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1 Aanleiding en doel van deze milieueffectrapportage 65 

1.1 Aanleiding: woningbouw mogelijk maken 66 

De locatie Planetenbaan en Het Kwadrant (zie Figuur 1-1) is een van oorsprong typische kantoor- en be-67 
drijvenlocatie in Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er sprake van aanzienlijke leegstand, en heeft 68 
het gebied een verouderde uitstraling. In lijn met het nationale en provinciale beleid voor leegstand op kan-69 
toorlocaties is in 2016 een afwegingskader met bijbehorende kansen voor het gebied vastgesteld, dat inzet 70 
op een (gedeeltelijke) herontwikkeling naar woningbouw.  71 

 72 
Vanuit de regio is er een forse woningbouwopgave tot 2040. De locatie Planetenbaan en Het Kwadrant 73 
Maarssenbroek kan hier een aanzienlijke bijdrage aan leveren. De gemeente Stichtse Vecht heeft besloten 74 
om het gebied te herontwikkelen naar woningbouw met maximaal 2.300 nieuwe woningen in combinatie 75 
met commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten. Een aantal gebouwen zijn inmiddels al getrans-76 
formeerd tot woningen, en voor de overige locaties zijn er uiteenlopende plannen voor sloop-/nieuwbouw 77 
en/of transformatie van de bestaande kantoren tot woningbouw. Het ontwikkelen van een integrale plan-78 
kwaliteit, met oog voor het wonen aan Planetenbaan en Het Kwadrant als herkenbare identiteit en met 79 
passende mobiliteit en bereikbaarheid, staat hierbij centraal. 80 
 81 

1.2 Doel: meewegen milieubelang in de besluitvorming 82 

De gemeente Stichtse Vecht zal een bestemmingsplan opstellen om de ontwikkelingen planologisch moge-83 
lijk te maken. Ook wordt een deel van het plan, het Kwadrant, met een vergunning voor het afwijken van 84 
het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Aan de besluitvormingsprocedures voor het bestemmingsplan en 85 
de vergunning is een milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) gekoppeld. De reden wordt in hoofdstuk 3 86 
toegelicht. Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang een volwaardige plek te geven in de 87 
besluitvorming over plannen die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Deze gevolgen wor-88 
den beschreven in het voorliggende milieueffectrapport (MER).  89 
 90 

Beleidskader gemeente Stichtse Vecht leegstand kantoren 2016 
Planetenbaan en Het Kwadrant is een kantoorlocatie die de laatste jaren gekenmerkt wordt door forse 
leegstand. De locatie omvat een aantal kantoorpanden met een omvang van elk 5.000 m2 tot 10.000 m2. 
Daarnaast is er nog restplancapaciteit aanwezig van ongeveer 30.000 m2. Dit hele gebied heeft hoge 
prioriteit bij de aanpak van de leegstand. Al meerdere jaren wordt in samenwerking met de Provincie 
Utrecht onderzocht op welke manier op de Planetenbaan het aantal vierkante meters kantoren vermin-
derd kan worden. Uit prognoses blijkt namelijk dat de verwachting is dat de bestaande kantoren op deze 
locatie voor een groot deel niet meer gevuld zullen worden. 
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 91 
Figuur 1-1 Plangebied in de omgeving  92 
 93 

1.3 Leeswijzer  94 

In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op het project Planetenbaan en Het Kwadrant. Hoofdstuk 3 gaat in 95 
op het waarom van de milieueffectrapportage, waarna hoofdstuk 4 duidelijkheid geeft over de onderzoeks-96 
opzet. Hierin wordt ook het beoordelingskader uiteengezet. De referentiesituatie wordt beschreven in 97 
hoofdstuk 5. De alternatieven (hoofdstuk 6) worden vergeleken met deze referentiesituatie. In hoofdstuk 7 98 
worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven per aspect behandeld en beoordeeld. Hoofd-99 
stuk 10 beschrijft de integrale effectbeoordeling en eventuele aanvullende mitigerende maatregelen. In 100 
hoofdstuk 11 is aangegeven of er relevante ‘leemten in kennis’ waren bij het beoordelen van de milieuef-101 
fecten en wordt een aanzet gegeven tot een evaluatieprogramma.    102 
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2 Het project Planetenbaan en Het Kwadrant 103 

Planetenbaan en Het Kwadrant liggen ingeklemd tussen twee bestaande groenstructuren (Maarssen-104 
broeksedijk met bomenlaan en watergang, en de Ruimteweg met een brede groene berm). De locatie is 105 
geschikt voor een stedelijk milieu met appartementen in grotere gebouwen en omgeven door een stevige 106 
groenstructuur. Met de transformatie naar een woonomgeving kan een aantrekkelijkere en groene inrichting 107 
van de omgeving worden bereikt. Het plangebied heeft gemiddeld grotere gebouwen dan elders in de wijk, 108 
waardoor het een stedelijke uitstraling heeft. Hogere bebouwing kan dan ook stedenbouwkundig gezien 109 
goed worden ingepast.  110 
De ontwikkeling van de Planetenbaan en Het Kwadrant draagt bij aan de gemeentelijke woningbouwop-111 
gave, en draagt bij aan een gedifferentieerd woningaanbod. Het ontwikkelen van de Planetenbaan en Het 112 
Kwadrant tot een gemengd woon-werkgebied past bij de strategische positie van de locatie. Ondanks het 113 
accent op woningbouw is een zorgvuldige inpassing van andere functies essentieel. Een mix van woningen, 114 
commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten zorgt voor een levendigheid op verschillende momen-115 
ten van de dag en de week, en zorgt ervoor dat er geen monofunctioneel gebied ontstaat. 116 
 117 

2.1 Wat voorafging 118 

De locatie Planetenbaan en Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoor- en bedrijvenlocatie in 119 
Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er sprake van aanzienlijke leegstand, en heeft het gebied een 120 
verouderde uitstraling. In lijn met het nationale en provinciale beleid voor leegstand op kantoorlocaties is in 121 
2016 een afwegingskader met bijbehorende kansen voor het gebied vastgesteld wat inzet op een (gedeel-122 
telijke) herontwikkeling naar woningbouw. Inmiddels zijn vijf kantoorgebouwen omgebouwd naar woningen. 123 
Hiervan staan drie gebouwen op deelgebied Planetenbaan zuid en twee gebouwen op deelgebied Plane-124 
tenbaan midden (zie voor deelgebieden en benaming Figuur 2-1). De drie gebouwen op deelgebied Plane-125 
tenbaan zuid zijn permanent omgebouwd naar woningen. De twee kantoorgebouwen op deelgebied Plane-126 
tenbaan midden zijn tijdelijk omgebouwd naar woningen en zullen te zijner tijd worden gesloopt ten behoeve 127 
van nieuwbouw. Voor de overige locaties zijn uiteenlopende plannen voor sloop-nieuwbouw en transforma-128 
tie naar woningbouw of andere functies. 129 
 130 
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 131 
Figuur 2-1 Deelgebieden en benamingen 132 
 133 
  134 
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2.2 Nut en noodzaak 135 

De transformatie van het plangebied maakt onderdeel uit van het gemeentelijk beleid, en is vastgelegd in 136 
onderstaande beleidsstukken en uitgewerkt in stedenbouwkundige randvoorwaarden.  137 
 138 
Economische visie  139 
In 2015 heeft de gemeente Stichtse Vecht de Economische Visie vastgesteld. Hierin zijn de mogelijkheden 140 
voor transformatie van de Planetenbaan benoemd. Daarbij wordt als kans benoemd het uit de markt nemen 141 
van kansloos vastgoed. In 2016 is het beleidskader ‘Leegstand kantoren’ vastgesteld, en is besloten om 142 
voor de transformatie van de Planetenbaan een gebiedsgerichte aanpak te starten. Dit is in lijn met de 143 
Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) van de provincie Utrecht. 144 
 145 
Woonvisie  146 
In juli 2019 heeft de gemeente Stichtse Vecht de ‘Actualisatie Woonvisie 2017 – 2022’ vastgesteld. Deze is 147 
gestoeld op de meest actuele cijfers uit het regionale woningbehoefteonderzoek van eind 2018. Belangrijke 148 
uitgangspunten zijn hierbij:  149 
- Duurzaamheid (aardgasvrij en energieneutraal wonen); 150 
- Experimentele en alternatieve woonvormen; 151 
- Aanbod van starterswoningen en levensloopbestendige woningen; 152 
- Bevordering van de doorstroming.  153 
Hierbij wordt gehecht aan een goede mix van sociale huur en betaalbare koop met een diversiteit aan 154 
doelgroepen om de leefbaarheid in de wijken te bevorderen. 155 
 156 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het woningmarktonderzoek die van belang zijn voor de 157 
Planetenbaan zijn: 158 
1. De gemeente Stichtse Vecht heeft een belangrijke functie voor de lokale en regionale markt. Huishou-159 

dens vinden hier vanuit Utrecht een betaalbare huur- of koopwoning. Keuzes die de gemeente Stichtse 160 
Vecht maakt hangen nauw samen met keuzes die de gemeente Utrecht maakt en vice versa. Bijvoor-161 
beeld herstructurering in Utrecht zal de druk op de woningmarkt in de gemeente Stichtse Vecht verg-162 
roten. Onderlinge afstemming van woonbeleid is dan ook van belang. 163 

2. De gemeente Stichtse Vecht kenmerkt zich door diversiteit in de bevolkingssamenstelling. Naast veel 164 
gezinnen is het aandeel van 1- en 2-persoonshuishoudens onder de 65 jaar en boven de 65 jaar onge-165 
veer gelijk. De komende jaren zal het aantal gezinnen echter niet veel meer groeien. Daarentegen 166 
neemt het aandeel 65+-huishoudens de komende jaren steeds meer toe. Vooral het aantal oudere 167 
ouderen (75-plussers) groeit met ruim 50%. De toevoeging van appartementen in de huur en koop lijkt 168 
dan ook gewenst om de doorstroming van deze groepen te bevorderen. 169 

3. De woningmarkt in zowel de huur- als koopsector staat in de gemeente Stichtse Vecht sterk onder druk. 170 
Toevoegingen in alle segmenten zijn nodig om de keuzemogelijkheden van woningzoekenden te ver-171 
groten. 172 

4. Het inkomensniveau binnen de gemeente Stichtse Vecht ligt hoger dan het regionaal gemiddelde. Dit 173 
zien we ook terug in de samenstelling van de woningvoorraad. Het aandeel sociale huurwoningen ligt 174 
dan ook onder het regionaal gemiddelde. Desondanks loopt de druk op de sociale huur in de gemeente 175 
al enkele jaren sterk op. Toevoeging in dit segment is noodzakelijk om de druk te verlagen. Ook het 176 
toevoegen van ruime en betaalbare woningen in het middensegment (huur en koop) is wenselijk om de 177 
doorstroming van scheefwoners in de sociale huur te bevorderen. 178 

5. In de Woonvisie zet de gemeente Stichtse Vecht in op een nieuwbouwprogramma van minimaal 30% 179 
sociale huurwoningen. Voor betaalbare koop- en middenhuurwoningen moet worden aangesloten bij 180 
de behoefte in de betreffende kern. 181 
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6. De komende jaren wil de gemeente het woningaanbod voor mensen met een zorgvraag in de gemeente 182 
uitbreiden. Bij nieuwe woningbouwinitiatieven wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het combi-183 
neren van wonen en zorg. 184 

7. Gezien de omvang van de totale ontwikkeling op de Planetenbaan wordt gestreefd naar een gediffe-185 
rentieerd aanbod, zodat de verschillende woonvormen voor alle inkomensgroepen bereikbaar zijn, en 186 
de bevolking gemêleerd is.  187 

 188 
Stedenbouwkundige randvoorwaarden en amendementen 189 
In hoofdlijnen is het doel is om voor de Planetenbaan en Het Kwadrant woningen te bouwen voor een zo 190 
gevarieerd mogelijke doelgroep aan bewoners die daar ook in de toekomst prettig zullen wonen. Met de 191 
transformatie naar een woonomgeving kan een meer aantrekkelijke groene inrichting van de omgeving 192 
worden bereikt met een mix van woningen, commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten.  193 
 194 
In 2019 is een Stedenbouwkundig Kader1 vastgesteld door de gemeente. Hierin is een kader voor de ge-195 
wenste ruimtelijke kwaliteit van het gebied en randvoorwaarden voor ontwikkelingen vastgelegd. Op som-196 
mige punten overschrijven deze randvoorwaarden het generieke gemeentelijke beleid. Daar waar relevant 197 
zijn de concrete randvoorwaarden genoemd als kader bij de effectbeoordelingen in hoofdstuk 7 en verder.  198 
 199 
Hetzelfde geldt voor de twee amendementen die de gemeenteraad unaniem aannam bij het Stedenbouw-200 
kundige kader van randvoorwaarden. Daarmee stelt de raad allereerst de aanvullende eis dat sprake is van 201 
een gezond woon- en leefklimaat op maaiveldniveau in het gebied, waartoe geluidsmaatregelen in en om 202 
het gebied getroffen moeten worden. Tevens stelt de raad als eis dat het gebied en de gebouwen kli-203 
maatadapatief worden ingericht en gebouwd.  204 
 205 
Bereikbaarheid / ontsluiting  206 
Vertrekpunt voor de toekomstige situatie is dat de ontwikkeling van het plangebied niet méér autobewegin-207 
gen genereert dan de omliggende infrastructuur aan kan. Ontsluiting van het plangebied kan plaatsvinden 208 
via het bestaande wegennet. Dit betreft de Zuilense Ring (N230) en de ontsluitingswegen Ruimteweg, Flo-209 
raweg en Maarssenbroekseslag/Amsterdamseslag. Zie Figuur 2-2. 210 

 
1 Het Stedenbouwkundig Kader is op 3 juni jl. vastgesteld en te downloaden via de link: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Ver-
gaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/alle-documenten 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/alle-documenten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/alle-documenten


 

     

15 augustus 2022 PLANETENBAAN EN HET KWADRANT BH5097TPRP2102261138 11  

 

 211 
Figuur 2-2 Plangebied en omliggende wegen 212 
 213 
Het plangebied is vanwege de oorspronkelijke ontwikkeling als kantorenlocatie sterk georiënteerd op de 214 
auto-ontsluiting. Voor de transformatie van het plangebied wordt vroegtijdig ingezet op een goede OV-po-215 
sitionering van de wijk, en geïnvesteerd in langzaam-verkeerverbindingen. Uitgangspunten zijn een goede 216 
busverbinding richting het station van Maarssen en Utrecht en langzaam verkeersverbindingen in aanslui-217 
ting op de bestaande hoofdfietsroutes met een optimale verbinding richting het station. In de nieuwe plannen 218 
van Het Kwadrant is een voet-fietsbrug opgenomen die over de Ruimteweg landt op Cornerplaza en dan 219 
aansluit op de Maarssenbroeksedijk. 220 
 221 
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3 M.e.r.-procedure 222 

3.1 Waarom een m.e.r.? 223 

In Nederland (en de Europese Unie) is het verplicht om voor ontwikkelingen met mogelijk belangrijke mili-224 
eugevolgen een zogenaamde milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen, en een milieueffectrapport 225 
(MER) op te stellen. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de wettelijke verplichtingen voor een m.e.r., 226 
en op het doel van het MER. De procedure is verder beschreven in paragraaf 3.2.   227 
 228 

Tabel 3-1 Afkortingen milieueffectrapportage 229 
Toelichting gebruikte termen milieueffectrapportage  

m.e.r. de milieueffectrapportage (de procedure) 

MER het milieueffectrapport (het product) 

Planm.e.r. 
milieueffectrapportage voor een plan (in dit geval een structuurvisie én thematische aanpassing van het be-
stemmingsplan) 

planMER het milieueffectrapport dat het resultaat is van de planm.e.r.  

