bestemmingsplan

de initialiefnemer meer zieht moeten geven op de fasering die gehanteerd gaat worden
bij de realisatie van de plannen

Toetsing:
De uitwerking in het MER vo/doet aan de richtlijnen.

36 Begrenzing van p/angebied
Vanuit Albrandswaard zijn opmerkingen gemaakt over de begrenzing van de 600ha dit
in relatie tot de grotere opzet van Sijmons en het feit dat strikt vasthouden aan de PKB
begrenzing leidt tot vreemde reststukken. De oommissie m e.r, heef! dat in haar
riohtlijnenadvies opgepakt en uitwerking gegeven en dat als voigt geformuleerd:
"de begrenzing van de 600 heotare in relatie tot de daelstellingen van het project en
antwikke/ingen in de omgeving", de raad heef! daar aan toegevoegd del "Magelijke
wijzigingen ven de begrenzing betekenen niet dat het te realiseren gebied groter of
kleiner wordt. Uitgangspunt blijft de opgave van 600ha natuur- en recreatiegebied"

Uitwerking in het MER
Zie de analyse van de uitwerking in de bijlage Conelusie is dat de initiatiefnemer in

deze kwestie een vaor Albrandswaard gunstig besluit heeft genamen

Toetsing:
De uitwerking in het MER voldoet aan de richtlijnen.
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4: Toetsingskader
A/brandswaard heef! in de discussie rond de richtlijnen gevraagd om een

toetsingskader vooral te focussen op die aspecten die relevant kunnen ofzul/en zijn

voor de ultelndelijke bes/uitvorming De comm/ssie me.r. heef! dat in haar

richtlijnenadvies opgepakt en uitwerking gegeven en dat ais voigt geformuleerd

"Het beoordelingskader/toetsingskader heeft ais functie inzlchtelijk te maken hoe groot
de bijdrage is van elk van de alternatieven aan de verschillende doelen, waarbij
aangenomen wordt dal ze voldoen aan de randvoorwaarden
Werk het beoordelingskader/loelsingskader uit de slartnotitie verder uil zodal de
realisalie van projectdoelen en effecten toelsbaar zijn Actualiseer dit kader waar
relevant. Maak daarbij een onderscheid tussen criteria waarmee het doelbereik wordt,
en (milieu)effecten worden, gemeten Presenteer doelbereik en effecten in
afzonderlijke (deel)tabellen "

Uitwerking in het MER

In het MER is consequent onderscheid gemaakt in het bereiken van de vastgestelde
projectdoeien en de effectbeoordeling. Wei zal dlt punt in presentaties over het MER
bij de inspraak specifieke aandacht vergen

Toetsing:

De uilwerking in het MER voidoet aan de richllljnen.

5: Specifleke aandachtspunten
De gemeente Albrandswaard heeft aandacht gevraagd voor het recreat/ef

concentrat/epunt. De commissie m e.. r. heef! dat in haar richtlijnenadvies opgepakt en

a/s voigt geformuleerd "de haalbaarheld van het recreatief concentraliepunl in of nabij
het plangebied in relatie 101 de aanleg van hel Landschapspark"

Uitwerking in het MER:

Om in hel MER lets te kunnen zeggen over de onlwikkeling van een recreatief
concentratiepunt is het nodig dat duidelijk is welke effecten deze onlwikkeling heeft op
de omgeving, in het bijzonder ten aanzien van bezoekersslromen. Daarbij gaal hel
vooral om aantallen bezoekers en de verdeling van de bezoekersstroom in de lijd.
Omdal nlet duidelijk is om wat voor soort activiteit hel gaat valt er ook niets te zeggen
over bezoekersstromen en dus effeclen.

Toetsing.

In het MER is binnen de context van de beschikbare informatle aandacht besteed aan
het recreatieve concentratiepunt.
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Conclusie
Aan de raad kan worden voorgestelde he! MER aanvaardbaar Ie verklaren
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Bijlage Analyse uitwerking punten uit de richtlijnen

Bronnen:
1 Slartnolitie
2 Advies eommissie m,er
3, Aanvulling bij besluit van de raad van Albrandswaard over riehtlijnen

Werkwijze
Gewerkt is vanuit het advies van de eommissie m e,r en waar nodig zijn de
aanpassingen die staan in het raadsbesluil meegenomen, Daar waar de commissie
m,e,r, verwijst naar de startnotitie of over onderdelen van de startnolitie geen
opmerkingen maakt zijn die voorzover relevant tussengevoegd,
Focus bij hel loetsen ligt bij hel advies van de commissie m.e,r en de aanpassingen
die door hel raadsbesluit daarop zijn gemaakt.

