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1. ADVIES VOOR UITWERKING PLAN-MER GOUWEKNOOP 
De gemeenten Moordrecht en Waddinxveen willen een bestemmingsplan op-
stellen voor de realisatie van de ontwikkelingen in het gebied Gouweknoop. 
De Gouweknoop maakt deel uit van het project Zuidplaspolder waarvoor eer-
der een Interregionale Structuurvisie (ISV) is opgesteld. Dit nieuwe bestem-
mingsplan vormt samen met een aantal andere nieuwe bestemmingsplannen 
in de Zuidplaspolder een nadere uitwerking van het ISV. De gemeenten heb-
ben ervoor gekozen om vrijwillig een plan-milieueffectrapportage procedure 
(plan-m.e.r.) te doorlopen. Achtergrond van deze keuze is de samenhang en 
afstemming met de andere bestemmingsplanprocedures in de Zuidplaspolder. 
De initiatiefnemers van dit plan zijn de colleges van B&W van Moordrecht en 
Waddinxveen, de gemeenteraden zijn bevoegd gezag.1 
 
De Commissie bouwt in haar advies voort op de notitie Reikwijdte en detailni-
veau voor het bestemmingsplan Gouweknoop. In dit advies wordt daarom niet 
ingegaan op punten die naar de mening van de Commissie in deze notitie al 
voldoende aan de orde komen. 
 
Samenhang met andere projecten in de Zuidplaspolder 
Het deelgebied Gouweknoop is onderdeel van de totale ontwikkeling in de 
Zuidplaspolder. In dit gebied wordt een deel van de infrastructuur, de wo-
ningbouwopgave, de ecologische hoofdstructuur en de watersysteem opgave 
(waterberging) gerealiseerd. Daarmee heeft het plan Gouweknoop direct een 
relatie met de (m.e.r.-plichtige) projecten ‘Infrastructuur Zuidplaspolder’, ‘Ro-
de Waterparel’ en ‘Zuidplaspolder West’ (beide woningbouwprojecten). De ef-
fecten van de infrastructuur in de Gouweknoop (met name de effecten van de  
Moordrechtboog) worden onderzocht in het Milieueffectrapport (MER) Infra-
structuur. De woningbouwopgave in de Gouweknoop is onderdeel van de to-
tale woningbouwopgave van de Zuidplaspolder en grenst aan de westzijde van 
het gebied aan het deelgebied Rode Waterparel. De overige onderdelen in het 
bestemmingsplan zijn met name conserverend en niet m.e.r.-plichtig of gaan 
over de inpassing van groen en water. Deze aspecten zullen ook in het MER 
Infrastructuur worden onderzocht. 
 
Hoofdpunten van het advies  
Gezien de samenhang met de lopende m.e.r.-procedures in de Zuidplaspolder 
en het gegeven dat de bestemmingsplanwijziging van de Gouweknoop op zich-
zelf niet (plan-)m.e.r.-plichtig is adviseert de Commissie om: 
• bij de besluitvorming over de inpassing van nieuwe regionale infrastruc-

tuur en de Moordrechtboog in het gebied Gouweknoop de informatie hier-
over uit het MER Infrastructuur Zuidplaspolder2 te gebruiken. Neem bij 
de besluitvorming ook de informatie over de ecologische hoofdstructuur 
en het watersysteem mee die in dit MER in groter verband van de Zuid-
plaspolder zullen worden bekeken; 

• het onderzoek naar de milieueffecten van de woningopgave mee te nemen 
in het MER voor de Rode Waterparel3. Hiermee zal de woningbouwopgave 
voor de Zuidplaspolder zoveel mogelijk in zijn totaliteit worden bekeken. 

                                              

1  Voor gegevens over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie en de werkgroepsamenstelling, zie bijlage 1. 
2  De gemeente Moordrecht heeft aangegeven dat het MER Infrastructuur in het voorjaar van 2009 ter visie zal 

liggen. 
3  De gemeente Moordrecht heeft aangegeven dat het ontwerp bestemmingsplan van de Rode Waterparel begin 

februari 2009 ter visie zal liggen. 
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Gebruik deze informatie bij de besluitvorming over het bestemmingsplan 
Gouweknoop. 

 
Milieueffecten op inrichtingsniveau van de Gouweknoop 
De Commissie constateert dat bij de verdere inrichting van de Gouweknoop 
nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de inpassing van de infra-
structuur, de effecten van lucht en geluid, de inpassing van de ecologische 
(hoofd-)structuur en de inrichting van het watersysteem. De Commissie advi-
seert om hier bij de verdere uitwerking van met name de woningbouwplannen 
ook expliciet aandacht aan te besteden.  
 



 

 

  

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

 
Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Moordrecht en college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Waddinxveen 
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van de gemeente Moordrecht (coördinerend) en 
gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen 
 
Besluit: bestemmingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: niet van toepassing 
 
Activiteit: uitwerking van voorgenomen programma voor wonen, werken, 
voorzieningen, infrastructuur, groen, water, recreatie en energie  
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvan-
gen.  
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in de Staatscourant d.d. 5 november 2008  
advies aanvraag: 4 november 2008 
ter inzage legging: 6 november t/m 4 december 2008 
advies reikwijdte en detailniveau: 14 januari 2009 
 
Werkwijze Commissie bij richtlijnenadvies/advies reikwijdte en detailni-
veau: 
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening 
behandeld dienen te worden in het MER en met welke diepgang. De Commis-
sie neemt hierbij de startnotitie als uitgangspunt 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt:   
ing. E.H.A. de Beer 
drs.ir. B.A.H.V. Brorens 
drs. R.J. van Kerkhoff 
ing. P.A. Kroeze 
drs. R. Meeuwsen (secretaris) 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 
Bestemmingsplan “Gouweknoop” 

De gemeenten Moordrecht en Waddinxveen willen een bestemmings-
plan opstellen voor de realisatie van de ontwikkelingen in het gebied 
Gouweknoop. De Gouweknoop maakt deel uit van het project Zuidplas-
polder waarvoor eerder een Interregionale Structuurvisie (ISV) is 
opgesteld. De gemeenten hebben ervoor gekozen om vrijwillig een 
plan-milieueffectrapportage procedure (plan-m.e.r.) te doorlopen. De 
initiatiefnemers van dit plan zijn de colleges van B&W van Moordrecht 
en Waddinxveen, de gemeenteraden zijn bevoegd gezag. Dit advies 
van de Commissie voor de milieueffectrapportage gaat in op de verdere 
uitwerking van het milieueffectrapport voor de Gouweknoop.  
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