 230 
Wanneer is een activiteit m.e.r.-(beoordelings)plichtig?  231 
Volgens de Wet milieubeheer (Wm) zijn bepaalde plannen en besluiten met mogelijk belangrijke nadelige 232 
gevolgen voor het milieu m.e.r.(beoordelings)-plichtig.   233 
 234 
De verplichting voor een project-m.e.r.-procedure ontstaat als de voorgenomen activiteit is vermeld in 235 
bijlage C van het Besluit m.e.r., de activiteit daarbij in omvang minimaal gelijk is aan de daarbij vermelde 236 
drempelwaarden, en de activiteit mogelijk wordt gemaakt in één van de in het Besluit m.e.r. aangewezen 237 
besluiten.  238 
 239 
Daarnaast kan een activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn op basis van het Besluit m.e.r. Dit is het geval 240 
wanneer de voorgenomen activiteit is vermeld in bijlage D van het Besluit m.e.r., en de activiteit mogelijk 241 
wordt gemaakt in de aangewezen besluiten. In een m.e.r.-beoordeling wordt met een lichte procedure on-242 
derzocht of aanzienlijke nadelige milieugevolgen zijn uit te sluiten. Als dat niet het geval is, moet alsnog een 243 
volledige m.e.r. doorlopen worden.  244 
 245 
Voor plannen geldt een directe plan m.e.r.-plicht wanneer het plan een kader vormt voor activiteiten uit 246 
bijlage C of D van het Besluit m.e.r. die de (indicatieve) drempelwaarden overschrijden. Voor een plan dat 247 
het kader stelt voor activiteiten ónder de drempelwaarde van bijlage D wordt in een plan-m.e.r.-beoorde-248 
ling eerst onderzocht of belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn uit te sluiten. Als dat niet zo is, 249 
moet alsnog een volledige plan-m.e.r.-procedure doorlopen worden.  250 
 251 
In aanvulling op het voorgaande is er nog een mogelijkheid waardoor een plan-m.e.r.-plicht kan gelden. Dit 252 
is het geval wanneer bij een plan vanwege mogelijk significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden 253 
een passende beoordeling moet worden opgesteld. Gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden on-254 
der deze verplichting uitkomen; het plan dat zij vaststellen moet betrekking hebben op een klein deel van 255 
het grondgebied, of moet betrekking hebben op een kleine wijziging, én er mag geen sprake zijn van be-256 
langrijke nadelige milieugevolgen. Dit laatste moet dan in een plan-m.e.r.-beoordeling worden vastgesteld.  257 
 258 
 259 
 260 
 261 
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Is het plan Planetenbaan en Het Kwadrant m.e.r.-(beoordelings-) plichtig?  262 
Volgens categorie D11.2 van onderdeel D van Besluit m.e.r. is ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 263 
stedelijk ontwikkelingsproject’ m.e.r.-beoordelingsplichtig in gevallen wanneer de activiteit betrekking heeft 264 
op: 265 
• Een oppervlakte van 100 hectare of meer; 266 
• Een aaneengesloten gebied dat 2.000 of meer woningen omvat, of; 267 
• Een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 268 
 269 
Omdat met het plan Planetenbaan en Het Kwadrant tot 2.300 nieuwe woningen mogelijk worden gemaakt, 270 
wordt de drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. overschreden. Het vigerende bestemmingsplan voorziet niet 271 
in de wijziging van de huidige bestemming kantoren naar woningen. En de gemeente bereidt daarom een 272 
nieuw bestemmingsplan voor voor de woningbouw ontwikkeling. Ook geldt het bestemmingsplan als een 273 
besluit waaraan voor die activiteiten de m.e.r.-beoordelingsplicht gekoppeld is. Om deze redenen geldt voor 274 
het plan Planetenbaan en Het Kwadrant de m.e.r.-beoordelingsplicht.  275 
 276 
Ten tijde van de start van de besluitvorming was echter het vermoeden dat vanwege mogelijke significant 277 
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden een passende beoordeling moest worden opgesteld. Ook be-278 
stond de mogelijkheid nog niet voor gemeenten om in die gevallen te volstaan met een m.e.r.-beoordeling. 279 
Er is destijds gekozen om sowieso een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen.  280 
 281 
Doel milieueffectrapportage   282 
Het doel van een m.e.r. is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te be-283 
trekken, en zo inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving, en in mogelijke 284 
maatregelen om eventuele negatieve effecten op de omgeving te verminderen en/of te compenseren. De 285 
m.e.r. draagt bij aan het maken van goed afgewogen, verantwoorde keuzes: welke milieueffecten worden 286 
(maximaal) verwacht wanneer een bepaalde keuze wordt gemaakt, en hoe kan daar in het ontwerp het 287 
beste rekening mee worden gehouden?  288 
 289 

3.2 Procedure en besluitvorming 290 

De m.e.r.-procedure verloopt als volgt:  291 
 292 
Reeds doorlopen procedurestappen:  293 
1) Openbare kennisgeving van het voornemen door bevoegd gezag (18 februari 2021)  294 
De procedure is gestart met een bekendmaking van het voornemen via een openbare kennisgeving en 295 
publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De bekendmaking vond plaats via het Gemeen-296 
teblad van Stichtse Vecht2 en de gemeentelijke website van gemeente Stichtse Vecht (18 februari 2021). 297 
De NRD heeft een ieder in kunnen zien op het gemeentehuis van gemeente Stichtse Vecht en via de web-298 
site. Daarnaast is de NRD toegezonden aan de vooroverlegpartners van de gemeente. 299 
 300 
2) Raadplegen betrokken instanties over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport, zienswijzen 301 
en vaststellen reikwijdte en detailniveau  302 
Een aantal bestuursorganen en organisaties (vooroverlegpartners en op dat moment bekende stakehol-303 
ders) is actief geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het voorliggende milieueffectrapport. 304 
Voorts heeft een ieder schriftelijk kunnen reageren op de NRD van 19 februari tot en met 18 maart 2021.  305 
 306 

 
2 Gemeenteblad van Stichtse Vecht (18 februari 2021). Gemeenteblad 2021, 50978 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (offi-
cielebekendmakingen.nl) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-50978.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-50978.html
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Het college van burgermeester en wethouders heeft ontvangen opmerkingen, zienswijzen en adviezen in 307 
beschouwing genomen en vervolgens de reikwijdte en het detailniveau voor het MER definitief vastgesteld 308 
[april 2021]. Met dat als uitgangspunt is het m.e.r.-onderzoek daadwerkelijk gestart. 309 
 310 
3) Opstellen MER (periode) 311 
De milieuonderzoeken zijn uitgevoerd, de effecten van het plan en alternatieven vergeleken en de resultaten 312 
vastgelegd in het MER. De resultaten van het MER zijn input geweest bij het opstellen van het ontwerp 313 
bestemmingsplan en de vergunningaanvraag.  314 
 315 
Huidige en nog volgende procedurestappen: 316 
4) Terinzagelegging MER en ontwerp bestemmingsplan (periode) 317 
Voorliggend MER ligt samen met het ontwerp bestemmingsplan en/of de vergunningaanvraag voor het af-318 
wijken van het bestemmingsplan zes weken ter visie vanaf [datum]. Een ieder wordt in deze weken in de 319 
gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen.  320 
 321 
Tevens worden betrokken instanties en wettelijke adviseurs geraadpleegt over het MER en het plan.  322 
 323 
De Commissie m.e.r. toetst in deze periode de kwaliteit en inhoud van het MER en beoordeelt of de juiste 324 
(milieu)informatie aanwezig is om het bestemmingsplan te kunnen vaststellen en de vergunning te kunnen 325 
verlenen. De ingekomen zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. kunnen aanleiding geven tot 326 
het bijstellen van het MER en/of het ontwerp bestemmingsplan.  327 
 328 
5) Besluit en vervolg (periode) 329 
Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Tegen dit besluit kan beroep worden 330 
aangetekend. 331 
 332 
6) Monitoring 333 
Tot slot monitort de gemeente of de in dit MER voorspelde milieueffecten ook daadwerkelijk optreden en 334 
niet nadeliger uitpakken dan gedacht. Indien nodig neemt zij maatregelen om de effecten in voldoende mate 335 
te mitigeren.   336 
 337 
 338 
  339 
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4 Onderzoeksaanpak 340 

De onderzoeksaanpak van dit milieueffectrapport bestaat uit een beoordelingskader met te beoordelen mi-341 
lieu-aspecten en wijze van effectbeoordeling, een weergave of beschrijving van het plan- en studiegebied 342 
en het zichtjaar. Daarnaast wordt toegelicht  343 
 344 

4.1 Beoordelingskader 345 

In Tabel 4-1 zijn de nader te onderzoeken milieuaspecten met bijbehorende toetsingscriteria weergegeven.  346 

Tabel 4-1 Beoordelingskader MER 347 
Milieu-aspect Onderzoekscriteria 
Verkeer  Verkeersstructuur- en afwikkeling, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en langzaam 

verkeer 
Geluid Geluidseffecten bestaande bouw omgeving en nieuwbouw binnenplans 
Luchtkwaliteit Verandering in concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5/PM10) 
Externe Veiligheid Externe veiligheidsrisico’s bestaande bedrijven en wegen (plaatsgebonden risico’s en groepsrisico’s) 
Bodem Kwaliteit fysieke gesteldheid en milieukwaliteit 
Water Grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, oppervlaktewater kwaliteit en kwantiteit 
Natuur  Beschermde gebieden (Natura 2000), beschermde soorten 
Landschap, archeologie 
en cultuurhistorie 

Landschappelijke waarden, cultureel erfgoed en cultuurhistorische waarden, archeologische bekende 
en verwachte waarden 

Gezondheid Gezondheidsbescherming (geluid, lucht en externe Veiligheid) en gezondheidsbevordering. 
Duurzaamheid Klimaatbestendigheid, energie-neutraal bouwen en hittestress 

 348 

4.2 Methode van effectbepaling en scoren 349 

In het m.e.r.-onderzoek worden de effecten van het plan bepaald door de situatie die onstaat na de vol-350 
tooiïng van de gebiedsontwikkeling te vergelijken met de situatie die zou ontstaan zonder de gebiedsont-351 
wikkeling. Het verschil tussen die twee is het effect van het plan. Die situatie zonder de gebiedsontwikke-352 
ling wordt ook wel de referentiesituatie genoemd. Meer specifiek betreft dit de situatie die ontstaat in de 353 
toekomst op basis van de huidige situatie en alle ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen die sowieso 354 
zullen gebeuren (zogeheten autonome ontwikkelingen). In het volgende hoofdstuk is deze referentiesitua-355 
tie beschreven.  356 
 357 
De effecten ten opzichte van de referentiesituatie worden vervolgens ingedeeld bij een van de volgende 358 
kwalitatieve score (Tabel 4-2). De referentiesituatie krijgt standaard de score ‘0’.   359 
 360 

Tabel 4-2 Scoreschaal milieueffecten 361 
 362 
 363 
 364 
 365 
 366 
 367 
 368 
 369 
 370 

Score Verklaring 

++ Zeer positief effect 

+ Positief effect 

0 Geen/neutraal effect 

- Negatief effect 

- - Sterk negatief effect 
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4.3 Plan- en studiegebied 371 

Het plangebied betreft het gebied waarbinnen de fysieke ingreep van het project plaatsvindt (zie Figuur 4-1).  372 
 373 
Het studiegebied is een ruimere zone rondom het plangebied waarbinnen mogelijk relevante effecten kun-374 
nen optreden die het gevolg zijn van het project Planetenbaan en Het Kwadrant en de maatregelen. Het 375 
relevante studiegebied kan verschillen per milieuthema en de reikwijdte van effecten en is afhankelijk van 376 
de precieze planuitwerking. Bij de effectbeoordelingen (in hoofdstuk 8) wordt het studiegebied, indien rele-377 
vant, per milieueffect onderbouwd. 378 
 379 

 380 
Figuur 4-1 Plangebied en omliggende wegen 381 
 382 
  383 
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5 Referentiesituatie 384 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie en het huidige gebruik van Planetenbaan en Het Kwadrant, en 385 
de autonome ontwikkelingen tot 2030. Tezamen vormt dit de ‘Referentiesituatie’ waarmee in het MER de 386 
milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling zal worden vergeleken. In hoofdstuk 8 is bij de effectbe-387 
oordelingen de referentiesituatie nader beschreven toegespitst op het thema.  388 
 389 
Voor het MER wordt het referentiejaar 2030 in beeld gebracht. De ontwikkeling van het gebied Planeten-390 
baan en Het Kwadrant betreft een ontwikkeling die naar verwachting een doorlooptijd heeft van circa 10 391 
jaar.  392 
 393 

5.1 Huidige situatie 394 

Ligging Planetenbaan en Het Kwadrant 395 
Het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant ligt in Maarssenbroek ten noordwesten van de Zuilense 396 
Ring (Ring Utrecht, N230). Ten noordoosten van het plangebied ligt een gemengd bedrijventerrein met 397 
detailhandel en logistieke centra. Ten zuidoosten van de Zuilense Ring ligt het industrieterrein Lage Weide. 398 
Ten noordwesten van het plangebied ligt de woonwijk Bloemstede en ten zuidwesten de woonwijk Boom-399 
stede. Ten zuiden van het plangebied ligt het gebied Haagstede. Haagstede is in de huidige situatie een 400 
lege kavel.  401 
 402 
Het plangebied maakt deel uit van een stedelijke omgeving. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is het 403 
gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ gelegen ten oosten van Breukelen (ca. 3 km afstand). Zie Figuur 5-1. 404 
 405 

  406 
Figuur 5-1 Ligging plangebied in de omgeving  407 
 408 

Natura2000-gebied  
Oostelijke Vechtplassen 

Lage Weide 

Bloem-
stede 
 

B
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Bestaande functies plangebied 409 
Het huidige bestemmingsplan (Maarssenbroek Werkgebied, vastgesteld 14 december 2009) biedt moge-410 
lijkheden voor voornamelijk kantoor en bedrijvigheid in het plangebied. Zie Figuur 5-2. 411 

Figuur 5-2 Uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 412 
 413 
Vanwege leegstand van kantoren en bedrijven in het gebied en vraag naar woningen zijn er vijf kantoorge-414 
bouwen omgebouwd naar woningen. Dit betreffen drie panden op het deelgebied Cornerplaza met totaal 415 
294 woningen en twee panden op het deelgebied Planetenbaan 1-2 met totaal 42 woningen. Voor de om-416 
bouw van kantoren naar woningen is voor de drie panden op het deelgebied Corneplaza (Planetenbaan 417 
zuid) een omgevingsvergunning afgegeven. Hierdoor maken deze drie panden geen onderdeel uit van de 418 
nieuwbouwplannen. Voor de ombouw van kantoren naar woningen voor de twee panden op het deelgebied 419 
Planetenbaan is eveneens een omgevingsvergunning afgegeven, echter deze situatie is tijdelijk. Als onder-420 
deel van de herontwikkeling van het gebied zullen deze woningen worden vervangen.  421 
 422 
De kantoor- en bedrijfspanden in de deelgebieden Het Kwadrant (Fujitsu Nederland), Planetenbaan 15-16 423 
en Planetenbaan 9 en Planetenbaan 100 staan gedeeltelijk leeg, en zijn gedeeltelijk nog in gebruik. Gene-424 
riek geldt dat slechts 30% van de resterende kantoor- en bedrijfsruimte nog in gebruik is. Figuur 5-3 geeft 425 
de huidige situatie weer. Tabel 5-1 geeft het huidige gebruik weer in aantallen.  426 
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Figuur 5-3 Plangebied met deelgebieden (bron: Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden, 2019) 427 
 428 

Tabel 5-1 Huidig gebruik plangebied 429 

Deelgebied 
Capaciteit bestem-
mingsplan kantoor/ 
bedrijf 

Getransformeerd tot wo-
ningen 

Arbeidsplaatsten na transfor-
matie en leegstand correctie  

Noord  
(Planetenbaan 100 en Van Ekris) 26105 m2 bvo   

1088 
Midden  
(Planetenbaan 1-2, 9, 15-16) 36825 m2 bvo  6.045 m2  42 woningen 

Zuid (Cornernplaza) 74800 m2 bvo  56.100 m2  294 woningen 

Het Kwadrant 33242 m2 bvo   

Totaal 170.972 m2 bvo 62.145 m2  336 woningen 1088 
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 430 
Water en groen 431 
Binnen het plangebied is langs de wegen boombeplanting aanwezig, en langs enkele wegen liggen water-432 
gangen. Tussen het plangebied en de Zuilense Ring, en in het zuiden, ligt een brede groenstrook met 433 
bomen en struiken. Zie Figuur 5-2. 434 
 435 
Bereikbaarheid met de auto 436 
Het plangebied is via de weg bereikbaar via de Ring Utrecht (A2 en N230, zie Figuur 5-4).  437 
 438 
Openbaar vervoer 439 
Met het openbaar vervoer is het gebied bereikbaar met de trein via station Maarssen, en verschillende 440 
buslijnen.  441 
 442 
Fietsontsluiting 443 
Langs de Maarssenbroeksedijk ligt een fietspad dat met een viaduct over de Ruimteweg in verbinding staat 444 
met de zuidelijke woonwijken van Maarssen, en zo het projectgebied ontsluit per fiets. 445 
 446 

5.2 Autonome ontwikkeling 447 

Het geldende bestemmingsplan ‘Maarssenbroek Werkgebied’ biedt meer ruimte voor kantoren en bedrijven 448 
dan nu in gebruik is. Er is echter geen reden om aan te nemen dat deze ruimte in de komende jaren met 449 
kantoor- of bedrijfsactiviteiten benut gaat worden. Daarom wordt verondersteld dat de autonome situatie in 450 
de toekomst in het gebied gelijk is aan de huidige situatie 451 
 452 
Autonome ontwikkelingen tot aan 2030 453 
De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant met name 454 
vanwege de verkeerskundige invloed op het wegennet van Maarssenbroek: 455 
• Op de lege kavel van Haagstede worden circa 150 woningen en mogelijk een gezondheidscentrum 456 

gerealiseerd; 457 
• Goodman (nieuw logistiek centrum aan de Nijverheidsweg); 458 
• Bisonspoor, ontwikkeling commerciële voorzieningen, vergroten winkelaanbod en woningbouw (ca. 459 

11.903 m2 bvo voorzieningen en ca. 850 woningen); 460 
• Haarijnseplas, ontwikkeling ca. 690 woningen. 461 
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 462 

 463 
Figuur 5-4 Relevante autonome ontwikkelingen rondom het plangebied 464 

  465 
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6 Ontwikkeling en beschrijving voorkeursalternatief  466 