Letop
De voetnoten die in het advies van de commissie m.e,r staan (en onderdeel zijn van
de riehtlijnen) zijn ten behoeve van de leesbaarheid weggelaten Voor de eorreele
interpretatie van de riehllijnen wordl verwezen naar de onderliggende stukken

2 Achtergrond en beslultvormlng

Nr Bran Omsehri"vina Verwerkino Oomerkino
1 2 2,1 Achtergrond en beleidskader Voldoet

De regia Rotterdam heeft een tekort
aan natuur en kwalilatief
hoogwaardige recreatiegebieden
dicht bij de stad, Tussen Rhoon en
de Oude Maas wordt daarom het
Landschapspark Buy1enland
aangelegd Onderbouw in het MER
(mede op basis van de informatie uit
het PKB-besluitl waarom voor deze
locatie is gekozen Om dit park aan
te kunnen leggen moet het
bestemmingsplan van de gemeente
Albrandswaard worden oe",ij?lgd.

2 2 2.2 Ambitie, doel en Voidoet
randvoorwaarden
De doelen van het Landschapspark
zijn uit het beleidskader PKB PMR
at te leiden, Om alternatieven te
kunnen ontwikkelen moeten deze
doelen nader worden ingevuld, Voer
een gebledsanalyse uit die de
huldloe en ootentieie waarden en . -_..--.. -----_._--_._~_._.-
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Nr Bran Omschriivina Verwerkinq Opmerk.ina
--

ruimlelijke kwaliteit van het
plangabled Inzlchlelljk maakt voor:
- het landschap
- de eultuurhislorie en

archeologie;
- de natuur;
- de bodem;
- hel woan- en leelmilieu. Werk

hiertoe een kansen-
Ibelemmeringen kaart uit voor
de aspeeten geluid (waaronder
stillegebleden), lueht en externe
veiligheid (mede in relatie tol de
buisleidingen in het gebied);

- het water.
3 2 Analyseer len behoeve van de Voldael Producten verbrede

reereatie apgave de vraag naar: landbouw karnen
- openlucht reereatie en 'groene: mlnder scherp aan

educatie en geel aan wat de bod
doelgroepen zijn;

- producten die de 'verbrede'

-''-'
landbauw kan bieden.

4 2 Gebruik deze analyses om de Gedaan Wei is het aspecl
ambities en In hel bijzonder de groende educalie
vertaling daalVan naar mager ingevuld
randvoorwaarden en doelstellingen
ap hel gebied van natuur en
recreatie (waarander oak groene
educalie) scherp te slellen. Uit de
analyses moet naar voren kamen
welke recreatleve magelijkheden
(bandbreedte blnnen
randvoorwaarden) het oebled heeft.

5 2 Maak inzlehlelijk welke Gedaan Is gebeurd mel de
natuurdoeltypen kunnen worden legenda van kaarten en
gerealiseerd. in deel A (hooldsluk 1)

en in deel B (bij
Naluur) is er een
anderbouwing
opgenamen.
Wei een aspecl dat
tljdens de
informatieavonden de
nodige aandaehl moel
krijgan

.._.
6A 2 en 23 Relatie met de amgevlng Valdaet Zie de besehouwing

3 De startnaMie gaat in op de over het reereatiel
samenhang en de relatias van het concentratiepunt in het
Landschansoark lolangebied) met aloemene deel __-J
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een aantal ontwikkelingen in de
omgeving. Besteed aanvullend ook
aandacht aan:
- de wens om de golfbaan uit te

breiden en het clubhuls te
verplaatsen;

- de inv/oed van het recrea/iet
concen/ratiepunt in ofnabif het
plangebied in relatie tot de
aanleg van het
Landschapsparn;

- de begrenzing van de 600
hectare in relalie tot de
doelstellingen van het project
en ontwikkelingen in de
omgeving;

- de ecologische verbinding met
de EHS en Natura 2000·gebied
de Oude Maas.

