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BIJLAGE

Tekstmateriaal

Dit is een online bijlage bij het proefschrift:

Geest, I.M. van der (2015). Argumentatie voor een keuze: Een pragma-dialectische analyse van 

gemotiveerde keuzes in overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige projecten (Dissertatie Universi-

teit van Amsterdam). 

In deze studie is een analysestructuur ontwikkeld die als leidraad kan dienen bij de analyse 

van argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten waarvoor een milieueffectrappor-

tage (m.e.r.) is uitgevoerd. De toepassing van de analysestructuur wordt in de studie geïllus-

treerd aan de hand van voorbeelden die afkomstig zijn uit een aantal overheidsbesluiten over 

m.e.r.-plichtige projecten. De geanalyseerde besluiten zijn openbare documenten. Om het 

tekstmateriaal gemakkelijker toegankelijk te maken, zijn de geanalyseerde tekstfragmenten 

opgenomen in deze bijlage (te raadplegen via de website van de Universiteit van Amsterdam: 

http://dare.uva.nl/home).
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De geanalyseerde besluiten

Voor de studie zijn overheidsbesluiten over zeven m.e.r.-plichtige projecten geanalyseerd. De 

tekstfragmenten die in de studie worden behandeld, zijn afkomstig uit de volgende besluiten: 

1 Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid:

 – Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 1. Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid gedeelte 

Venlo-Sint Joost en Bijlage 1 en 2. ’s-Gravenhage: Sdu.

 – Kamerstukken II, 1994-1995, 23 772, nr. 6. Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid gedeelte 

Venlo-Sint Joost en Bijlage 1. ’s-Gravenhage: Sdu.

2 Tracévaststelling rijksweg 58:

 – Minister van Verkeer en Waterstaat (1991, 5 december). Brief aan de Tweede Kamer, 

betreffende Tracénota/MER RW 58, gedeelte Schoondijke-Sluis (HW/IWO 110125).

3 PKB HSL-Zuid:

 – Kamerstukken II, 1995-1996, 22 026, 17. Nederlands deel van een hogesnelheidsspoor-

verbinding Amsterdam-Brussel-Parijs. Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid: Deel 3: 

Kabinets standpunt en Nota van Toelichting. ’s-Gravenhage: Sdu.

4 Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem:

 – Provincie Gelderland (1990). Beschikking d.d. 26 juni 1990, NR. MW89.6427-MW2119 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland: Afvalstoffenwetvergunning.

5 Streekplanuitwerking IBF:

 – Provincie Friesland (1995, 4 oktober). Streekplanuitwerking Internationaal Bedrijven-

park Friesland.

6 Bestemmingsplan windmolenpark Eemshaven:

 – Gemeente Eemsmond (1994, juni). Ontwerp-bestemmingsplan Windmolenpark-Eems-

mond: Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied-Noord (Eemshaven). Haren: 

Grontmij Advies en Techniek.

7 Streekplanherziening woningbouw Zaanstad:

 – Provincie Noord-Holland (1994, 21 maart). Streekplan Amsterdam-

Noordzeekanaalgebied:Partiële herziening woningbouw Zaanstad (ANZKG 21-03-

1994). Vastgesteld door Provinciale Staten dd. 21 maart 1994.

De passages uit deze besluiten die in de studie aan de orde komen, worden hierna weergegeven.
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1. Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid, 1994 
en 1995

Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid, 21 juni 1994 

[Bron: Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 1. Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid gedeelte 

Venlo-Sint Joost en Bijlage 1 en 2. ’s-Gravenhage: Sdu.]

23772 Tracévaststelling Rijksweg 73 gedeelte Venlo-Sint Joost

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 21 juni 1994

Hierbij deel ik u mede dat ik een besluit op hoofdlijnen heb genomen ten aanzien van rijksweg 

73, gedeelte Venlo-Sint Joost. Dit houdt in de aanleg van een autosnelweg op de oost-oever van 

de Maas met lokale maatregelen op de west-oever (zie bijlage 1)1. De planologische inpassing 

zal dienovereenkomstig moeten plaatsvinden. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden dat wil 

zeggen dat wordt aangevangen met de realisatie van een enkelbaans autoweg en het treffen van 

lokale maatregelen op de west-oever. Hierbij worden ergste knelpunten het eerst weggenomen. 

De autoweg zal voor 2004 gereed komen. De uitbouw tot autosnelweg zal daarna volgen. De 

kunstwerken en planologische reserveringen zullen uiteraard vanaf het begin worden afgestemd 

op de uitbouw tot autosnelweg.

Het onderhavige besluit op hoofdlijnen is mede gebaseerd op mondeling overleg dat ik heb 

gevoerd met het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI). Voor de overwegingen verwijs ik 

naar bijlage 2.1

Nadere uitwerking van dit besluit, waaronder de fasering en de lokale maatregelen op de 

andere oever, zal nog plaatsvinden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het nog beschik-

baar te komen Rapport van bevindingen van het OVI. Ik zal u nader informeren over het uitge-

werkte tracé-besluit.

Ik zal Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg en de betreffende gemeentebesturen 

van mijn besluit op hoofdlijnen in kennis stellen. De overige gemeentebesturen in de regio, die 

betrokken zijn bij deze wegverbetering, zal ik eveneens hiervan in kennis stellen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

1 Ter inzage gelegd bij de Afdeling Parlementaire Documentatie.
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[Bijlage 1 bij het besluit]

[Figuur overgenomen van Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 1, Bijlage 1.]
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[Bijlage 2 bij het besluit]

[De nummering van alinea’s/alineablokken (met Romeinse cijfers) in Bijlage 2 is door mij aangebracht.]

p. 1 Bijlage 2

Overwegingen bij de vaststelling van het tracé van rijksweg 73-Zuid, gedeelte Venlo en St. Joost

I Inleiding

Met betrekking tot Rijksweg 73-Zuid tussen Venlo (aansluiting op rijksweg 67) en St Joost 

(aansluiting op rijksweg 2) is in het afgelopen jaar een tracé/MER-studie verricht. De resultaten 

van die studie zijn neergelegd in een omvangrijk document, de projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid 

(kortweg de (projectnota) genoemd.

II Voorgeschiedenis

Aan de tracé/MER studie zijn in het verleden reeds 3 studies vooraf gegaan. Eind jaren zeventig 

verscheen de studie “nota rijksweg 73, de ruggegraat van Limburg”. Op basis daarvan stelde de 

toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in 1982 een tracé voor het noordelijke gedeelte 

van rijksweg 73 vast; rijksweg 73-Noord, tussen Boxmeer, Venray en Venlo. Daarbij werd gelijk-

tijdig beslist dat voor rijksweg 73-Zuid, gelet op de kwetsbaarheid van het tussen Venlo en St.Joost 

te doorsnijden gebied twee aanvullende studies moesten worden verricht. Eind 1983 verschenen 

de “Aanvullende nota rijksweg 73” en de “Notitie nadere uitwerking Lateraalkanaaltracé”.

In 1985 werd door mijn voorgangster op grond van deze twee aanvullende studies een tracé voor 

rijksweg 73-Zuid op de oostoever van de Maas vastgesteld, uit te voeren als autosnelweg. Uniek 

in deze is, dat de Tweede Kamer de minister over dat besluit ter verantwoording riep. Uiteindelijk 

bleef het tracébesluit van 1985 met betrekking tot rijksweg 73-Zuid overeind.

III Nieuwe studie, tracé-/m.e.r.-procedure

Op grond van de Europese Richtlijn over milieueffectbeoordeling heb ik, gehoord de advisering 

door de landsadvocaat het tracébesluit van 1985 in 1992 ingetrokken. Voor een nieuw besluit 

moet een Milieu-effectrapport (MER) worden opgesteld en vervolgens een procedure worden 

doorlopen waarin het MER en de mogelijke tracés gezamenlijk zouden worden behandeld. Ik heb 

daarbij gekozen voor een tracé-/MER-studie en niet voor een bestemmingsplan-MER. […]

In het kader van de besluitvormingsprocedure is het resultaat van de tracé-/MER-studie vastge-

legd in de in december 1993 gereed gekomen projectnota/MER rijksweg 73-Zuid.

Deze nota heeft ter inzage gelegen en heeft 225 schriftelijke reacties opgeleverd.

Verschil oude en nieuwe studie

[…]
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p. 2

IV Doelstellingen

In de Projectnota/MER zijn de volgende doelstellingen onderscheiden:

Met betrekking tot de leefbaarheid dienen de verkeersveiligheid te worden, de sociale barrière-

werking te worden verkleind, de geluidshinder te worden teruggedrongen, de luchtkwaliteit te 

worden verbeterd en de versnippering van natuur en landschap te worden tegen gegaan.

Met betrekking tot de bereikbaarheid dienen de doorstroming van het verkeer te worden bevor-

derd en het reistijdverlies te worden verminderd. Dit is ondermeer te bereiken door het scheiden 

van de verkeerssoorten (fietsers, landbouw- en bouwverkeer, auto- en busverkeer), het aanleggen 

van een optimale weginfrastructuur en het beheersen van de groei van de mobiliteit.

Met betrekking tot de economische mogelijkheden dient filevorming te worden voorkomen; het 

daaruit voortvloeiende tijdverlies leidt tot vermindering van produktiviteit hetgeen geld kost. 

Bovendien heeft dit een negatieve invloed op het vestigingsklimaat.

V De probleemanalyse

 Om tot een heldere doelstelling voor het opstellen van de projectnota/MER RW 73-Zuid te komen 

is een analyse uitgevoerd van de problemen die in de situatie van 1990 bestonden, alsmede van 

de problemen die in 2010 zullen optreden in het geval er geen maatregelen (zoals uitgewerkt in 

de alternatieven B tot en met D) worden getroffen.

Hierbij is rekening gehouden met de effecten van de beleidsmaatregelen als aangegeven in het 

SVV-II, het Nationaal Milieubeleidsplan Plus en andere op rijksniveau relevante beleidsstukken.

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer II is vertaald naar de regio; dit heeft geleid tot het zicht-

baar worden van de lokale knelpunten.

VI Uit de probleemanalyse blijkt dat in het studiegebied op het gebied van verkeer en vervoer grote 

problemen ontstaan door ondermeer de toename van het verkeer, de verkeersonveiligheid, de 

geluidshinder, de luchtverontreiniging en de sociale barrière-werking (leefbaarheid).

Dit heeft grote negatieve effecten op het woon- en leefmilieu. 

Bovendien stagneert hierdoor de verkeersafwikkeling op de oude rijkswegen aan weerszijden van 

de Maas, waardoor de bereikbaarheid nog verder zal afnemen.

Daarnaast krijgt de regionale economie te maken met reistijdverliezen, die van invloed zijn op het 

vestigingsklimaat.

Deze knelpunten worden met betrekking tot de leefbaarheid in belangrijke mate veroorzaakt 

door de grote hoeveelheid vrachtauto’s op het huidige wegennet. De Napoleonsweg, gelegen op 

de westoever is hiervoor de belangrijkste route. Opgemerkt moet worden dat uit het voor deze 

studie toegepaste verkeers- en vervoersmodel blijkt dat veel vrachtverkeer gebonden is aan de 

westoever en door de aanleg van een auto(snel)weg op de oostoever niet van route zal verande-

ren.
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p. 3

VII Oplossing noodzakelijk

Op grond van de aangedragen gegevens is geconcludeerd, rekening houdend met een succesvol 

SVV-2-beleid, dat de oplossing van het geanalyseerde probleem vereist is. 

 Rekening houdend met de doelstelling van de tracé-MER studie RW 73-Zuid zijn 15 alternatieven 

en een aantal sub-varianten ontwikkeld. Uiteindelijk zijn er 13 alternatieven overgebleven; deze 

zijn gegroepeerd in 5 blokken, zijnde:

Blok A, het nul-alternatief

Blok B, het nulplus-alternatief

Blok C, de autoweg-alternatieven, te splitsen in nieuw- en ombouw2

Blok D, de autosnelweg-alternatieven

Blok E, de Meest Milieuvriendelijke Alternatieven (MMA’s)

VIII De alternatieven zijn ‘integraal’ samengesteld. Dit houdt in dat zij zijn opgebouwd uit zowel een 

hoofdmaatregel op de ene oever als aanvullende maatregelen (veelal lokale omleggingen) op de 

andere oever. De te maken keuze gaat in feite tussen het realiseren van de hoofdmaatregel op de 

oost- dan wel de westoever.

IX Opgemerkt moet worden dat het openbaar vervoeralternatief in de studie niet verder is meege-

nomen omdat uit de berekeningen is gebleken dat het, op het openbaar vervoer over te hevelen 

aandeel van het aantal verplaatsingen dusdanig klein is dat het openbaar vervoeralternatief niet 

tot het oplossen van de problemen zou leiden.

p. 4 

X Studieresultaten

Onderstaande tabel stamt uit de projectnota/MER. Dit is een totaaloverzicht van de vergelijking 

opgenomen. Per thema (opgebouwd uit gegroepeerde aspecten) geeft de tabel een rangschikking 

van de 13 alternatieven. Het relatief meest gunstige alternatief heeft nummer 1; het minst gun-

stige is nummer 13. Daarnaast zijn de kosten, zoals deze ten behoeve van de studie zijn bepaald, 

per alternatief aangegeven. Omdat de effecten op de kwaliteit van de lucht per alternatief weinig 

verschillen en de effecten op de ruimtelijke ordening grotendeels ook bij andere thema’s aan bod 

komen, zijn deze twee thema’s niet in de tabel opgenomen. De tabel kan alleen in horizontale 
richting worden gelezen; de cijfers mogen niet bij elkaar worden opgeteld. Dit zou anders appels 
en peren betreffen. In deze tabel is nog geen rekening gehouden met aanvullende maatrege-

len tussen Roermond en Sint Joost alsmede de lokale omlegging Swalmen-west ingeval van een 

hoofdmaatregel op de west-oever.

2 Nieuwbouw betekent de aanleg van een autoweg op één van de nieuwe assen, zoals aangegeven in de start-
notitie. Ombouw betekent het zoveel mogelijk gebruik maken van één of beide oude rijkswegen (N271 en 
N273) voor de aanleg van een autoweg
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THEMA ALTERNATIEVEN

AUTOWEG AUTOSNELWEG MEEST 

MILIEUVRIENDELIJK 

ALTERNATIEF (MMA)

NIEUWBOUW OMBOUW BESTAANDE WEG

NUL NUL- 

PLUS

OOST-

OEVER

WESTOEVER 

LATERAAL- 

KANAALTRACÉ

WESTOEVER 

NAPOLEONSWEG- 

TRACÉ

OOST WEST BEIDEN OOST WESTOEVER 

LATERAAL- 

KANAALTRACÉ

WESTOEVER 

NAPOLEONS-

WEGTRACÉ

MENS NATUUR

A B C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 E1 E2

VERKEER & 

VERVOER

13 12 8 9 9 11 7 1 4 4 2 2 6

BODEM &  

WATER

1 2 10 6 11 5 3 6 12 9 13 6 4

GELUID 9 1 2 5 6 12 9 13 11 7 8 3 4

FLORA,  

FAUNA &  

ECOSYSTEEM

1 2 10 7 8 6 4 12 13 9 11 5 3

LANDSCHAP,  

GEOMORFOLOGIE, 

CULTUURHIST. & 

ARCHEOLOGIE

1 2 12 10 8 3 5 6 13 10 9 7 4

ECONOMIE 11 12 4 5 8 12 10 7 1 2 3 5 9

KOSTEN 

(x miljoen)

– 60 450 320 330 290 230 430 840 540 560 350 380

480* 490* 700* 720*

[Tabel overgenomen van Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 1, Bijlage 1, p. 4.]

p. 5-8 [Op p. 5-8 volgt per thema een uitwerking van de waarden in de tabel.]

XI Thema Verkeer en Vervoer
Het thema verkeer en vervoer betreft de mobiliteitsontwikkeling, de bereikbaarheid (in deze stu-

die zijn hieronder verkeersafwikkeling en reistijdverliezen verstaan), de verkeersveiligheid en de 

kans op calamiteiten.

In het studiegebied ontstaan in het nul-alternatief op het gebied van verkeer en vervoer grote 

problemen door ondermeer de toename van het verkeer. […]

Vanuit de probleemstelling m.b.t. de leefbaarheid is dit een belangrijk gegeven, omdat veel leef-

baarheidsproblemen worden veroorzaakt door de grote hoeveelheid vrachtauto’s op het huidige 

wegennet.

[…]

Thema Bodem en Water
[…]

Thema Lucht
[…]

Thema Geluid
[…]

Thema Flora, Fauna en Ecosystemen
[…]
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Thema landschap, geomorfologie, cultuurhistorie en archeologie
[…]

Thema Woon- en Leefmilieu
[…]

Thema Economie, Landbouw en Recreatie
[…]

Thema Ruimtelijke Ordening
[…]

Thema Kosten
[…]

Aansluitingsmogelijkheden RW 74
In de Startnotitie en in de Richtlijnen is aangegeven dat de tracé-MER studie RW 73-Zuid geen 

betrekking heeft op RW 74. Bij de keuze voor de RW 73-Zuid op de oostoever heeft de inpassing 

van RW 74 (uitgaande van een tracéring via de Zuiderbrug) consequenties voor het ruimtebeslag 

binnen de gemeente Tegelen.

Mitigerende en compenserende maatregelen
Bij de planuitwerking en de aanleg van de onderscheiden wegvakken zal een uitgebreid pakket 

mitigerende maatregelen worden uitgewerkt.

Voorts zal bij de uitwerking van dit tracébesluit, vooruitlopend op de door het Kabinet vast te 

stellen uitgangspunten voor de praktische toepassing van het compensatiebeginsel, invulling 

worden gegeven aan dit compensatiebeginsel conform het Structuurschema Groene Ruimte. […]

p. 9

XII Keuze uit de alternatieven

Autosnelweg

Uit een vergelijking van de onderscheiden alternatieven blijkt dat, uitgaande van een succesvol 

SVV-2-beleid en gelet op het probleem van de bereikbaarheid, het noodzakelijk is om een auto-

snelweg aan te leggen: de alternatieven D1, D2 en D3. Een en ander wordt toegelicht in bijlage A.

XIII Middellange termijn, autoweg

Op de middellange termijn kunnen de autoweg-alternatieven (C1, C2, C3 en C6) de gesignaleerde 

problemen oplossen. Dit zelfde geldt voor het mensgerichte MMA, E1; in mindere mate geldt dit 

ook voor het natuurgerichte MMA, E2.

XIV C6, Ombouw-alternatief heeft teveel negatieve effecten.

Het alternatief, waarbij beide oude rijkswegen N271 en N273 (alternatief C6) worden omge-

bouwd tot autoweg scoort weliswaar t.a.v. verkeer en vervoer het beste. Het heeft met betrekking 

tot de leefbaarheid (met name geluid), natuur en milieu (flora, fauna en ecosysteem) dusdanig 
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negatieve effecten, dat dit alternatief, het totaal overziende, als onvoldoende probleemoplossend 

moet worden beschouwd.

XV E1 kan op termijn de bereikbaarheidsproblemen niet oplossen

Het ontwikkelde mensgerichte alternatief E1 valt voor wat betreft de ligging van de as van de weg 

samen met alternatief C2. (Beiden zijn autowegen.) In het alternatief E1 staat de mens centraal. 

Het pakket maatregelen voor dit alternatief is daarom gericht op het zo min mogelijk veroorzaken 

van hinder voor de mens. Dat betekent: zo veilig mogelijk, zo min mogelijk fysieke barrières en 

zo’n groot mogelijke bereikbaarheid. Daarnaast wordt gestreefd naar zo min mogelijk geluidshin-

der en luchtverontreiniging. Alternatief E1 kent dan ook extra maatregelen, zoals de aanleg van 

extra geluidschermen, tunnels en bruggen voor langzaam verkeer en dergelijke. Bij alternatief E1 

worden bovendien maatregelen overwogen om het openbaar vervoer te stimuleren.