6.1 Ontwikkeling voorkeursalternatief 467 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Planetenbaan en Kwadrant (gepubliceerd begin 2021) is het onder-468 
zoek voor dit MER aangekondigd en uitgelegd. Ook staat daarin dat er alternatieven onderzocht zouden 469 
worden waarmee ‘de hoeken van het speelveld’ verkend kunnen worden; een alternatief met een klein 470 
programma (1500 woningen) en kleine milieueffecten, en een alternatief met een omvangrijker programma 471 
(2300 woningen) met grotere milieueffecten. Op basis van de beoordeling van deze alternatieven zou dan 472 
een voorkeursalternatief bepaald kunnen worden.  473 
 474 
In de eerste fase van het m.e.r.-onderzoek zijn grove schetsen van deze alternatieven ook onderzocht. 475 
Daaruit bleek al snel dat de alternatieven in effecten op de omgeving niet of nauwelijks van elkaar verschil-476 
len. Beide alternatieven leidden bijvoorbeeld tot evenveel geluid naar de omgeving. Dit komt doordat de 477 
milieusituatie grotendeels bepaald wordt door het al aanwezige verkeer in de omgeving. Tegelijkertijd bleek 478 
dat het minimale programma beduidend minder goed scoort op de ambities van de ontwikkelende partijen 479 
en de woningbouwopgave van de gemeente. Daarom besloot de gemeente tussentijds om het minimale 480 
alternatief niet verder te onderzoeken en het maximale alternatief als basis te nemen voor het uitwerken 481 
van een voorkeursalternatief.  482 
 483 
Het uitwerken van het voorkeursalternatief hield enerzijds in dat de invulling en programmering van de deel-484 
gebieden en het gehele plan in meer detail ontworpen en bepaald werd. Zo zijn de posities en hoogten van 485 
gebouwen bepaald, zijn functionele ontwerpen gemaakt voor de buitenruimte en is het stedenbouwkundige 486 
raamwerk van openbare ruimte en publieke voorzieningen meer uitgewerkt. Anderzijds hield het uitwerken 487 
van het voorkeursalternatief in dat ook het programma nauwkeuriger bepaald werd.  488 
 489 
De eerste effectbeoordelingen van de alternatieven minimaal en maximaal zijn niet in dit MER opgenomen. 490 
De reden hiervoor is allereerst dat met en naast het aanscherpen van het plan ook de uitgangspunten voor 491 
het onderzoek zijn aangepast. Daardoor zou een effectvergelijking van het voorkeursalternatief met de an-492 
dere alternatieven feitelijk appels met peren vergelijken zijn. Ook is de toegevoegde waarde van een ver-493 
gelijking van het voorkeursalternatief met deze alternatieven nihil; de effecten van het voorkeursalternatief 494 
op de omgeving komen overeen met die van het alternatief maximaal, én nagenoeg met die van het alter-495 
natief minimaal. Het voorkeursalternatief is in de volgende paragraaf beschreven. 496 
 497 
Met het laten vallen van het alternatief minimaal hebben de ontwikkelende partijen en de gemeente zich 498 
niettemin gezamenlijk ingespannen om te zoeken naar mogelijkheden om het plan te optimaliseren vanuit 499 
het perspectief van de leefomgeving en duurzaamheid. Daarvoor zijn maatregelen verkend waarmee niet 500 
alleen het plan geoptimaliseerd kan worden, maar ook het leefmilieu van omliggende buurten verbeterd kan 501 
worden. Met deze maatregelen kan het voorkeursalternatief dus verder geoptimaliseerd worden.  502 
 503 
In het volgende hoofdstuk is allereerst de effectbeoordeling van het voorkeursalternatief weergegeven. In 504 
het hoofdstuk 8 gaan we in op de maatregelen om het voorkeursalternatief verder te optimaliseren.  505 
 506 

6.2 Beschrijving voorkeursalternatief  507 

De herontwikkeling van de Planetenbaan en Het Kwadrant omvat het transformeren van het gebied van de 508 
huidige kantoor- en bedrijfsfunctie naar een gemengd gebied met hoofdzakelijk een woonfunctie. Ondanks 509 
het accent op woningbouw is een zorgvuldige inpassing van andere functies essentieel. Een mix van wo-510 
ningen, commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten zorgt voor een levendigheid op verschillende 511 
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momenten van de dag en de week, en zorgt ervoor dat er geen monofunctioneel gebied ontstaat. Deze 512 
commerciële en maatschappelijke functies hebben een lokale functie. 513 
 514 
Programma 515 
Tabel 6-1 geeft per deelgebied het programma weer zoals de gemeente dat in het bestemmingsplan wil 516 
opnemen, uitgewerkt naar voor het m.e.r.-onderzoek relevante uitgangspunten.  517 
 518 

Tabel 6-1 Programma voorkeursalternatief 519 
Deel-

gebied 
Apparte-
menten Soc. Mid. Overig Voorzieningen/ arbeidsplaatsen Parkeer- 

eis 

Noord 609 28% 21% 51% • 797m2  • 78 arbeidsplaatsen 573 pp 

Midden  646 28% 72% 0% 0 0 650,2 pp 

Zuid 544 30% 34% 36% 0 0 512,8 pp 

Kwa-
drant 759 30% 30% 40% 

• 4455m2 kantoor 
• 4476m2 overig, w.o. 

600m2 buurtsuper 

• 178 arbeidsplaatsen 
• 112 arbeidsplaatsen 524,3 pp 

Totaal 2558     368 arbeidsplaatsen   

 520 
De bestaande bebouwing op de deelgebieden Noord en Midden zal worden gesloopt. Hiervoor in de plaats 521 
komen woningen. In deelgebied Zuid staan de drie torens die al tot woningen getransformeerd zijn. Op het 522 
resterende deel van dit deelgebied komen 250 extra woningen. In deelgebied ‘het Kwadrant’ is een be-523 
staand gebouw, de Fujitsu toren. De Fujitsu toren zal worden omgebouwd van kantoor naar wooneenheden 524 
voor studenten. Het lage gebouw in dit deelgebied wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats en op het reste-525 
rende deel van dit deelgebied komen nieuwe woningen. De figuur op de volgende pagina geeft het woon-526 
programma op kaart weer. 527 
 528 
Omdat in het bestemmingsplan een deel van de huidige functies behouden blijft of opnieuw ingevuld wordt, 529 
is het voornemen per saldo wat kleiner dan het totaalprogramma dat onderstaande tabel weergeeft. Meer 530 
speficifiek betreft dit de volgende punten: 531 
• Genoemde woningaantallen zijn inclusief het al getransformeerde Cornerplaza (294 appartementen).  532 
• Genoemde aantallen zijn inclusief de herbestemming van 42 woningen in deelgebied Midden.  533 
• Het plan Planetenbaan + Kwadrant maakt dus per saldo 2222 extra woningen mogelijk ten opzichte van 534 

de referentie (2558-294-42=2222).  535 
• Vanwege het plan Planetenbaan + Kwadrant verdwijnen alle huidige arbeidsplaatsen (1088) waarvoor 536 

in de plaats circa 368 nieuwe terugkomen. Per saldo vermindert het aantal arbeidsplaatsen dus met 537 
ongeveer 720. 538 
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 539 

Ares 
(Bestaand 42) 
Nieuw 178 

Figuur 6-1 Ruimtelijke verderling van programma (aantallen woningen) 
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Groen-blauw casco  540 
De deelgebieden worden omzoomd door een groen-blauw casco dat de ruimtelijke samenhang in het ge-541 
bied versterkt, en dat plaatsbiedt aan (een deel van) het noodzakelijke groen en waterberging. Daarnaast 542 
biedt het plaats aan verbindende langzaam verkeersroutes in en door het plangebied. Het groen-blauw 543 
casco is een groenstrook van minimaal 10 meter rondom alle deelgebieden - Maarssenbroeksedijk, Ko-544 
metenweg, Fietsbrugroute en Planetenbaan - en langs de Ruimteweg 12 meter. De groenstrook wordt af-545 
hankelijk van de locatie gemeten vanaf de rand wegverharding óf bovenkant talud watergang óf erfgrens. 546 
 547 
 548 

 549 
Figuur 6-2 Minimumgrenzen van het groen-blauwe casco 550 
  551 
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 552 
Stedenbouwkundige uitgangspunten  553 
De uiterste bebouwingsgrenzen zijn gelijk aan de minimum binnengrens van het groen-blauwe casco zo-554 
als hierboven aangegeven. Als generieke maximum bouwhoogte wordt 49m aangehouden en 18m voor 555 
lage delen van samengestelde bouwvolumes. Daarnaast zijn hoogte-accenten tot 70m toegestaan langs 556 
de oostelijke en zuidelijke grenzen van het plangebied. Zie hiervoor onderstaande figuren.  557 
  558 

Figuur 6-3 invulling groen-blauw casco 
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Parkeerplaatsen bij de nieuwbouw wor-559 
den gerealiseerd in ondergrondse of in-560 
pandige garages, of onder een tweede 561 
maaivelddek. Parkeerplaatsen bij be-562 
staande gebouwen worden minimaal 563 
groen ingepast.  564 
 565 
In aanvulling op het groen-blauwe 566 
casco heeft van elke kavel minimaal 567 
50% van het onbebouwde terrein een 568 
groene inrichting met verblijfskwaliteit. 569 
Dit geldt ook voor het eventuele ver-570 
hoogde maaiveld. Binnengebieden zijn 571 
openbaar toegankelijk. Figuur 6-5 laat 572 
een voorbeelduitwerking zien van on-573 
verharde/groene oppervlakten in bin-574 
nengebieden.  575 
 576 
Verschillende (peil)niveaus in het ge-577 
bied worden overbrugd met toeganke-578 
lijke en landschappelijke overgangen.  579 

 580 
Figuur 6-5 voorbeelduitwerking groen en blauw binnen de deelgebieden 581 
 582 

Figuur 6-4 bouwhoogten 
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Mobiliteit 583 
De ambitie van de gemeente is om duurzame mobiliteit te bevorderen. Dat betekent allereerst dat er in het 584 
plangebied voldoende voorzieningen aanwezig zijn om in de meest noodzakelijke dagelijkse behoeften te 585 
voldoen. Deze zijn te voet of per fiets bereikbaar. Voor verderweg gelegen bestemmingen bevordert de 586 
gemeente het gebruik van de fiets en OV door enerzijds de daarvoor benodigde infrastructuur en dienst-587 
verlening te verbeteren, en anderzijds een striktere parkeernorm te hanteren. Door dat laatste zal het au-588 
tobezit en -gebruik beperkt worden.  589 
 590 
Langzaam verkeer en OV 591 
Het plangebied wordt met nieuwe infra-592 
structuur aangesloten op hoofdfietsroutes 593 
zodat een goede verbinding ontstaat rich-594 
ting het station en andere bestemmingen. 595 
De bestaande fiets- en voetgangerbrug 596 
vanuit Bloemstede wordt vernieuwd en er 597 
komt een nieuwe fiets- en voetganger 598 
vanuit het Kwadrant richting de hoofd-599 
fietsroute op Maarssenbroeksedijk. Ook 600 
andere achtergelegen wijken worden op 601 
deze route aangesloten. Op de kavels 602 
worden ook voorzien in een fiets- en 603 
voetgangerstructuur die aan minimaal 604 
drie zijden van de kavels aantakt op het 605 
omliggende netwerk.  606 
 607 
Uitgangspunt is dat er goede OV (bus) 608 
verbindingen zijn (blijven) tussen het 609 
plangebied en de stations Maarssen en 610 
Utrecht. De bestaande haltes worden 611 
daarvoor gebruikt.  612 
 613 

 614 
 615 
 616 

 617 
  618 

Figuur 6-6 OV en langzaam verkeer in het plangebied 



 

     

15 augustus 2022 PLANETENBAAN EN HET KWADRANT BH5097TPRP2102261138 29  

 

Autobereikbaarheid 619 
Voor de verschillende typen apartementen in het 620 
plan worden verschillende parkeernormen gehan-621 
teerd. Zie hiervoor Tabel 6-2. Dit resulteert in het 622 
aantal benodigde parkeerplaatsen zoals aangegeven 623 
in Tabel 6-1. De deelgebieden van Planetenbaan 624 
worden voor het autoverkeer ontsloten via de Maars-625 
senbroeksedijk en de Kometenweg. Het Kwadrant 626 
via de Maarssenbroekseslag en de Ruimteweg. Zie . 627 

Tabel 6-2 Parkeernormen per type woning 628 
Woningtype Norm 

Studentenwoning 0,2 

Appartement <60m2 0,7 

Appartement 60-80m2 1,0 

Appartement >80 m2 1,3 

 629 
Duurzaamheid 630 
Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de herontwikkeling van Planetenbaan en het Kwadrant. 631 
De herontwikkeling van het gebied moet daarom voldoen aan de volgende minimum eisen: 632 
• Nieuwe en bestaande gebouwen worden gasloos (her)ontwikkeld. 633 
• Sinds 2021 geldt de wettelijke verplichting dat nieuwe woningen voldoen aan BENG (bijna energie neu-634 

trale gebouwen). 635 
• Voor de gehele ontwikkeling wordt na het MER een Energievisie opgesteld en worden afspraken in 636 

anterieure overeenkomsten met de ontwikkelaars een energieneutraal plangebied nagestreefd. 637 
• Zoveel mogelijk woningen worden nu al energie neutraal. 638 
• Hemelwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het riool. En per m2 op de riolering aangesloten 639 

verhard oppervlak wordt minimaal 10 mm waterberging gerealiseerd. Dit kan op kavel-, deelgebied-, 640 
of plangebiedniveau.  641 

  642 

Figuur 6-7 Ontsluitingsrichtingen autoverkeer 
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7 Beoordeling milieueffecten 643 

In dit hoofdstuk worden de milieuonderzoeken die in het kader van dit MER zijn uitgevoerd beschreven.  644 
 645 
De beschrijving van de milieuonderzoeken wordt als volgt opgebouwd. Eerst worden de uitgangspunten 646 
beschreven. Daarna worden het beoordelingskader en de onderzoeksopzet toegelicht. Vervolgens is de 647 
referentiesituatie beschreven en er wordt afgesloten met een beschrijving van de milieueffecten en een 648 
effectbeoordeling. 649 
 650 

7.1 Verkeer 651 

Deze paragraaf beschrijft de effecten van het plan op het aspect verkeer. Daarbij komen aan de orde de 652 
mate waarin de autobereikbaarheid veranderd in het gebied, de mate waarin de OV-bereikbaarheid veran-653 
derd in het gebied en de mate waarin de bereikbaarheid veranderd voor voetgangers en fietsers (lang-654 
zaam verkeer). Ook is beoordeeld of en hoe de verkeersveiligheid wijzigt.  655 
 656 

7.1.1 Uitgangspunten  657 

Voor de beoordeling van de verkeerskundige effecten bestaat geen strikte wettelijke regelgeving waaraan 658 
de situatie moet voldoen. De effectbeoordeling voor verkeer heeft op de volgende basis plaatsgevonden: 659 
• Bereikbaarheid: enerzijds een kwalitatieve beoordeling van de verwachte effecten voor de bereikbaar-660 

heid in en rond het plangebied; anderzijds een kwantitatieve beoordeling van de verwachte wijzigingen 661 
in verkeersintensiteiten en daarmee gepaard gaande verkeersafwikkeling op de kruispunten die het 662 
plangebied ontsluiten. Ook hiervoor gelden met name wensen die in de verkeerskundige richtlijnen die 663 
in Nederland bestaan, veelal vastgelegd in documenten van het kennisplatform CROW en toegepaste 664 
analysepakketten. Voor de beoordeling van de verkeersafwikkeling op de kruispunten zijn in deze richt-665 
lijnen criteria benoemd wat acceptabel geacht wordt. Deze zijn gehanteerd in de beoordelingsmetho-666 
diek.  667 

• Verkeersveiligheid: kwalitatieve beoordeling van de verwachte effecten door een expert, toetsend aan 668 
de eisen en wensen die in de verkeerskundige richtlijnen die in Nederland vigerend zijn. Daarbij zijn het 669 
gedachtengoed en bijbehorende richtlijnen van het nationale kennisplatform CROW leidend voor een 670 
‘duurzaam veilig verkeerssysteem’. 671 

 672 
Aanvullend is als uitgangspunt het “Stedenbouwkundig Kader & Randvoorwaarden” van november 2019, 673 
van buro MA.AN gehanteerd, dat de (beoogde) ontsluitingsstructuur uiteenzet, voor de verschillende mo-674 
daliteiten. 675 
 676 

7.1.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 677 

Voor het aspect verkeer zijn de mogelijke effecten van het plan op de verkeersveiligheid en bereikbaarheid 678 
onderzocht. Op basis van te verwachten vervoersbewegingen van en naar het plangebied zijn uitspraken 679 
gedaan over de ontsluiting van de deelgebieden op het omliggende wegennet, de bereikbaarheid in en rond 680 
het plangebied, en over de gevolgen van het plan op de verkeersafwikkeling op het bestaande wegennet.  681 
De effectbeoordeling is mede gebaseerd op de verkeersprognoses die in het kader van dit project zijn ge-682 
maakt. Deze prognoses geven een voorspelling van de verkeersintensiteiten in en rond het plangebied, op 683 
basis van een verkeersprognosemodel.  684 
 685 
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Het gehanteerde verkeersmodel betreft het (bestaande) model “VRU 3.4”, waarbij VRU staat voor Verkeers-686 
model Regio Utrecht, dat ontwikkeld en in beheer is van de gemeente Utrecht. In samenspraak met de 687 
gemeente zijn de alternatieven en varianten voor Planetenbaan en het Kwadrant gemodelleerd door toe-688 
voeging van het beoogde ruimtelijke programma en de beoogde ontsluitingsstructuur voor het plangebied.  689 
Hiermee zijn modelberekeningen gedaan die hebben geleid tot plots met verkeersintensiteiten en overzich-690 
ten van kruispuntstromen op de relevante locaties. De belangrijkste gehanteerde uitgangspunten ten aan-691 
zien van het verkeersmodel zijn de volgende: 692 
• De (verkeers)zones voor het plangebied zijn verfijnd, waarbij de Planetenbaan en het Kwadrant zijn 693 

opgedeeld in viertal percelen. De ontsluiting van deze percelen op het gemeentelijke wegennet is op-694 
genomen, zoals aangegeven in Figuur 7-1.  695 