0

6B 3 Mogelijke wljzigingen van de Dit punt Is al De provincia heeft
begrenzing betekenen niet dal het eerder door de feilelijk haar opgave
te realiseren gabied grater of kleiner provincie jets vergroot waardoor
wordt. Het gaat am correcties die velWerkt in de 600ha binnen de
elders gecompenseerd moeten een nolitie opgave een logische
kunnen worden. Uitgangspunt blijft waarbij de begrenzing heeft
de opgave van 600ha natuur- en begrenzing gekregen.
recreatlegebied van de 600ha

is aangepast
(aansluiten op
Rhoonse Baan
en in oosthoek
laten
samenvallen
met grens met
gemeente
Barendrechl\

6C 3 Ten behoeve van de afweging len Is gebeurd in
aanzien van het verplaatsen van hat alternalief B+
clubhuis mede in beeld Ie brengen
wal de (milieu)effeclen zijn van een
gehele uitplaatsing van de golfbaan
naar een localie gelegen len
noorden van de 600ha

7A 2 Bestemmingplan Is ingevuld Relalie met omgeving
Kern van het PKB besiuit is de is een punt dat relatief
Beslissing van wezenlijk Belang zwak Is ingevuld,
(BwB) nummer 19, die in het enerzijds omdat de
bestemmingsplan wordt uitgewerkt. initiatiefnemer zich
Het plangebied is op basis hiervan vooral richt op de
ook afnebakend. Dil beteken! dal 600ha sea, anderzi'ds
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BwB 20, 21 en 22 buiten het omdat bevoegd gezag
plangebied vallen en daarmee zellook nag worstell
buiten de scope van dit praject Ze met de invulling van de
zijn eehter van belang voor het gebieden direct
realiseren van de deelstellingen van random de 600ha
het project, omdat ze mede zorgen
voor de bereikbaarheid van het
recreatiegebied. Geel aan hoe de
invullingen van deze BwB-en
mogelijk worden gemaakt. Met
name voar de verbinding tussen
IJsselmonde en Rotterdam moet bij
het antwerp en de inpassing
bijzondere aandacht worden
besteed aan de (sociale) veiligheid
en belevinq van deze verbindinq.

7B 2 In de startnotitie wordt aangegeven Minder sterk Vraag 01 het gegeven
dat het am een "gedetaiileerd ingevuld van een gedetailleerd
bestemmingsplan" gaal Geel aan bestemmingsplan niet
hoe gedetailleerd het plan wordt te veel als
uitgewerkt en werk het MER op een uitgangspunt is
vergelijkbaar detailniveau uil gehanteerd en niet als

mogelijk antwoord op
een MER proces.

8 2 Watertoets Voldoet
Doorloop da procedure voor de
watertoets en betrek deze inlormatie
bii het oostellen van het MER.

9 2 Flora- en Faunawet Voldoet
Geef aan of voor het voornemen
een onthefting op grand van artikel
75 van de Flora en Faunawet moet
worden aangevraagd. Indien dat is
vereist, motiveer dan in het MER op
grand waarvan wordt verandersteld
dat onthefting verleend zal worden
en voor welke soorten dat geldl
Geel in het MER aan welke
beschenmde planten- of diersoorten
voorkomen in 01 nabij hel
plangebied en of sprake kan zijn
van verstoring van beschermde
scorten.

10 2 Natuurbesehermingswet Voldoel
De startnomie geeft aan dat op
basis van onderzoek sr geen
significant negalieve gevolgen zijn
te verwaehten Op basis van dit
onderzoek kan de Commissie
meeaaan in deze conclusies. Neem _..._--_.._._---_.
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de Informatie uit dil onderzoek over
in het MER en actualiseer deze
informatle Geef op basis van deze
actuaiisatie aan of er een
vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet moet
worden aangevraagd voor dit
project, zo ja verwerk de informatle
hiervoor in het MER.

3 Voorgenomen activiteit en alternatieven

Nr Bron OmschriivinQ VerwerkinQ OpmerkinQ
1 2 3.1 Aigemeen Verwerkt

De voorgenomen activiteit is het
realiseren van 600 hectare natuur
en recrealie, De verschillende
ontwlkkelingen in het plan- en
studiegebled die mogelijk zijn
kunnen worden gezien als
bouwstenen voor de alternatieven
Werk de verschillende bouwstenen
In het MER uit en geef aan hoe hier
alternatieven uit worden
samenoesteld,

2A 2 32 Referentiesituatle en Voldoet Zie de opmerklng
nulalternatief hierover in het
Beschouw de referentie algemene stuk
(=nulalternatlef) als de huldige
situatie inclusief autonome
ontwlkkeling, Daarbij wordt
verondersteld dat er geen extra
impuls is om beleidsdoe/en vanuit
PMR en de regie te realiseren en
dat er dus geen 'Ingrljpen' door de
overheid p/aatsvindt. Beschouw in
de referentlesituatie de autonome
stedelijke ontwikkelingen in het
studiegebied, de toenemende druk
op het open gebled en de
ontwikkelingen in het plangebied
die hiermee samenhanoen

2B 2 Beschouw het nulalternalief zowel Is gebeurd
als referentiesituatie en als
volwaardig alternalief dat kan
worden getoetst op doelberelk Zo
kan worden nagegaan wat 'nlets
doen' voor het oebled beteken\.
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3 2 3.3 Albrandswaardse variant Is gebeurd

Werk de Albrandswaardse variant
als volwaardig alternatiel ui! Ook
deze variant moet valdoen aan de
doelstellingen en randvoorwaarden
die voortvloeien uit de_PKB.