XVI E2 heeft negatieve effecten op de leefbaarheid in de bebouwde kom

Het ontwikkelde natuurgericht alternatief E2 maakt tussen Blerick en Haelen - Noord gebruik 

van een omgebouwde N273. Hierboven was al aangegeven dat ombouw van een oude rijksweg, 

die in dit geval door de kernen Baarlo en Neer loopt, negatieve effecten op de leefbaarheid heeft. 

Daarom moet dit alternatief evenmin als oplossing voor de problemen worden beschouwd.

XVII Conclusie
De conclusie is dat een autosnelweg, alternatief D1, D2 of D3 dient te worden aangelegd. Hiervoor 
moet de ruimtelijke reservering worden gepleegd.

p. 10

XVIII Keuze Lateraalkanaal – Napoleonswegtracé

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de aanleg van een autosnelweg noodzakelijk is. Op de 

middellange termijn kunnen de autowegalternatieven (C1, C2 en C3) de problemen oplossen. De 

tracés van de respectievelijke alternatieven lopen nagenoeg gelijk. Voorafgaande aan de keuze 

tussen de oost- en westoever wordt eerst een nevenkeuze gemaakt ten aanzien van het tracé op 

de west-oever te weten het Lateraalkanaal- of het Napoleonswegtracé.

XIX De verschillen tussen deze twee tracés zijn klein; alleen ten zuiden van Haelen zijn de verschillen 

gradueel.

XX De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate geba-

seerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden. Bij de bouw van het 

bestaande viaduct in de kruising van de Napoleonsweg met de N68 is indertijd rekening gehou-

den met de aanleg van rijksweg 73 als autosnelweg. Keuze voor het Napoleonswegtracé brengt 

met zich mee dat de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Roermond - Weert nabij Haelen 

als tunnel wordt uitgevoerd. Dit heeft voordelen ten aanzien van de geluidhinder en het ruim-

tebeslag van het regionale bedrijventerrein Windmolenbos bij Haelen. Voorts wordt de cultuur-

historische omgeving van kasteel Horn ontzien. Tegenover deze voordelen staat het verlies aan 

natuurgebied aan weerszijden van de Napoleonsweg (Beegderheide, Tuspeel en Heelderpeel).

XXI Bij keuze voor het Lateraalkanaaltracé wordt de uitvoering van de aansluiting nabij Wessem uit-

voeringstechnisch moeilijk geoordeeld. Dat zelfde geldt voor de aansluiting op de A68 nabij Horn.
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XXII Conclusie
Op grond van de overwegingen mogelijkheden tot fasering, geluidhinder en ruimtebeslag heeft 
het alternatief D3, het Napoleonswegtracé, de voorkeur boven het Lateraalkanaaltracé.

XXIII Realisering

Acceptatie, realiseringsmogelijkheden (qua procedure en financiën) en de mogelijkheden tot 

fasering zijn van eminent belang voor het binnen afzienbare tijd oplossen van de gesignaleerde 

problematiek. Ook de lang slepende onduidelijkheid voor de regio vereist op korte termijn een 

uitvoerbare oplossing.

Hiervoor is gesteld dat een autosnelweg dient te worden aangelegd: de alternatieven D1 of D3. 

Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat de weg op termijn adequaat moet kunnen functioneren 

als onderdeel van het landelijk hoofdwegennet. Gegeven de noodzaak om op korte termijn te 

komen tot een oplossing van de meest urgente problemen wordt ervoor gekozen om als eerste 

fase dan ook een autoweg te realiseren (de alternatieven C1 of C3), inclusief daarbij het pakket 

behorende aanvullende maatregelen. Hierbij worden de ergste knelpunten het eerst weggeno-

men. 

Het tijdstip van ombouw tot autosnelweg wordt bepaald door de ontwikkeling van de verkeers-

intensiteiten.

p. 11

XXIV Argumenten voor oost- of westoever

Westoever
Een keuze voor het uitvoeren van de hoofdmaatregel op de westoever is gebaseerd op de samen-

stelling van het verkeer op beide oude rijkswegen. N271 (grotendeels lokaal en regionaal ver-

keer) en N273 (veel vrachtverkeer, ca 25%, vermengd met allerlei soorten langzaam verkeer). Bij 

deze keuze ontstaat een doorgaande wegverbinding voor met name het omvangrijke vrachtver-

keer. Hierbij wordt het stedelijk wegennet van Roermond niet extra belast. Voorts wordt daarbij 

bereikt dat de inpassing van RW74 in geval van tracering over de Zuiderbrug veel minder proble-

matisch zal zijn dan bij een keuze voor de oostoever.

XXV In geval van keuze voor de westoever wordt als pakket aanvullende maatregelen gekozen voor de 

aanleg van de Verbindingsweg-Noord in Tegelen, de omleiding Swalmen-West, de doortrekking 

van de St. Wirosingel bij Roermond naar de N271 en een geoptimaliseerde verbinding tussen 

Roermond en St. Joost. In die situatie is gekozen voor de omleiding Swalmen-West omdat hier-

door een nieuwe doorsnijding van het Swalmdal en een ernstige aantasting van de cultuurhis-

torische omgeving van kasteel Hillenraedt kunnen worden voorkomen. Tevens wordt hierdoor 

een bundeling met de spoorlijn Roermond - Venlo bewerkstelligd. De geoptimaliseerde ombouw 

houdt in de aanleg van een autoweg direct ten westen van de spoorlijn Roermond - Sittard, waar-

door dan het grootschalige gebied ten oosten van de spoorlijn in fysieke zin onaangetast kan 

blijven.
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XXVI Oostoever
Als wordt geredeneerd vanuit het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen en het bevorderen 

van de economische ontwikkeling van de regio dan worden met de keuze van een tracé op de 

oostoever in de eindsituatie de problemen het beste opgelost. Neveneffect is dat het stedelijk 

wegennet van Roermond extra wordt belast. In geval van een keuze voor het oostoever tracé 

ondervindt het openbaar vervoer negatieve effecten.

XXVII Het oosttracé loopt voor een deel over de reeds bestaande Kernen-verbindingsweg (tussen Bel-

feld en Waterloo), terwijl er bovendien een bundeling plaatsvindt met de spoorlijnen Venlo - Roer-

mond (passage Swalmen-West) en Roermond - Sittard. Bij Roermond vindt bundeling plaats met 

de Wirosingel. Het oosttracé verdient de voorkeur uit oogpunt van economische ontwikkelingen 

in het gebied (reeds bestaande bedrijfsvestigingen, met name in Roermond, industrieterrein 

Heide).

XXVIII Een eventuele keuze voor de oostoever impliceert dat waarden op het gebied van natuur, milieu 

en landschap op die oever worden aangetast. Teneinde deze aantasting te beperken wordt het 

Roerdal met een tunnel gekruist en wordt de weg, tussen Roermond en Sint Joost, strak gebun-

deld met de spoorlijn en zo lang mogelijk deels verdiept aangelegd. De passage van het Roerdal 

voor het lokale verkeer vervalt.

XXIX Bij een keuze voor de oostoever behoren de aanvullende maatregelen op de westoever. Dit bete-

kent lokale maatregelen bij de kernen Baarlo, Neer en Haelen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk 

op basis van de op de westoever overblijvende verkeersintensiteiten en de verkeerssamenstelling 

(veel vrachtverkeer). In eerste instantie is hierbij uitgegaan van lokale omleggingen. Een twee-

tal gemeenten heeft te kennen gegeven dat zij geen behoefte hebben aan een omleiding van 

de bestaande weg op de westoever om de tot hun grondgebied behorende bebouwde kommen. 

Beperking van de hinder door het vrachtverkeer door beperking van de hoeveelheid verkeer zou 

dan kunnen worden gerealiseerd door maatregelen binnen de bebouwde kom.

p. 12

XXX Regionale bestuurlijke standpunten

Tijdens de hoorzittingen en deels door middel van nagezonden brieven hebben de provincie 

Limburg en een aantal gemeenten de volgende standpunten ingenomen:

Provincie Limburg oost-oever

Gemeente Venlo oost-oever

Gemeente Tegelen west-oever; ingeval van rijksweg 73 op de oostoever wordt 

 rijksweg 74 (Venlo - Duitse grens) geblokkeerd;

Gemeente Swalmen west

Gemeente Heel oost

Gemeente Maasbree oost

Gemeente Kessel oost

Gemeente Roggel-Neer oost

Gemeente Heythuysen oost

Gemeente Heel oost

Gemeente Belfeld oost

Gemeente Beesel oost
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Gemeente Haelen een lokale omleiding of anders een autosnelweg op de west-

 oever 

Gemeente Echt oost

Gemeente Roermond geen mening

Gemeente Roerdalen oost

Gemeente Maasbracht oost

Gemeente Ambt Montfort west

Van de Kamers van Koophandel is uit de inspraakreacties bekend dat deze voorkeur hebben voor 

de oostoever.

De milieu-belangengroepen hebben voorkeur voor de west-oever.

XXXI Voorkeur

Alles overwegende leidt dit tot de volgende conclusies:

1 Er wordt zowel een hoofdmaatregel op de ene oever gerealiseerd als aanvullende maatrege-
len (lokale omleggingen en andere maatregelen) op de andere oever getroffen.

2 Ten aanzien van de keuze west- en oostoever bestaat de voorkeur voor de oostoever. Op deze 
oever is de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst, is het probleemoplossend vermogen van 
de weg het grootst en is de economische ontwikkeling het grootst.

3 Op de langere termijn is, rekening houdend met een succesvol SVV-2-beleid, de aanleg van 
een autosnelweg noodzakelijk. Hiervoor moet de ruimtelijke reservering worden gepleegd.

4 Als tussenstap kan worden aangevangen met de aanleg van een autoweg en het realise-
ren van de lokale maatregelen op de andere oever van de Maas, te beginnen met de ergste 
knelpunten.

5 De regionale bestuurlijke standpunten dienen een belangrijke invloed te hebben op de te 
maken keuze. Deze ondersteunen een keuze voor de oost-oever.

6 Nadere uitwerking zal van de hoofdmaatregel en de aanvullende maatregelen nog plaats 
vinden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het nog beschikbaar te komen Rapport van 
bevindingen van het Overlegorgaan Verkeerinfrastructuur.

Compensatieplan

Ten behoeve van de uitvoering van het op te stellen compensatieplan wordt rekening gehouden 

met een stelpost van ongeveer ƒ50 miljoen extra ten opzichte van de projectnota/MER berekende 

kosten voor landschappelijke inpassing en mitigatie.
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Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid, 1 maart 1995

[Bron: Kamerstukken II, 1994-1995, 23 772, nr. 6. Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid gedeelte 
Venlo-Sint Joost en Bijlage 1. ’s-Gravenhage: Sdu.]

[De nummering van alinea’s/alineablokken (met Romeinse cijfers) is door mij aangebracht.]

p. 1

23772 Tracévaststelling Rijksweg 73 gedeelte Venlo-Sint Joost

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 1 maart 1995

I  Ten behoeve van de tracévaststelling van rijksweg 73, gedeelte Venlo-Sint Joost, is een gecom-

bineerde tracé-/m.e.r.-procedure doorlopen. Op grond van de projectnota/MER en de op basis 

daarvan doorlopen inspraakprocedure, heeft het kabinet besloten een ruimtelijke reservering te 

maken die de aanleg van een autosnelweg volgens alternatief D2 uit de projectnota mogelijk 

maakt. Dit besluit houdt in een tracé op de westoever van de Maas (het zogenaamde Lateraal-

kanaaltracé) met een aantal lokale maatregelen op de oostoever zie de bijgevoegde kaart3. De 

planologische inpassing zal dienovereenkomstig moeten plaatsvinden.

Deze keuze is gebaseerd op de huidige verwachting met betrekking tot de ruimtelijke ontwik-

kelingen en de daarmee samenhangende verkeersontwikkeling, rekening houdend met een 

volledige uitvoering van het SVV-2. De weg zal ongefaseerd worden aangelegd. Alles afwegende 

met betrekking tot de bereikbaarheid, de verkeersonveiligheid en de leefbaarheid is het kabinet 

van oordeel dat op deze wijze de huidige problemen kunnen worden opgelost, terwijl de nadelige 

effecten op natuur en landschap zoveel mogelijk worden beperkt. Het laatste krijgt een extra 

accent door de aanvullende maatregelen ten opzichte van de projectnota/MER, alsmede compen-

serende maatregelen conform het Structuurschema Groene Ruimte (SGR).

Deze mitigerende maatregelen omvatten een kruising van de doorgetrokken Sint Wirosingel 

met het Roerdal en de spoorlijn Roermond-Sittard door middel van een tunnel. Voorts wordt de 

extra aanvullende autoweg ten westen van de spoorlijn Roermond-Sittard gesitueerd teneinde 

grootschalige aansnijding van het natuurgebied Linnerheide te voorkomen.

p. 2 

 Omgevingseffecten

II  In de projectnota/MER zijn de alternatieven en varianten op de oost- en de westoever verge-

leken. Dit leverde in hoofdlijnen de volgende uitkomsten op. 

3 Ter inzage bij de Afdeling Parlementaire Documentatie.
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 – Bodem en water: geen groot verschil; de rangorde is afhankelijk van het verloop van het tracé 

op de westoever.

 – Lucht: geen significant verschil.

 – Geluid: westoever is iets gunstiger. De omvang van het verschil is afhankelijk van het verloop 

van het tracé op de westoever.

 – Natuur: westoever is gunstiger. De omvang van het verschil is afhankelijk van het verloop van 

het tracé op de westoever.

 – Landschap: westoever is gunstiger.

De grootste verschillen tussen oost en west betreffende de effecten op natuur en landschap. 

Dit betreft met name de gedeelten bij Swalmen, het Roerdal en het gedeelte Roermond-Sint Joost.

De variant met de autosnelweg op de westoever heeft uit oogpunt van natuur-, landschaps- 

en milieu-effecten een licht voordeel ten opzichte van de oostoever-variant.

III  Het voorstel van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

behelsde een kritische beoordeling van de aanvullende maatregelen op de oostoever van de 

Maas. Gezien het feit dat dit voorstel onvoldoende oplossing biedt voor de verkeerskundige pro-

blemen is dit verder buiten beschouwing gelaten.

Keuze westoever

IV  De keuze voor het uitvoeren van de hoofdmaatregel op de westoever is gebaseerd op de 

samenstelling van het verkeer op beide oude rijkswegen. N271 (grotendeels lokaal en regionaal 

verkeer) en N273 (veel vrachtverkeer, ca. 25%, vermengd met allerlei soorten langzaam verkeer). 

Bij deze keuze ontstaat een doorgaande wegverbinding. Hierbij wordt het stedelijk wegennet 

van Roermond niet extra belast. Voorts wordt daarbij bereikt dat de inpassing van een eventuele 

rijksweg 74 in geval van tracering over de Zuiderbrug veel minder problematisch zal zijn dan bij 

een keuze voor de oostoever.

Bij de keuze voor de westoever wordt als pakket aanvullende maatregelen gekozen voor de 

aanleg van de Verbindingsweg-Noord in Tegelen, de omleiding Swalmen-West, de doortrekking 

van de St. Wirosingel bij Roermond naar de N271 en een extra verbinding tussen Roermond en 

Sint Joost.

Keuze Lateraalkanaal-Napoleonswegtracé

V  Op grond van overwegingen ten aanzien van natuur en milieu (barrièrewerking) heeft het 

alternatief D2, het Lateraalkanaaltracé, de voorkeur boven het Napoleonswegtracé. Naar aanlei-

ding van de recente hoge waterstanden wordt het ontwerp zonodig aangepast.

Verdere procedure

VI  Ik zal Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg meedelen dat ik het tracé heb vastge-

steld. Voorts zal ik Gedeputeerde Staten verzoeken de nodige medewerking te verlenen aan de 

planologische inpassing van het tracé van de autosnelweg.

De desbetreffende gemeentebesturen zal ik van mijn besluit in kennis stellen en verzoeken het 

tracé in de desbetreffende bestemmingsplannen op te nemen, wanneer het plan voldoende is 

uitgewerkt door de directie Limburg van de Rijkswaterstaat.
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p. 3

  De overige gemeentebesturen in de regio, die betrokken zijn bij deze wegverbinding, zal ik 

eveneens van mijn besluit in kennis stellen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

p. 4

 Kosten autosnelweg westoever (inclusief lokale maatregelen) 
(in miljoenen guldens) 
Projectnota/MER 550

Extra autoweg Roermond-Sint Joost (gemeente Roermond) 100

Passage Swalmen (tunnel bij het station, brug over de Swalm) (gemeente Swalmen) 60

Compenserende maatregelen

Structuurschema Groene Ruimte 50

Verlengde tunnel onder de Roer en spoorlijn Roermond-Sittard (met 

westelijke situering ten opzichte van de spoorlijn) 70

Totaal 830
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[Bijlage 1 bij het besluit]

[Figuur overgenomen van Kamerstukken II, 1994-1995, 23 772, 6, Bijlage 1.]
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2. Tracévaststelling rijksweg 58, 
gedeelte Schoondijke - Sluis

[Bron: Minister van Verkeer en Waterstaat (1991, 5 december). Brief aan de Tweede Kamer, 

betreffende Tracénota/MER RW 58, gedeelte Schoondijke-Sluis (HW/IWO 110125).]

p. 1

Aan

De voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 1A

2513 AA ’s-Gravenhage

[…]

Datum

5 december 1991

[…]

Onderwerp

Tracénota/MER RW 58, gedeelte Schoondijke-Sluis.

 Mijnheer de voorzitter,

Hierbij bericht ik u heden een besluit te hebben genomen over de projectstudie/MER rijksweg 58, 

rondweg Oostburg. De studie bevat een onderzoek naar de verkeers- en vervoersproblematiek op 

rijksweg 58 en de daaruit voortvloeiende problemen voor het woon- en leefmilieu. Na afweging 

van alle belangen heeft de variant KO-1 mijn voorkeur. Mijn besluit is conform het advies van de 

Raad van de Waterstaat. Ter toelichting op mijn besluit moge het volgende dienen.

Rijksweg 58 in Zeeuws-Vlaanderen doorsnijdt de kern Oostburg hetgeen problemen voor het 

woon- en leefmilieu met zich brengt. Het gaat daarbij in het bijzonder om problemen inzake 

geluidhinder, barrièrewerking en verkeersveiligheid. Mijn beleid is er op gericht dit soort situaties 

waar mogelijk en noodzakelijk te verbeteren. In dat kader is een studie gestart naar de problemen 

op de verbinding en de mogelijke oplossingen. Deze studie heeft de gecombineerde Raad van de 

Waterstaats- en m.e.r.-procedure doorlopen. In de studie zijn de consequenties van de besluit-

vorming inzake de (provinciale) Westerschelde Oeververbinding meegenomen. Overigens 

blijken de verkeersstromen door Oostburg nauwelijks te worden beïnvloed door het al dan 

niet aanleggen van de WOV. De WOV heeft wel consequenties voor de verkeersstromen door 

Schoondijke, eveneens gelegen aan rijksweg 58. Om die reden zal voor Schoondijke pas een tracé/

MER-studie worden verricht wanneer definitieve besluitvorming over de WOV heeft plaatsgehad.
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p. 2

Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aan-

tal mogelijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbete-

ring bestaande situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een 

nieuwe weg-alternatief. Handhaving bestaande situatie, het zogenaamde nul-alternatief is als 

referentie-alternatief gebruikt omdat het de geconstateerde problemen niet oplost. Het nieuwe 

weg-alternatief was in eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit enerzijds 

onvoldoende verkeer uit de kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat een nieuwe doorsnij-

ding, gelet op de specifieke omstandigheden, niet in overeenstemming was met de SVV-2 doel-

stellingen inzake versnippering. Op verzoek van de Commissie voor de milieu-effectrapportage is 

deze stelling in een aanvulling nader onderbouwd.

Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn 

voor- en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke verbe-

tering van de woon- en leefsituatie betekent.

Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn 

drie varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse 

alsmede versnippering opleveren. Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten 

heb ik uiteindelijk gekozen voor de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is 

gelegen. Deze variant heeft met de andere varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om 

Oostburg wordt geleid. Ten opzichte van de beide andere varianten heeft deze variant bovendien 

het voordeel van een geringere versnippering. Het gebied ten noorden van Oostburg is een open 

poldergebied. Ik acht het van belang dat de aantasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt 

blijft. De variant KO1 snijdt een geringer deel van het polderlandschap af dan de beide overige 

varianten. Bovendien is deze variant ook voor de landbouw het meest gunstig. De gemeente 

Oostburg en de provincie Zeeland achten deze variant eveneens aanvaardbaar. In het MER is deze 

variant aangemerkt als het meest milieuvriendelijk alternatief vanuit de invalshoek woon- en 

leefmilieu.

In het kader van de inspraak is door de bewoners van de Oude Haven te Oostburg aandacht 

gevraagd voor hun situatie. Bewoners vrezen aantasting van hun woon- en leefklimaat indien 

de omleiding in de onmiddellijke omgeving van hun woningen wordt gesitueerd. Teneinde 

te bezien in hoeverre aan de opmerkingen van de bewoners tegemoet zou kunnen worden 

gekomen, is onderzocht of een beperkte verschuiving van het tracé in noordelijke richting tot de 

mogelijkheden behoorde. Gebleken is dat aldus een tracering kan ontstaan die aan een groot deel 

van de bezwaren tegemoet kan komen.

p. 3

In de studie is aangegeven dat de kernomleidingsvarianten kunnen worden uitgevoerd als 

autoweg of als weg met een gesloten verklaring voor langzaam verkeer. Een autoweg brengt een 

aanzienlijk grotere ingreep met zich dan een uitvoering als een weg met een gesloten verklaring. 

Mede gelet op de relatief beperkte verkeersintensiteiten kan in dit geval volstaan worden met 

een weg met gesloten verklaring. Deze weg zal worden voorzien van een parallelweg ten behoeve 

van het langzaam verkeer.
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Ik heb de gemeente Oostburg en de provincie Zeeland in bovenstaande zin geïnformeerd. Tevens 

heb ik hun verzocht het tracé voorzover noodzakelijk planologisch in te passen.

Het advies van de Raad van de Waterstaat en het rapport van de Commissie van Overleg voor de 

Wegen gaan als bijlagen hierbij alsmede het toetsingsadvies van de commissie voor de milieu-

effectrapportage en de evaluatieparagraaf.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

 w.g. J.R.H. Maij-Weggen
 […]
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3. Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid

[Bron: Kamerstukken II, 1995-1996, 22 026, 17. Nederlands deel van een hogesnelheidsspoor-

verbinding Amsterdam-Brussel-Parijs. Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid: Deel 3: 

Kabinetsstandpunt en Nota van Toelichting. ’s-Gravenhage: Sdu.]

p. 3 KABINETSSTANDPUNT

[…]

IV. DE TRACÉKEUZE VOOR DE HSL-ZUID TUSSEN AMSTERDAM/SCHIPHOL EN ROTTERDAM
[…]

Een tweede discussie betrof de ernst van de inbreuk die het inpassen van een dergelijk nieuw 

tracé betekent op het concept “Groene Hart van Holland”. De aldaar in het geding zijnde unieke 

waarden en de functies die de open ruimte van het Groene Hart vervult als “contramal” voor de 

sterk verstedelijkte gebieden eromheen, vragen naar het oordeel van het kabinet om een zeer 

zorgvuldige behandeling. Oplossingen die over grote lengte bundelen met de autosnelwegen A4 

en A13 ontzien het Groene Hart in vergaande mate. Deze hebben echter grote consequenties in 

het bestaande stedelijke gebied en voor een aantal VINEX-locaties. Het kabinet is uiteindelijk tot 

het besluit gekomen dat een tracé ten oosten van Zoetermeer de grootste toekomstwaarde biedt 

in zowel vervoerskundig als in ruimtelijk opzicht. Om het bezwaar van een nieuwe doorsnijding 

tussen Hoogmade en Benthuizen te ondervangen stelt het kabinet maximaal f 900 mln extra 

ter beschikking voor een geboorde tunnel in het Groene Hart en voor een goede inpassing in het 

Bentwoud. Deze boortunnel begint nabij de Does en loopt tot ten zuiden van Hazerswoude-Dorp.

De HSL-Zuid zal tussen Amsterdam/Schiphol en Rotterdam gerealiseerd worden volgens een 
nieuw rechtstreeks tracé dat vanaf Nieuw-Vennep, oostelijk van Leiderdorp en Zoetermeer, 
met een boortunnel in het Groene Hart, naar Rotterdam loopt. Dit inclusief de voor de 

realisering van het tracé noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande infrastructuur en 

overige bijkomende werken, en binnen de grenzen of beperkingen zoals bedoeld in artikel 

39 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

[…]

p. 87 Nota van Toelichting
[…]

p. 91 HOOFDSTUK 1 INLEIDING
[…]

p. 93 1.4 Hoe is deze nota samengesteld?

Deel 3 van de planologische kernbeslissing over de HSL-Zuid bestaat uit de volgende onderdelen:
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 ̆ Het Kabinetsstandpunt, dat de volgende concrete besluiten bevat:

 – de tekst van de PKB; 

 – de kaarten van het vastgestelde tracé, inclusief een aanduiding, deels op kaart en deels 

in de vorm van een beschrijving, van de wijze waarop het kabinet voornemens is het 

tracé van de HSL-Zuid verder in een tracébesluit uit te werken.

 ̆ De Nota van Toelichting, die de informatie bevat die het kabinet relevant acht als aanvulling 

op de informatie uit de Nieuwe HSL-Nota. Dit betreft ontwikkelingen die sinds het uitbren-

gen van PKB-deel 1 hebben plaatsgevonden en voorts wordt ingegaan op de ingekomen 

inspraakreacties, adviezen en overlegresultaten en worden wijzigingen ten opzichte van 

PKB-deel 1 nader gemotiveerd.

 ̆ Een Kaartenatlas met kaarten 1:10 000, waarop het ontwerp van het gekozen tracé zoals 

daar nu tegenaan wordt gekeken indicatief is aangegeven.

 ̆ De bundel Reactie op inspraak, waarin per inspreker zijn of haar inspraakreactie wordt 

samengevat en wordt verantwoord op welke wijze ermee is omgegaan.

1.5 De drie keuzevragen over de HSL-Zuid

De Nota van Toelichting is opgebouwd rond de drie hoofdvragen die in de maatschappelijke 

discussie over de HSL-Zuid een rol hebben gespeeld. De eerste vraag betreft de strategische keuze 

over het al dan niet aansluiten van Nederland op het Europese net van hogesnelheidsspoorlijnen:

p. 94 1. STRATEGISCHE KEUZE:

moet Nederland gaan investeren in de aanleg van nieuwe lijnen ten behoeve van de aan-

sluiting in zuidelijke richting op het Europese net van hogesnelheidsspoorlijnen?

Impliciet valt binnen deze formulering de centrale vraag waarover een groot deel van de maat-

schappelijke discussie ging: “Is het gewenste kwaliteitsniveau ook te verkrijgen door over of langs 

de bestaande lijn te rijden?”

[…]

Het tweede centrale discussiethema is de keuze tussen de voorgestelde tracés. Ten noorden van 

Rotterdam ging het daarbij vooral tussen de tracés A1, BBLN en WB3. Voor het gedeelte ten zuiden 

van Rotterdam is, binnen Nederland, over de tracékeuze feitelijk niet veel discussie geweest. Vrij 

algemeen werd tracé Fnoord en tracé Fzuid, dat vrijwel geheel bundelt met de autosnelweg A16, 

als het beste gezien. De vraag was veeleer of ook België deze opvatting zou delen. Al met al is in 

de discussie als tweede keuzeniveau de vraag aan de orde:

2. TRACÉKEUZE:

volgens welk tracé (noord en zuid van Rotterdam) moet de nieuwe hogesnelheidsspoorlijn 

worden aangelegd?

Als derde punt van discussie is de lokale inpassing een steeds belangrijker positie gaan innemen. 

Naar aanleiding van de inspraakreacties, het bestuurlijk overleg en de als gevolg daarvan op 
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gang gekomen studies, richtte zich de aandacht op diverse lokale subvarianten, op het al dan niet 

geheel of gedeeltelijk verdiept aanleggen en op verdere inpassingsmaatregelen:

3. KEUZE(S) OVER DE INPASSING:

hoe (op welk kwaliteits/kosten-niveau) moet de nieuw aan te leggen hogesnelheidsspoor-

lijn op lokaal niveau worden ingepast?

In de komende drie hoofdstukken komen deze drie keuzen in dezelfde volgorde weer aan de 

orde, met het centrale discussiethema “ja of nee via de bestaande lijn” als tussenstap. In het 

nu volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de overwegingen die bij de strategische keuze een 

rol hebben gespeeld, hoofdstuk 3 gaat in op de vraag of de hogesnelheidstreinverbinding in 

Nederland ook via bestaande spoorlijnen kan worden geëxploiteerd, hoofdstuk 4 behandelt de 

aanleg van nieuwe lijnen en tevens wordt in dat hoofdstuk de tracékeuze gemotiveerd. Hoofdstuk 

5 behandelt vervolgens de inpassing van het gekozen tracé.

p.95 
hoofdstuk 1

hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

hoofdstuk 4

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

de HSL-Zuid:  
een strategische keuze

een hogesnelheidsverbinding
via een aangepaste bestaande lijn?

nieuwe lijnen voor de HSL-Zuid: 
de tracékeuze

gekozen tracés:
keuze(s) over de inpassing

inleiding

realisering van de hogesnelheidslijnDe opbouw van de Nota van
Toelichting

[Figuur overgenomen van Kamerstukken II, 1995-1996, 22 026, 17, p. 95]

Hoofdstuk 6 tenslotte bestaat uit een aantal onderwerpen die een blik in de verdere toekomst 

werpen, in de periode die volgt nadat het kabinetsbesluit de instemming van het parlement heeft 

verkregen. Het betreft zaken als de nog te doorlopen procedures, de organisatie van de uitvoering 

van het project, de financiering ervan, de veiligheidsfilosofie, etc.
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p. 126 HOOFDSTUK 3 EEN HOGESNELHEIDSVERBINDING VIA EEN AANGEPASTE BESTAANDE LIJN?

[…]

3.2 Het aanpassen van de bestaande spoorlijn in de Nederlandse situatie

Als op 2 juni 1996 de exploitatie start van de “Thalys” hogesnelheidstreinen Amsterdam-Parijs, 

dan rijden deze vooralsnog over het gehele Nederlandse traject tussen de gewone treinen over 

het bestaande spoor. De in te zetten hogesnelheidstreinen zijn daarvoor geschikt. Ze zijn zo 

ontworpen dat ze, behalve op hogesnelheidslijnen, ook kunnen rijden op de bestaande spoor-

lijnen van de drie betrokken landen; de stroomvoorziening en de beveiligingsinstallatie is daarop 

afgestemd. Omdat de Thalys in eerste instantie op de route Amsterdam-Rotterdam-Roosendaal 

de klassieke trein naar Parijs vervangt, en in Nederland ook niet harder zal rijden dan een normale 

InterCity, wordt gedurende de eerste jaren geen extra capaciteit op die route gevergd.

Die situatie wordt anders als het hogesnelheidsvervoer groeit, het aantal Thalys-verbindingen 

stijgt, en zeker als getracht zou worden de rijsnelheid van de Thalys-treinen op te voeren. Dan 

gaat de vraag spelen of dit op termijn te combineren blijft met de treindienst en de infrastructuur 

van Rail 21. In het kader van Rail 21 wordt de dienstregeling ingrijpend aangepast, en ook worden 

als onderdeel van dat plan omvangrijke spoorwerken uitgevoerd om die nieuwe dienstregeling 

mogelijk te maken. Vandaar dat in de Nieuwe HSL-nota vrij uitgebreid – zie met name deelrapport 

5: Mogelijkheden van de bestaande lijn – is ingegaan op de 

p. 127 mogelijkheden om de hogesnelheidstreinen over de, zonodig aangepaste bestaande lijn te laten 

rijden.

[…]

In de Nieuwe HSL-Nota zijn, zowel voor het gedeelte Amsterdam-Rotterdam als voor het traject 

Rotterdam-Belgische grens, drie verschillende mogelijkheden voor het gebruik van de bestaande 

lijn bekeken:

 ̆ De hogesnelheidstreinen rijden over de in 2015 bestaande infrastructuur.

 ̆ De hogesnelheidstreinen rijden over een aangepaste bestaande lijn.

 ̆ Er worden twee aparte snelle sporen aangelegd, nauw gebundeld met de bestaande lijn.

Voor beide trajecten wordt nu ingegaan op de toepasselijkheid van deze drie mogelijkheden.

3.3 De aangepaste bestaande lijn tussen Schiphol en Rotterdam

De volgende mogelijkheden zijn in de Nieuwe HSL-Nota bestudeerd:

 ̆ De nul-variant: de infrastructuur zoals die in het kader van Rail 21 wordt gerealiseerd. Het 

traject Warmond-Rotterdam is daarbij, met uitzondering van de passage door Delft, vier-

sporig en kan gedeeltelijk met 160 km/uur worden bereden.

 ̆ BLN 160/200: een optie waarbij eveneens uitgegaan is van rijden over de Rail 21-infrastruc-

tuur, maar met als extra eis dat er capaciteit moest zijn voor twee hogesnelheidstreinen 

per uur met een snelheid van 160 B 200 km/uur. Daartoe bleek het nodig ook het traject 
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Hoofddorp-Warmond en de passage door Delft viersporig te maken en diverse andere 

maatregelen te treffen om de rijsnelheid op te voeren.

 ̆ De BBLN (Bundeling Bestaande Lijn Noord): in feite een nieuw tracé met 25 kV bovenlei-

dingsspanning, maar over de volle lengte strak gebundeld met de bestaande spoorlijn. De 

geometrie van de bestaande spoorlijn bepaalt het snelheidsverloop, zodat dit sterk varieert 

en nauwelijks boven de 250 km/uur uitkomt.

Het kabinet concludeert in PKB-deel 1 dat de eerste twee mogelijkheden, waarbij de hogesnel-

heidstreinen over de al dan niet verbeterde bestaande infrastructuur worden gevoerd en daar 

ingevlochten worden tussen de binnenlandse dienstregeling, onvoldoende waarborgen biedt 

voor een wervend internationaal treinprodukt. […] De derde mogelijkheid, de BBLN, biedt wel 

voldoende capaciteit en de betrouwbaarheid voldoet aan de gestelde normen.

In de Nieuwe HSL-nota is vervolgens dit bundelingsalternatief vergeleken met de nieuwe-lijn-
alternatieven. […]

p. 128 Op grond van deze overwegingen bepaalde het kabinet in PKB-deel 1 zijn voorkeur voor een 

nieuwe rechtstreekse hogesnelheidslijn boven het gebruik maken van of het bundelen met de 

bestaande spoorlijn Rotterdam-Schiphol.

[…]

p. 133 3.5 Conclusies m.b.t. het aanpassen van de bestaande lijn

 ̆ Het kabinet heeft voor het hoogwaardig aansluiten van Nederland op het Europese HSL-

net allereerst onderzocht of dit door het verbeteren van de bestaande spoorlijnen gereali-

seerd zou kunnen worden. Met name vanuit de inspraak is sterk op dergelijke oplossingen 

aangedrongen.

 ̆ Voor het traject ten noorden van Rotterdam concludeert het kabinet dat de oplossing 

waarbij de hogesnelheidstreinen over de al dan niet verbeterde bestaande infrastructuur 

worden geleid onvoldoende mogelijkheden biedt voor een hoogwaardige hogesnelheids-

verbinding. Alleen als langs de bestaande spoorlijn over de volle lengte aparte snelle spo-

ren worden aangelegd – de BBLN-optie – wordt voldoende capaciteit en betrouwbaarheid 

geboden. De kosten van deze optie bedragen 4,7 mld.

 ̆ Voor het traject Rotterdam-Moerdijk geldt dat een uitbreiding van het aantal sporen door 

het stedelijk gebied van Dordrecht niet of nauwelijks mogelijk is. Capaciteitsvergroting op 

dit gedeelte betekent in alle gevallen het realiseren van een nieuwe spoorlijn westelijk om 

Dordrecht.

 ̆ In een gezamenlijke studie met Vlaanderen is geconcludeerd dat via de bestaande spoor-

lijn Roosendaal-Antwerpen geen hoogwaardige oplossing kan worden gerealiseerd. Het in 

beschouwing nemen van bestaande-lijn-opties voor het Nederlandse traject beneden de 
Moerdijk, dat daarop aansluit, is daarmee niet zinvol.
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p.134 HOOFDSTUK 4 NIEUWE LIJNEN VOOR DE HSL-ZUID: DE TRACÉKEUZE

[…]

p. 135 4.3 De in overweging genomen nieuwe tracés ten noorden van Rotterdam

In PKB-deel 1 presenteerde het kabinet het tracé A1, met nabij Nieuwe Wetering de subvariant 

A1v, als het voorkeurstracé voor het gedeelte ten noorden van Rotterdam. In de afweging won dit 

tracé het van het eveneens beschreven tracé B3, dat grotendeels bundelt met de Hofpleinspoorlijn 

en de autosnelweg A4, en het grotendeels ondergronds te realiseren tracé MN8. Daarnaast was in 

de afweging de bundelingsvariant BBLN meegenomen.

De voorkeur die het kabinet in PKB-deel 1 uitsprak voor tracé A1/A1v is gebaseerd op een groot aantal 

vervoerskundige, omgevings- en financiële aspecten:

 – Tracé MN8 viel, ondanks de betrekkelijk geringe effecten voor de omgeving, af wegens de hoge 

aanlegkosten: f 5,1 mld tegenover f 2,6 en f 2,8 mld voor respectievelijk de tracés A1 en B3.

 – De bundelingsoptie BBLN heeft, door de strakke bundeling met de bestaande spoorlijn, minder nega-

tief effect op het natuurlijk milieu dan de tracés A1 en B3. De effecten op woon- en werklokaties en 

de sociale aspecten zijn, afgezien van de toename van geluidshinder die beperkt is, echter ingrijpend. 

Wat betreft de vervoerswaarde draagt deze variant minder bij aan substitutie van vliegtuig en auto 

naar trein. De internationale bereikbaarheid van Nederland wordt door de langere rijtijd minder 

verbeterd dan bij de tracés A1 en B3. Binnenlands draagt deze variant minder bij aan het verster-

ken van de bereikbaarheid tussen de steden Amsterdam, Rotterdam, Breda en oostelijker gelegen 

bestemmingen. De

p. 136  aanlegkosten van de BBLN zijn aanmerkelijk hoger, terwijl het exploitatieresultaat aanzienlijk lager is 

dan bij A1 en B3.