• De lagere parkeernorm voor Planetenbaan en het Kwadrant, zoals ook in de genoemde rapportage 696 
“Mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek” is benoemd, is ook doorgevoerd in deze modelberekeningen.  697 

 698 

Figuur 7-1: Deelgebieden plangebied met ontsluiting 699 
 700 
De volledige specificatie van de gehanteerde uitgangspunten en input is vastgelegd in de “Toelichting ver-701 
keersmodel berekeningen december 2021 t.b.v. MER Planetenbaan en het Kwadrant” van 22 december 702 
20213. Deze notitie is als bijlage bij deze rapportage gevoegd.  703 
 704 
De gevolgen voor verkeersveiligheid zijn kwalitatief bepaald aan de hand van wijzigingen in verwachte ver-705 
keersintensiteiten en nieuwe fietsers- en voetgangersstromen, en is afhankelijk van aanwezige 706 

 
3 Royal HaskoningDHV, 22 december 2021. Toelichting verkeersmodel berekeningen maart 2022 t.b.v. MER Planetenbaan en het 
Kwadrant 
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ontsluitingsstructuren en voorziene wijzigingen daarin (zoals vrijliggende fietsvoorzieningen, kruispuntop-707 
lossingen, voetgangersbruggen, mengen of juist scheiden van verkeersoorten en oversteekbaarheid).  708 
 709 
 710 
 711 
Tabel 7-1 Beoordelingscriteria verkeer 712 
Beoordelingscriteria Beoordeling 

Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer Kwantitatief 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer Kwalitatief 

Bereikbaarheid voor langzaam verkeer Kwalitatief 

Verkeersveiligheid Kwalitatief 

 713 

7.1.3 Referentiesituatie 714 

De referentiesituatie betreft de situatie voor het planjaar 2030, zonder planontwikkeling Planetenbaan en 715 
het Kwadrant, maar inclusief autonome ontwikkelingen. De voornaamste veranderingen in de referentiesi-716 
tuatie 2030 ten opzichte van de huidige situatie zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van het 717 
plangebied: Haagstede, Goodmann, Bisonspoor en Haarrijnseplas. Voor de arbeidsplaatsen in het plange-718 
bied zelf, Planetenbaan en Het Kwadrant, is voor de referentiesituatie uitgegaan van 70% leegstand van 719 
kantoor- en bedrijfspanden in het gebied. In onderstaande tabel staan de aantallen gegeven, die gehanteerd 720 
zijn in het verkeersmodel. 721 
 722 
Tabel 7-2 Sociaaleconomische vulling Referentiesituatie 2030 723 
 woningen arbeidsplaatsen 

Planetenbaan en het Kwadrant 336 1.088 

Haagstede 155 50 

Goodmann 2 18 

Bisonspoor 850 1.659 

Haarrijnseplas 690 36 

 724 
De aantallen hebben de volgende onderbouwing: 725 
• Woningen Planetenbaan en het Kwadrant: 294 appartementen in Cornerplaza in deelgebied Zuid + 42 726 

appartementen Dik vd Brom in deelgebied Midden; 727 
• Arbeidsplaatsen Planetenbaan en het Kwadrant: totale plancapaciteit bestemmingsplan 170.972 m2 728 

bvo minus transformatie woningen (56.100 + 6.045 m2 bvo) = 108.827 m2 bvo, oftewel 3.627 arbeids-729 
plaatsen (op basis van gemiddeld 1 arbeidsplaats per 30 m2 bvo), met daarbovenop een leegstands-730 
correctie van 70%, maakt 1.088 arbeidsplaatsen;  731 

• Haagstede: ontwikkeling van (ca.) 155 woningen op nagenoeg lege kavel; 732 
• Goodmann: nieuw logistiek centrum aan de Nijverheidsweg; 733 
• Bisonspoor: ontwikkeling commerciële voorzieningen, met 366 arbeidsplaatsen, en (ca.) 850 woningen, 734 

ter vervanging van bestaand gebruik; 735 
• Haarrijsenseplas: ontwikkeling van (ca.) 690 woningen. 736 
 737 
De nadere verdeling van de aantallen woningen en arbeidsplaatsen in Planetenbaan en het Kwadrant staat 738 
toegelicht in de eerder genoemde bijlage (“Toelichting verkeersmodel berekeningen maart 2022 t.b.v. MER 739 
Planetenbaan en het Kwadrant”). 740 
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 741 
Infrastructureel zijn geen wijzigingen aan de orde voor het plangebied of de directe omgeving die invloed 742 
hebben op de verkeersstromen. Dit geldt dus ook voor de verlegging van de toerit van de Floraweg naar de 743 
Zuilense Ring / N230, waarover gesproken is in het kader van de ontwikkeling Haagstede.  744 
 745 

7.1.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 746 

Voor het planalternatief zijn de beoogde wijzigingen in het plangebied Planetenbaan en het Kwadrant ten 747 
behoeve van het verkeersmodel ‘vertaald’ in woningen en arbeidsplaatsen. In onderstaande tabel staan de 748 
gehanteerde aantallen gegeven. 749 
 750 
Tabel 7-3 Sociaaleconomische vulling Referentiesituatie en Planalternatief 2030 751 

 Referentiesituatie 
woningen 

Referentiesituatie 
arbeidsplaatsen 

Planalternatief 
woningen 

Planalternatief  
arbeidsplaatsen 

Planetenbaan en het Kwadrant 336 1.088 2.558 368 

Haagstede 155 50 155 50 

Goodmann 2 18 2 18 

Bisonspoor 850 1.659 850 1.659 

Haarrijnseplas 690 36 690 36 

 752 
De aantallen hebben de volgende onderbouwing: 753 
• Woningen Planetenbaan en het Kwadrant: 2.558, op basis van uitgangspunten van het plan zoals op-754 

gegeven door buro MA.AN (2.222 extra);  755 
• Arbeidsplaatsen Planetenbaan en het Kwadrant: op basis van uitgangspunten van het plan zoals op-756 

gegeven door buro MA.AN en kencijfers voor arbeidsplaatsen per m2: totaal 368 arbeidsplaatsen, be-757 
staande uit:  758 

o 797 m2 bvo dienstverlening: 78 arbeidsplaatsen;  759 
o 4.455 m2 bvo kantoor: 178 arbeidsplaatsen;  760 
o 4.476 m2 bvo, waaronder 600 m2 supermarkt en 3.876 m2 bvo dienstverlening: 112 arbeids-761 

plaatsen.  762 
• Haagstede, Goodmann, Bisonspoor en Haarrijnseplas zijn ongewijzigd ten opzichte van de Referentie-763 

situatie. 764 
 765 
De nadere verdeling van de aantallen woningen en arbeidsplaatsen in Planetenbaan en het Kwadrant staat 766 
toegelicht in de eerder genoemde bijlage (“Toelichting verkeersmodel berekeningen maart 2022 t.b.v. MER 767 
Planetenbaan en het Kwadrant”). 768 
 769 
Ook voor het planalternatief zijn geen infrastructurele wijzigingen aan de orde voor het plangebied of de 770 
directe omgeving, die van invloed (kunnen) zijn op de verkeersstromen.  771 
 772 

7.1.4.1 Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 773 

De wegenstructuur in en rond het plangebied blijft voor het planalternatief ongewijzigd ten opzichte van de 774 
referentiesituatie. Figuur 7-2 geeft de structuur in het plangebied schematisch weer. Hierop staan ook de 775 
toegangen van de verschillende deelgebieden aangegeven, waar deze ontsluiten op het wegennet. 776 
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  777 
 778 
 779 
 780 
 781 
 782 
 783 
 784 
 785 
 786 
 787 
 788 
 789 
 790 
 791 
 792 
 793 
 794 

Figuur 7-2: Wegenstructuur plangebied (bron: Stedenbouwkundig Kader en Randvoorwaarden) 795 
 796 
Met het verkeersprognosemodel is bepaald wat de effecten zijn van het plan voor het wegennet en de 797 
omvang van de verkeersstromen. Tabel 7-4 geeft een overzicht van de verkeersintensiteiten op een selectie 798 
van wegen in en rond het plangebied. De locaties van de beschouwde wegvakken staat aangegeven in 799 
Figuur 7-3. 800 
  801 
Tabel 7-4: Verkeersintensiteiten op wegvakken per alternatief (in motorvoertuigen/etmaal) 802 
Wegvak Referentiesituatie Planalternatief Toename t.o.v. Ref. 

1+2 Burg Waverijnweg 12.600 13.500 900 

3+4 Burg Waverijnweg 17.700 19.300 1.600 

7+8 Floraweg 15.700 15.900 200 

9+10 Floraweg 14.600 14.700 100 

11+12 De Heldinnenlaan 7.800 8.200 400 

13+14 Zuilense Ring 83.700 86.900 3.200 

15+16 Atoomweg 16.800 17.600 800 

17+18 Maarssenbroekseslag 14.100 17.400 3.300 

19+20 Maarssenbroekseslag 13.600 16.600 3.000 
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Wegvak Referentiesituatie Planalternatief Toename t.o.v. Ref. 

21+22 Safariweg 17.400 19.100 1.700 

23+24 Ruimteweg 16.100 19.700 3.600 

27+28 Ruimteweg 8.800 10.400 1.600 

29+30 Meteorenweg 4.300 6.000 1.700 

49 Maarssenbroekseslag 6.100 6.300 200 

 803 

 804 
Figuur 7-3: Beschouwde wegvakken 805 
 806 
In Figuur 7-4 is de verschilplot voor de verkeersintensiteiten op etmaalniveau opgenomen. Deze laten heel 807 
duidelijk zien welke wegen de verkeerstoename opvangen (rood duidt op een verkeerstoename) en hoe dit 808 
zich verder verdeelt over het verdere wegennet. 809 
 810 
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 811 
Figuur 7-4: Verschil verkeersintensiteiten Planalternatief ten opzichte van de Referentiesituatie (in voertuigen/etmaal) 812 
 813 
Uit de tabel en de verschilplot is af te leiden dat de toename van verkeersintensiteiten ten gevolge van het 814 
plan op de Ruimteweg, de Maarssenbroekseslag en de Amsterdamseslag het grootste is, orde grootte 3.500 815 
voertuigen per etmaal. Deze wegen vormen ook de meest directe verbindingsroute van en naar het plan-816 
gebied met de Zuilense Ring (N230). Deze bevindingen zijn in lijn met het “Mobiliteitsonderzoek Maarssen-817 
broek” van oktober 2019. Op de andere wegen in en om het plangebied (Maarssenbroeksedijk, Meteoren-818 
weg, Kometenweg, Burg. Waverijnweg) is de toename lager, veelal in de orde grootte 1.500 voertuigen per 819 
etmaal.  820 
 821 
De grootste toename treedt op bij een deel van de Kometenweg, direct bij de aansluiting van het deelgebied 822 
Planetenbaan-noord. Daar neemt op een kort wegvak de intensiteit toe met bijna 6.000 voertuigen per et-823 
maal in het planalternatief. Naarmate je verder weg raakt van de locatie van de planontwikkeling dempt het 824 
effect uit; het verkeer spreidt zich over verschillende routes.  825 
 826 
Het meest kritisch in termen van de verkeersafwikkeling zijn veelal de kruispunten. In het ‘Mobiliteitsonder-827 
zoek Maarssenbroek’, uitgevoerd door Arcadis in oktober 2019, is hier nader naar gekeken. Het hier be-828 
schouwde alternatief wijkt beperkt af ten aanzien van de verkeersintensiteiten, zoals hierboven aangege-829 
ven. Nadere beschouwing van de meest voorname kruispunten, kijkend naar de kruispuntanalyses uit  het 830 
“Mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek” en de verkeersintensiteiten zoals in het voorliggende planalternatief 831 
berekend, levert het volgende beeld op: 832 
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• Het kruispunt Ruimteweg – Burg. Waverijnweg kan naar verwachting de verkeersstromen in het plan-833 
alternatief verwerken; 834 

• De kruispunten van de Ruimteweg met de Kometenweg, met de Maarssenbroekseslag en met de Me-835 
teorenweg, vragen nadere bestudering en naar verwachting noodzaak tot aanpassingen, om de toe-836 
name in verkeersstromen adequaat te kunnen verwerken. Voor alle drie kruispunten bedraagt de toe-837 
name van het verkeer van het planalternatief ten opzichte van de referentiesituatie circa 40%; 838 

• Het kruispunt Maarssenbroeksedijk – Meteorenweg – Computerweg vraagt nadere bestudering of deze 839 
de nieuwe verkeersstromen kan verwerken (de Computerweg zit niet opgenomen in het verkeersmodel, 840 
maar de toenames op beide andere wegen zijn fors); 841 

• Het kruispunt Ruimteweg – Floraweg – Lageweidseslag vraagt nadere bestudering of deze de nieuwe 842 
verkeersstromen kan verwerken (dit kruispunt is niet bestudeerd in het genoemde ‘Mobiliteitsonder-843 
zoek’, maar de verkeerstoenames in het planalternatief zijn volgens het verkeersmodel aanzienlijk); 844 

• Het kruispunt Maarssenbroeksedijk – Nijverheidsweg – Kometenweg zit niet opgenomen in het ver-845 
keersmodel, maar gezien de bestaande activiteiten aan de Nijverheidsweg, de planontwikkeling én de 846 
ontwikkeling van Goodmann is het zeer wel mogelijk dat op dit kruispunt problemen zullen optreden; 847 

• Op de overige kruispunten lijkt de verkeerstoename (relatief) beperkt en geen reden om vanuit deze 848 
studie maatregelen te moeten nemen. 849 

 850 
Bovenstaande effectanalyse geeft aan dat er ten gevolge van het planalternatief extra verkeer komt, die op 851 
bepaalde kruispunten naar verwachting negatieve effecten zal geven in termen van verkeersafwikkeling, 852 
waardoor aanvullende maatregelen (kruispuntaanpassingen of maatregelen die autoverkeer wegtrekken) 853 
nodig zullen zijn. Dit betekent dat zonder nadere maatregelen de bereikbaarheid voor het gemotoriseerde 854 
verkeer zal verslechteren. Daarmee resulteert dit in een negatieve beoordeling op dit aspect (-). 855 
 856 

7.1.4.2 Bereikbaarheid per openbaar vervoer 857 

In de referentiesituatie beschikt het plangebied over een aantal bushaltes aan de Ruimteweg, waarmee 858 
toegang ontstaat tot enkele ontsluitende buslijnen (lijn 38, lijn 48 en lijn 428).  859 
 860 
In het ‘Stedenbouwkundig Kader’ wordt voor een goede OV-positionering van de wijk gepleit en vertaald in 861 
(het handhaven van) een goede busverbinding richting het station van Maarssen en Utrecht en het aanslui-862 
ten van langzaam verkeerroutes in het plangebied, die goed aansluiten op de bushaltes. Letterlijk staat in 863 
het kader dat “voor de goede bereikbaarheid van de bestaande bushaltes elk deelgebied een directe en 864 
overzichtelijke langzaam verkeersverbinding naar de nabijgelegen bushalte heeft”.  865 
 866 
Ten aanzien van de bereikbaarheid per openbaar vervoer verandert er in het planalternatief in die zin weinig 867 
ten opzichte van de referentiesituatie; alleen een ‘garantie’ dat de langzaam verkeersverbindingen goed 868 
aansluiten bij de bestaande bushaltes. Dit alles leidt tot een neutrale effectbeoordeling (0). 869 
 870 

7.1.4.3 Bereikbaarheid voor langzaam verkeer 871 

In het ‘Stedenbouwkundig Kader’ is het beoogde ontsluitingsverkeer voor het langzaam verkeer, fietsers en 872 
voetgangers, nader geduid, zie Figuur 7-5.  873 
 874 
Onderdeel van het plan is een investering in langzaam verkeersverbindingen, in aansluiting op de (be-875 
staande) hoofdfietsroutes in het gebied en mede voor een optimale verbinding richting het station, via de 876 
fietsroutes of via de bushaltes in het gebied. Voorzien is een flinke uitbreiding van voetgangersverbindingen 877 
en fietsverbindingen in het plangebied, zoals te zien is in Figuur 7-5. Voor de ontwikkeling van het deelge-878 
bied Het Kwadrant zijn twee ongelijkvloerse oversteken naar Planetenbaan-zuid en het plan Haagstede 879 
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voorzien voor voetgangers en fietsers (een langzaam verkeersbrug). Een visualisatie hiervan is te zien in 880 
Figuur 7-6. 881 

 882 
 883 
 884 
 885 
 886 
 887 
 888 
 889 
 890 
 891 
 892 
 893 
 894 
 895 
 896 
 897 
 898 
 899 
 900 
 901 
 902 
 903 
 904 

Figuur 7-5: Verkeersstructuur langzaam verkeer plangebied (bron: Stedenbouwkundig Kader en Randvoorwaarden) 905 
 906 

 907 
Figuur 7-6: Beoogde langzaam verkeersbrug tussen Het Kwadrant en Planetenbaan-zuid (bron: Stedenbouwkundig Kader en Rand-908 
voorwaarden) 909 
 910 
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Met deze aanpassingen wordt de bereikbaarheid voor het langzaam verkeer in en om het plangebied goed 911 
gefaciliteerd en verbetert deze duidelijk ten opzichte van de referentiesituatie (++).  912 
 913 