4A 2 3.4 Bouwstenen voor alternatieven Is gebeurd
De modellen van de Rijksadviseur
voor het landschap vormen een
goed startpunt voor verdere
ontwikkeling van de alternatieven.
In de startnolilie worden de
doelstellingen openluchtrecreatie en
hoogwaardige natuur en de
elementen ontslulting en
parkeervoorzieningen toegelicht.
Werk deze in het MER ui! als
bouwstenen. Voeg daarnaast de
volgende bouwstenen toe:

4B 2 De goltbaan Is gebeurd
De eigenaar van de goltbaan heelt
gevraagd Ie onderzoeken 01 de
ui!breiding van de goltbaan mogelijk
is in het projectgebied Werk in hel
MER uil wat de invloed hiervan is
op de inrlchtingsmogelijkheden van
het gebied mel de hooldlunclie
hoogwaardige natuur met recreatiel
medegebruik. Betrek hierbij de
ontsluilingsmogelijkheden van het
Qebied en de goltbaan.

4C 2 Agrarische bedrijvigheid Voldoende Misschien explieieter
Het rapport 'Mogelijkheden voor aandacht besteden aan
agrarische bedrijvigheid bij de ontwlkkelingen rond
translormatie van Midden- akkerbouwreservaten
IJsselmonde' concludeert dal het en experiment dat in
continuersn van de huidige vorm Zeeland loopt
van agrarische bedrijvigheid niet Deel B geeft in hel
mogelijk is, maar ook dat er goede effectthema
mogelijkheden Iijken Ie zijn voor "agrarische
andere vormen. Bekijk daarom 01 aclivileilen" blj
binnen de randvoorwaarden van de verschillende
nieuwe hooldfuncties in het gebied aclivileilen mogelijke
er mogelijkheden ;zijn voar varmen invullingen aan van
van agrarische bedrijvigheld. agrarische activlteiten
Gebruik de benadering zoals
weergegeven in het rapport voor het
formuleren van concrete ooties.

40 2 Cultuurhislorie Voldoende Aile cultuurhislorische
Slem de nieuwe functies in het zaken kamen
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gebied al op de cultuurhistorische voldoende aan bod,
waarden en elementen. Zoek hlerbij maar er zou maar
naar kansen om deze waarden te gezegd kunnen worden
versterken. De Commissie adviseert over de potenties In de
de aanbevelingen uit het nieuwe situatie. Wat kun
Raaprapport 791 hiervoor te je bijvoorbeeld met de
gebruiken. monumentale

boerderijen en welke
luncties zou je ze
kunnen geven Zie ook
relatie met detailniveau
van bestemminasolan

4E 2 Natuur Voldoende Probeer iets meer te
In opdracht van de provincie zijn zeggen over het
serder een grool aantal (behoud) van de actuele
inrlehtingsconeepten uitgewerkt De natuurwaarden in het
daarbij gevolgde benadering heeft gebied
geleid tot bruikbare aanzetlen voor Kijk op welke wijze de
de invulling van natuur in de vraag naar
alternat!even Geel de streefbeelden nu is
uitgangspunten voor het ingevuld
on!wikkelen van hoogwaardige
natuur Bijvoorbeeld versterking van
de eeologisehe hooldstruetuur De
Cude Maas 01 behoud van actuele
natuurwaarden in het plangebied
Geef daarbij in de vorm van
streefbeelden een vlsie op het
on!wikkelen van hoogwaardige
natuur. Speeifieeer dat vervolgens
meer concreet in termen van
natuurdoelen, gewenste kwalitelt,
ecologische vereisten, en gewenste
arealen per deelaebied.

4F 2 Water Grotendeels In de verdere ul!werking
Het te real!seren watersysteem zal nog iets over de
een belangrijke drager zijn voor de invuliing van de
nieuwe functies natuur en recreatie. eeologische
Werk de ambitles en doelen uit ten waterverbinding met de
aanzien van waterkwaliteit en - Cude Maas (is het meer
kwantlteit met het oog op het dan een inlaat?)
realiseren van aen duurzaam
watersysteem. Besteed daarbij
aandacht aan opties en varianten
voor wat betreft (natuurlijke vormen
van) peilbeheer, doorstroming en de
(eeologlsche) verbindlng met De
Cude Maas.