 – Wat betreft de keuze tussen de tracés A1 en B3 ontlopen de vervoerswaarde en het exploitatieresul-

taat elkaar niet veel. De aanlegkosten van B3 zijn hoger dan van A1. Ondanks een over grote lengte 

verdiepte ligging veroorzaakt het in PKB-deel 1 gepresenteerde ontwerp van tracé A1 een grotere 

ingreep in het Groene Hart en de daar aanwezige waarden dan B3. Tracé B3 doorsnijdt echter over 

een grotere lengte stedelijk gebied en legt een grotere beperking op aan de ontwikkeling van nieuwe 

woningbouwlocaties.
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[Figuur overgenomen van Kamerstukken II, 1995-1996, 22 026, 17, p. 136]

Het geheel overziende concludeert het kabinet in PKB-deel 1 dat tracé A1 een beter startpunt 

biedt voor een duurzame ruimtelijke kwaliteit dan tracé B3, dit onder voorwaarde dat de uitstra-

lingseffecten van tracé A1 door middel van inpassingsmaatregelen worden beperkt (mitigatie en 

compensatie). Hierbij zijn door het kabinet nog de volgende kanttekeningen gemaakt:

 ̆ De precieze ligging van dit tracé bij Rijpwetering zal in PKB-deel 3 nader worden bepaald, 

uitgaande van de twee subvarianten uit PKB-deel 1.

p. 137  ̆ Ten aanzien van de glastuinbouw bij Bleiswijk zal bij de voorbereiding van het tracébesluit

  een zodanige uitwerking plaatsvinden dat de ontwikkelingsmogelijkheden en de dyna-

  miek van de glastuinbouw aldaar zo min mogelijk worden belemmerd. Tevens zal de com-

  pensatie voor het verlies aan glastuinbouwareaal worden geboden.

De inspraakreacties op het voorkeurstracé ten noorden van Rotterdam waren voor een groot deel 

gebaseerd op een tweetal hoofdpunten: het gegeven dat tracé A1 voor een gedeelte door het Groene Hart 

loopt en de omstandigheid dat Den Haag door deze variant niet wordt aangedaan.

Regelmatig werd gewezen op het verband met de ruimtelijke structuur van met name de Randstad, op 

het mogelijk uitlokken van ongewenste verstedelijkingseffecten, op de gevolgen voor de landbouw (met 
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name de glastuinbouw bij Bleiswijk) en werden twijfels geuit ten aanzien van de noodzaak een nieuwe 

lijn met een ontwerpsnelheid van 300 km/uur aan te leggen.

In veel gevallen werd gepleit voor een oplossing over of langs de bestaande spoorlijn via Den Haag. Daar-

naast kwam vanuit de inspraak een andere oplossing naar voren, namelijk een bundeling met de auto-

snelwegen A13 en A4. Met name de Commissie m.e.r. drong in haar advies aan op nader onderzoek naar 

deze variant – eerst naar de bedenker ervan de Bosvariant, later WB3 genaamd – en gaf te kennen dat 

zonodig over deze variant een aanvulling op het MER moest worden opgesteld. 

Daarnaast waren er veel reacties die betrekking hebben op onderdelen van de verschillende tracés. Hierop 

wordt verderop ingegaan.

Gegeven de reacties op PKB-deel 1 hebben de ministers van V&W en VROM besloten om, naast 

het onderzoek naar de mogelijkheden van de bestaande lijn dat in hoofdstuk 3 reeds aan de orde 

kwam, ook een onderzoek te doen naar de WB3-variant. Dit heeft erin geresulteerd dat de beide 

ministers besloten dit onderzoek als aanvulling op het MER in procedure te brengen. Op deze 

wijze kon tracé WB3 op een evenwichtige wijze bij de verdere besluitvorming worden betrokken.

Voorts zijn de reacties voor het kabinet aanleiding geweest om zich op de tracékeuze voor het 

gedeelte ten noorden van Rotterdam nogmaals intensief te beraden. Het ging daarbij niet zozeer 

om het met elkaar vergelijken van een optelsom van een groot aantal – op zich niet onbelangrijke – 

lokale aspecten, maar vooral om een aantal hoofdaspecten van beleid op het gebied van milieu, 

ruimtelijke ordening, natuur en landschap en verkeer en vervoer.

Het tracé A1/MN8

Het in PKB-deel 1 gepresenteerde tracé A1 heeft in de maatschappelijke discussie met name 

reacties opgeroepen vanwege de nieuwe doorsnijding van het Groene Hart tussen de Haarlem-

mermeerpolder en Zoetermeer, de doorsnijding van het glastuinbouwgebied bij Bleiswijk en het 

verloop door de bestaande en nog te verstedelijken gebieden van de Noordrand van Rotterdam 

en Bergschenhoek/Berkel en Rodenrijs. 

Daar waar aanpassing van het tracé A1 werd bepleit, ging het meestal om een voorkeur voor meer 

en langere ondergrondse liggingen. Een dergelijke voorkeur brengt deze variant steeds dichter 

bij ook in de Nieuwe HSL-Nota beschreven lange ondergrondse variant MN8. De bovengrondse 

gedeelten van tracé MN8 vallen namelijk grotendeels samen met tracé A1.

De studies die, mede naar aanleiding van de ingekomen reacties, na het uitbrengen van PKB-deel 

1 zijn verricht, hebben geleid tot een tracé dat over grotere lengte bundelt met bestaande hoofd-

infrastructuur en dat over een veel grotere lengte verdiept en in een tunnel ligt. Het bovengrondse 

gedeelte voegt zich, na de aanpassingen, beter in de bestaande en toekomstige ruimtelijke 

structuur. Het aldus aangepaste tracé, 

p. 138 waarvoor het kabinet thans kiest, is op de kaart tegenover deze bladzijde weergegeven.

[beschrijving van het tracé]
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Het tracé WB3

Het WB3-tracé is ontwikkeld naar aanleiding van de inspraakreacties van de heer Bos te 

Zoetermeer. De door hem gedane suggestie is uitgewerkt, en op basis daarvan hebben de beide 

ministers besloten voor de WB3-variant een aanvulling op het MER op te stellen, daarover inspraak 

te organiseren en de variant volwaardig in de besluitvorming te betrekken.

Uit de inspraakreacties die op deze MER-aanvulling binnen zijn gekomen, komt een gevarieerd beeld 

naar voren. Enerzijds wordt de variant gezien als een goede mogelijkheid om het Groene Hart te sparen. 

Anderzijds wordt gewezen op de gevolgen voor het bestaande en toekomstige stedelijke gebied met alle 

voorzieningen die daarbij horen.

Ook het WB3-tracé is, als gevolg van de reacties die uit de inspraak naar voren kwamen, op 

een aantal punten gewijzigd. Het WB3-tracé in de vorm zoals het uiteindelijk onderdeel heeft 

uitgemaakt van de besluitvorming, wordt, met de belangrijkste aandachtspunten, op de kaart 

tegenover deze bladzijde getoond.

[beschrijving van het tracé; motivering van de ontwerpkeuze om geen station bij Ypenburg op te 

nemen]

p. 139 Het tracé B3

Naast het voorkeurstracé A1 is in de Nieuwe HSL-Nota voor het gedeelte ten noorden Rotterdam 

ook het tracé B3 uitgebreid beschreven en in de afweging betrokken. In de inspraak en bij de 

advies- en overlegorganen heeft dit tracé weinig medestanders gevonden. Voor de volledigheid is 

het in $4.4, waar het kabinet de tracékeuze ten noorden van Rotterdam motiveert, in de afweging 

meegenomen. Hiernaast is het op kaart weergegeven en hieronder wordt het nogmaals kort 

beschreven.

p. 140 [beschrijving van het tracé]

4.4 De tracékeuze ten noorden van Rotterdam

Ten behoeve van het beoordelen en onderling afwegen van de diverse in beschouwing genomen 

tracés, is in de Nieuwe HSL-Nota een beoordelingskader ontwikkeld. Uit de maatschappelijke 

discussie die naar aanleiding van PKB-deel 1 is gevoerd, bleek dat, met name voor de tracékeuze 

voor het gedeelte tussen Schiphol en Rotterdam, deze methodiek weliswaar geschikt is voor 

het beschrijven en waarderen van de effecten van de tracés en voor het onderling afwegen van 

subvarianten, maar dat de belangrijkste elementen die de maatschappelijke discussie over de 

tracékeuze ten noorden van Rotterdam bepalen, daarin onvoldoende tot uiting komen. 

In de maatschappelijke discussie zijn, voor de keuze tussen de tracés A1, B3, WB3 en BBLN, de 

volgende elementen als meest bepalend naar voren:

 – de mate waarin wordt bijgedragen aan de (inter-)nationale bereikbaarheid van de Randstad;

 – het vermogen om de gewenste substitutie teweeg te brengen;

 – de vervoerswaarde van de HSL-Zuid;
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 – de mate waarin de ruimtelijke structuur van de Randstad wordt ondersteund, onderscheiden 

in deelaspecten als:

• het bieden van snelle hart-op-hartverbindingen tussen de knooppunten;

• het ontzien van het Groene Hart-concept;

• bijdragen aan de positie van de afzonderlijke stedelijke knooppunten

 – de lokale effecten in bestaand stedelijk gebied

 – het belemmeren van nieuwe stedelijke ontwikkelingen (VINEX-locaties);

 – de aanlegkosten van de tracés en het te verwachten exploitatieresultaat;

 – de invloed van de tracékeuze op het jaar van ingebruikstelling van de HSL-Zuid;

 – de gevolgen voor de land- en tuinbouw;

 – de ruimtelijk-economische effecten.

Een beoordeling van de vier in het geding zijnde tracévarianten, aan de hand van deze meest 

bepalend gebleken keuzecriteria, is samengevat in de overzichtstabel op de volgende bladzijde. 

Hieronder volgt een korte 

p. 141 toelichting op deze criteria en op de wijze waarop ze voor de verschillende tracé-opties zijn toege-

past.

 ̆ De internationale bereikbaarheid van de Randstad

[…]

 ̆ Substitutie en vervoerswaarde

[…]

 ̆ Snelle hart-op-hartverbindingen tussen de Randstad-knooppunten

[…]

 ̆ Het ontzien van het Groene Hart

[…]

 ̆ De positie van de afzonderlijke stedelijke knooppunten

[…]

 ̆ De lokale effecten in bestaand stedelijk gebied

[…]

 ̆ Het belemmeren van nieuwe verstedelijking conform de VINEX

[…]

p. 142 criterium BBLN B3 WB3 A1
1. internationale 

bereikbaarheid van 
de randstad

Schiphol-R’dam:
+11 min tov A1

Schiphol-R’dam:
+1 min tov A1

Schiphol-R’dam:
+4 min tov A1

Schiphol-R’dam: 
19 minuten
Schiphol-Parijs 
2 uur 49 min

2. substitutie nationaal en 
internationaal 
minder dan A1

nationaal en 
internationaal 
gelijk aan A1

gelijk aan A1 heeft internatio-
naal en nationaal 
de meeste potentie
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3. vervoerswaarde beduidend 
minder dan A1

iets minder 
dan A1

iets minder 
dan A1

referentie

4. ruim-
telijke 
structuur 
van de 
Randstad

hart op 
hart

voegt geen 
rechtstreekse 
verbinding 
A’dam-R’dam 
toe

voegt 
rechtstreekse 
verbinding 
A’dam-R’dam 
toe (39 min)

voegt 
rechtstreekse 
verbinding 
A’dam-R’dam 
toe (37 min)

voegt recht-
streekse 
verbinding 
A’dam-R’dam toe 
(35 min)

groene 
hart 
concept

ontziet het 
Groene Hart

bundelt met 
A4, bij Stomp-
wijk nieuwe 
doorsnijding 
Groene Hart

passage Groene 
Hart conform 
bundelings-
principe

passage Groene 
Hart overwe-
gend middels 
bundeling en 
ondertunneling

positie 
stedelijk 
knoop-
punt

versterkt 
stedelijke 
centra, inclusief 
Den Haag

conform 
tracé A1

conform 
tracé A1

R’dam en A’dam 
profiteren van 
een impuls. 
Den Haag kan 
als HST station 
meeprofiteren

5. lokale effecten in 
bestaand stedelijk 
gebied

problemati-
sche inpassing 
in stedelijk 
gebied; lost 
knelpunt in 
Delft op

negatieve 
effecten in 
Leiderdorp en 
Pijnacker

negatieve 
effecten in 
Leiderdorp

6. belemmeren van 
stedelijke ontwikke-
ling conform VINEX

acceptabele 
inpassing in 
Noordrand-
I; toename 
barriere in 
Noordrand-II en 
Pijnacker-Zuid

Delfgauw 
(woningen 
en bedrijven); 
Hoornwijk, 
Forepark

acceptabele 
inpassing in 
Noordrand-I en 
-II; randligging 
Zoetermeer-Oost

7. aanlegkosten ƒ 4,7 mld circa ƒ 4,1 mld > ƒ 4,2 mld ƒ 4,2 mld

8. contante waarde 
exploitatieresultaat

ƒ 1,5 mld ƒ 2,1 mld circa ƒ 2,0 mld ƒ 2,2 mld

9. jaar van 
ingebruikstelling

later dan 
2008 door 
vertraging in 
de fase van PKB 
en door een 
veel langere 
aanlegperiode

later dan 2005 
door vertraging 
in de fase 
van PKB en 
tracébesluit

later dan 2005 
door vertraging 
in de fase 
van PKB en 
tracébesluit

2004
PKB-3 voor de 
zomer; tracébe-
sluit binnen 1 
jaar na PKB-4

10. land- en tuinbouw positief voor 
landbouw van-
wege strakke 
bundeling

bij Stompwijk 
en Noukoop 
doorsnij-ding 
glastuinbouw; 
veel restge-
bieden langs 
rijksweg

veel restge-
bieden langs 
rijkswegen 
en een aantal 
landbouw 
bedrijven met 
name in de 
Haarlemmer-
meer

doorsnijdt kas-
sengebied van 
Bleiswijk en een 
aantal landbouw-
bedrijven met 
name in de 
Haarlemmermeer

11. ruimtelijk-economi-
sche effecten

niet 
onderscheidend

niet 
onderscheidend

niet 
onderscheidend

niet 
onderscheidend

[Tabel overgenomen van Kamerstukken II, 1995-1996, 22 026, 17, p. 142]
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p. 143  ̆ De aanlegkosten

[…]

 ̆ Contante waarde van het exploitatieresultaat

[…]

 ̆ Jaar van ingebruikstelling

[…]

 ̆ Land- en tuinbouw

[…]

 ̆ Ruimtelijk-economische effecten

[…]

De integrale afweging van de tracé-opties tussen Schiphol en Rotterdam

De over dit traject in beschouwing genomen tracé-opties bestaan uit drie tracés voor een volledig 

nieuwe hogesnelheidslijn, alsmede uit de BBLN-optie die in hoofdstuk 3 naar voren kwam als het 

enige aanvaardbare alternatief dat de bestaande spoorlijn volgt. Het maken van een keuze op dit 

punt bestaat dus uit twee onderdelen: de afweging tussen de bundelings- en de nieuwe-lijn-optie 

en de keus welk nieuw tracé het beste aan de gestelde doelen beantwoordt.

Het op grond van de in de tabel gepresenteerde feitelijkheden bepalen van een voorkeur voor één 

van de vier beschreven opties is niet

p. 144 eenvoudig. Een dergelijke keuze wordt ook niet alleen bepaald door het gepresenteerde verge-

lijkingsmateriaal. Inzichten en visies van bestuurlijke en politieke aard en daarmee het gewicht 

dat aan de verschillende aspecten wordt gehecht, bepalen uiteindelijk de keuze. Kijkend naar de 

bestaande-lijn-optie en de verschillende varianten voor een nieuwe lijn is het kabinet van mening, 

dat met een directe verbinding Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen over een nieuwe lijn het beste 

infrastructuurnet ontstaat – dat met de daarbij behorende HST-halteplaatsen Amsterdam, Schip-

hol, Rotterdam en Den Haag – een optimale ontsluiting van de Nederlandse vervoersmarkt moge-

lijk maakt met een maximale vervoerskwaliteit. Met drie tot vier haltes is het mogelijk zowel de 

internationale als de binnenlandse markt optimaal te bedienen, mede dankzij de hoogwaardige 

onderliggende openbaar-vervoerssystemen.

Uit prognoses blijkt dat de stations Amsterdam en Schiphol samen ongeveer de helft van de totale reizigers 

zullen bedienen. Dit is de kern van het marktgebied voor de hogesnelheidstrein. Via een directe hogesnel-

heidslijn Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen zal dit marktgebied zo snel en hoogwaardig mogelijk worden 

ontsloten. Via haltering te Rotterdam, op uren met een hoog reizigersaanbod doorrijdend naar Den Haag 

CS, wordt vervolgens de andere helft van de markt binnengehaald: ongeveer gelijkelijk verdeeld over de 

regio Rotterdam, de regio Den Haag en overig Nederland.

Op grond van de volgende overwegingen kiest het kabinet ook voor het traject Schiphol-

Rotterdam voor de aanleg van een nieuwe hogesnelheidslijn:
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 ̆ Een snelle rechtstreekse verbinding leidt tot een netstructuur die zowel de positie van de 

Randstad in het Europese hogesnelheidsnet, als de ruimtelijke structuur en het functione-

ren van de Randstad en de Stedenring Centraal Nederland optimaal ondersteunt. Met de 

nieuwe verbinding wordt voor de verdere toekomst een belangrijke ontbrekende schakel 

in een snel Randstad-netwerk aangebracht.

 ̆ Een rechtstreekse nieuwe lijn biedt veel gebruikswaarde en past het beste bij het concept 

van de hogesnelheidstrein: “Internationale knooppunten zo snel mogelijk met elkaar ver-

binden”. Aldus worden de beste voorwaarden geschapen om de beoogde substitutie van 

vliegtuig naar trein en van auto naar trein te kunnen realiseren.

 ̆ Den Haag wordt bij de aanleg van een rechtstreekse lijn Schiphol-Rotterdam bediend door-

dat een aantal van de treinen na Rotterdam over bestaand spoor doorrijdt naar Den Haag 
CS, en omgekeerd. Op momenten dat er geen hogesnelheidstrein naar Den Haag doorrijdt, 

wordt te Rotterdam een hoogwaardige overstap op treinen naar Den Haag geboden. Op 

deze wijze kan ook Den Haag optimaal profiteren van de internationale spoorverbinding. 

In eerste instantie is het aantal directe verbindingen weliswaar beperkt, maar deze rijden, 

in tegenstelling tot bij de BBLN, wel van en naar Den Haag CS waar het hart van het ste-

delijk centrum ligt. Het naar verwachting groeiende reizigersaanbod zal de exploitant er 

bovendien gaandeweg toe brengen meer directe hogesnelheidstreinen naar Den Haag in 

te leggen.

 ̆ Ondanks het tegemoetkomen aan bepaalde inpassingswensen uit de omgeving, blijven de 

omgevingseffecten van het aangepaste BBLN-ontwerp in het stedelijk gebied van de Rand-

stad ingrijpend. Hoewel een duurzame stedebouwkundige inpassing niet mogelijk is, zou 

het tegemoetkomen aan alle inpassingsbezwaren van de gemeenten de kosten van het 

BBLN-ontwerp veel hoger doen zijn dan de nu geraamde f 4,7 mld.

p.145  ̆ De 10 minuten langere rijtijd van de BBLN-optie heeft een ongunstige invloed op het

 exploitatieresultaat. Dit komt nog niet eens zozeer door de verminderde vervoerswaarde 

die tot minder reizigers leidt, maar meer nog door de sterk verhoogde exploitatiekosten 

die gerelateerd zijn aan de tijd dat het dure hogesnelheidsmaterieel op het Nederlandse 

spoorwegnet vertoeft. Binnenlands gezien levert de BBLN nauwelijks meerwaarde ten 

opzichte van het bestaande net. Terwijl dus de investeringskosten van de bundelingsvari-

ant hoger liggen dan van een nieuwe lijn, biedt de exploitatie van de treindienst daarente-

gen nauwelijks uitzicht op winstgevendheid.