7.1.4.4 Verkeersveiligheid 914 

Er zijn enkele aspecten binnen het planalternatief, die effect (kunnen) hebben op de verkeersveiligheid. 915 
 916 
Theoretisch geeft een toename van verkeer, in dit geval ten gevolge van de ruimtelijke ontwikkelingen, meer 917 
risico’s voor de verkeersveiligheid, omdat het aantal voertuigbewegingen toeneemt. Zo lang deze verkeers-918 
stromen goed, met adequate weginfrastructuur worden afgehandeld (duurzaam veilig verkeerssysteem en 919 
weginrichting), is er geen direct effect op de verkeersveiligheid. Het eerder benoemde risico van onvol-920 
doende verkeersafwikkeling op de kruispunten is dat wel; indien de capaciteit van een kruispunt onvol-921 
doende is om de verkeersvraag goed af te wikkelen, zullen automobilisten genegen zijn meer risico’s te 922 
nemen. Dit is een negatief effect voor de verkeersveiligheid (zonder nadere maatregelen). 923 
 924 
Een positief onderdeel van het plan voor de verkeersveiligheid betreft de voorgenomen investeringen en 925 
beoogde structuur voor het langzaam verkeer. Deze structuur is van het gemotoriseerde verkeer geschei-926 
den en zeker met de realisatie van de langzaam verkeersbrug wordt het aantal potentiële conflicten vermin-927 
derd. Dit geeft een positief effect voor de verkeersveiligheid. 928 
 929 
In de totaalbeoordeling resulteert hiermee een neutrale score op het aspect verkeersveiligheid (0). 930 
 931 

7.1.5 Beoordeling maatregelen  932 

Om de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer in het planalternatief op orde te houden zijn mitige-933 
rende maatregelen nodig, met name om de verkeersafwikkeling op de kruispunten te waarborgen.  934 
 935 
Maatregelen kunnen gezocht worden in het beïnvloeden van de verkeersvraag, opdat er minder autover-936 
keer op de kruispunten komt. Mobiliteitsbeleid, met sterke inzet op alternatieve vervoerwijzen fiets en 937 
openbaar vervoer, moet hiervoor de basis zijn. Parkeerbeleid (striktere parkeernormering) en mogelijk 938 
zelfs beperkingen in capaciteit voor auto-infrastructuur zijn hiervoor mogelijk in te zetten middelen. Dit 939 
moet uiteraard plaatsvinden in de context van een (nieuwe) gemeentelijke mobiliteitsvisie en daaruit vol-940 
gend beleid en uitvoeringsprogramma. 941 
 942 
Mogelijk kan de druk op de kruispunten ook enigszins verlicht worden door te sturen op een andere route-943 
ring, zodat verkeersstromen zich anders, beter verdelen over het wegennet. Zonder dwingende maatrege-944 
len (eenrichtingsverkeer, aanpassing van ontsluiting van bedrijventerreinen) is deze maatregel naar ver-945 
wachting beperkt effectief, omdat automobilisten met hulp van navigatie veelal makkelijk de kortste en 946 
snelste routes vinden. 947 
 948 
Tenslotte, indien de verkeersvraag niet (voldoende) wijzigt is het opwaarderen van de kritische kruispun-949 
ten de voor de hand liggende mitigerende maatregel. Dit betekent dat extra opstelstroken voorzien wor-950 
den op kruispunten, om de verkeersvraag te kunnen verwerken. Zonder maatregelen zou de verkeersaf-951 
wikkeling, de doorstroming op deze kruispunten substantieel verslechteren ten opzichte van de referentie-952 
situatie, met risico’s op serieuze wachtrijvorming en congestie in de spitsperiodes. De exacte maatregelen 953 
moeten volgen uit nadere, specifiekere kruispuntanalyses. Het betreft de volgende kruispunten: 954 
• Ruimteweg – Kometenweg; 955 
• Ruimteweg – Maarssenbroekseslag; 956 
• Ruimteweg – Meteorenweg; 957 
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• Maarssenbroeksedijk – Meteorenweg – Computerweg; 958 
• Maarssenbroeksedijk – Nijverheidsweg – Kometenweg;  959 
• Ruimteweg – Floraweg – Lageweidseslag. 960 
 961 
Met het nemen van passende maatregelen kan de negatieve effectscore op autobereikbaarheid verbeterd 962 
worden tot neutraal (0) en de neutrale effectbeoordeling voor verkeersveiligheid tot positief (+). 963 
 964 
Met het voorzien en treffen van maatregelen moet ook het tijdsaspect in ogenschouw genomen worden; de 965 
geïdentificeerde afwikkelingsproblemen treden pas in de loop van de jaren op. Monitoring en fasering van 966 
mogelijke aanpassingen aan kruispunten is relevant, in samenhang met eventueel nieuw mobiliteitsbeleid 967 
en de effecten daarvan. 968 
 969 

7.1.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 970 

In onderstaande tabel is de hierboven toegelichte effectbeoordeling samengevat voor het planalternatief. 971 
Tussen haakjes staan de scores aangegeven inclusief de maatregelen, zoals genoemd in de voorgaande 972 
paragraaf. 973 

Tabel 7-5 Overzicht effectbeoordeling verkeer 974 
Criteria Referentie Planalternatief  

Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 0 - (0) 

Baarheid per openbaar vervoer 0 0 

Bereikbaarheid voor langzaam verkeer 0 ++ 

Verkeersveiligheid 0 0 (+) 

 975 
De belangrijkste conclusies vanuit het deelonderzoek verkeer zijn de volgende: 976 
• Het planalternatief zorgt voor een aantal kruispunten in het plangebied en direct daar aangrenzend 977 

voor problemen met de verkeersafwikkeling (in spitsperiodes) ten gevolge van de verkeerstoename.  978 
• Deze knelpunten zijn oplosbaar door aanpassingen van de kruispunten, in de vorm van verkeersrege-979 

lingen, maar naar verwachtingen is in veel gevallen aanpassing van de kruispunt lay-out (aantal op-980 
stelstroken) noodzakelijk. Nader, specifiek onderzoek is nodig om vast te stellen welke aanpassingen 981 
nodig zijn om een acceptabele verkeersafwikkeling te waarborgen. Alternatieve mogelijkheden zijn 982 
een aangescherpt mobiliteitsbeleid, met sterke(re) sturing op gebruik van andere modaliteiten (fiets, 983 
OV) en restricties voor gebruik van de auto, met name door een strikter parkeerbeleid (normering). 984 

• Het planalternatief zorgt anderzijds voor een duidelijk positief effect ten aanzien van de bereikbaar-985 
heid voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), omdat voor deze doelgroepen specifieke ver-986 
bindingen en voorzieningen zijn opgenomen in het plan. Indirect profiteert hiervan ook het aspect ver-987 
keersveiligheid. 988 

 989 
  990 
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7.2 Wegverkeerlawaai 991 

PM: onderzoek wegverkeerlawaai wordt momenteel geactualiseerd aangevuld.  992 
  993 
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7.3 Luchtkwaliteit 994 

De verbrandingsmotoren van wegverkeer emitteren luchtverontreinigende stoffen, zoals stikstofoxiden 995 
(NOx) en fijnstof (PM10 en PM2.5), waardoor de concentraties van deze stoffen in de lucht in de omgeving 996 
worden beïnvloed. De realisatie van de woningen leidt tot een verkeerstoename op de omliggende wegen 997 
waardoor het van invloed is op de luchtkwaliteit in de omgeving. 998 
 999 
In het kader van dit MER en de vigerende wet- en regelgeving, is met modelberekeningen het effect op de 1000 
luchtkwaliteit in beeld gebracht. 1001 

7.3.1 Uitgangspunten 1002 

Wettelijk kader en beleidskader  1003 
De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht vloeit voort uit Europese richtlijnen 1004 
en is vastgelegd in titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) en de onderliggende regelgeving in AMvB’s 1005 
(Algemene Maatregel van Bestuur) en Ministeriële regelingen.  1006 
 1007 
Wet milieubeheer titel 5.2 1008 
Wat betreft luchtkwaliteit geeft de Wm de volgende grondslagen voor bestuursorganen om hun bevoegd-1009 
heden uit te oefenen: 1010 
1. er is geen sprake van overschrijding van grenswaarden (art. 5.16, eerste lid, sub a); 1011 
2. er is sprake van een niet in betekenende mate bijdrage aan een verslechtering van de luchtkwaliteit 1012 

(art. 5.16 eerste lid, sub c); 1013 
3. er is sprake van overschrijding van grenswaarden, maar als gevolg van de uitoefening is er per saldo 1014 

sprake van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk 1015 
(art. 5.16 eerste lid, sub b onder 1); 1016 

4. er is sprake van overschrijding van grenswaarden, maar ten gevolge van een door de uitoefening op-1017 
tredend effect of een samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering van de 1018 
concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 eerste lid, sub b onder 2); 1019 

5. de uitoefening is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met het 1020 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16 eerste lid, sub d).  1021 

 1022 
Wanneer een plan of project voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, kan het wat luchtkwaliteit 1023 
betreft doorgang vinden. Wanneer het plan of project de ontwikkeling van een gevoelige bestemming be-1024 
treft, dan zijn ook art. 5.16a uit de Wet milieubeheer en de bepalingen uit het Besluit gevoelige bestem-1025 
mingen van toepassing. In dit onderzoek wordt getoetst op de eerste grond: er is geen sprake van over-1026 
schrijding van de grenswaarden. 1027 
 1028 
Grenswaarden 1029 
In bijlage 2 bij de Wm zijn grenswaarden opgenomen voor concentraties van luchtverontreinigende stoffen 1030 
in de buitenlucht voor de bescherming van de gezondheid van de mens. Voor grenswaarden geldt dat het 1031 
voorgeschreven kwaliteitsniveau moet zijn bereikt en vervolgens in stand moet worden gehouden.  1032 
 1033 
In Tabel 7-14 zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) aangegeven. 1034 
Naast de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn in Tabel 7-14 de advieswaarden opgenomen die 1035 
in het najaar van 2021 zijn aangescherpt door de wereldgezondheid organisatie (WHO). De WHO-advies-1036 
waarden geven een gezonde concentratie waarnaar overheden kunnen streven. Bij deze advieswaarden 1037 
zijn ook een viertal tussenstappen benoemd, voor gebieden die nog niet aan de advieswaarden kunnen 1038 
voldoen.  1039 
 1040 
 1041 
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 1042 
Tabel 7-6 Grenswaarden en WHO-advieswaarden 1043 

Stof Criterium Grenswaarde (µg/m3) WHO-advieswaarde (µg/m3) 

NO2 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 10 µg/m3 

Uurgemiddelde concentratie 200 µg/m3  
(mag maximaal 18 keer per jaar 
worden overschreden) 

- 

PM10 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 15 µg/m3 

Etmaalgemiddelde concentratie 50 µg/m3  
(mag maximaal 35 keer per jaar 
worden overschreden) 

45 µg/m3  
(3 à 4 overschrijdingen per jaar) 

PM2.5 Jaargemiddelde concentratie 25 µg/m3 5 µg/m3 

 1044 
De concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) zijn in Nederland maatgevend voor 1045 
de luchtkwaliteit, waarbij voor NO2 specifiek de jaargemiddelde concentratie maatgevend is en voor PM10 1046 
het aantal dagen met een te hoge 24-uurgemiddelde concentratie. Wanneer deze grenswaarden niet wor-1047 
den overschreden, wordt ook aan de grenswaarden voor uurgemiddelde concentratie NO2 en jaargemid-1048 
delde concentratie PM10 voldaan. 1049 
 1050 
Ten aanzien van de overige stoffen waarvoor in de Wm grenswaarden zijn opgenomen4, zijn in het laatste 1051 
decennium nergens in Nederland normoverschrijdingen opgetreden en vertonen de concentraties een da-1052 
lende trend5. Dit beeld wordt bevestigd door metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het 1053 
RIVM6. Daarmee is het redelijkerwijs niet aannemelijk dat ten gevolge van dit project de grenswaarden voor 1054 
andere stoffen dan NO2, PM10 en PM2,5 overschreden worden. 1055 
 1056 
Toepasbaarheidsbeginsel 1057 
In artikel 5.19, 2e lid, Wm is het toepasbaarheidsbeginsel opgenomen. Dit artikel geeft aan waar de lucht-1058 
kwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden, namelijk:  1059 
1. Op locaties die zich bevinden in gebieden die niet publiekelijk toegankelijk zijn en waar geen vaste 1060 

bewoning is;  1061 
2. Op terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid 1062 

en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, 2de lid Wm, van toepassing zijn; 1063 
3. Op de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de 1064 

middenberm hebben. 1065 
 1066 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 1067 
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (hierna: Rbl 2007) beschrijft op welke wijze de concentraties 1068 
van luchtverontreinigende stoffen, genoemd in Bijlage 2 van de Wm, moeten worden berekend en gemeten. 1069 
Daartoe zijn in de Rbl 2007 bepalingen opgenomen met betrekking tot de generieke invoergegevens en de 1070 
rekenmethoden die gebruikt moeten worden bij concentratieberekeningen. Ook bevat de regeling bepa-1071 
lingen met betrekking tot de locatie waar de concentraties vastgesteld moeten worden van luchtverontreini-1072 
gende stoffen waarvoor grenswaarden zijn opgenomen in Bijlage 2 van de Wm.  1073 
 1074 
In artikel 22, eerste lid, sub a van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) zijn daarnaast 1075 
bepalingen opgenomen die ingaan op de representativiteit van reken- en meetpunten. Kortweg kan gezegd 1076 

 
4 Zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, lood, ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen en stikstofoxiden. 
5 CBS, PBL, Wageningen UR (2013), www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, 
Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen 
6 RIVM, Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012, RIVM Rapport 680704013/2013 
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worden dat reken- en meetpunten gesitueerd moeten worden op locaties waar de hoogste concentraties 1077 
voorkomen waaraan de bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden blootgesteld gedurende een 1078 
periode die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende luchtkwaliteitseis significant is. Dit wordt 1079 
het vereiste van de significante blootstelling genoemd. 1080 
 1081 
Besluit en regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 1082 
Projecten waarvan aannemelijk is gemaakt dat ze niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan een 1083 
verslechtering van de luchtkwaliteit, kunnen conform de Wm gerealiseerd worden, zelfs wanneer sprake 1084 
zou zijn van overschrijding van grenswaarden. Hiervoor wordt een maximale verslechtering gehanteerd van 1085 
3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Dit betekent een 1086 
NIBM-bijdrage voor zowel NO2 en PM10 van maximaal 1,2 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie.  1087 
 1088 
Besluit gevoelige bestemmingen 1089 
Op 15 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) in Staatsblad nr. 14 gepu-1090 
bliceerd. Het besluit trad op 16 januari in werking. Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) beperkt 1091 
de vestiging van ‘gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale en rijkswegen. Het besluit richt 1092 
zich op bescherming van mensen die verhoogd gevoeligheid zijn voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide 1093 
(NO2). Dit zijn vooral kinderen, ouderen en zieken. Het besluit maakt gebruik van zones gemeten vanaf de 1094 
rand van de weg. Deze zijn aan weerszijde 300 m breed bij rijkswegen en 50 m bij provinciale wegen. 1095 
 1096 
Studiegebied 1097 
Het studiegebied beperkt zich tot de zone van 500 meter rondom het plangebied. Het studiegebied is weer-1098 
gegeven in Figuur 7-9. 1099 
 1100 
Figuur 7-7 Studiegebied luchtkwaliteit 1101 

 1102 
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7.3.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 1103 

In deze paragraaf worden het beoordelingskader en de onderzoeksmethode beschreven. Door het hanteren 1104 
van een beoordelingskader worden de huidige situatie en referentiesituatie op gelijke wijze beschreven als 1105 
het effect van de beoogde ontwikkeling, zodat een duidelijke vergelijking en beoordeling plaatsvindt. 1106 
 1107 
Beoordelingskader 1108 
Het thema luchtkwaliteit wordt beoordeeld op basis van het projecteffect op de concentraties van stikstofdi-1109 
oxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) bij woningen. De beoordelingscriteria zijn weergegeven in Tabel 1110 
7-15.  1111 
 1112 

Tabel 7-7 Beoordelingscriteria luchtkwaliteit 1113 
Aspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Luchtkwaliteit Effect op jaargemiddelde NO2-concentratie bij woningen Kwantitatief 

Effect op jaargemiddelde PM10-concentratie bij woningen Kwantitatief 

Effect op jaargemiddelde PM2.5-concentratie bij woningen Kwantitatief 

 1114 
Onder een significante toe- of afname van concentratie wordt normaliter 1,2 μg/m³ verstaan (de grens van 1115 
Niet in betekende mate). In dit project worden de veranderingen in luchtkwaliteit bij kleinere concentratie-1116 
verschillen (0,4 μg/m³) inzichtelijk gemaakt. De gehanteerde beoordelingsschaal is weergegeven in Tabel 1117 
7-16. Voor NO2, PM10 en PM2,5 worden dezelfde concentratieklassen aangehouden. Wanneer er woningen 1118 
zijn met zowel een relevante verbetering als een relevante verslechtering, wordt uitgegaan van de verschil-1119 
len in verbeteringen en verslechtering. Bij de bepaling van de effectscore voor het thema luchtkwaliteit wordt 1120 
de score aangehouden van de stof (NO2, PM10 of PM2,5) waarbij de grootste effecten optreden. 1121 
 1122 