4G 3 Interne (auto)verkeersontsluiting Is gebeurd
Beklik welke moaellikheden er zlin



------------
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om het doorgaande verkeer door
het gebied Ie weren met
handhaving van een goede

-,,--- .._~ bereikbaarheid voor de bewoners --
5 2 3.5 Meesl milieuvriendelijk Grotendeels Zeg in de presenlaties

alternatief (mma) iets maar over de
Werk een mma uil gerichl op een gevolgde Interpretatie
maximals invulling van natuur met van het grijze milieu
aandachl voor het grijze milieu (volgorde of priorltering)
zoals aanaeaeven in de startnolitie.

6A 2 36 Fasering van het voornemen Voldoende Maar wei mager wat
Geef aan hoe de fasering van de invulling belrelt Zal
aanleg van hoogwaardige natuur en zeker in relatie tot
recrealie verloopt Geef aan of het bestemmingsplan nog
mogelijk is de inrichling van het een issues worden (wat
gebied in een keer te realiseren wordt er binnen 10 jaar

.- cerealiseerd)
68 2 Geef ook aan waar dat gezien de Voldoende Zie hierboven

doelstellinaen nadia is.
6C 2 Geef aan hoe er kan worden Voldoende Zie hierboven

ingespeeld op de veranderende
vraag en behoelte naar recreatie.
Geef aan wal de faserlng belekent
voor de effecten 00 het milieu. . .~..-

4 Beoordelingskaderlloelslngskader

Nr Bran Omschriiving Verwerkina Oomerkina
1 2 Hel beoordelingskader/toelsingskader Voldoende

heelt als functie inzichlelijk Ie maken
hoe groot de bijdrage is van elk van de
alternatieven aan de verschillende
doeien, waarbij aangenomen wordl dal
ze valdoen aan de randvoorwaarden.
Werk het
beoordelingskader/toelsingskader uil
de slartnotilie verder uit zodat de
realisatie van projectdoelen en
effecten loetsbaar zijn. Actualiseer dil
kader waar relevant. Maak daarbij een
onderscheid tussen criteria waarmee
het doelbereik wordt, en
(milieu)effecten worden, gemelen.
Presenteer doelbereik en effecten in
afzonderliike (deel)labellen.

2 2 4.1 Agrarische activiteilen Gebeurd In loelichting zou
Voeg hel cr/ter/um agrar/sche beler aangegeven

---..- activite/ten loe aan hel moetsn worden wat
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beoordelingskaderl toetsingskader en de posilieve bijdrage
geel aan wat de bijdrage van kan zijn (naast de
agrarische activiteiten kan zijn aan beoordeling op
natuur, recreatie, cultuurhistorie en gebied van natuur
landschap en geel een inschaUing van etc).
de verwachte economische
haalbaarheid. ._.._--._-----

3 2 42 Natuur Gebeurd Kaarten staan in deel
De startnotitie geeft aan dat de e (onderdeel
gevolgen voar natuuf worden natuurinventarisatie)
gekwanlificeerd naar beschermde
soorten en gebieden. alsmede
ecologisehe relaties Geel in het MER
een beschrljving van die
natuurwaarden in het plangebied en de
verwaehte ontwikkelingen daarin met
de huidige situatie als startpunt Geef
op kaart de verspreiding van de
relevante soorten en biotopen weer,
De in de startnotitie genoemde
effectbeoordelingscriteria voer het
projectdoel natuur zijn een goed
uitgangspunt Maak bij het uitwerken
van de criteria en het opstellen van de
effeetbeschrijving voor natuur gebruik
van de beschikbare informatie over dil
gebied. De genoemde
aehtergrondstudies bevaUen duidelijk
uitgewerkte beoordelingseriteria en -
kaders die goed bruikbaar lijken maar
wellicht nog aangescherpt kunnen
worden.

4 1 Natuur Verwerkt Aandaeht voor dit
In zijn algemeenheid wordt er gekeken onderdeel in de
naar beschermde seortan, samenvatting (over
beschermde gebieden en ecologische de gevolgde
relaties. Ui! onderzoek van A1terra werkwijze en de
(Koolstra en OUburg, 2005) blijkt dat er conclusies) .
geen significante (negatieve) effecten
te verwaehlen zijn van de realisatie
van de 600 hectare natuur en
reerealiegebied op het
Habitatriehllijngebied Oude Maas In
het MER zal hier nog eens aandachl
aan worden besteed.
Extra aandacht verdient voorts de
manier waarop invulling is gegeven in
de alternatieven aan de doelstelling
van de PKB ten aanzien van de
Hoogwaardige natuur. Het advies van
de Riiksadviseur verwiist in dit verband
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naar het Programma van Eisen zoals
opgesteld door de ANWB en hel ZHL,
dil ken als vertrekpunl dienen. De
traditionele commerciele landbouw in
het gebied zal wijken voor recreatie en
natuur. De mogelijkheden voor de
realisatie van natuurakkers en de
gevolgen daarvan, worden onderzocht
in het MER.