 ̆ De afgelopen periode heeft, ondermeer op het traject waar het hier om gaat, geleerd dat 

de bouwhinder door het ombouwen van bestaande spoorlijnen de treindienst gedurende 

vele jaren onbetrouwbaar kan maken. Een keuze voor de BBLN maakt wederom een van de 

belangrijkste spoorverbindingen in de Randstad jarenlang tot een bouwput. De daardoor 

veroorzaakte overlast in de vorm van treinvertragingen op het traject Amsterdam-Den 

Haag-Rotterdam vormen een nadelig bij-effect van een dergelijke keuze.

 ̆ Een snelle rechtstreekse hogesnelheidsverbinding biedt toekomstwaarde zowel voor inter-

nationaal als voor binnenlands vervoer. De bestaande lijn blijft aldus geheel beschikbaar 
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voor de verdere ontwikkeling van het InterCity-, het interregionaal- en het stadsgewestelijk 

openbaar vervoer.

Bij de afweging tussen de verschillende nieuwe-lijn-varianten voor het gedeelte ten noorden van 

Rotterdam, heeft het kabinet het volgende overwogen.

Kijken we in de overzichtstabel naar de aspecten: bereikbaarheid van de Randstad;

 – substitutie en vervoerswaarde;

 – exploitatieresultaat en

 – ruimtelijk economische effecten;

dan zit er een gering verschil tussen de drie nieuwe-lijn-varianten A1, B3 en WB3. Omdat tracé A1 

de kortste reistijd heeft, is deze op de genoemde punten iets beter. Tracé A1 biedt daardoor het 

meeste perspectief voor de toekomst en een wat betere uitgangspositie voor een verbetering van 

de bereikbaarheid en voor een grotere substitutie op het moment dat flankerend beleid wordt 

gerealiseerd.

De grote verschillen zitten echter in de aspecten:

 – ruimtelijke structuur;

 – bestaand stedelijk gebied en stedelijke ontwikkeling;

 – aanlegkosten;

 – land- en tuinbouw en 

 – jaar van ingebruikstelling.

Van deze aspecten hebben, bij de uiteindelijke keuze tussen de drie overgebleven opties voor de 

aanleg van een nieuwe lijn, de tracés A1, WB3 en B3, voor het kabinet met name de volgende vier 

een doorslaggevende rol gespeeld:

 – De inpassing in het Groene Hart;

 – De invloed op de verstedelijking;

 – De proceduretijd, die voor de verschillende opties verschilt;

 – De aanlegkosten, met inbegrip van de resterende kostenrisico’s.

Daarbij is van belang dat de drie opties een gemeenschappelijk tracé hebben ten noorden van 

Hoogmade; de afweging heeft dus alleen 

p. 146 betrekking op het gedeelte ten zuiden daarvan. Uitendelijk is het op grond van de navolgende 

motieven dat het kabinet kiest voor het tracé A1, inclusief de verbeteringen die in $ 4.3 zijn aan-

geduid en in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.

 ̆ Het kabinet is van mening dat de aantasting van het concept Groene Hart bij tracé A1 met 

een tunnel onder het Groene Hart tussen de Does en Hazerswoude-Dorp nauwelijks ver-

schilt van die bij WB3. De veronderstelde uitlokking van verstedelijking is door de aanleg 

in een tunnel niet meer aan de orde. Integendeel het kabinet zal bij volgende beslissingen 

ten aanzien van dit deel van het Groene Hart er voor waken dat de nu voorgestelde extra 

investeringen ten aanzien van de waarden in het Groene Hart niet teniet worden gedaan. 

Tevens zal er bij de lagere overheden op aangedrongen worden een gelijke handelwijze te 

volgen.
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 Ook verstedelijkingseffecten door een verondersteld station nabij Zoetermeer zijn niet aan 

de orde. Het verloop van het tracé dat in deze PKB is opgenomen maakt het technisch 

onmogelijk om nog een halte bij Zoetermeer te realiseren.

 Tracé B3 kent in zijn huidig ontwerp nog een bovengrondse en relatief hoge ligging in de 

bufferzone tussen Zoetermeer en Leidschendam; onderdeel van het Groene Hart. Daarmee 

acht het kabinet het effect op het Groene Hart ernstiger dan van de overige twee. Slechts 

tegen aanmerkelijke meerkosten is dit effect op dezelfde hoogte te brengen als dat van 

WB3 en A1.

 ̆ Wat betreft de gevolgen voor het bestaande stedelijke gebied en de hinder voor toekom-

stige, deels in gang gezette stedelijke ontwikkelingen in het kader van VINEX, acht het kabi-

net de gevolgen van tracé B3 zeer groot. Niet alleen Leiderdorp ondervindt hiervan – in 

combinatie met een eventuele verbreding van de autosnelweg A4 – aanzienlijke hinder, 

ook de gevolgen in Pijnacker blijven met de beschreven aanpassingen aanzienlijk. Bij de 

effecten in Berkel en Rodenrijs gaat het ondermeer om de bouwlocatie Noordrand-III. Ook 

de gevolgen van WB3, die in Leiderdorp gelijk zijn aan die van B3, acht het kabinet groot, 

gelet ook op ondermeer de effecten in de Vlietrandzone bij Leidschendam, de bouwlocatie 

Delfgauw en verschillende bedrijfsterreinen.

 De effecten van tracé A1 op het gebied van Noordrand-I en II/III en op Zoetermeer-Oost zijn 

door een verdiepte ligging, respectievelijk randligging tot aanvaardbare proporties terug-

gebracht.

 ̆ Met betrekking tot het jaar waarin de nieuwe spoorlijn in gebruik kan worden genomen 

hecht het kabinet aan een zo spoedig mogelijke indienststelling. Dit teneinde de bijdrage 

die de HSL-Zuid levert aan het bereikbaar houden van de verschillende kernen in de Rand-

stad en aan het gewenste beleid ten aanzien van Schiphol zo snel mogelijk te kunnen 

benutten. Tracé A1 biedt hiervoor het beste perspectief.

 ̆ De gevolgen van tracé WB3 voor land- en tuinbouw zijn, ook naar de mening van het kabi-

net, duidelijk het geringst en wellicht door tal van kleinere aanpassingen nog te vermin-

deren. Het tracé B3 heeft met name effecten in het glastuinbouwgebied van Noukoop dat 

schuin wordt doorsneden, en in de bufferzone tussen Zoetermeer en Leidschendam. Een 

groot deel van de bezwaren vanuit de land- en tuinbouw tegen het tracé A1 zijn echter 

ondervangen door de tunnel in het gebied tussen Benthuizen en Hoogmade en door de 

aanpassingen van het tracé in het glastuinbouwgebied van Bleiswijk. Het kabinet onder-

kent echter wel dat er aanmerkelijk effecten in Bleiswijk blijven bestaan.

p. 147 4.5 Het overleg met Vlaanderen over het tracé ten zuiden van Rotterdam
[…]
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4. Beschikking afvalstortplaats 
regio Arnhem

[Bron: Overgenomen van: Provincie Gelderland (1990, 26 juni). Beschikking d.d. 26 juni 1990, 

NR. MW89.6427-MW2119 van Gedeputeerde Staten van Gelderland: Afvalstoffenwet- 

vergunning.]

p. 1 BESCHIKKING D.D. 26 JUNI 1990, NR. MW89.6427-MW2119 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 

GELDERLAND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afvalstoffenwetvergunning

Beschikking op de aanvraag d.d. 10 februari 1989 van de voorzitter van de Bestuurscommissie 

Milieuzaken Regio Arnhem, Postbus 1047, 6901 BA  Arnhem, om afgifte van een vergunning 

als bedoeld in artikel 33 van de Afvalstoffenwet voor het oprichten en in werking hebben van 

een inrichting voor het op of in de bodem brengen van niet te hergebruiken, niet-verbrandbaar 

bedrijfsafval en bouw- en sloopafval en niet te hergebruiken afvalverbrandingsresidu op de 

percelen kadastraal bekend gemeente Oud Zevenaar sectie K, nrs. 367, 368, 335, 334, 211 (gedeel-

telijk) en 209, gelegen aan de Doesburgseweg te Zevenaar (locatie Zweekhorst).

1 Ontvangst

Wij hebben de betreffende aanvraag tegelijkertijd met het daarvan deel uitmakende Milieu-

effectrapport (MER) “Afvalberging locatie Zweekhorst” ontvangen op 13 februari 1989 en 

ingeschreven onder nr. MW89.6427.

2 Voorgeschiedenis en procedure

In het Samenwerkingsgebied Regio Arnhem kunnen tot 1 januari 1990 de niet te hergebruiken, 

niet-verbrandbare afvalstoffen en het niet te hergebruiken afvalverbrandingsresidu worden 

gestort en verwerkt op de stortplaats van de firma Putman te Westervoort.

Vanaf 1 januari 1990 mag op deze locatie niet meer worden gestort, conform de uitspraak 

van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State d.d. 23 januari 1989 nr. 

G05.87.0063.

Per 1 januari 1990 diende dus een nieuwe afvalstortlocatie beschikbaar te zijn, die een doelmatige 

en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen in het samenwerkingsgebied 

garandeert. 

Reeds in een eerder stadium heeft de regio in dit kader het gemeentebestuur van Arnhem 

verzocht om een nieuwe (locatie voor een) stortplaats te realiseren op het grondgebied van de 

gemeente Arnhem.
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Dit leidde ertoe, dat zowel in het eerste en het tweede provinciaal Afvalstoffenplan (PAP) als in 

het Streekplan Midden-Gelderland de locatie Velperbroek/IJsseloord als potentiële stortlocatie is 

opgenomen.

Deze locatie is uiteindelijk om milieutechnische redenen afgevallen en nu dan ook niet meer aan 

de orde.

p. 2 Uiteindelijk zijn vier zogenaamde startnotities ingediend met de bedoeling om te komen tot het 

opstellen van even zoveel milieu-effectrapporten voor vier locaties voor een regionale stortplaats 

in de regio Arnhem.

Op 25 februari 1988 heeft de firma Putman Afvalverwerking B.V. een startnotitie ingediend met 

het oog op een Afvalstoffenwetvergunning voor een regionale stortplaats op de locatie Nieuw-

graaf te Duiven.

Spitman Holding B.V. heeft op 31 maart 1988 een startnotitie ingediend voor de aanleg van een 

stortplaats op de locaties IJsseloord/Velperbroek en/of De Koningspleij. Hierin is opgenomen de 

mogelijkheid van een berging van baggerslib en de aanleg van een TOP.

Het gemeentebestuur van Arnhem heeft voor de locatie Koningspleij-Noord op 24 mei 1988 een 

startnotitie ingediend.

Als laatste heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Arnhem een startnotitie inge-

diend op 26 mei 1988 voor de locatie Zweekhorst te Zevenaar.

De vier startnotities zijn conform de in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne voorgeschre-

ven procedure bekendgemaakt en in procedure gebracht. Op 1 november 1988 hebben wij de 

richtlijnen inzake de inhoud van de vier te verwachten milieu-effectrapporten vastgesteld.

Naar aanleiding van het feit, dat bij ons college vier startnotities voor vier potentiële locaties 

waren ingediend, heeft op 14 november 1988 overleg plaatsgevonden tussen de vier initiatief-

nemers en een afvaardiging van ons college. Daarbij is aan de orde geweest de in het PAP voor-

komende zinsnede “…. of een andere door het samenwerkingsverband aan te wijzen locatie.” Bij 

deze zinsnede is ervan uitgegaan, dat slechts sprake zou zijn van één initiatief.

In het overleg is vastgesteld dat nu er diverse locaties en alternatieven zijn, wij het initiatief ten 

aanzien van de locatiekeuze overnemen en daarom zelf een beslissing nemen omtrent de uitein-

delijke locatie.

In onderling overleg met de vier iniatiefnemers is toen tevens bepaald, dat de op te stellen milieu-

effectrapporten, gezien het tijdstip van 1 januari 1990 waarop de stortplaats in bedrijf moet zijn, 

uiterlijk op 13 februari 1989 bij ons college moesten zijn ingediend.

Uiteindelijk zijn drie milieu-effectrapporten opgesteld, welke op het afgesproken tijdstip zijn 

ingediend.

Het betreft hier de volgende locaties en initiatiefnemers:

 – De Nieuwgraaf – Putman Afvalverwerking B.V.;

 – De Zweekhorst – Regio Arnhem;

 – De Koningspleij-Noord – gemeente Arnhem en firma Spitman.

De eerdere initiatieven van Spitman en de gemeente Arnhem voor wat betreft de locatie Konings-

pleij zijn gebundeld in een door de gemeente en de firma Spitman opgesteld milieu-effectrapport. 
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De firma Spitman heeft voorts meegedeeld af te zien van een verdere ontwikkeling van het ter-

rein IJsseloord. Hiervoor is dus geen milieu-effectrapport opgesteld.

p. 3 Op 21 maart 1989 hebben wij aan de betrokken initiatiefnemers – in het kader van het zoge-

naamde aanvaardbaarheisoordeel – medegedeeld dat zou worden overgegaan tot publikatie van 

de aanvraag om een Afvalstoffenwetvergunning en het daarbij behorende MER.

In dat kader hebben wij tevens nog nadere informatie gevraagd (voor 24 april 1989) met betrek-

king tot een aantal aspecten uit de aanvraag en het MER, om de locatiekeuze te kunnen baseren 

op zo volledig mogelijke informatie.

Op 24, respectievelijk 25 april 1989 hebben wij voor de verschillende locaties openbare zittingen 

gehouden in de gemeenten waar de betreffende locaties zijn gelegen.

Van 6 april 1989 tot en met 8 mei 1989 hebben de stukken voor een ieder ter inzage gelegen met 

de mogelijkheid opmerkingen te maken over de MER-en en/of bezwaren in te dienen tegen de 

aanvragen.

Op 25 april 1989 is in Zaal Buitenlust te Zevenaar een openbare zitting gehouden, tijdens welke 

zitting onder meer mondelinge bezwaren en/of opmerkingen over de aanvraag en het MER kon-

den worden gemaakt.

3 Afweging locatiekeuze

Omdat drie aanvragen zijn ingediend ten behoeve van een regionale stortplaats in de Regio Arn-

hem voor de periode van circa 10 jaren vanaf 1 januari 1990 en op grond van het provinciaal 

Afvalstoffenplan 1987-1991 (goedgekeurd bij KB van 30 november 1988, nr. 11) slechts op één 

aanvraag, ten aanzien van deze stortplaats, positief kan worden beschikt dient er een afweging 

plaats te vinden tussen de drie aanvragen.

Bij deze afweging zijn onder andere de volgende aspecten betrokken:

3.1 de milieuhygiënische aspecten, zoals deze met name zijn beschreven in de MER-en;

3.2 de doelmatigheid;

3.3 de bestuurlijke aspecten.

Hieronder komen deze aspecten aan de orde. Opgemerkt dient te worden dat de afweging (loca-

tiekeuze) met name betrekking heeft op de regionale stortplaats. De realisatie van een tijdelijke 

slibberging op de locatie Koningspleij-Noord en een puinbreker op de locatie Nieuwgraaf heeft bij 

deze afweging slechts een beperkte rol gespeeld.

In paragraaf 3.4 volgt de conclusie ten aanzien van de locatiekeuze.

3.1 Milieuhygiënische aspecten

De milieuhygiënische aspecten zijn uitgebreid beschreven in de drie MER-en en de daarbij 

gevoegde aanvullende informatie. Voor de volledige informatie moet dan ook naar deze rappor-

ten worden verwezen. In het onderstaande worden per locatie de verschillende milieuaspecten 

besproken voor zover uit de MER-en bleek dat belangrijke effecten zijn te verwachten, en deze een 

wezenlijke rol hebben gespeeld bij de milieuhygiënische afweging.
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p. 4 A Koningspleij-Noord

*Grondwater

 

Uit het MER (en de aanvullende informatie) blijkt dat de stroming van het grondwater, en daar-

mee de verspreiding van verontreinigingen van een groot aantal factoren afhankelijk is. Genoemd 

worden onder andere de capaciteit van de winningen bij Immerlo en AKZO, de dikte en doorla-

tendheid van de scheidingslaag tussen het eerste en tweede watervoerend pakket, de toevoer 

van de Veluwe en de rivierstanden van de Rijn. Deze factoren kunnen sterk variëren, terwijl de 

beschikbare meetgegevens slechts een statische situatie weergeven. De berekeningen zijn dan 

ook voor een groot deel gebaseerd op veronderstellingen en bovendien blijven naar de toekomst 

een aantal onzekerheden open ten aanzien van onder andere de capaciteit van de waterwinnin-

gen in de omgeving.

Gelet op deze onzekerheden in combinatie met de nabij gelegen drinkwaterwinning, waarbij 

bovendien bedacht moet worden dat het gaat om een onomkeerbare activiteit (het definitief op 

de bodem brengen van afvalstoffen) zijn wij van mening dat op deze locatie alleen al op grond 

van dit aspect bij voorkeur niet een stortplaats dient te worden gerealiseerd.

*Bodem

De in het MER gepresenteerde zetting en zettingsverschillen zijn op zich niet bezwaarlijk voor de 

aanleg van een stortplaats. Wel moet worden opgemerkt dat ter zake van schade door zettingen 

mogelijk risico’s bestaan voor brugpijler 13; horizontale belasting op de voorgespannen beton-

palen is denkbaar met kans op horizontale verplaatsing, terwijl ten gevolge van zetting van de 

ondergrond negatieve kleef kan ontstaan.

*Oppervlaktewater

Tijdens en na de exploitatie van de stortplaats kunnen zich verschillende calamiteiten voordoen 

waardoor de kwaliteit van het lozingswater wordt beïnvloed.

Dat één lozing op de Rijn slechts beperkte invloed heeft op kwaliteit van het water, mag niet 

worden uitgelegd alsof geen effecten merkbaar zullen zijn. Daar waar via een brongericht beleid 

wordt gestreefd naar een algemene verbetering van de waterkwaliteit van de Rijn dient elke 

lozing afzonderlijk te worden getoetst.

p. 5 *Percolaatbehandeling

Gelet op het brongerichte beleid, waarbij zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat de zoge-

naamde prioritaire stoffen zich in het milieu verspreiden is een zuivering van het percolatiewater 

op de locatie wenselijk met als doel te voorkomen dat deze stoffen via het zuiveringsslib of het 

effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (r.w.z.i.) zich verspreiden in het milieu. De r.w.z.i. 

in dit verzorgingsgebied, de installatie te Duiven, is voldoende toegerust voor de zuivering van de 

organische belasting. Binnen de locatie dient dus minimaal een fysisch/chemische zuivering te 

worden gerealiseerd.

In de aanvraag is met deze optie geen rekening gehouden. Mogelijk is binnen de inrichting hier-

voor onvoldoende ruimte beschikbaar.
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*Geluid

De locatie ligt, evenals de overige locaties, in een gebied waarbij het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid al vrij hoog is, waardoor de bijdrage aan de totale geluidemissie voor geluid-

gevoelige objecten gering is.

*Ontsluiting

De in het MER gepresenteerde cijfers beschrijven een vergelijking tussen de huidige verkeersbe-

lasting en de toename als gevolg van de activiteiten op de onderhavige locatie. Daar echter de 

Nieuwe Havenweg een doodlopende weg is neemt de belasting relatief toe naarmate de locatie 

wordt genaderd. Met name de laatste 50 meter van de Nieuwe Havenweg is zeer rustig en wordt 

momenteel benut door vrijwel alleen personenauto’s, waarbij de weg het karakter heeft van een 

bedrijfsparkeerterrein. Ook na aanleg van een brug over de AKZO-haven moet de aanvoerroute 

als onvoldoende worden aangemerkt. Met name de afstand van de weg tot de gevel van het bij 

de AKZO-haven gelegen bedrijfspand moet als beperkend worden beschouwd.

