
 

 

Ontwikkelingen woningbouw en  
voorzieningen Hoofddorp-Zuid 
Advies voor aanvullende richtlijnen voor het  
milieueffectrapport   

12 augustus 2010  /  rapportnummer 2315-61 



 

 

  



 

 

Advies voor aanvullende richtlijnen voor het MER 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer 
is een bestemmingsplanprocedure gestart voor de nieuwe woonwijk Toolenburg Zuid 
in Hoofddorp en heeft het voornemen Sportpark Toolenburg en de Zuidrand Hoofd-
dorp te ontwikkelen. Voor het bestemmingsplan wordt een procedure voor de milieu-
effectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van Haarlemmermeer is be-
voegd gezag. 
 
Op 28 oktober 2009 heeft de Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’)1 een 
advies uitgebracht voor de richtlijnen voor het milieueffectrapport ‘Ontwikkelingen 
woningbouw en voorzieningen Hoofddorp-Zuid’.  
 
Op 21 juni 2010 heeft de Commissie een aanvullende startnotitie voor dit project ont-
vangen. Deze aanvulling gaat over de uitbreiding van het plangebied met een locatie in 
het toekomstige Park van de 21e eeuw voor de verplaatsing van het honkbalcomplex 
van ‘de Pioniers’. De Commissie is verzocht advies uit te brengen over de aanvullende 
startnotitie.  
 
De Commissie bouwt in dit advies voort op de aanvullende startnotitie. Dat wil zeggen 
dat niet wordt ingegaan op de punten die naar de mening van de Commissie in de 
startnotitie voldoende aan de orde komen. Verder is dit advies aanvullend op het reeds 
uitgebrachte richtlijnenadvies van 28 oktober 2009.    
 
De Commissie adviseert voor het te verplaatsen honkbalcomplex in het MER inzicht te 
geven in:  

• het aantal bezoekers dat per jaar wordt verwacht; 
• de verdeling en spreiding van het aantal bezoekers per jaar; 
• het gemiddeld aantal bezoeken per dag en de verdeling van de bezoeken over 

de dag; 
• de gelijktijdigheid met andere bezoekersstromen (Huis van de Sport, reguliere 

verplaatsingen). 
 

Geef op basis hiervan aan:  
• een onderbouwing van de benodigde ruimte voor parkeren en de te verwach-

ten parkeerdruk op maatgevende dagen, mede in relatie tot het aantal en de 
omvang van evenementen; 

• de mogelijkheden en de toekomstige rol van het openbaar vervoer en mobili-
teitsmanagement bij activiteiten en evenementen. 

 

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, 
zie bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook 
te vinden via commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 



 

 

 
 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens richtlijnenfase besluit-m.e.r. 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Haarlemmermeer 
 
Besluit: Vaststellen bestemmingsplan voor de woonwijk Toolenburg Zuid 
 
Categorie Besluit m.e.r.: C11.1 
 
Activiteit: Ontwikkeling van woningbouw en voorzieningen 
 
Bijzonderheden: 
Er is een aanvulling gemaakt op de startnotitie ontwikkeling woningbouw en voorzie-
ningen Hoofddorp-Zuid. De Commissie is verzocht advies uit te brengen over deze 
aanvulling.   
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in Hoofddorpse Courant (InforMeer) van 20 augustus 
2009 
ter inzage legging startnotitie: 21 augustus t/m 18 september 2009 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 21 augustus 2009 
richtlijnenadvies uitgebracht: 28 oktober 2009 
bekendmaking aanvulling startnotitie in de Staatscourant  van 17 juni 2010 
ter inzage legging aanvullende startnotitie: 18 juni t/m 16 juli 2010 
aanvullend richtlijnenadvies uitgebracht: 12 augustus 2010  
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundi-
gen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij dit 
project is als volgt: 
 
drs. ir. B.A.H.V. Brorens 
ing. J.A. Janse  
ir. I. Spapé 
dhr. D. Spel (secretaris) 
dhr. drs. L.H.J. Verheijen (voozitter) 
 
Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau: 
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld 
dienen te worden in het MER en met welke diepgang. De Commissie neemt hierbij de 
hierna genoemde informatie die van het bevoegde gezag is ontvangen, als uitgangs-
punt. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl  
op de pagina Commissie m.e.r.  



 

 

 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• aanvullende startnotitie milieueffectrapportage ontwikkelingen woningbouw en 

voorzieningen Hoofddorp-Zuid, 2 juni 2010. 
 
De Commissie heeft op de aanvullende startnotitie geen zienswijzen of adviezen via 
bevoegd gezag ontvangen.  



 

 

 
 



 

 

 

 
 

Advies voor de aanvullende richtlijnen Ontwikkelingen  
woningbouw en voorzieningen Hoofddorp-Zuid 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer 
is een bestemmingsplanprocedure gestart voor de nieuwe woonwijk Toolenburg 
Zuid in Hoofddorp en wil Sportpark Toolenburg en de Zuidrand Hoofddorp ont-
wikkelen. Hiervoor wordt een procedure voor de milieueffectrapportage doorlo-
pen. Vanwege de uitbreiding van het plangebied voor de verplaatsing van het 
honkbalcomplex van ‘de Pioniers’ is een aanvullende startnotitie uitgebracht. De 
gemeenteraad van Haarlemmermeer is bevoegd gezag.  
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