5 2 43 Recreatie Zie6
Voig voor recreatie de werkwijze zoals
beschreven in de starlnotllie.

6 1 Recrealie Is gebeurd Goede toelichting
Recrealie is een hoofddoel voor de blijft nodig over de
inrichting van hel landschapspark Het achtergrond van de
gaat am openluchtrecreatrie en natuur keuze te gaan voor
mel recreatief medegebruik. In het opvangcapaciteit en
MER zal daarom aandachl moelen zijn niel voor de mogelijke
voar de mate waarin de toekomstige vraag naar recreatie.
inrichling van het gebied aan deze
doelen voldoet Onder andere de
opvangcapaciteit zal onderzocht
worden, maar oak de recreatieve
routes. Daarnaast is (onder andere
conform advies van de Rijksadviseur)
het evenwicht tussen natuur en
recreatie onderwem van studle. f-.

7A 2 4.4 Landschap en cultuurhistorie Gedaan
Beschrijf de opbouw van hel
landschap en ga daarbij in op de te
onderscheiden dragers van het
landschap, te weten aardkundige
opbouw, het verkavelingspalroon en
de vlsueel-ruimlelijke kenmerken,
zoals openheid
Beschrij! de effecten van de
alternatieven op hel landschap Geef
een beschrijving van de
landschappelijke en cultuurhislorische
waarden waar mogelijk effecten op
kunnen treden. Waardeer de
beschreven landschapstypen en
historisch waardevolle elementen
(zoals terpen en oude woongronden,
dijken, kreken en boerderijen) aan de
hand van de kenmerkendheid, de
zeldzaamheid, de gaafheid, de
vervangbaarheid en de samenhang.
Gebruik visualisaties om de effecten
00 hel landschao inzichlellk te maken.



vervolg pagina

Nr Bron Omschriivina VelWerkina Oomerkina
7B 2 Het gebied kent een aantal Voldoende Is bij de aiternatieven

aardkundige objecten met een hoge ontwikkeling
archeologische verwachtingswaarde meegenomen
Dit komt door de aanwezigheid van Belangrijk keuze rond
onder andere restgeulen, een bljvoorbeeld
aanwaspolder en een oude aanwaspolder toe ta
stroomgordei Geef aan op welke wijze Iichten
met deze waarden wordt omgegaan in
de planvorming en wat de gevolgen
ziin.

8A 2 4 5 Bodem en water Voldoende Voer het niveau van
Geef aan hoe het grondverzet wordt het MER voldoende
uitgevoerd. Beschrijf de effecten maar is weI een punt
hielVan. van aandacht bij het

inrichtingspian en de
wi'ze van realiseren.

8B 2 Toets de alternatieven aan de Gedaan
doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water. Het aspect water kan verder
voigens de beschrijving uit de
startnotltie worden uil~ewerkt. .- -_..•_--_..

80 2 Beschrijf de mogelijke Is gebeurd Gezien de aandacht
beinvloedingszone van voar dit ondelWerp
bodemverontreiniging en de mogelijke wordt hierover terecht
effecten daarvan op de te realiseren in deel A ook
doelen. aandachlaan

besteed Punt van
aandacht in verdere
informatievDorzienina

9A 2 4 6 Verkeer en vervoer Gedaan Zie oak studie van
Geef voor de verschillende GZH
alternatieven aan:
de verwachte omvang en de verdeling
van het aantal bezoekers op de
piekdagen en andere dagen, met een
inschaWng van de waarschijnlijke
herkomst van de bezoekers;

9B wat de verwachte vervoerskeuze van Voldoende Voor het MER, maar
bezoekers is: geef aan welke zou in de uitwerking
mogelijkheden er zijn voor extra aandacht
milieuvriendelijk vervoer en hoe het moeten krijgen (bij
gebruik van milieuvriendelijke het inrichtingsplan)
velVoerswijzen kan worden

9C '----- "g"stimuleerd;
de benodigde parkeercapaciteit op de Gebeurd
verschillende dagen en de locaties
_2§_?_ry9_~r;

9D de aangeboden parkeercapaciteil. Gebeurd Zie oak studie van
Onderbouw de capaciteit per locatie, GZH