*Ruimtebeslag

De stortplaats is zodanig binnen de locatie gepland dat voorzieningen zoals hekwerk en beplan-

ting buiten de grenzen van de inrichting dienen te worden aangelegd. Bovendien wordt in het 

MER aangegeven dat inspectie dient plaats te vinden via een naast gelegen fietspad. Het gebruik 

van motorvoertuigen op dit fietspad moet als onaanvaardbaar worden beschouwd. Voor een 

goed beheer van een stortplaats is een inspectiepad, ten behoeve van het te allen tijde goed kun-

nen bereiken van alle voorzieningen, noodzakelijk. […] Ook dient ruimte rond de locatie beschik-

baar te zijn, indien ingeval van calamiteiten extra maatregelen dienen te worden getroffen voor 

het beheer van het grondwater.

Het reserveren van de bovenstaande ruimten heeft een negatieve invloed op de totale stortcapa-

citeit op de locatie.

p. 6 *Natuur en landschap

De locatie is in zijn verschijningsvorm landschappelijk dominant ten opzichte van de toch zeer 

opvallend aanwezige Pleijbrug en de industriële vestigingen aan de Westervoortsedijk. Het zicht 

op het historische stadsbeeld zal gedeeltelijk aan het oog worden onttrokken. 

Het verlies aan biotoop voor onder andere vegetatie en vogels is blijvend en wordt het meest 

ingrijpend geacht.

B Nieuwgraaf

*Grondwater

Het MER beschrijft dat, gelet op de voorgenomen uitvoeringswijze van de onderafdichting en de 

grondwaterstroming ter plaatse (kwel) een verspreiding van verontreinigingen via grondwater 

naar de omgeving niet zal optreden. Dit dient als positief te worden beschouwd.
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Wel kan beïnvloeding via het grondwater van de naast de locatie gelegen wetering optreden, met 

name in het geval van calamiteiten.

*Bodem

In bijlage 6.8 bij het MER is uitgebreid ingegaan op de mogelijke zettingen van de bodem. Opge-

merkt dient te worden dat bij de berekeningen van een relatief laag soortelijk gewicht (11 kN/m2) 

van het afval is uitgegaan. In het MER worden zettingen verwacht tot 125 cm bij belasting volgens 

de voorgenomen vormgeving van de stortplaats. Dit behoeft te zamen met de te treffen maatre-

gelen niet tot problemen te leiden. De zettingsverschillen kunnen echter wel tot problemen lei-

den. Gelet op het lage veronderstelde gewicht van het afval en de berekende zettingsverschillen 

in combinatie met de heterogeniteit van het te storten materiaal dient de bodemsamenstelling 

als extra risicofactor op deze locatie te worden beschouwd.

*Oppervlaktewater

In geval van calamiteiten dient een verspreiding van verontreinigingen via het grondwater naar 

de Wijde Wetering niet te worden uitgesloten. Met aanvullende voorzieningen is dit risico te 

beperken.

*Percolaatbehandeling

In het inrichtingsplan wordt op grond van financiële overwegingen gekozen voor een biologische 

zuivering van het percolatiewater binnen de inrichting.

Op grond van milieuhygiënische argumenten dient primair de voorkeur uit te gaan naar een che-

misch/fysische zuivering.

p. 7 *Geluid

De totale geluidbelasting van de diverse activiteiten op en rond de locatie mag maximaal 55 

dB(A) etmaalwaarde bedragen. Voor de afvalverwerking betekent dit maximaal 45 dB(A) nabij de 

woningen. Ten opzichte van de overige locaties zijn bij deze locatie de meeste (4) geluidgevoelige 

objecten aanwezig.

*Ontsluiting

De huidige ontsluiting van de locatie voor wat betreft de aansluiting op de Rivierweg voldoende. 

Alleen het tweede gedeelte van de Roelofsweg is een beperkende factor. In het MER zijn verschil-

lende alternatieven aangegeven doch de realiteitswaarde van deze alternatieven is niet verder 

onderzocht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de noodontsluiting via de parallelweg van de 

A-12 niet mogelijk is vanwege de geplande verbreding van deze weg.

*Natuur en landschap

Voor alle locaties geldt dat de geomorfologische kenmerken onbereikbaar worden, het occu-

patiepatroon blijvend verstoord wordt en de aanwezige levensgemeenschappen aan wijziging 
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onderhevig zullen zijn. De invloed op de directe omgeving beperkt zich voor wat betreft natuur 

en landschap bij alle locaties tot een mogelijke wijziging van het vegetatietype en een zekere 

biotoopverandering van vogels. Inzake de locatie Nieuwgraaf is de minste verandering te ver-

wachten. 

Op deze locatie wordt qua maatvoering landschappelijk aangesloten bij andere grootschalige ele-

menten, zoals de vuilverbranding en de r.w.z.i. De reeds aanwezige landschappelijk waardevolle 

beplantingselementen naast de locatie zijn van een dermate grote schaal dat het mogelijk is de 

stortplaats met enkele aanpassingen op aanvaardbare wijze in te passen in het landschap, zonder 

het zicht op het Veluwemassief wezenlijk aan te tasten.

C Zweekhorst

*Grondwater

In geval van calamiteiten is het mogelijk dat verontreinigingen zich over relatief grote afstand 

in noordwestelijke richting verspreiden. De stroomsnelheid van het grondwater in het eerste 

watervoerende pakket is betrekkelijk groot, met als gevolg een verdunning van eventueel lek-

kend percolaat.

Bovendien is de dikte van het eerste watervoerend pakket in verhouding tot de overige locaties 

klein, namelijk circa 12 m. Dit betekent dat ingeval van constatering van een calamiteit beheers-

maatregelen kunnen worden getroffen.

p. 8 *Bodem

De in het MER uitgesproken verwachting inzake de zetting van de bodem geeft aan dat het grond-

mechanisch zeer goed mogelijk is op deze locatie een stortlichaam te realiseren.

*Oppervlaktewater

In de aanlegfase is het mogelijk noodzakelijk dat ijzerhoudend grondwater op de naastgelegen 

wetering moet worden geloosd. Afgezien van dit effect wordt geen noemenswaardige beïnvloe-

ding van de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

*Percolaatbehandeling

In het MER wordt de voorkeur uitgesproken voor een fysisch/chemische behandeling van het 

percolaat op de locatie in combinatie met de afvoer van het aldus gezuiverde water naar de r.w.z.i.

*Geluid

De locatie ligt, evenals de overige locaties, in een gebied waar het referentieniveau van het omge-

vingsgeluid al vrij hoog is, waardoor de bijdrage aan de totale geluidemissie voor geluidgevoelige 

objecten gering is.
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*Ontsluiting

De huidige ontsluiting van de stortplaats is weliswaar voldoende doch niet optimaal. […] Reeds 

lange tijd bestaan er plannen voor de verbreding van de weg en de aanleg van een fietspad. Indien 

deze plannen worden uitgevoerd zou daardoor de ontsluiting worden geoptimaliseerd en de ver-

keersveiligheid worden bevorderd.

*Natuur en landschap

In het MER wordt de voorkeur uitgesproken voor het integratiemodel. Een volledige integratie 

wordt hiermede echter niet bereikt. Het stortlichaam zal als een kunstmatige opbolling in een 

overigens vlak landschap aanwezig zijn.

Conclusie milieuhygiënische aspecten

Bij de uiteindelijke milieuhygiënische afweging tussen de locaties zijn alle milieuhygiënische 

gegevens, die tijdens de wettelijke procedure naar voren zijn gebracht, betrokken. In het voor-

gaande is ten aanzien van een aantal milieuaspecten een nadere beschouwing gegeven. Het 

argument, dat geen volledige zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijke beïnvloeding 

op de lange termijn van de huidige waterwinningen rond de locatie Koningspleij, welke van grote 

maatschappelijke betekenis zijn, is van doorslaggevende aard, zodat moet worden geconcludeerd 

dat het ongewenst is de locatie Koningspleij-Noord te gebruiken voor de opslag van afvalstoffen 

voor een oneindige termijn.

p. 9 Ten aanzien van beide andere locaties kan worden opgemerkt dat ook daar milieu-effecten zul-

len optreden van onomkeerbare aard. Enerzijds zijn deze effecten inherent aan het oprichten en 

in werking hebben van een stortplaats, anderzijds kunnen door het stellen van voorschriften en 

beperkingen aan de vergunning, de effecten tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.

3.2 Doelmatigheid

In het provinciaal Afvalstoffenplan worden de lijnen aangegeven om een doelmatige organisatie 

van de afvalverwijdering te bereiken. De doelmatige organisatie is erop gericht zowel in milieu-

hygiënisch opzicht als in bedrijfsmatig en technisch opzicht continue verwijdering te garanderen.

In het kader van de doelmatigheidstoets dient dus niet alleen aandacht te worden besteed aan de 

situering van de be- en verwerkingsinrichtingen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het 

zogenaamde afvalzwaartepunt, maar ook aan de aspecten:

a continuïteit, of wel is de locatie tijdig te realiseren zodat de continuïteit van de afvalverwijde-

ring in het samenwerkingsgebied niet in gevaar komt;

b tarieven. (Alhoewel in het provinciaal Afvalstoffenplan rekening wordt gehouden met stij-

gende verwijderingskosten, is het belangrijk de beschikbare financiële middelen op een effec-

tieve wijze aan te wenden.)
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Ad a Continuïteit

De onderhavige aanvragen behelsen allen onder meer een aanvraag om vergunning voor een 

regionale stortplaats ter vervanging van de huidige regionale stortplaats te Westervoort, die op 

31 december 1989 dient te worden gesloten.

De vervangende stortplaats dient dus op 1 januari 1990, of zo spoedig mogelijk daarna, in gebruik 

te kunnen worden genomen.

Van belang is dus te bezien ten aanzien van welke locatie een vertraging kan ontstaan inzake de 

realisatie van de stortplaats.

* Eén van de factoren die hierbij een rol speelt is de planologische procedure. Alhoewel de 

planologische inpassing geen belang is dat de Afvalstoffenwet beoogt te beschermen, speelt 

de planologische procedure in dit kader een belangrijke rol. Voor wat betreft de locaties 

Koningspleij-Noord en Zweekhorst hebben de desbetreffende gemeenten reeds activiteiten 

hebben ondernomen ter voorbereiding van de wijziging van het bestemmingsplan. Daar voor 

alle locaties een wijziging van het streekplan noodzakelijk is en bovendien de procedures in 

het kader van de Wet ruimtelijke ordening, naar het zich nu laat aanzien, het kritieke pad 

vormen, gaat dan ook ten aanzien van dit aspect de voorkeur uit naar de locaties te Arnhem 

en Zevenaar.

p. 10 Bovendien heeft het gemeentebestuur van Duiven te kennen gegeven geen (planologische) 

medewerking te verlenen bij het realiseren van een stortplaats op de locatie Nieuwgraaf. Dit 

houdt in dat deze locatie slechts zou kunnen worden gerealiseerd via een aanwijzingsproce-

dure ex artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze procedure ligt niet voor de 

hand, waar een goede alternatieve locatie beschikbaar is en gezien het feit, dat een aanwij-

zingsprocedure erg tijdrovend kan zijn.

* Een volgende factor is de ontsluiting van de inrichting. De huidige ontsluiting van de locaties 

Koningspleij-Noord en Nieuwgraaf is onvoldoende. Ten aanzien van beide locaties wordt in 

het MER een verbetering van de ontsluiting voorgesteld. Voor de locatie Koningspleij-Noord 

geldt echter, zoals hierboven al is gesteld, de verbeteringen niet naar een optimale situatie 

leiden. De noodzakelijke verbetering van de ontsluiting van de locatie Nieuwgraaf is niet 

onderzocht op de haalbaarheid. Dit vormt een onzekerheid ten aanzien van de tijdige realisa-

tie van de locatie.

 De ontsluiting van de locatie Zweekhorst is niet optimaal. Het gemeentebestuur van Zeven-

aar heeft reeds voorbereidingen getroffen tot verbetering van de ontsluiting. Dit brengt een 

verhoging van de verkeersveiligheid op de aanvoerroute met zich mee.

In het kader van de haalbaarheid dient te worden opgemerkt dat op twee percelen van de locatie 

Nieuwgraaf een gastransportleiding aanwezig is. Dit behoeft op zich geen belemmering in de tijd 

te vormen omdat deze leiding niet ligt op dat gedeelte van de inrichting dat als eerste in gebruik 

zal worden genomen. Uiteindelijk dient deze leiding wel voor de realisatie van een stortplaats te 

worden verwijderd tot een afstand van minimaal 20 m uit de teen van het stortprobleem. Daar 

in het MER geen aandacht wordt besteed aan dit probleem en de financiering van de omlegging 

niet is aangegeven, kan dit problemen opleveren bij de grondverwerving, de bestemmingsplan 

wijziging en of de realisatie van de stortplaats.
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Gelet op het bovenstaande gaat voor wat betreft de continuïteit van de afvalverwijdering in het 

Samenwerkingsgebied Regio Arnhem de voorkeur uit naar de locatie Zweekhorst te Zevenaar, 

omdat ten aanzien van deze locatie de minste belemmeringen aanwezig zijn voor een tijdige 

realisering.

Ad b Tarieven

In de drie aanvragen worden de volgende tarieven genoemd voor het storten van afvalstoffen 

(exclusief BTW):

 – Koningspleij f 49,-- (100.000 ton/jaar);

 – Nieuwgraaf f 48,20 (134.000 ton/jaar);

 – Zweekhorst f 45,-- (172.400 ton/jaar).

p. 11 Omdat bij de berekening van de tarieven van verschillende aanvoercijfers is uitgegaan, zijn de 

getallen moeilijk te vergelijken (er bestaat geen lineair verband tussen het tarief en de jaarlijkse 

aanvoer).

Uit de beschikbare gegevens is wel af te leiden, dat het tarief voor het storten op de locatie 

Koningspleij in werkelijkheid hoger zal liggen, dan het aangegeven bedrag, omdat in de begroting 

slechts in geringe mate rekening is gehouden met essentiële milieuvoorzieningen zoals percola-

tiewaterzuivering, bovenafdichting, ontgassing en het onderhoud en de nazorg van de locatie na 

het benutten van de capaciteit.

3.3 Bestuurlijke aspecten

In het provinciaal Afvalstoffenplan 1987-1991 van de provincie Gelderland is de volgende pas-

sage opgenomen: “Voor 1990 zal een vervangende, regionale stortplaats (Velperbroek te Arnhem 

of een ander door het samenwerkingsverband aan te geven locatie) beschikbaar moeten zijn”. 

Het provinciaal Afvalstoffenplan is door Provinciale Staten vastgesteld op 9 november 1987 en 

bij Koninklijk besluit van 30 november 1988, nr. 11 goedgekeurd. In het Koninklijk besluit is in de 

overwegingen de navolgende passage opgenomen: “Het beleid van de provincie is erop gericht 

dat alle onverwerkbare afvalstoffen worden gestort. Om te voldoen aan milieueisen en de kos-

ten aanvaardbaar te houden is echter, een minimum schaalgrootte van de verwerkingsinrichting 

noodzakelijk. Derhalve dient te worden gestreefd naar maximaal één stortplaats per samenwer-

kingsgebied aan het einde van deze planperiode”. 

Gelet op het gestelde ten aanzien van een doelmatige afvalverwijdering in het provinciaal Afval-

stoffenplan en het daarbij behorende Koninklijk besluit moet worden geconcludeerd dat er 

slechts ruimte bestaat voor één regionale stortplaats binnen de regio Arnhem.

De zinsnede opgenomen in het provinciaal Afvalstoffenplan “…. of een ander door het samen-

werkingsverband aan te wijzen locatie” is reeds in een overleg tussen de vier initiatiefnemers 

en een afvaardiging van ons college op 14 november 1988 aan de orde geweest. De zinsnede 

was gebaseerd op één alternatief. In het overleg is vastgesteld dat nu er verschillende locaties en 

alternatieven zijn, wij het initiatief van de Regio ten aanzien van de locatiekeuze overnemen en 

zelf een beslissing nemen omtrent de uiteindelijke locatie.

Betreffende de rol van het samenwerkingsverband Regio Arnhem is het volgende van belang. 

Door de Regioraad is op 16 juni 1988 gekozen voor de ontwikkeling van een regionale stortplaats 

in de gemeente Zevenaar (locatie Zweekhorst), zulks mede gelet op de taak en bevoegdheden in 
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deze van de Regio Arnhem op grond van de gemeenschappelijke “Regeling regio Arnhem 1986”. 

In de regionale bestuursorganen werden bij de afwegingen, leidende tot de keuze voor de locatie 

Zweekhorst, de destijds eveneens in beeld zijnde locaties De Koningspleij te Arnhem en Nieuw-

graaf te Duiven betrokken.

p. 12 Hieruit kan worden afgeleid dat de indiening van de aanvraag door de regio Arnhem wordt 

gedragen door alle gemeenten van het samenwerkingsverband Regio Arnhem. Daar tevens door 

deze gemeenten zowel individueel als gemeenschappelijk geen bezwaar is ingediend tegen de 

aanvraag voor het oprichten van een regionale stortplaats door de Regio Arnhem, moet worden 

geconcludeerd dat er breed bestuurlijk draagvlak bestaat voor het realiseren van een regionale 

stortplaats in Zevenaar.

3.4 Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt er bezwaren bestaan 

ten aanzien van het realiseren van een onomkeerbare activiteit (het definitief op de bodem bren-

gen van afvalstoffen) op de locatie Koningspleij-Noord.

Gelet op de continuïteit van de afvalverwijdering gaat zoals hiervoor gesteld de voorkeur uit naar 

de locatie Zweekhorst.

Omdat, gezien de ingebrachte informatie en de naar aanleiding van de aanvraag en het MER 

ingediende bezwaren en adviezen, de milieuhygiënische bezwaren ten aanzien van de locatie 

Zweekhorst niet locatiegebonden zijn en kunnen worden weggenomen door het stellen van voor-

schriften en/of beperkingen, zijn wij van mening dat, mede gelet op het brede bestuurlijke draag-

vlak dat voor de locatie aanwezig is, de locatie Zweekhorst dient te worden ingericht als regionale 

stortplaats voor het samenwerkingsverband regio Arnhem.

p. 66 […]

Overwegende het hiervoor gestelde en gelet op de bepalingen in hoofdstuk 6 van de Afvalstof-

fenwet, de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en het Vergunningenbesluit inrichtingen 

Afvalstoffenwet;

HEBBEN WIJ BESLOTEN

a het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Arnhem voor een periode van 

10 jaar vanaf de datum van deze beschikking en overeenkomstig de bij deze beschikking 

behorende en gewaarmerkte bescheiden: […], vergunning als bedoeld in artikel 33 van de 

Afvalstoffenwet te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor 

het op of in de bodem brengen van niet te hergebruiken, niet-verbrandbare bedrijfsafval en 

bouw- en sloopafval en niet te hergebruiken afvalverbrandingsresidu op de percelen kadas-

traal bekend gemeente Oud-Zevenaar, sectie K, nrs. 367, 368, 335, 334, 211 (gedeeltelijk) en 

209 gelegen aan de Doesburgseweg te Zevenaar (locatie Zweekhorst). 

b Aan die vergunning in het belang van de bescherming van het milieu de hierna volgende 

beperkingen en voorschriften te verbinden.