Tabel 7-8 Beoordelingsschaal luchtkwaliteit 1123 
Score Verklaring Luchtkwaliteit  

++ Zeer positief effect 5 % of meer van de woningen en/of gevoelige bestemmingen heeft een verbetering 
van meer dan 0,4 µg/m3 

+ Positief effect 1 - 5 % van de woningen en/of gevoelige bestemmingen heeft een verbetering van 
meer dan 0,4 µg/m3 

0 Geen/neutraal effect < 1 % van de woningen en/of gevoelige bestemmingen heeft een verandering van 
meer dan 0,4 µg/m3 

- Negatief effect 1 - 5 % van de woningen en/of gevoelige bestemmingen heeft een verslechtering van 
meer dan 0,4 µg/m3 

- - Zeer negatief effect 5 % of meer van de woningen en/of gevoelige bestemmingen heeft een verslechtering 
van meer dan 0,4 µg/m3 

 1124 
Juridische maakbaarheid  1125 
Naast de beoordeling in het kader van het MER wordt er ook beoordeeld of de beoogde ontwikkeling voldoet 1126 
aan de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit. Het project voldoet aan de luchtkwaliteitseisen (is juridisch 1127 
haalbaar) als het project in overeenstemming is met artikel 5.16, eerste lid, sub a Wm betreffende de jaar-1128 
gemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5. 1129 
 1130 
Luchtkwaliteit plangebied 1131 
Voor de beoordeling in het kader van het MER wordt gekeken naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de 1132 
woningen buiten het plangebied. Daarnaast zal ook de luchtkwaliteit binnen het plangebied inzichtelijk wor-1133 
den gemaakt.  1134 
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 1135 
Beoordelingsmethodiek 1136 
Modelberekeningen vormen de basis voor de effectbeoordeling. De onderzochte stoffen zijn NO2, PM10 en 1137 
PM2.5. In het onderzoek worden de situaties na de realisatie van ontwikkeling van de Planetenbaan en Het 1138 
Kwadrant vergeleken met de autonome ontwikkeling (referentiesituatie). Uit deze vergelijking wordt duidelijk 1139 
wat de effecten zijn van de beoogde ontwikkeling. Voor de beoordeling van de effecten op de luchtkwaliteit 1140 
is gekeken naar het jaar 2030. 1141 
 1142 
Wegen en kenmerken 1143 
Bij de concentratieberekening zijn alle wegen binnen het studiegebied meegenomen aangevuld met alle 1144 
omliggende wegen die relevant zijn voor de luchtkwaliteit7 (tot 5 km vanaf het studiegebied) en vallen binnen 1145 
het toepassingsbereik van SRM2. Voor de ligging van de wegen in de plansituatie en de overige wegen, is 1146 
uitgegaan van het verkeersmodel. Voor de wegkenmerken van de overige wegen en is uitgegaan van de 1147 
gegevens uit de NSL Monitoringstool (MT2020, jaar 2030).  1148 
 1149 
Modellering luchtkwaliteit 1150 
De modelberekeningen zijn uitgevoerd met de AERIUS lucht rekentool (versie 2021) met als zichtjaar 2030. 1151 
Met dit verspreidingsmodel kunnen berekeningen worden uitgevoerd voor wegen die vallen onder het toe-1152 
passingsbereik van standaard rekenmethode 1 (SRM1, wegen in binnenstedelijk gebied) en standaard re-1153 
kenmethode 2 (SRM2, wegen in buitenstedelijk gebied).  1154 
 1155 
De concentraties van PM2.5, PM10 en NO2 zijn berekend ter hoogte van de woningen en NSL-toetspunten 1156 
binnen het studiegebied. De rekenpunten zijn weergegeven in Figuur 7-10. 1157 
 1158 

  1159 
Figuur 7-8 Rekenpunten 1160 
 1161 

 
7 Alle wegen die tevens zijn opgenomen in de NSL Monitoringstool zijn meegenomen in de modelberekeningen 
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7.3.3 Referentiesituatie 1162 

Huidige situatie 1163 
Om een beeld te geven van de luchtkwaliteit in de huidige situatie is gebruik gemaakt van de NSL-moni-1164 
toringtool (monitoringsronde 2021, zichtjaar 2020). Hierbij is gekeken naar de concentraties ter hoogte 1165 
van de NSL-toetspunten. 1166 
 1167 
De minimale en maximale concentraties in de huidige situatie ter hoogte van de NSL-toetspunten in het 1168 
studiegebied zijn weergegeven in tabel 7-17. In de huidige situatie liggen de NO2-, PM10- en PM2.5-con-1169 
centraties ruim onder de desbetreffende grenswaarden. Ter hoogte van de NSL-toetspunten wordt ner-1170 
gens voldaan aan de WHO-advieswaarde voor NO2, PM10 en PM2.5. 1171 
 1172 
Tabel 7-9: Luchtkwaliteit ter hoogte van NSL-toetspunten – huidige situatie 1173 

 NO2-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM10-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM2.5-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

Grenswaarden 40 40 25 

WHO-advieswaarden 10 15 5 

Huidige situatie 18,1 - 26,4 17,0 - 17,9 9,2 - 9,8 

 1174 
 1175 
Autonome ontwikkeling (referentiesituatie) 1176 
De minimale en maximale concentraties ter hoogte van de NSL-toetspunten en woningen bij de autonome 1177 
ontwikkeling in 2030 (referentiesituatie) zijn weergegeven in tabel 7-18. Uit de resultaten van de modelbe-1178 
rekeningen blijkt dat de maximale NO2-, PM10- en PM2.5-concentraties bij de NSL-toetspunten, door de da-1179 
lende achtergrondconcentraties en verkeersemissie, veel lager zijn dan in de huidige situatie. In 2030 1180 
wordt overal voldaan aan de grenswaarden voor de concentraties NO2-, PM10- en PM2.5. Voor NO2 en 1181 
PM2,5 wordt nog nergens voldaan aan de WHO-advieswaarden uit 2021.  1182 
 1183 
Voor beide stoffen zitten de concentraties in de laatste tussenstap voor het op den duur voldoen aan deze 1184 
advieswaarden. De concentraties van PM10 voldoen al wel deels aan de nieuwe WHO-advieswaarden.  1185 
 1186 
Tabel 7-10: Luchtkwaliteit ter hoogte van NSL-toetspunten en woningen – autonome ontwikkeling 2030 1187 

 NO2-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM10-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM2.5-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

Grenswaarden 40 40 25 

WHO-advieswaarden 10 15 5 

NSL-toetspunten 12,8 - 19,1 14,9 - 16,3 7,7 - 8,2 

Woningen 11,9 - 14,6 14,7 - 15,4 7,6 - 8,1 

 1188 

7.3.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 1189 

De minimale en maximale NO2-, PM10- en PM2.5-concentraties die bij de twee alternatieven zijn berekend 1190 
ter hoogte van de NSL-toetspunten en woningen zijn weergegeven in tabel 7-19 en tabel 7-21. Uit de re-1191 
sultaten van de modelberekeningen blijkt dat er wordt voldaan aan de grenswaarden voor de NO2-, PM10- 1192 
en PM2.5-concentraties.  1193 
 1194 
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Voor NO2 en PM2,5 wordt nog nergens voldaan aan de WHO-advieswaarden uit 2021. Voor beide stoffen 1195 
zitten de concentraties in de laatste tussenstap voor het op den duur voldoen aan deze advieswaarden. 1196 
De concentraties van PM10 voldoen al wel deels aan de nieuwe WHO-advieswaarden.. 1197 
 1198 
Effectbeschrijving luchtkwaliteit langs wegen 1199 
Als gevolg van de ontwikkeling treden er in het studiegebied lokaal kleine veranderingen op van de lucht-1200 
kwaliteit langs wegen. Deze veranderingen leiden bij NO2 tot een verhoging van de maximale jaargemid-1201 
delde concentratie langs de wegen met 0,2 µg/m3. Bij PM10 blijven de minimale en maximale jaargemid-1202 
delde concentraties gelijk. Bij PM2,5 bedraagt de verhoging van de maximale jaargemiddelde concentratie 1203 
langs de wegen 0,1 µg/m3. In geen van de situaties treedt een overschrijding van de grenswaarde op. De 1204 
beoogde situatie heeft voor alle drie de stoffen een lagere concentraties dan de huidige situatie. 1205 
 1206 
Tabel 7-11: Luchtkwaliteit ter hoogte van NSL-toetspunten  1207 

 NO2-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM10-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM2.5-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

Grenswaarden 40 40 25 

Huidige situatie (2020) 18,1 - 26,4 17,0 - 17,9 9,2 - 9,8 

Autonome ontwikkeling (2030) 12,8 - 19,1 14,9 - 16,3 7,7 - 8,2 

Beoogde situatie (2030) 12,9 - 19,3 14,9 - 16,3 7,7 - 8,3 

 1208 
Effectbeschrijving luchtkwaliteit plangebied 1209 
De minimale en maximale concentraties binnen de deelgebieden ter hoogte van de grens vanaf waar de 1210 
woningen gebouwd mogen worden, zijn weergegeven in tabel 7-20. De concentraties zijn berekend met en 1211 
zonder verkeerseffecten van de voorgenomen ontwikkeling.  1212 
 1213 
Uit de resultaten van de modelberekeningen blijkt dat er in het plangebied wordt voldaan aan de grenswaar-1214 
den voor de NO2-, PM10- en PM2.5-concentraties. Aan de WHO-advieswaarden van najaar 2021 kan voor 1215 
PM10 deels worden voldaan in 2030. 1216 
 1217 
Tabel 7-12 Luchtkwaliteit op grens plangebied (grens voor woningbouw) 1218 

 NO2-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM10-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM2.5-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

Grenswaarden 40 40 25 

WHO-advieswaarden 10 15 5 

Autonome ontwikkeling (2030) 12,1 - 14,7 14,7 - 15,4 7,7 - 8,2 

Beoogde situatie (2030) 12,1 - 14,7 14,7 - 15,5 7,7 - 8,2 

 1219 
 1220 
Effectbeschrijving luchtkwaliteit bij bestaande woningen 1221 
Ter hoogte van de woningen is de invloed van verkeersemissies kleiner dan direct langs de weg. De con-1222 
centraties in tabel 7-21 zijn daarom lager dan in tabel 7-19. De minimale en maximale concentraties ter 1223 
hoogte van bestaande woningen zijn met en zonder planontwikkeling gelijk.  1224 
 1225 
Tabel 7-13: Luchtkwaliteit ter hoogte van woningen  1226 

 NO2-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM10-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM2.5-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

Grenswaarden 40 40 25 
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WHO-advieswaarden 10 15 5 

Autonome ontwikkeling (2030) 11,9 - 14,6 14,7 - 15,4 7,6 - 8,1 

Beoogde situatie (2030) 11,9 - 14,6 14,7 - 15,4 7,6 - 8,1 

 1227 
In tabel 7-22 is het aantal woningen weergegeven waar de concentraties NO2-, PM10- en PM2.5 wijzigt als 1228 
gevolg van de gewijzigde verkeerssituatie na de realisatie van de beoogde ontwikkeling. Uit deze tabel 1229 
blijkt dat 80 van de 2050 woningen een concentratietoename van 0,1 – 0,4 µg/m3 krijgt voor NO2. Meer 1230 
dan 96% van de woningen krijgt voor geen van de drie stoffen een concentratietoename groter dan 0,1 1231 
µg/m3.  1232 
 1233 
Tabel 7-14: Aantal woningen per verschilconcentratieklasse 1234 
(jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2.5) 1235 

Verandering concentratie 
(μg/m3) NO2 PM10 PM2.5 

< -1,2 0 0 0 

-0,9 - -1,2 0 0 0 

-0,5 - -0,8 0 0 0 

-0,1 - -0,4 0 0 0 

< 0,1 1.970 2.049 2.050 

0,1 - 0,4 80 1 0 

0,5 - 0,8 0 0 0 

0,9 - 1,2 0 0 0 

> 1,2 0 0 0 

 1236 
 1237 
 1238 
Effectbeoordeling luchtkwaliteit 1239 
Juridische maakbaarheid  1240 
Uit de resultaten van tabel 7-19 blijkt dat na de ontwikkeling, ter hoogte van de NSL-toetspunten wordt 1241 
voldaan aan de grenswaarden voor de NO2-, PM10- en PM2.5-concentraties. De NSL-toetspunten liggen 1242 
dichter bij de weg dan de woningen en krijgen daarmee een hogere verkeerbijdrage dan de woningen. De 1243 
aanvullende berekeningen ter hoogte van het plangebied en de woningen bevestigen het beeld dat ook 1244 
daar (ruim) aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan in 2030.  1245 
 1246 
Uit het voldoen aan de grenswaarden volgt dat de ontwikkeling voldoet aan artikel 5.16, eerste lid onder a 1247 
van de Wet milieubeheer, waarmee het project voldoet aan de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit.  1248 
 1249 
Luchtkwaliteit  1250 
De beoordelingsschaal voor het thema luchtkwaliteit (tabel 7-16) vormt de basis voor het beoordelen van  1251 
de effecten bij woningen. De beoordeling van het thema luchtkwaliteit wordt gebaseerd op het aantal wo-1252 
ningen met een toe- of afname van de jaargemiddelde concentratie van meer dan 0,4 μg/m3 voor NO2, 1253 
PM10 of PM2.5. Er is voor NO2, PM10 en PM2.5 bij geen enkele woning een concentratieverschil van meer 1254 
dan 0,4 μg/m3.  1255 
 1256 
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Bij de bepaling van de effectscore voor het thema luchtkwaliteit wordt de score aangehouden van de stof 1257 
(NO2, PM10 of PM2,5) waarbij de grootste effecten optreden. Alle drie de stoffen krijgen een score ‘neu-1258 
traal’. De eindbeoordeling voor het thema luchtkwaliteit is daarmee ook ‘neutraal’.  1259 
 1260 

7.3.5 Beoordeling maatregelen  1261 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de jaargemiddelde NO2-, PM10- en PM2.5-concentratie in de 1262 
plansituatie ruim voldoen aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Er zijn daarom geen maatrege-1263 
len onderzocht.  1264 
 1265 

7.3.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 1266 

De beoordeling is weergegeven in tabel 7-23. 1267 
 1268 
Tabel 7-15: Beoordeling luchtkwaliteit 1269 

Verandering concentratie (μg/m3) Beoordeling luchtkwaliteit 

Jaargemiddelde NO2-concentratie 0 

Jaargemiddelde PM10-concentratie 0 

Jaargemiddelde PM2.5-concentratie 0 

Luchtkwaliteit bij woningen 0 

 1270 
Het effect van de beoogde ontwikkeling op de luchtkwaliteit is gering. Er is in geen geval sprake van een 1271 
concentratietoename van meer dan 0,4 μg/m³ bij woningen. De beoordeling voor het thema luchtkwaliteit 1272 
is daarom ‘neutraal’.  1273 
 1274 
Naast de beoordeling in het kader van het MER is er ook beoordeeld of er wordt voldaan aan de wet- en 1275 
regelgeving voor luchtkwaliteit. Uit de resultaten blijkt dat na de ontwikkeling in het zichtjaar 2030, ter 1276 
hoogte van de NSL-toetspunten en woningen, ruim wordt voldaan aan de grenswaarden voor de NO2-, 1277 
PM10- en PM2.5-concentraties. Hieruit volgt dat de ontwikkeling voldoet aan artikel 5.16, eerste lid onder a 1278 
van de Wet milieubeheer, waarmee het project voldoet aan de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit. 1279 
 1280 
  1281 
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7.4 Externe veiligheid 1282 

Externe veiligheid gaat over het risico op slachtoffers door ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze para-1283 
graaf beschrijft de mogelijke risico’s die ontstaan door het toevoegen van nieuwe woningbouw in de nabij-1284 
heid van gevaarlijke stoffen.  1285 
 1286 

7.4.1 Uitgangspunten 1287 

Beleidskader 1288 
Het wettelijke kader voor externe veiligheid bestaat uit verschillende besluiten en regelingen. Deze besluiten 1289 
regelen aan welke milieukwaliteitseisen met betrekking tot externe veiligheid moet worden voldaan. De vol-1290 
gende besluiten zijn van toepassing voor dit onderzoek.   1291 
• Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)8: Inrichtingen met gevaarlijke stoffen 1292 
• Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)9: Spoorwegen, autowegen, vaarroutes met transport 1293 

van gevaarlijke stoffen 1294 
• Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)10: Hogedruk aardgasleidingen 1295 
 1296 
Voor het plangebied zijn de relevante risicobronnen in beeld gebracht met de signaleringskaart11 en is con-1297 
form de wetgeving bepaald of een risicobron een invloedsgebied heeft over het plangebied.  1298 
 1299 
Invloedsgebied: Het invloedsgebied is het gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het 
groepsrisico. Dit gebied is over het algemeen bepaald door voor het grootst mogelijke ongeval te berekenen op welke 
afstand nog 1% van de blootgestelde personen overlijdt (zogenaamde 1% letaliteitsgrens). 