------- ._-- _best~<:1..d_?"rt!ij aandacht aan de te
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verwaehten grote variaties in het aantal
bezoekers (zie hiervoor genoemde
punt) en hoe met parkeren wordt
omgegaan op (piek)momenten dat de
capaciteit van de geboden
parkeervoorzieningen niet voidoende
is;

9E de verkeersintensiteiten op de Gebeurd
toegangswegen en de consequenties
voor de verkeersveiligheid en de
verkeersafwikkeling. 6eschouw hiertoe
het gebruik van de ontsluitende wegen
in relalie tot hun functie en
vormaevina; -------

9F de wijze waarop de veiligheid voor Komt aan de
fjetsers, voetgangers en andere orde
gebruikers van wegen en paden wordt
gewaarborgd, besteed hierbij ook
aandaeht aan de interaelie met het
autoverkeer in het gebied (bijvoorbeeld
van en naar woningen en de golfbaan
en het doorgaande verkeer op de
Essendi'k\.

10 2 In Landsehapspark Buytenland zal Voldoende Voldoende voor het
gezlen het beoogde gebruik van het MER, maar zal bij het
gebied relatief weinig infrastructuur inrichtingsplan en de
voor autoverkeer zijn. Voor de nadere detaillering
bereikbaarheid voor hulpdiensten is dit van de
een nadee!. Geef in het MER aan op verkeerscirculatie in
welke wijze de bereikbaarheid voor het gebled aandacht
hulpdiensten zal worden moeten krijgen
georganiseerd. Leg hierbij, waar
mogelijk, een relalie met het aspect
externe veiliQheid.

11A 2 47 Geiuid Gedaan Voor het MER
Ga na of er in het kader van het voldoende. Bij het
voornemen sprake is van activiteiten inrichtingsplan ook
met een (verandering van de) aandaeht voor de
geluidbelasting waar de (gewijzigde) geluidsproduclie van
WeI geluidhinder betrekking op heeft. bepaalde
Indien dit het geval is dient de (reereatieve)
geluidbelasling over de dag, avond en activiteiten
nachtperiode Ie worden beschouwd.

116 2 Geef aan in welke mate de activiteiten Voldoende Zie opmerking bij 11A
In het Landschapspark geluidhinder
(binnen en buiten het park) kunnen
veroorzaken en besteed aandaeht aan
de invloed van de geluidhinder op de
recrea1ieve kwaJiteit en
QebruiksmoQ'!llikheden, . .._---_._- - -----._---_.
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11C 2 Besleed oak aandachl aan de vraag Voldoende Er worden knelpunlen

hoe de naluurwaarden in hel gebied genoemd, bij de
worden be'invloed door geluid, Leg uitwerking
hierbij een relatle met de inrichling van (beslemmingsplan)
hel gebied (de iocalie van zalaandachlgegeven
natuurwaarden versus de moeten worden aan
geluidbronnen) Beschrijf in geval van evenluele
knelpunlen op welke wijze de maalregelen en/of
geluidemissie kan worden beperkt hogere grenswaarde

procedure, Effeclen
op natuur zijn
getoetst via de
geluidemissies
wegen

11D 2 Geef aan wat de meerwaarde van aen Grolendeels Gezegd wordl dal
alschermende voorziening langs de een geluidsscherm
A15 voor hel gebied zou kunnen zijn langs de A15 Ie ver
en hoe daze voorziening zich qua weg is om
vermindering van geluidbelasting schermwerking te
verhoudl lot de aanpassingen in hel veroorzaken,
gebied. Misschien is maar

verduideiijking hier op
zijn plaats (lijdens

__ Jnform§l~~vonden?).
12A 2 4.8 Luchl Gevolgd

Voig voor hel onderzoek naar de
luchlkwalileil een tweelraps
benadering Ga eersl na of er sprake
zou kunnen zijn van benadering van
de grenswaarden voor N02 en PM10 of
overschrijding daaIVan Beschouw
hierbij de achlergrondconcenlralie en
de invloed van verkeersstromen
(inciusief A15) en over/ge activiteilen in
en rand het gebled Ga oak na of het
voornemen laidt tot toename van
concenlralies ten opzichte van de
referenliesitualie en op welke plaalsen
dil dan het Qeval is.

12B 2 "opmerking commissie bij problemen" Niet van

m- toeoassino
2 Opgemerkl kan worden dal in de regel Voldoet Is ook expliciet

de grenswaarden voor de overige opgenomen in de
sloffen genoemd in de Wet samenvatting
milieubeheer (Iuchtkwalileitseisen) niet
zullen worden overschreden. Gezien
jurisprudentie is hel raadzaam dan
tach de concentralies van deze sloffen
en de toetsing daaIVan aan de
grenswaarden 00 te nemen in het
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Nr Bron Omschriivina VerwerkinSL Oomerkina
MER.