  […]
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5. Streekplanuitwerking Internationaal 
Bedrijvenpark Friesland (IBF)

[Bron: Provincie Friesland (1995, 4 oktober). Streekplanuitwerking Internationaal Bedrijven-

park Friesland.]

Provinciale Staten van Friesland,

4 oktober 1995

p. 1 1. INLEIDING

Aanleiding Streekplanuitwerking

Bij de vaststelling van het Streekplan Friesland 1994 hebben Provinciale Staten ons onder meer 

opgedragen een Uitwerking van dit Streekplan op te stellen voor een “terrein voor grootschalige 

industriële bedrijvigheid bij Heerenveen (Internationaal Bedrijvenpark Friesland)”. Deze opdracht 

hangt samen met de advisering van de Provinciaal Planologische Commissie naar aanleiding van 

de behandeling in februari van de Notitie “Internationaal Bedrijvenpark Friesland, Verantwoor-

ding van de locatiekeuze in retrospectief”. De PPC achtte het verstandig om de door ons voor het 

IBF gekozen lokatie De Kavels bij Heerenveen op te nemen in een Uitwerking van het Streekplan 

1994 en in deze Uitwerking met name aandacht te schenken aan de milieukundige aanvaard-

baarheid van de lokatiekeuze. De Streekplanuitwerking gaat dan ook vergezeld van een milieu-

effectrapportage (lokatiekeuze-m.e.r.).

Doel Streekplanuitwerking

De Streekplanuitwerking moet de realisatie van het Internationaal Bedrijvenpark Friesland moge-

lijk maken. In deze Uitwerking wordt onze lokatiekeuze voor een IBF bij Heerenveen nader onder-

bouwd.

Bij het IBF gaat het om een bedrijvenpark gericht op de vestiging van internationale bedrijven, die 

gekenmerkt worden door veel grondgebruik, een geringe bebouwingsdichtheid, kennisintensieve 

arbeid, veel arbeidsplaatsen, prestigieuze gebouwen en terreininrichting, grote transportintensi-

teit, veel werk voor toeleveringsbedrijven, alsmede beheersbare en behandelbare afvalstromen.

Inzicht wordt gegeven in de milieukundige gevolgen van een IBF bij Heerenveen. Tevens wordt 

inzicht gegeven in de economische gevolgen van het IBF en in de realiseerbaarheid ervan.



B–49

Betekenis Streekplanuitwerking

In 1994 is een nieuw Streekplan voor de gehele provincie vastgesteld. Dat plan is globaal en flexi-

bel van opzet. In het Streekplan is aangegeven dat voor enkele beleidsonderdelen, waaronder de 

gewenste realisering van een grootschalig bedrijvenpark, een Streekplanuitwerking zal worden 

opgesteld. De functie van deze Uitwerking is om de gekozen lokatie voor het IBF in Friesland 

planologisch te verankeren en om richting te geven aan de daadwerkelijke realisatie van het IBF. 

Dit laatste onder meer door de inzet van eigen provinciale instrumenten en het stimuleren van de 

inzet van instrumenten van anderen. Tevens wordt een basis geboden voor de doorwerking van 

het provinciale beleid naar het gemeentelijk planologisch beleid.

Het gemeentelijk planologisch beleid zoals op dit moment vastgelegd in het Structuurplan, richt 

zich op aanleg en eventuele toekomstige uitbreiding van het industrieterrein De Kavels, gericht 

op transport en distributie en daarmee samenhangende bedrijvigheid.

p. 2 In een intentie-overeenkomst tussen provincie en gemeente heeft de gemeente Heerenveen zich 

bereid verklaard een bestemmingsplanprocedure te starten om de aanleg van het IBF in aan-

sluiting op De Kavels, mogelijk te maken. Aan deze procedure is een milieu-effectrapportage 

(ten behoeve van de inrichting van het IBF) en een economische effectrapportage gekoppeld. 

Gesteund door de PPC is er niet toe overgegaan om de gemeente te verzoeken deze procedure 

op te schorten in afwachting van de vaststelling van de Streekplanuitwerking (inclusief lokatie-

keuze-m.e.r.). Wel zal de besluitvorming over het bestemmingsplan voor het IBF pas plaatsvinden 

nadat Provinciale Staten de Streekplanuitwerking voor het IBF hebben vastgesteld.

[…]

Procedure Streekplanuitwerking

[…]

Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp=Streekplanuitwerking IBF met de daarin 

aangebrachte wijzigingen en de reaktienota aan Provinciale Staten aangeboden. De Statencom-

missie Ruimtelijke Ordening heeft de vaststelling voorbereid (26 juni 1995). Provinciale Staten 

stelden op 4 oktober 1995 de Streekplanuitwerking IBF vast.

Na vaststelling van de Uitwerking door Provinciale Staten, stellen wij de mogelijkheid open om 

bezwaren in te dienen, zoals bedoeld in artikel 4a, lid 7. van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Deze Uitwerking maakt de aanleg van het IBF bij Heerenveen De Kavels mogelijk. De daadwer-

kelijke realisering van dit terrein kan pas plaatsvinden op basis van een bestemmingsplan. De 

gemeenteraad van Heerenveen beslist daarover. Van directe juridische consequenties is met deze 

Uitwerking dan ook nog geen sprake. Wel leggen wij met deze Uitwerking vast dat het IBF, vol-

gens het specifiek omschreven concept, in Friesland op de lokatie De Kavels moet worden gere-

aliseerd.

p. 3 Wij vinden dat die beleidsuitspraak thuishoort op het provinciale overheids- en planniveau. 

Daarom vinden wij dat de maatschappelijke discussie over de gekozen lokatie moet worden 

gevoerd op grond van deze Uitwerking.

[…]
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p. 4 2. VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN GROOTSCHALIGE BEDRIJVIGHEID IN FRIESLAND

[…]

p. 9 Verantwoording lokatiekeuze IBF

In de notitie “IBF, Verantwoording van de lokatiekeuze in retrospectief” hebben wij aangegeven 

waarom wij denken dat de lokatie Heerenveen De Kavels een aantrekkelijke locatie is voor groot-

schalige bedrijven om zich in Friesland te vestigen en waarom dit dus een goede lokatie is voor 

de realisatie van het IBF:

1. Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van 

andere potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig (directe aansluiting op de hoofd-

transportas over de weg naar Friesland, nabij een hoofdspoorverbinding, op kruispunt van 

nuts-infrastructuur);

2. goede zonering ten opzichte van gevoelige functies zoals wonen en natuur, is mogelijk (net 

als overigens bij andere potentiële lokaties in Friesland);

3. Wat betreft de aspecten landschap, ecologie, bodem en water wordt de lokatie Heerenveen 

De Kavels niet problematisch geacht (door het parkachtige karakter van het IBF kan boven-

dien bij de inrichting van het gebied rekening worden gehouden met deze aspecten);

4. Een lokatie bij Heerenveen wordt op dit moment economisch gezien het meest kansrijk 

geacht; overigens zal door onze infrastructurele programma’s de concurrentiepositie voor 

het binnenhalen van bedrijven in overig Friesland naar onze verwachting toenemen;

5. Deze lokatiekeuze sluit tevens aan bij de continue planologische lijn in ons beleid om meer 

grootschalige ontwikkelingen te concentreren bij één van de stedelijke centra in Friesland.

Om nog meer informatie te krijgen over de milieugevolgen van de aanleg van een IBF op de 

lokatie De Kavels bij Heerenveen, in vergelijking tot enkele andere op basis van het Streekplan 

Friesland 1994 mogelijke IBF-locaties, gaat deze Streekplanuitwerking vergezeld van een milieu-

effectrapport (MER). In dit MER worden vier potentiële IBF-lokaties (zie afbeelding 2) beschreven, 

wordt verantwoord waarom deze lokaties in potentie IBF-lokaties zijn en worden ze met elkaar 

vergeleken op de milieugevolgen van een IBF.

De lokaties liggen alle vier buiten beleidsmatig beschermde gebieden, zoals de provinciale eco-

logische hoofdstructuur, grondwaterbeschermingsgebieden, bodem- en milieubeschermings-

gebieden (voorheen onder meer stiltegebieden) en drinkwatergebieden. Op basis hiervan is de 

konklusie gerechtvaardigd, dat de vier lokaties op basis van deze milieurelevante beleidscatego-

rieën aanvaardbaar zijn als lokaties voor realisering van een IBF.

De aanleg inclusief onsluiting van een grootschalig bedrijvenpark heeft echter altijd negatieve 

milieugevolgen. Immers een agrarisch gebied, met agrarische en soms woonbebouwing en altijd 

wel enkele natuurlijke elementen, verandert in een industriegebied. Het feit dat het hier gaat 

om een bedrijvenpark met een groen karakter is een verzachtende omstandigheid, omdat dit de 

mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld bestaande natuurlijke elementen te integreren.

Het zijn deze negatieve milieugevolgen (en de compensatiemogelijkheden) die in het MER zijn 

bestudeerd aan de hand van drie milieuthema’s te weten:
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• natuurlijk milieu (waaronder de aspecten landschap, bodem en water en ecologie);

• woon- en leefmilieu (waaronder de aspecten geluid, lucht, externe veiligheid en sociale 

aspecten);

• mobiliteit (waaronder de aspecten weginfrastructuur, openbaar vervoer, rail- en busverbin-

dingen, langzaam verkeerroutes, vaarroutes en vliegverkeer).

p.10 

 Kaart: Bureau Databank/Kartografie

[Figuur overgenomen van Provincie Friesland (1995, 4 oktober). Streekplanuitwerking Interna-

tionaal Bedrijvenpark Friesland, Afbeelding 2, p. 10.]

In het MER scoort elke lokatie per milieuthema meer of minder gunstig. Een hoge score betekent 

dat het IBF op die lokatie uit het oogpunt van mogelijke nadelige milieugevolgen minder 

ongunstig is. In onderstaande tabel worden deze scores weergegeven, waarbij tussen haakjes per 

milieuthema tevens een rangorde is vermeld.

EINDVERGELIJKING LOKATIE-ALTERNATIEVEN OP GROND VAN SCORES EN RANGORDE

LOKATIES NATUURLIJK MILIEU WOON- EN LEEFMILIEU MOBILITEIT

Drachten  37 (2)  30 (4)  55 (3)

Heerenveen-Joure  17 (4)  40 (2-3)  50 (4)

Heerenveen-Kavels  32 (3)  40 (2-3)  60 (2)

Leeuwarden  52 (1)  60 (1)  80 (1)

 Bron: MER Streekplanuitwerking IBF; DHV, november 1994.

Doordat bij de selectie van de lokaties al rekening is gehouden met bijzondere milieu- en natuur-

waarden zijn de verschillen tussen de vier lokaties in absolute zin relatief beperkt.
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De eindvergelijking leidt tot de conclusie dat realisatie van het IBF bij Leeuwarden qua milieuge-

volgen het gunstigst is. Hierbij kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. 

p. 11 In de eerste plaats is er in het MER vanuit gegaan dat de zgn. Haak om Leeuwarden binnen afzien-

bare tijd (voor 2010) wordt aangelegd. Het is evenwel onze bedoeling om het IBF voor 2000 te rea-

liseren, inclusief een goede aansluiting op het hoofdwegennet. De kans dat aan de zuid-westkant 

van Leeuwarden al binnen enkele jaren een optimale snelwegsituatie is ontstaan achten wij zeer 

klein. Een tweede kanttekening is het feit dat de gemeente Leeuwarden inzet op de realisatie 

van een milieutechnologisch centrum (MTC) direct ten noorden van de potentiële IBF-lokatie, 

aansluitend aan een spoor- en vaarverbinding. De aard van de activiteiten op een MTC en het 

gewenste prestigieuze karakter van het IBF is volgens ons vanuit promotie- en acquisitiebelang 

geen ideale combinatie. Een derde kanttekening is dat als rekening wordt gehouden met de door 

ons gewenste aanleg van de Zuiderzeespoorlijn de lokaties langs de A 7, waaronder die bij Heer-

enveen, op de lange termijn iets beter scoren op het thema mobiliteit.

Mede gezien deze kanttekeningen zijn wij van mening dat onze keuze voor een lokatie ten 

oosten van Heerenveen als IBF-lokatie ook vanuit milieu-overwegingen te verdedigen is. Uit het 

MER blijkt overigens dat de toepassing van maatregelen die de milieugevolgen verzachten of 

verkleinen relatief gunstig uitpakken voor de lokaties Drachten en Heerenveen-Joure, waarmee 

de scores voor de vier lokaties dichter bij elkaar komen te liggen. De “mitigerende” maatregelen 

die op of bij de lokatie Heerenveen De Kavels denkbaar zijn volgens het MER, komen in het 

volgende hoofdstuk aan de orde.

[…]
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6. Bestemmingsplan windmolenpark 
Eemshaven

[Bron: Gemeente Eemsmond (1994, juni). Ontwerp-bestemmingsplan Windmolenpark-Eems-

mond: Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied-Noord (Eemshaven). Haren: 

Grontmij Advies en Techniek.]

p. 1 Gemeente Eemsmond
TOELICHTING

ontwerp-bestemmingsplan WINDMOLENPARK-EEMSMOND 

partiële herziening bestemmingsplan

BUITENGEBIED-NOORD (Eemshaven)

[…]

Haren, juni 1994

[…]

p. 4 1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de locatie-afweging en de milieu-effecten gebaseerd op het 

milieu-effectrapport “Windmolenpark Noord-Groningen”. Dit rapport vormt de basis van de 

onderhavige gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘BUITENGEBIED-NOORD (Eems-

haven)’. Het milieu-effectrapport moet als onderliggend deel van de plantoelichting worden 

beschouwd, voor zover het betrekking heeft op alternatief 3: een combinatie van plaatsing van 

molens in het oostelijk deel van de Eems- en Emmapolder, in de meest oostelijke punt van de 

Emmapolder (Defensieterrein) en op de westelijke dijk langs de Eemshaven.

[…]

p. 5 2 Beschouwde locaties

2.1 Afweging locaties
Reeds in 1990 is door de provincie Groningen een beknopte locatiestudie uitgevoerd naar de 

geschiktheid van diverse gebieden voor realisatie van een grootschalig windmolenpark. In deze 

studie is in hoofdlijnen aandacht besteed aan windsnelheden, aansluitmogelijkheden op het elek-

triciteitsnet, geluid, ontsluiting, landschap, natuurwaarden en laagvliegroutes.

Op basis van deze studie zijn de Eemshaven en omgeving en de haven van Delfzijl en omgeving 

als meest geschikte gebieden aangemerkt.

Deze gebieden zijn nader in beschouwing genomen in een planologische haalbaarheidsstudie 

van EDON (1992), in voorstudies die door Kenetech zijn uitgevoerd (1992, 1993) en in het opge-

stelde Milieu Effect Rapport (1994). In het MER is aandacht besteed aan grondgebruik, bodem 
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en water, lucht, geluid, flora, fauna, ecologische relaties, landschap en cultuurhistorie en woon- 

en leefmilieu. Op grond van deze studies hebben voor de beschouwde (deel)locaties binnen de 

gemeente Eemsmond ten behoeve van de realisatie van een grootschalig windmolenpark de vol-

gende overwegingen een rol gespeeld:

Eemshaven en omgeving:
Voor de Oostlob van het havengebied geldt dat het windaanbod aanmerkelijk lager ligt dan voor 

bijvoorbeeld de Eems- en Emmapolder en de westlob van het havengebied. Metingen wijzen uit 

dat het windaanbod vergelijkbaar is met het windaanbod van Delfzijl en omgeving. Plaatsen van 

molens op de dijk zou hierbij een voordeel kunnen zijn, maar is niet mogelijk doordat de dijk een 

zeewerende functie heeft. Daarnaast geldt, evenals voor Delfzijl, dat zich problemen zullen voor 

doen met radarinstallaties.

In de oostlob vervalt een belangrijk deel van de potentieel beschikbare ruimte doordat er een lei-

dingenstrook achter de zeedijk loopt die moet worden vrijgehouden, EPON in het westelijke deel 

een optie heeft en er initiatieven zijn voor het gasaanlandingsproject van Conoco.

Voor de Westlob gelden met betrekking tot leidingen dezelfde problemen als voor de oostlob. 

Niet of nauwelijks bestaan er bezwaren met betrekking tot beinvloeding radar, windaanbod en 

industriele opties. Om garantie te hebben voor voldoende windaanbod in de toekomst is het 

van belang dat er op hetzelfde terrein geen bedrijven vestigen met hoge gebouwen. Het Haven-

schap wil het terrein echter beschikbaar houden voor industriele activiteiten tenzij de grond ten 

behoeve van het windmolenproject kan worden verkocht voor de prijs van industriegrond. In dat 

geval is het windmolenproject vanuit bedrijfseconomische overwegingen niet meer haalbaar. 

De plaatsing van windmolens op de dijk is wel haalbaar. In verband met de hoogte en afstand 

van de dijk ten opzichte van het industrieterrein behoeven er geen eisen te worden gesteld aan 

andere zich op het industrieterrein te vestigen bedrijven. Daarnaast geldt voor de dijk om de 

westlob dat deze geen primaire zeewerende functie meer heeft en er dus ook vanuit dit oogpunt 

geen bezwaren zullen zijn.

Voor het Defensieterrein geldt dat bij plaatsing van molens in dit gebied, voor wat betreft de situ-

ering, aansluiting plaatsvindt bij de reeds geplaatste Micon molens. Daarnaast geldt voor dit ter-

rein dat het Havenschap medewerking wil verlenen 

p. 6 voor het ingebruik nemen ten behoeve van de realisatie van een grootschalig windmolenpark.

[foto: ‘Defensieterrein’ in westelijke richting]

Mogelijkheden zijn beschouwd om molens te plaatsen ten noorden van Spijk. Hierbij zijn 

beschouwd:

 ̆ plaatsing van molens in het verlengde van de Micon-molens langs de Kwelderweg richting 

Spijk;

 ̆ plaatsing van molens op de Middendijk tussen Nooitgedacht en de Waddenzee;

 ̆ plaatsing van molens op de Oostpolderdijk tot het schakelstation;

 ̆ plaatsing van molens op de dijk langs het schakelstation tot de Kwelderweg.

Evenals voor de oostlob van de Eemshaven geldt voor dit gebied een relatief laag windaanbod en 

hierdoor een lage energie-opbrengst en een geringe bijdrage aan het voorkomen van emissies 
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naar de lucht. Daarnaast is gebleken dat slechts zeer weinig molens kunnen worden geplaatst in 

verband met de nabijheid van woonbebouwing, door de vele hoogspanningsleidingen die in het 

gebied aanwezig zijn en de zeewerende functie van de Oostpolderdijk. Indien bij de plaatsing met 

voorgaande rekening wordt gehouden betekent dit dat de molens relatief ver uit elkaar komen te 

liggen en niet meer gesproken kan worden van een parkconfiguratie.

Bij plaatsing van de molens langs de spoorlijn van het Eemshaventerrein naar Roodeschool dient 

eveneens rekening te worden gehouden met een relatief laag windaanbod en het aanhouden van 

voldoende afstand tot nabij gelegen woonbebouwing in verband met mogelijke geluidshinder. 

Dit betekent dat slechts een beperkt aantal molens zou kunnen worden geplaatst. Mede door 

onregelmati- 

p. 7 ge plaatsing van molens langs de spoorlijn bestaat er vanuit landschappelijk oogpunt geen voor-

keur.