 1300 
Indien een invloedsgebied over het plangebied valt, is de risicobron relevant. Deze relevante risicobronnen 1301 
zijn vervolgens getoetst aan de risicomaten plaatsgebonden risico en groepsrisico.  1302 
• Plaatsgebonden risico: De kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken en onbeschermd op een 1303 

plaats verblijft, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met een buisleiding, trans-1304 
portroute of binnen een inrichting, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.  1305 

• Groepsrisico: De kans per jaar dat een groep van ten minste tien personen overlijdt als rechtstreeks 1306 
gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicobron. 1307 

 1308 
Verantwoordingsplicht groepsrisico 1309 
In de genoemde besluiten is tevens vastgelegd dat het bevoegd gezag verplicht is het groepsrisico te ver-1310 
antwoorden. Hiervoor geldt per besluit een ander beoordelingsregime en geldt in sommige gevallen een 1311 
beperkte verantwoording. Bij een beperkte verantwoording groepsrisico dient het bevoegd gezag de veilig-1312 
heidsregio om advies te vragen in het kader van rampenbestrijding en zelfredzaamheid. In het geval van 1313 
een volledige verantwoording dient het bevoegd gezag tevens een afweging te maken in ruimtelijke maat-1314 
regelen en/of te zoeken naar alternatieve locaties. Onderstaand de voorwaarden voor een beperkte verant-1315 
woording groepsrisico: 1316 
 1317 
Bij het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor is sprake van een beperkte verantwoording 1318 
als:  1319 
• het plangebied buiten de 200 meter van de transportroute ligt of; 1320 

 
8 Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe vei-
ligheid inrichtingen), Stb. 2004, 250, in werking getreden op 8 oktober 2004. Laatste wijziging op 18 september 2015 
9 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), Staatsblad 2013, nummer 307, inwerkingtreding 1 april 2015 
10 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Ministerie van VROM, Besluit van 24 juli 2010, Staatsblad 686, 17 september 2010 
11 Signaleringskaart 2021; https://nl.ev-signaleringskaart.nl/ geraadpleegd op 12 maart 2021.  

https://nl.ev-signaleringskaart.nl/
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• het groepsrisico kleiner is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde of; 1321 
• het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt bij een groepsrisico dat onder de oriëntatiewaarde blijft. 1322 
 1323 
Bij buisleidingen is sprake van een beperkte verantwoording groepsrisico als: 1324 
• het plangebied buiten de 100% letaliteitscontour ligt of; 1325 
• het groepsrisico kleiner is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde of; 1326 
• het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt bij een groepsrisico dat kleiner is dan de oriëntatiewaarde. 1327 
 1328 
Voor inrichtingen geldt conform het Bevi altijd een volledige verantwoording van het groepsrisico indien 1329 
sprake is van een toename van het plaatsgebonden risico of het groepsrisico. 1330 
 1331 
Studiegebied 1332 
Het studiegebied betreft het plangebied inclusief de in de omgeving aanwezige risicobronnen die een in-1333 
vloedsgebied hebben over het plangebied.  1334 
 1335 

7.4.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 1336 

Algemeen 1337 
De voorliggende effectbeoordeling laat de gevolgen van het voornemen aan de Planetenbaan en Het Kwa-1338 
drant voor externe veiligheid zien door een vergelijking te maken tussen de referentiesituatie en de situatie 1339 
na realisatie. Conform de hiervoor beschreven regelgeving is het plan Planetenbaan en Het Kwadrant be-1340 
oordeeld op de criteria plaatsgebonden risico en groepsrisico.  1341 
 1342 
Analysemethoden 1343 
De volgende analyses zijn toegepast: 1344 
• Inventarisatie van de risicobronnen in en in de omgeving van het plangebied met een invloedsgebied 1345 

over het plangebied.  1346 
• Beoordeling relevante risicobronnen, risicobronnen waarbij een plaatsgebonden risicocontour PR10-6 1347 

te verwachten is en een verandering van het groepsrisico ten gevolge van het planvoornemen.    1348 
• Veranderingen van de risicobronnen ten gevolge van het planvoornemen. 1349 
• De beoordeling van de relevante risicobronnen is getoetst in dit MER.  1350 
 1351 
Beoordelingsmethode  1352 
In het algemeen geldt dat hoe meer bevolking binnen een invloedsgebied van een risicobron aanwezig is 1353 
op korte afstand van een risicobron, des te hoger de externe-veiligheidsrisico’s worden. Er worden geen 1354 
nieuwe risicobronnen in (de omgeving van) het plangebied voorzien waardoor effecten daarvan niet hoeven 1355 
worden beschouwd.  1356 
 1357 
Voor de effectbeoordeling is een 5-puntsschaal gehanteerd. Deze zijn voor de criteria plaatsgebonden risico 1358 
en groepsrisico als volgt geoperationaliseerd.  1359 
 1360 
Plaatsgebonden risico 1361 
De normwaarde voor het plaatsgebonden risico is dat deze niet hoger mag worden dan een kans van 1 * 1362 
10-6 per jaar ten gevolge van de planontwikkeling. Het plaatsgebonden risico is per risicobron afzonderlijk 1363 
berekend en met behulp van contouren rond een installatie en/of langs een transportroute geprojecteerd. 1364 
Veranderingen met betrekking tot de risicobron kunnen ervoor zorgen dat de contouren veranderen. Ont-1365 
wikkelingen in de nabijheid van een risicobron kunnen ervoor zorgen dat (beperkt) kwetsbare objecten bin-1366 
nen de PR-contouren geprojecteerd worden. Dit is beoordeeld aan de hand van de onderstaande effect-1367 
scores.  1368 
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 1369 
Effect-
score 

Beoordeling  

+ + Zeer positief effect PR 10-6 contour neemt af, géén beperkt kwetsbare en/of kwetsbare objecten binnen de PR 
10-6 contour, er is voldaan aan de grens- en richtwaarden van het plaatsgebonden risico. 

+ Positief effect PR 10-6 contour neemt af, het aantal beperkt kwetsbare en/of kwetsbare objecten binnen 
de PR 10-6 contour neemt af, er is voldaan aan de richtwaarden van het plaatsgebonden 
risico. 

0 Geen/ neutraal effect Situatie blijft gelijk ten opzichte van de referentiesituatie.  
 

- Negatief effect PR 10-6 contour neemt toe, het aantal beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 con-
tour neemt toe, er is voldaan aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico. 

- - Zeer negatief effect PR 10-6 contour neemt toe, het aantal (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 
contour neemt toe, er is niet voldaan aan de grens- en richtwaarden van het plaatsgebon-
den risico. 

 1370 
Vervolgens zijn de alternatieven als geheel beoordeeld voor het plaatsgebonden risico. Hierbij is beoordeeld 1371 
of er veranderingen plaatsvinden en welk (totaal) effect dit heeft voor het milieuaspect externe veiligheid.    1372 

 1373 
Groepsrisico 1374 
Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een oriëntatiewaarde die is berekend per risicobron. Per relevante risi-1375 
cobron is voor het voornemen onderzocht wat de veranderingen zijn in de hoogte van het groepsrisico ten 1376 
opzichte van de referentiesituatie. Voor ieder type risicobron geldt een ander beoordelingsregime in over-1377 
eenstemming met de genoemde besluiten en de bijbehorende mate van verantwoording. Hierdoor kan de 1378 
hoogte van het groepsrisico niet gecumuleerd worden. Onderstaand de effectscores voor het groepsrisico.  1379 
 1380 

Effectscore Beoordeling  
+ + Zeer positief effect Afname van het GR en hoogte van het GR is lager dan 0,1 * oriëntatiewaarde 
+ Positief effect Afname van het GR en hoogte van het GR ligt tussen 0,1 en 1 * oriëntatiewaarde 
0 Geen/ neutraal effect 1) Hoogte van het GR is gelijk aan de referentiesituatie/  

2) Afname van het GR en de hoogte van het GR > 1* oriëntatiewaarde/ 
3) Toename van het GR en de hoogte van het GR < 0,1 * oriëntatiewaarde/  
4) Toename van het GR en de hoogte van het GR ligt tussen > 0,1 en 1 * oriëntatiewaarde 
en de toename is minder dan 10%. 

- Negatief effect Toename van het GR en de hoogte van het GR ligt tussen 0,1 en 1 * oriëntatiewaarde en 
een toename van het GR is meer dan 10%. 

- - Zeer negatief effect Toename van het GR en de hoogte van het GR ligt boven de oriëntatiewaarde.  
 1381 
Vervolgens zijn de alternatieven als geheel beoordeeld voor het groepsrisico. Hierbij is beoordeeld of er 1382 
veranderingen plaatsvinden en welk (totaal) effect dit heeft voor het milieuaspect externe veiligheid.    1383 
 1384 

7.4.3 Referentiesituatie 1385 

Onderstaande afbeelding toont een fragment van de signaleringskaart met daarop aangegeven het plange-1386 
bied en de risicobronnen in de nabijheid van het plangebied. Het plaatsgebonden risico is afhankelijk van 1387 
het type risicobron met bijbehorende specificaties. Om de hoogte van het groepsrisico van de afzonderlijke 1388 
risicobronnen te bepalen zijn onderstaande uitgangspunten voor de bevolkingsgegevens gehanteerd.  1389 
 1390 
  1391 
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Tabel 7-16 Bevolkingsaantallen referentiesituatie (zoals ingevoerd in de risicoberekening) 1392 
Deelgebied Bevolkingsvlak Aantal m2 bvo voorzieningen / 

aantal woningen 
Aantal personen Binnen-buitenfractie 

Overdag Nacht Overdag Nacht 

Noord 1 Bedrijven dagdienst 26.105 870 0 0,05 0 

Midden  2 Bedrijven dagdienst 30.780 1.026 0 0,05 0 

2 Woonbebouwing 42 51 101 0,07 0,01 

Zuid 3 Bedrijven dagdienst 18.700 623 0 0,05 0 

3 Woonbebouwing 294 353 706 0,07 0,01 

Kwadrant 4 Bedrijven dagdienst 33.242 1108 0 0,05 0 

Haagstede* 5 Bedrijven dagdienst 1.500 50 0 0,05 0 

5 Woonbebouwing 155 186 372 0,07 0,01 

Kentallen: 
Woonbebouwing: 2,4 personen per woning  
Kantoren en bedrijven: 1 persoon per 30 m2  
(VROM, 2007; Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico) 
*NB: Haagstede is geen onderdeel van het planvoornemen, dit bestemmingsplan ligt wel binnen het invloedsgebied en is 
daarom meegenomen in de bevolkingscijfers voor de risicoberekening 

 1393 

 1394 
Figuur 7-9 Plangebied en de risicobronnen in de nabijheid van het plangebied (nummer 9 ligt buiten het kaartbeeld) 1395 
 1396 
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1. N230 (Zuilensering): De N230 vormt de zuidoostelijke begrenzing van het plangebied. Deze provinciale 1397 
weg is relevant omdat deze een invloedsgebied over het plangebied heeft vanwege het transport van ge-1398 
vaarlijke stoffen. Het plangebied heeft een effect op de hoogte van het groepsrisico.    1399 
 1400 
Over de N230 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Dit betreft brandbare vloeistoffen (1.348 1401 
transporten LF1, 1.543 transporten LF2 per jaar) en brandbare gassen (516 transporten GF3 per jaar). Het 1402 
plangebied ligt binnen het invloedsgebied van 355 meter voor brandbare gassen. De bebouwing ligt op 50 1403 
meter van de weg.  1404 
 1405 
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de toetsingsresultaten voor het plaatsgebonden risico en het 1406 
groepsrisico. Voor het groepsrisico heeft toetsing plaatsgevonden middels een RBMII berekening; de uit-1407 
werking hiervan is opgenomen in het onderzoeksrapport externe veiligheid ten behoeve van het bestem-1408 
mingsplan. (RHDHV, 2022; Onderzoek externe veiligheid bestemmingplan Planetenbaan). 1409 
 1410 

Tabel 7-17 Toetsingsresultaten voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico referentiesituatie  1411 
Risicobron Plaatsgebonden risico Groepsrisico 

Autoweg N230  Geen PR 10-6 per jaar contour, aantal transporten GF3 ligt 
onder de 4.000 per jaar (RIVM, 2017; Handleiding risico-
analyse transport12).  

De hoogste normwaarde van het groepsrisico is 0.03 
maal de oriëntatiewaarde en treedt op bij 530 slachtof-
fers met een frequentie van eens in de 1*10-9 jaar.  

 1412 
2. Spoorlijn Utrecht-Noord Diemen: De spoorlijn Utrecht-Noord – Diemen heeft een invloedsgebied (> 1413 
4000 meter) over het plangebied. Doordat de risicobron op 375 meter van het plangebied ligt zijn er geen 1414 
effecten voor het plaatsgebonden risico en heeft het plangebied conform het Bevt geen effect op de hoogte 1415 
het groepsrisico.  1416 
 1417 
3. Amsterdam-Rijnkanaal: Het Amsterdam-Rijnkanaal heeft geen invloedsgebied over het plangebied en 1418 
is daarmee niet relevant. Er zijn geen effecten voor het plaatsgebonden risico en het plangebied heeft geen 1419 
effect op de hoogte het groepsrisico. 1420 
 1421 
4. Buisleiding W529-07: De buisleiding heeft geen invloedsgebied over het plangebied en is daarmee niet 1422 
relevant. Er zijn geen effecten voor het plaatsgebonden risico en het plangebied heeft geen effect op de 1423 
hoogte het groepsrisico.  1424 
 1425 
5. GOS (Gasontvangst/verdeelstation): De GOS valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer; plaatsge-1426 
bonden risico en groepsrisico zijn niet van toepassing. Het Activiteitenbesluit gaat uit van veiligheidsafstan-1427 
den waarbinnen beperkingen gelden voor het ontwikkelen van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten zoals 1428 
woningen. De veiligheidsafstand valt niet over het plangebied en is daarmee niet relevant.  1429 
 1430 
6/7. LPG-tankstations: De LPG-tankstations hebben conform het Bevi een invloedsgebied van 150 meter 1431 
dat deels over het plangebied ligt. Binnen het overlappende gedeelte is geen bevolking aanwezig; hiermee 1432 
is er geen effect voor het groepsrisico ten gevolge van het plangebied. De plaatsgebonden risicocontouren 1433 
liggen buiten het plangebied. Tevens wordt voldaan aan de voorwaarden van de circulaire effectafstanden 1434 
externe veiligheid LPG-tankstations, dat er binnen 160 meter geen zeer kwetsbare objecten liggen.  1435 
 1436 
8. Biegelaar B.V.: De Bevi-inrichting Biegelaar B.V. is gesaneerd. Het plaatsgebonden risico en groepsri-1437 
sico zijn niet meer van toepassing.  1438 
 1439 

 
12 RIVM, 2017; Handleiding risicoanalyse transport (Bijlagen), versie 1.2, 11 januari 2017 
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9. Autosnelweg A2: De A2 heeft een invloedsgebied (meer dan 4000 meter) over het plangebied. Doordat 1440 
de risicobron op 700 meter van het plangebied ligt zijn er geen effecten voor het plaatsgebonden risico en 1441 
heeft het plangebied conform het Bevt geen effect op de hoogte het groepsrisico.  1442 

7.4.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 1443 

Het planvoornemen maakt 2222 nieuwe woningen mogelijk, in aanvulling op de al aanwezige 336 woningen 1444 
in het gebied. Hiermee komt een deel van het bestaande bruto-vloeroppervlak kantoren te vervallen. Dit 1445 
planvoornemen veroorzaakt een toename van de bevolking wat consequenties heeft voor het groepsrisico 1446 
van de verschillende risicobronnen. Onderstaande bevolkingsgegevens zijn gehanteerd voor het voorkeur-1447 
salternatief .  1448 
 1449 
Tabel 7-18 Bevolkingsaantallen voorkeursalternatief (zoals ingevoerd in de risicoberekening)  1450 
Deelgebied Bevolkingsvlak Aantal m2 bvo 

voorzieningen / 
aantal woningen 

Aantal personen Binnen-buitenfractie 

Overdag Nacht Overdag Nacht 

Noord 1 Bedrijven dagdienst 797 27 0 0,05 0 

1 Woonbebouwing 609 731 1.462 0,07 0,01 

Midden 2 Woonbebouwing 646 775 1.550 0,07 0,01 

Zuid 3 Woonbebouwing 544 653 1.306 0,07 0,01 

Kwadrant 4 Bedrijven dagdienst 8.331 278 0 0,05 0 

4 Continu bedrijf 600 20 20 0,05 0,01 

4 Woonbebouwing 759 911 1.822 0,07 0,01 

Haagstede* 5 Bedrijven dagdienst 1.500 50 0 0,05 0 

5 Woonbebouwing 155 186 372 0,07 0,01 

Kentallen: 
Woonbebouwing: 2,4 personen per woning  
Bedrijven dagdienst: 1 persoon per 30 m2  
Continu bedrijf (supermarkt): 1 persoon per 30 m2  
(VROM, 2007; Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico) 
*NB: Haagstede is geen onderdeel van het planvoornemen, dit bestemmingsplan ligt wel binnen het invloedsge-
bied en is daarom meegenomen in de bevolkingscijfers voor de risicoberekening.  