120 2 Voig de in ontwikkeling zijnde wet- en Voldoet Is oak expliciet
regelgeving op dit gebied intensief, opgenomen in de
omdat in de periode tot aan de samenvatting
besluitvorming de kans reeel is dat
wijzigingen van kracht worden. Twee
aandachtspunten hierbij zijn:

- de vaststelling door Europese
Unie op afzienbare termijn
van grens- dan wei
slreefwaarden voor PM2,5;

- de mogelijke besluitvorming
omtrent derogatle, waardoor
de grenswaarden voor NO'
enlof PM'o iater van kracht
worden.

5 Ovenge onderdelen

Bran OmschriivinQ
-

Verwerk'lii'Q OpmerkinQNr
1 2 5.1 Leemten in milieu-Informatie Grotendeels Misschien

Het MER moet aangeven over weike verstandig om in
milieuaspecten geen informalie kan aile gevallen de drie
worden opgenomen vanwege gebrek genoemde punten
aan gegevens, Deze inventarisatie expliciet op te
moet worden toegespitst op die nemen.
milieuaspecten, die (vermoedelijk) in
verdere besluitvorming een belangrijke
rol spelen, zodat kan worden
beoordeeld wat de consequenties
moeten zijn van het gebrek aan milieu-
informatie. Beschrijf:
- welke onzekerheden zijn blijven

bestaan en wat hiervan de reden
is;

- in hoeverre op korte termijn zou
kunnen worden voorzien in de
leemten in informatie;

- hoe ernstig leemten en
onzekerheden zijn voor het te
nemen besluit.

2 2 5.2 Evalualieprogramma Voldoende Explicieter proberen
Bij vaststelllng van het te maken welke
bestemmingsplan moet worden zaken voar de
aangegeven op weike wijze en op toekomst echt in de
welke termijn aen evaluatieonderzoek gaten moeten
verricht zal worden am de voorspelde worden gehouden
effecten met de daadwerkeli'k Kan oak mede als-...~_ ..~.__.
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optredende effecten te kunnen reactie op de
vergetijken en zo nodig aanvullende komende Inspraak.
mitigerende maatregelen te treffen. Hel
verdlent aanbeveling, dat In het MER al
een aanzet tot een programma voar dit
onderzoek wordl gegeven, omdat er
een sterke koppeling bestaat tussen
onzekerheden in de gebrulkte
voorspellingsmethoden, de
geconstateerde leemten in kennls en
het te verrichten evaluatieonderzoek.

3 2 5.3 Samenvatling van het MER Is gebeurd Deel A en
De samenvatling is het deel van het samenvatting van
MER dat vooral wordt gelezen door deelA
besluitvormers en insprekers. Daarom
verdient dit onderdeel bijzondere
aandacht
De samenvatting moet als zelfstandig
document leesbaar zijn en een goede
afsplegeling zIjn van de inhoud van het
MER.

Hoofdpunlen van de advles

Nr Bran Qmschriivina -----------_._-------- .Verwerkina Qomerkina
1A 2 De Commissie beschouwt de volgende Gebeurd De gebiedsanalyse

punten als essenti~le Informalie in het slaat voorai in het
milieueffeclrapport (MER). Dat wi! onlwerpboek
zeggen dat het MER onvoldoende
basis bledt voor hel meewegen van het
milieubelang in de besluitvorming, als
de volgende informalie onlbreekt:
Een gebiedsanalyse van de kwaliteiten
en waarden van hel plangebied mel
aandachl voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie, recreatie,
natuur, bodem, waler en landbouw.

1B 2 Een concrete invulling van de Is gebeurd Zie hiervoor voaral
randvoorwaarden en doelen voor het deel C Onlwerpboek
realiseren van hoogwaardige natuur en Landschapspark
openluchtrecrealie, op basis van deze Buyteniand
gebiedsanalyse en het beleidskader
Geef inzichl in de bandbreedte van de
inrlchtingsmogelijkheden van het
olanaebied.

1C 2 Een toelslngskader dat mede Is gebeurd
gebaseerd is op de analyse van het
gebled en de doelen uit de
Planologische Kernbeslissina Proiect
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Mainport Rotterdam De alternatieven
moeten aan dit kader worden getoetst
op doelbereik en effecten.

•••__.".0•."__ -

10 2 Een samenvatting van het MER, Is gebeurd Samenvatting is
waarin de belangrijkste informatie voor feitelijk en
de besluitvorminQ is OPQenomen. inf"rmatlef