Eems- en Emmapolder:
In het Streekplan Groningen wordt de polder (uitgezonderd het oostelijk deel) aangemerkt als 

“landelijk gebied met natuurwaarde A”. In dergelijke gebieden is het beleid gericht op het bewa-

ren van rust en openheid. De plaatsing van windmolens in deze polder heeft een relatief grote 

landschappelijke impact doordat de molens contrasteren met het karakter van de omgeving 

en de visuele openheid beperkt wordt. In het oostelijke deel is die nadrukkelijk minder doordat 

sprake is van beinvloeding door het industrieterrein Eemshaven. Door de grotere aantallen vogels 

die in de polder pleisteren, de voorgestane clusteropstelling en de landschappelijke omgeving 

ondervindt het vogelleven in dit gebied meer hinder dan bij de andere locaties.

In het oostelijk gedeelte van deze polder is de hinder minder groot, in het noordelijk gedeelte 

tegen de Waddenzee aan is de hinder groter.

2.2 Locatie Eemshaven in combinatie met de Eems- en Emmapolder Oost

Algemeen
Deze locatie is in het Milieu Effect Rapport in beschouwing genomen nadat de te verwachten 

milieu-effecten op de bovengenoemde locaties beschreven waren. Rekening houdend met de in 

het MER beschreven milieu-effecten en met ruimtebeslag en windaanbod heeft de realisatie van 

het park op de Eemshaven in combinatie met de Eems- en Emmapolder Oost de voorkeur. De 

locatie bestaat uit drie deellocaties te weten:

 ̆ de dijk om de westelijke lob van de Eemshaven;

 ̆ het deel van het industrieterrein Eemshaven dat bekend staat als het defensieterrein;

 ̆ het oostelijk deel van de Eems- en Emmapolder dat is gelegen binnen de immissiegrens 

zoals aangegeven in het Streekplan Groningen. De lijn vormt de begrenzing van de trans-

missiezone waarbinnen de milieunormen mogen worden overschreden.

Om de beïnvloeding van vogels verder te beperken wordt een afstand van circa 500 m tot de 

zeedijk aangehouden.

Milieu-effecten
In onderstaande wordt voor de onderhavige locatie beknopt ingegaan op de in het MER beschre-

ven meest relevante te verwachten milieu-effecten.
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 ̆ lucht

 De beperking van emissies naar de lucht en dus de bijdrage aan invulling van het over-

heidsbeleid, is groter naarmate meer elektriciteit in het windmolenpark wordt opgewekt. 

De bijdrage bij situering van de molens op de locatie Eemshaven/Eems- en Emmapolder is 

relatief groot.

 ̆ geluid

 De geluidbelasting voor de meest nabij gelegen woonbebouwing is lager dan 50 dB(A). 

Binnen de geluidzone van het industrieterrein treedt een beperkte cumulatieve verhoging 

van het geluidsniveau op door het geluid van de windmolens. Hierdoor wordt een deel van 

de beschikbare geluidsruimte in beslag genomen. Er vindt geen verstoring plaats van het 

stiltegebied Waddenzee.

 ̆ avifauna

 Er zal sprake zijn van enige aanvaringsslachtoffers (circa 2500-3000), verstoring van pleis-

terende vogels (circa 2000) en van verstoring van de vogeltrek.

p. 8  ̆ landschap

 In de Emmapolder wordt de herkenbaarheid van de structuur gewaarborgd doordat de 

molens nadrukkelijk gekoppeld zijn aan de beeld bepalende hoofdstructuur van de dij-

ken. Dit beeld kan tevens worden gerealiseerd door de molens op het defensieterrein aan 

dezelfde hoofdstructuur te koppelen en niet aan de richting van de Uithuizerpolderdijk.

Op de Eemshavendijk zijn de molens lijnvormig opgesteld, gekoppeld aan de belangrijkste ruim-

telijk structuur, hetgeen als positief wordt beschouwd.

Plaatsing van de molens op de dijk en op het defensieterrein valt binnen de invloedssfeer van het 

industrieterrein.

In de Eemspolder is de verkavelingsstructuur ondergeschikt aan de hoofdstructuur van de dij-

ken. De herkenbaarheid en accentuering van de bestaande structuren wordt gerealiseerd door 

de plaatsing van windmolens aan de hoofdstructuur te koppelen. In de voorgestane configuratie 

wordt hiervan uitgegaan.
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7. Streekplanherziening woningbouw 
Zaanstad

[Bron: Provincie Noord-Holland (1994, 21 maart). Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalge-

bied, Partiële herziening woningbouw Zaanstad (ANZKG 21-03-1994). Vastgesteld door 

Provinciale Staten dd. 21 maart 1994.]

p. 1 DEEL I BESCHRIJVING

[…]

p.5 Provinciale standpuntbepaling
[…]

2.2 Uitgangspunten
[…]

- Schiphol
[…]

Onverkort geldt de regel dat in gebieden die blijvend worden belast met een geluidsbelasting 

hoger dan 35 Kosteneenheden (Ke) in principe geen woningbouw mag plaatsvinden. 

De vrijwaringszone, zoals in het PASO is aangekondigd, is geëxpliciteerd tot de zone met een blij-

vende geluidsbelasting tussen 30 en 35 Ke. In deze zone wordt woningbouw niet zonder meer 

uitgesloten maar zijn ‘zwaarwegende argumenten’ noodzakelijk om woningbouw toe te staan. 

Dit provinciaal interimbeleid geldt tot het moment dat een definitieve zone is vastgesteld. 

[…]

p. 9 2.3 Provinciale beleidskeuze 
De provincie kiest beleidsmatig voor een nieuwe woonwijk Assendelft-Noord met een omvang 

van 3.000 woningen en met de mogelijkheid om verder te bouwen tot maximaal 5.000 woningen. 

De locatiekeuze Assendelft-Noord is door bestuurlijke afweging van de verschillende belangen 

tot stand gekomen en ligt in het verlengde van de provinciale beleidsuitgangspunten zoals ver-

woord in paragraaf 2.2..

Zwaarwegende bestuurlijke argumenten in de locatiekeuze vóór Assendelft-Noord als nieuwe 

woonwijk zijn de relatief geringe betekenis van het gebied voor ecologie, natuur, cultuurhistorie, 

bodem en water. Het bebouwen van Assendelft-Noord heeft vrijwel geen verlies van deze aspec-

ten tot gevolg.

De onderzochte alternatieven Guisveld en Westzanerveld maken deel uit van de Noordhollandse 

‘natte’ veeweidegebieden en hebben een nationale en zelfs internationale betekenis. De unieke 

betekenis van genoemde gebieden is in het MER-Zaanstad nogmaals onomstotelijk aangetoond 

en wordt door de provincie volledig onderkend. Deze waardevolle ‘natte’ veen weidegebieden
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p. 10 maken daarom deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De provincie zet zich in 

voor handhaving en versterking van het huidige karakter.

In Assendelft-Noord zal in verschillende opzichten een aantrekkelijke woonwijk tot stand kunnen 

komen. Op regionaal niveau wordt het woonklimaat positief beïnvloed door de nabijheid van stad 

én land en de daarbij horende gebruiksmogelijkheden. De provincie kiest op grond van stede-

bouwkundige en landschappelijke argumenten, voor concentratie van de verstedelijking op één 

grote bouwlocatie. 

In beginsel is gekozen voor Assendelft-Noord van ca. 5.000 woningen met een bestuurlijk ijkmo-

ment bij de totstandkoming van ca. 3.000 woningen waarbij met name de voortgang van het 

binnenstedelijk bouwen in Zaanstad (conform de VINEX-afspraken) getoetst zal worden teneinde 

te beslissen over de verdere uitbouw van Assendelft-Noord.

Bij het bereiken van 3.000 woningen zal worden teruggekoppeld naar de statencommissie voor 

de ruimtelijke ordening over de voortgang en benutting van het binnenstedelijk gebied en over 

de ontwikkeling van de woningbehoefte. 

Zodoende wordt verzekerd dat, gezien de woningbehoefte, Zaanstad voor de periode 1995 -2005 

(en wellicht nog langer) voldoende bouwcapaciteit heeft.

Ten behoeve van de wijkontsluiting is extra verkeersonderzoek verricht. […]

Bij de bestuurlijke afweging of Assendelft-Noord een geschikte bouwlocatie is speelt de externe 

veiligheid en de mate van geluidhinder (inclusief de nachtvluchten) vanwege Schiphol een 

belangrijke rol. Volgens onderzoek zal de toekomstige woonwijk blijvend buiten de 30 Ke-con-

tour komen te liggen maar – voor een deel – wel in de zone met een geluidsbelasting van 20 tot 

30 Ke. De toekomstige woonwijk blijft buiten de zones met voor woningbouw onaanvaardbare 

geluidhinder vanwege de nachtvluchten. Dit betekent dat er, volgens de huidige inzichten, vanuit 

geluidhinder geen belemmeringen voor de woningbouw zijn. Voor de externe veiligheid is de 

verwachting dat, gezien de afstand tot Schiphol, er sprake zal zijn van een aanvaardbaar risico.

De provincie is zich ervan bewust dat bebouwing van Assendelft-Noord de gunstige agrarische 

produktie-omstandigheden ter plekke zal aantasten. Bij bebouwing zal circa 170 ha landbouw-

grond verloren gaan. Het oostelijk deelgebied (70 ha) is, ten opzichte van het westelijk deel, van 

minder betekenis.

p. 11 Naast aantasting van de agrarische mogelijkheden heeft Assendelft-Noord nog de volgende 

nadelige aspecten:

 – Minder gunstig vanwege nabijheid industrie, geluidhinder Schiphol en afstand tot centrum 

Zaandam.

 – Groter autogebruik in verband met geringer percentage fietsverkeer en minder goede open-

baar vervoersmogelijkheden.

 – Indirecte (visuele) gevolgen voor het Guisveld.

Het is derhalve noodzakelijk de effecten op mobiliteit, milieuhygiëne en landschap via verschil-

lende inrichtingsmaatregelen te verzachten. Hiertoe zijn de volgende aandachtspunten gefor-

muleerd. 

Bij de nadere gemeentelijk uitwerking van de nieuwe woonwijk Assendelft-Noord dienen de vol-

gende aandachtspunten in acht te worden genomen (zie ook paragraaf 3.4. Toelichting) :
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[…]

De kosten van de bouwlocatie zijn relatief gezien vrij hoog (zie ook paragraaf 2.5 Toelichting). Het 

investeringsniveau wordt globaal geraamd op 275 miljoen gulden. Met name de grondverwer-

ving en de externe ontsluitingen brengen hoge kosten met zich mee.

[…]

p. IV DEEL 2 TOELICHTING

[…]

XXXIV 3 Nadere toelichting beleidskeuze

In dit hoofdstuk wordt de provinciale beleidskeuze met overwegingen toegelicht.

Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen:

 – Omvang en fasering van de nieuwe Zaanse uitbreiding.

 – Afweging tussen uitbreiding aan de westkant versus oostkant.

 – De locaties aan de westkant nader bekeken.

 – De uiteindelijke beleidskeuze.

3.1. Omvang en fasering
[…]

Gezien het capaciteitstekort zijn extra nieuwbouwmogelijkheden aan de stad noodzakelijk.

Om beleidsmatig in te kunnen spelen op de onzekerheid in welke mate gebouwd kan worden in 

het binnenstedelijk gebied, kiest de provincie ervoor om bij de nieuwe Zaanse uitbreiding uit te 

gaan van een omvang van 3.000 woningen met de mogelijkheid om verder te bouwen tot circa 

5.000 woningen.

Hiermee wordt verzekerd dat, gezien de woningbehoefte, Zaanstad tot het jaar 2005 (en wellicht 

nog langer) voldoende bouwcapaciteit heeft.

XXXV […]

3.2. Oostzanerveld
Ten aanzien van de ontwikkelingsrichting van de verstedelijking kiest de provincie voor de west-

kant van Zaanstad. De belangrijkste overweging is van bestuurlijk aard. De Zaanse woningbouw-

produktie dient op Zaans grondgebied plaats te vinden. Bovendien […] Het Oostzanerveld met z’n 

natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische betekenis dient als onderdeel van de buffer-

zone Waterland gehandhaafd en waar nodig versterkt te worden.

[…]

3.3. De locaties aan de westkant nader bekeken
In deze stap worden de potentiële mogelijkheden van Assendelft-Noord, Guisveld en Westzij-

derveld nader beschreven en afgewogen. Het gaat daarbij om het bouwen van 5.000 woningen. 

Gebouwd kan worden op 1 locatie dan wel gecombineerd op 2 locaties. De bouwstenen voor deze 

paragraaf zijn opgenomen in hoofdstuk 2.
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I Assendelft-Noord

Zwaarwegende argumenten in de keuze voor Assendelft-Noord met een omvang van 2500 of 

5000 woningen zouden kunnen zijn de relatief geringe betekenis van het gebied voor ecologie, 

natuur, cultuurhistorie, bodem en water. Het bebouwen van Assendelft-Noord heeft vrijwel geen 

verlies van deze aspecten tot gevolg. 

De mogelijke alternatieven Guisveld en Westzanerveld maken daarentegen deel uit van de noord-

hollandse ‘natte’ veenweidegebieden en hebben een nationale en zelfs internationale betekenis. 

De unieke betekenis van genoemde gebieden is in het MER-Zaanstad nogmaals onomstotelijk 

aangetoond.

Deze waardevolle ‘natte’ veenweidegebieden maken bovendien deel uit van de Provinciale Ecolo-

gische Hoofdstructuur.

Daar tegenover staat dat bebouwing van Assendelft-Noord de gunstige agrarische productieom-

standigheden ter plekke zal aantasten. Bij bebouwing zal circa 170 ha landbouwgrond verloren 

gaan.

[…]

XXXVI […]

Bij de vraag of Assendelft-Noord een geschikte bouwlocatie is speelt de externe veiligheid en de 

mate van geluidhinder (inclusief de nachtvluchten) vanwege Schiphol een belangrijke rol. Naar 

verwachting zal de toekomstige woonwijk op termijn blijvend buiten de 30 Ke-contour komen te 

liggen maar – voor een deel – wel in de zone met een geluidsbelasting van 20/30 Ke. Dit betekent 

dat er, volgens de huidige inzichten, vanuit geluidhinder geen belemmeringen voor de woning-

bouw zijn. Voor de externe veiligheid is de verwachting dat, gezien de afstand tot Schiphol, er 

sprake zal zijn van een aanvaardbaar risico.

[…]

Naast aantasting van de gunstige agrarische mogelijkheden heeft Assendelft-Noord ten opzichte 

van de alternatieven nog de volgende nadelige aspecten: 

 – Minder gunstig vanwege nabijheid industrie, geluidhinder Schiphol, afstand tot centrum 

Zaandam.

 – Groter autogebruik dan de andere alternatieven in verband met geringer percentage fietsver-

keer en minder goede openbaar vervoersmogelijkheden.

 – Indirecte (visuele) gevolgen voor het Guisveld.

 – De kosten van de bouwlocatie zijn vrij hoog onder meer vanwege de verwervingskosten en 

externe ontsluiting.

Het is mogelijk de nadelen van mobiliteit, woon- en leefmilieu en landschappelijke gevolgen via 

verschillende maatregelen te verzachten (zie paragraaf 3.4.).

[…]

Indien de omvang van de woonwijk Assendelft-Noord, vanwege het combineren met een andere 

locatie, beperkt zou blijven tot 2.500 woningen is het in principe mogelijk een redelijk functione-

rende woonwijk te creëren.
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XXXVII II Guisveld

Het Guisveld in de huidige situatie is een uniek gebied voor flora, fauna, ecologie, bodem, water en 

archeologie. Met het bebouwen van het Guisveld gaan deze waarden verloren.

De verwachting is dat bij handhaving van het huidige beleid en voldoende financiële middelen de 

aanwezige waarden ook in de toekomst behouden kunnen blijven.

[…]

Het maximaal bebouwen van Guisveld met 5.000 woningen is niet reëel. Slechts gedeeltelijke 

bebouwing van het Guisveld (met maximaal 3.000 woningen) zou een versterking van de stede-

lijke hoofdstructuur betekenen. […]

Het gedeeltelijk bebouwen van het Guisveld zou een zeer sterk schaalverkleinend effect hebben 

op het resterende landschap. Het resterend landschappelijk beeld zou in sterke mate gedomi-

neerd worden door de bebouwing.

III Westzijderveld

Deze mogelijkheid is gelegen direct ten westen van de bestaande woonwijk Westerwatering. 

Voor het Westzijderveld geldt hezelfde als beschreven bij het Guisveld: Met het bebouwen gaan 

unieke waarden verloren op het gebied van flora, fauna, bodem, water en cultuurhistorie.

XXXVIII […]

De sterke kanten van een woonwijk Westzijderveld (nabijheid centrum en openbaar vervoer en 

woon-en leefmilieu) komen met name tot uitdrukking voor het gebied ten oosten van de water-

loop De Gouw bij een omvang tot maximaal 2.500-3.00 woningen. Volledige benutting met 5.000 

woningen is niet reëel.

Net als bij het Guisveld heeft gedeeltelijke bebouwing van het Westzijderveld een zeer sterk 

schaalverkleinend effect op het landschap.

3.4. De uiteindelijke beleidskeuze
Om beleidsmatig in te kunnen spelen op de onzekerheid in welke mate gebouwd kan worden 

in het binnenstedelijk gebied, kiest de provincie ervoor om bij de nieuwe Zaanse uitbreiding uit 

te gaan van een omvang van 3.000 woningen met de mogelijkheid om verder te bouwen tot ca. 

5000 woningen.

Hiermee wordt verzekerd dat, gezien de stedelijke woningbehoefte, Zaanstad tot het jaar 2005 

(en wellicht nog langer) voldoende bouwcapaciteit heeft.

De voor- en nadelen van de afzonderlijke locaties zijn kort beschreven in paragraaf 3.2 en 3.3.

XXXIX Verder is aangegeven dat het volledig benutten van Guisveld en Westzijderveld met 5.000 niet 

reëel te noemen is.

Er resteren in principe vier mogelijkheden om het zgn. 5000 scenario tot uitvoer te brengen (zie 

illustratie 13):

 – Concentratie op de locatie Assendelft-Noord.

 – Combinatie Assendelft-Noord met Guisveld.

 – Combinatie Assendelft-Noord met Westzijderveld.

 – Combinatie Guisveld met Westzijderveld.
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De provinciale beleidskeuze gaat uit van de bouwlocatie Assendelft-Noord met een maximale 

omvang van 5.000 woningen (zie illustratie 14). [Illustratie 14 staat in de bijlage: ‘Keuzemogelijk-

heden verstedelijking’. De illustratie bestaat uit kaartjes van de vier opties.]

De belangrijkste overwegingen bij deze keuze staan verwoord in paragraaf 2.3 van de Beschrijving.

Aanvullend hierop nog de overwegingen die pleiten tegen de hiervoor genoemde combinatie-

alternatieven.

Hierbij geldt dat bouwen op 2 locaties, waarvan 1 of 2 locaties in een vanuit natuur en landschap 

zeer waardevol gebied ligt, grote gevolgen heeft.

1. Het gedeeltelijk bebouwen van het Guisveld en/of Westzijderveld zal een sterk schaalverklei-

nend effect hebben op het resterend landschap. Het resterend landschappelijk beeld zal in 

sterke mate gedomineerd worden door de bebouwing.

2. Per locatie zal het draagvlak voor voorzieningen minimaal zijn. De bewoners zullen deels 

aangewezen zijn op de bestaande voorzieningen buiten de eigen woonwijk.

 Dit heeft een nadelige invloed op woon- en leefmilieu en mobiliteit.

3. Gedeeltelijke bebouwing van 2 gebieden betekent 2 x een aantasting van het landschap. Op 

termijn zullen deze ingrepen mogelijk opgevat c.q. gebruikt worden als faseringen in verder-

gaande verstedelijking.

Bij de nadere gemeentelijke uitwerking van de nieuwe woonwijk Assendelft-Noord dienen de 

volgende aandachtspunten in acht te worden genomen:

[…]