 1451 
Plaatsgebonden risico 1452 
N230: Het plaatsgebonden risico van de N230 blijft gelijk ten opzichte van de referentiesituatie omdat er 1453 
geen veranderingen plaatsvinden aan de risicobron.  1454 
 1455 
Overige risicobronnen: Niet van toepassing, er zijn geen veranderingen ten opzichte van de referentiesi-1456 
tuatie,  1457 
 1458 
Groepsrisico 1459 
N230: De verandering in de bevolkingsdichtheid betekent een toename van het groepsrisico van de N230. 1460 
De bebouwing is gelegen op 50 meter van de weg. De hoogste normwaarde van het groepsrisico is 0,04 1461 
maal de oriëntatiewaarde en treedt op bij 624 slachtoffers met een frequentie van eens in de 1*10-9 jaar. 1462 
Daarmee ligt het groepsrisico onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Conform het Bevt artikel 8 lid 2 vormt 1463 
het groepsrisico geen belemmering voor het planvoornemen maar dient voldaan te worden aan de verant-1464 
woordingsplicht groepsrisico. Gezien de hoogte van het groepsrisico volstaat een beschouwing ten aanzien 1465 
van rampenbestrijding en zelfredzaamheid.    1466 
 1467 
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Overige risicobronnen: Gezien de ligging van de risicobronnen ten opzichte van het planzijn er geen ver-1468 
anderingen te verwachten ten opzichte van de referentiesituatie. Wel geldt de verantwoordingsplicht voor 1469 
de risicobronnen met een invloedsgebied tot over het plangebied (Spoorlijn, LPG-tankstations en de A2). In 1470 
het kader van de bestemmingsplanprocedure dient het bevoegd gezag advies te vragen aan de veiligheids-1471 
regio ten aanzien van rampenbestrijding en zelfredzaamheid.  1472 
 1473 
Effectbeoordeling 1474 
Op basis van de beoordeling voor de criteria plaatsgebonden risico en groepsrisico per risicobron zijn de 1475 
totaaleffecten beoordeeld. Enkel de N230 is relevant. Voor het voorkeursalternatief geldt dat het plaatsge-1476 
bonden risico gelijk blijft ten opzichte van de referentiesituatie en een neutrale score heeft. Het groepsrisico 1477 
neemt beperkt toe maar blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde en scoort daarmee neutraal ten op-1478 
zichte van de referentiesituatie.  1479 
 1480 

7.4.5 Beoordeling maatregelen  1481 

Het berekende groepsrisico en de toename ten opzichte van de referentiesituatie kan gezien worden als 1482 
een soort thermometer om op te acteren voor het maken van beleidskeuzes. Het bevoegd gezag dient 1483 
advies te vragen aan de veiligheidsregio om voorzieningen en maatregelen te treffen voor rampenbestrijding 1484 
en zelfredzaamheid ten aanzien van de N230. In deze verantwoording groepsrisico dienen tevens de effec-1485 
ten ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Utrecht-Noord – Diemen en de 1486 
A2 beschouwd te worden. Daarnaast dient ingegaan te worden op de effecten van de nabijgelegen LPG-1487 
tankstations. Het bevoegd gezag maakt uiteindelijk een afgewogen besluit. De maatregelen hebben geen 1488 
invloed op de hoogte van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De te nemen maatregelen hebben 1489 
daarom geen invloed op de effectscores.  1490 
 1491 

7.4.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 1492 

De effectscores zijn weergegeven in onderstaande tabel. 1493 
 1494 

Tabel 7-19 Overzicht effectbeoordeling externe veiligheid 1495 
Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Plaatsgebonden risico 0 0 

Groepsrisico 0 0  

 1496 
 1497 
• Het milieuaspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het voornemen.  1498 
• De criteria plaatsgebonden risico en het groepsrisico scoren neutraal ten opzichte van de referentiesi-1499 

tuatie. Het groepsrisico van de N230 neemt beperkt toe.  1500 
• Het bevoegd gezag dient in de bestemmingsplanprocedure te voldoen aan de verantwoordingsplicht 1501 

groepsrisico ten aanzien van rampenbestrijding en zelfredzaamheid ten gevolge van verschillende 1502 
omliggende risicobronnen.  1503 

• De veiligheidsregio geeft advies betreffende de belangrijkste te nemen maatregelen. Het is aan het 1504 
bevoegd gezag een afweging te maken welke maatregelen op welke wijze worden geïmplementeerd.  1505 

• De maatregelen kunnen niet direct worden geborgd in het bestemmingsplan; hiervoor kan indien 1506 
noodzakelijk een convenant worden gesloten met de uitvoerende partijen.  1507 



 

     

15 augustus 2022 PLANETENBAAN EN HET KWADRANT BH5097TPRP2102261138 58  

 

• Een onderzoek externe veiligheid is ter onderbouwing opgesteld ten behoeve van de verantwoor-1508 
dingsplicht groepsrisico als milieuonderzoek bij het bestemmingsplan. Dit onderzoek loopt parallel aan 1509 
dit MER.   1510 

  1511 
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7.5 Bedrijven en milieuzonering en geurhinder 1512 

PM; onderzoek nog in uitvoering. 1513 
  1514 
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7.6 Bodem 1515 

Deze paragraaf beschrijft de effecten op de bodem die optreden als gevolg van het plan. Daarbij komen 1516 
aan de orde de aspecten bodemkwaliteit en de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond bij 1517 
de aanleg.  1518 

7.6.1 Uitgangspunten 1519 

7.6.1.1 Landelijk beleid 1520 

Wet milieubeheer 1521 
De centrale doelstelling van de Wet milieubeheer (Wm) is een integrale aanpak van de milieuproblematiek 1522 
ofwel het in samenhang bekijken van alle aspecten van het milieubeleid in onderlinge samenhang. Om dat 1523 
doel te bereiken heeft de Wm een aantal juridische mogelijkheden om het milieu te beschermen. De wet 1524 
gaat uit van de grootst mogelijke milieubescherming, verbetering van het milieu, doelmatige verwijdering 1525 
van afvalstoffen en een zuinig gebruik van energie en grondstoffen. Als milieuschade bij een bepaalde 1526 
activiteit niet meer te voorkomen is moet de schade geminimaliseerd worden voor zover dit mogelijk is. De 1527 
Wm bevat bepalingen ten aanzien van het beschermen van het milieu. Hierin zijn de wettelijke gereed-1528 
schappen verankerd. Het bevat algemene regels voor het milieubeheer. Meer specifieke regels worden 1529 
uitgewerkt in besluiten (algemene maatregelen van bestuur of AMvB's) en ministeriële regelingen. 1530 
 1531 
Wet bodembescherming 1532 
De Wet Bodembescherming (Wbb) stelt regels om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en haar 1533 
fysieke eigenschappen te beschermen. Enerzijds heeft de wet een preventief doel en worden regels be-1534 
schreven om te voorkomen dat een nieuwe verontreiniging van de bodem ontstaat. Anderzijds heeft de Wbb 1535 
een curatief doel door voorwaarden te geven voor het opruimen, saneren, van reeds bestaande bodemver-1536 
ontreinigingen. De wet maakt onderscheid in historische en nieuwe bodemverontreiniging. Een nieuwe ver-1537 
ontreiniging is veroorzaakt na 31 december 1986 en hiervoor geldt de zorgplicht (Wbb, art. 13, Zorgplicht). 1538 
Een historische verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987 en is saneringsplichtig indien in de Wbb-1539 
beschikking de aard, mate en omvang ("ernst") en risico’s ("spoed") zijn vastgelegd. Binnen het plangebied 1540 
zijn mogelijk historische verontreinigingen aanwezig. Volgens de Wbb moeten deze verontreinigingen ge-1541 
saneerd worden indien er een onaanvaardbaar risico is voor mens of milieu of indien er een verspreidings-1542 
risico is. Als dit niet het geval is, moeten verontreinigingen gesaneerd worden op een natuurlijk moment. 1543 
Tevens moet dan rekening worden gehouden met beperkte afvoermogelijkheden van de grond en de Arbo 1544 
wetgeving. De ontwikkeling van het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant is zo’n natuurlijk moment 1545 
om eventueel aanwezige verontreinigingen te saneren. Vanaf 1 januari 2006 is de norm dat de sanering 1546 
van historische bodemverontreinigingen functiegericht en kosteneffectief worden uitgevoerd. 1547 
 1548 
Besluit bodemkwaliteit 1549 
Op 1 januari 2008 zijn het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit in werking getreden. In het Besluit Bo-1550 
demkwaliteit (Bbk) staan de kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen 1551 
wanneer deze op of in de bodem of onder oppervlaktewater worden toegepast. Het Bbk komt ook tegemoet 1552 
aan de wens om maatwerk op gebiedsniveau beter mogelijk te maken en geeft de mogelijkheid om gericht 1553 
toezicht te houden op de gehele keten van bouwstoffen, grond en baggerspecie van het moment van pro-1554 
ductie, ontgraving tot en met de toepassing. 1555 
Voor de ontwikkeling van het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant betekent dit dat er grondverzet zal 1556 
gaan plaatsvinden. Vrijkomende grond welke niet binnen het plangebied kan worden hergebruikt kan buiten 1557 
de locatie nuttig worden toegepast. Daarnaast gelden er eisen aan de toe te passen grond welke van buiten 1558 
het plangebied wordt aangevoerd. Grond dat onderdeel uitmaakt van een geval van ernstige bodemveront-1559 
reiniging (Wbb) dient te worden afgevoerd en mag niet worden hergebruikt. 1560 
 1561 
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Arbowet  1562 
In de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit zijn regels vastgelegd met betrekking tot de veiligheid 1563 
van werkgevers en werknemers. In diverse CROW-richtlijnen zijn deze regels uitgewerkt voor de praktijk. 1564 
Voor het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant betekent dit dat de kwaliteit van de bodem bekend 1565 
moet zijn zodra handelingen op of met grond gaan plaatsvinden, zoals bij graafwerkzaamheden. Vanuit de 1566 
Wet bodembescherming (Wbb) en het Arbeidsomstandighedenbesluit dient rekening gehouden te worden 1567 
met de algemene zorgplicht. 1568 
 1569 
Omgevingswet 1570 
Naar verwachting wordt per 1 januari 2022 de Omgevingswet van kracht. In de Omgevingswet worden de 1571 
bestaande wetten ten aanzien van de fysieke leefomgeving (waaronder de Wet milieubeheer, Wet bodem-1572 
bescherming en het Besluit bodemkwaliteit) gebundeld en gemoderniseerd. Met de Omgevingswet wordt 1573 
een integrale aanpak van de leefomgeving beoogt. Binnen de omgevingswet wordt het aspect bodemkwa-1574 
liteit bezien in relatie tot de fysieke leefomgeving. Vooralsnog lijkt de normering ten aanzien van bodem-1575 
kwaliteit niet te wijzigen. Onder de Omgevingswet zijn de bodembedreigende activiteiten graven en saneren 1576 
benoemd met daaraan gekoppeld algemene regels en voorschriften. Afhankelijk van het volume en de kwa-1577 
liteit van de grond is wel of geen melding nodig voor werkzaamheden in de bodem. Voor de activiteit saneren 1578 
is maatwerk mogelijk wanneer de werkzaamheden niet passen binnen de algemene regels. 1579 
 1580 

7.6.1.2 Provinciaal beleid 1581 

Bodem- Water- en Milieuplan 2016-2021 (BWM-plan) 1582 
Met het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 draagt de provincie bij aan het realiseren van ontwikkel-1583 
opgaven door in een vroeg stadium kennis en inzichten in te brengen vanuit het bodem-, water- en milieu-1584 
domein. In het BWM-plan is als doelstelling van het bodembeleid opgenomen het geleidelijk verbeteren van 1585 
de algehele grond- en grondwaterkwaliteit binnen de provincie. Dit wordt bereikt door het nakomen van de 1586 
afspraken zoals opgenomen in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020: 1587 
1. De provincie zet zich in om de spoedlocaties binnen de bodemsanering aan te pakken. De nadruk ligt 1588 

op locaties met verspreiding van verontreinigingen via grondwater; 1589 
2. De provincie betrekt het beheer en waar nodig sanering van de bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. 1590 

Via maatwerk in het gebied wordt met andere partijen gezocht naar een goede aanpak van verontreini-1591 
ging van grond en grondwater gezien de ontwikkelingen in dat gebied of ten behoeve van de maat-1592 
schappelijke opgaven; 1593 

3. De provincie stimuleert gebiedsgericht grondwaterbeheer en stelt als randvoorwaarde, dat het instru-1594 
ment flexibel is bij gewenste gebiedsontwikkelingen maar niet conflicteert met de grondwaterdoelstel-1595 
lingen; 1596 

4. De provincie bevordert dat derden hun verantwoordelijkheid voor de aanpak van bodemverontreinigin-1597 
gen oppakken. 1598 

 1599 
In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) zijn de werkzaamheden opgenomen om 1600 
deze doelstellingen te realiseren. 1601 
 1602 
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016 t/m 2020 1603 
In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) zijn de activiteiten van de provincie op-1604 
genomen en beschreven met betrekking tot de aanpak van bodemverontreiniging en -sanering. In het PUB 1605 
zijn werkzaamheden opgenomen voor het saneren en beheren van bodem en ondergrond. Vanuit het PUB 1606 
zijn er de volgende activiteiten benoemd: 1607 
• aanpak van de spoedlocaties. Hierbij vervult de provincie een regisserende en uitvoerende rol. De daad-1608 

werkelijke aanpak van de spoedlocaties ligt veelal bij partijen die daarvoor in eerste instantie verant-1609 
woordelijk zijn, zoals eigenaren van bedrijfsterreinen. De provincie monitort de voortgang en zorgt er 1610 
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voor dat het juridisch instrumentarium wordt ingezet. Dit betreft dan met name de bevoegd gezag taken 1611 
van de Wbb. Voor een beperkt aantal spoedlocaties vervult de provincie een uitvoerende rol als bodem-1612 
onderzoeker of bodemsaneerder; 1613 

• gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hierin heeft de provincie met name een adviserende en stimulerende 1614 
rol richting mogelijke gebiedsbeheerders; 1615 

• diffuse verontreiniging. De provincie vervult hier in eerste instantie een uitvoerende rol. Op basis van de 1616 
inventarisatie van de problematiek en landelijke ontwikkelingen, stellen ze gebiedsgericht beleid en 1617 
eventuele gebruiksadviezen op; 1618 

• voormalige stortplaatsen. Hierin heeft de provincie een uitvoerende rol. Het betreft met name de afron-1619 
ding van het beheer en nazorg van de voormalige stortplaatsen; 1620 

• stimulering van derden. De provincie stimuleert gemeenten, bedrijven en particulieren door het verstrek-1621 
ken van een mogelijke financiële bijdrage in de kosten voor onderzoek en sanering en door kennisover-1622 
dracht en informatiebeheer. 1623 

 1624 
Provinciale milieuverordening Utrecht 2013 1625 
In de provinciale milieuverordening (PMV) zijn regels en voorschriften opgenomen ter bescherming van het 1626 
milieu. De PMV bevat hoofdzakelijk regels ten aanzien van de bescherming van de drinkwaterwingebieden, 1627 
stiltegebieden en ontgassing van voer- en vaartuigen. Het plangebied is niet gelegen in een drinkwaterwin-1628 
gebied, zodat er vanuit de PMV geen specifieke regels of voorschriften worden gesteld ten aanzien van 1629 
bodem. 1630 
 1631 

7.6.1.3 Gemeentelijk beleid 1632 

Nota bodembeheer regio Noordwest-Utrecht 1633 
Voor de gemeenten De Ronde Venen, Woerden, Stichtse Vecht, Oudewater en Montfoort is gebiedsspeci-1634 
fiek beleid opgesteld voor de toepassing van grond. Het Gebiedsspecifieke bodembeleid is beschreven in 1635 
de ‘Nota bodembeheer regio Noordwest-Utrecht’ (Witteveen+Bos, ZT69-1/14-022.907, 3 december 2014). 1636 
Door het vaststellen van gebiedsspecifiek bodembeleid wordt het mogelijk om binnen de regio NWU op een 1637 
milieuhygiënisch verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte wijze grond en baggerspecie op de landbo-1638 
dem toe te passen en her te gebruiken. 1639 
 1640 

7.6.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 1641 

In deze paragraaf worden de onderzoeksmethode en het beoordelingskader beschreven. Door het hanteren 1642 
van een beoordelingskader worden de effecten van de alternatieven bepaald op basis van de referentiesi-1643 
tuatie, zodat een duidelijke vergelijking en beoordeling plaatsvindt. 1644 
 1645 
Onderzoeksopzet 1646 
Algemeen 1647 
Om de algemene bodemkwaliteit en bekende bodemverontreinigingen in beeld te brengen wordt een voor-1648 
onderzoek bodem (bureaustudie) uitgevoerd in overeenstemming met de NEN5725. Voor het vooronder-1649 
zoek bodem worden de bodemarchieven en informatiesystemen van de betreffende gemeente, omgevings-1650 
dienst en provincie geraadpleegd. 1651 
 1652 
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Bodemkwaliteit 1653 
Op basis van de beschikbare gegevens over de algemene bodemkwaliteit, potentiële puntbronnen en bo-1654 
demverontreinigingen binnen het plangebied, worden op basis van expert judgement de knelpunten en ef-1655 
fecten beschreven. Hierbij worden de volgende effecten beschouwd: 1656 
• Invloed van de ontwikkeling op de verbetering van de bodemkwaliteit in het plangebied (noodzaak tot 1657 

sanering van sterke verontreinigingen); 1658 
• Invloed van de ontwikkeling op vrijkomende grond en mogelijkheden voor hergebruik binnen of buiten 1659 

het plangebied. 1660 
 1661 
Studiegebied 1662 
De bureaustudie is uitgevoerd voor het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant gelegen tussen de Zui-1663 
lense Ring, Ruimteweg, Het Kwadrant, Kometenweg en de Maarssenbroeksedijk. De volledige rapportage 1664 
van de bureaustudie is opgenomen in bijlage 6. 1665 
 1666 
Beoordelingsmethode 1667 
Voor de effectbepaling wordt aangesloten bij de voor dit MER geldende 5-punts schaal van ‘--‘ tot ‘+ +’. In 1668 
onderstaande paragrafen wordt de specifieke invulling van deze schaal voor het thema bodem nader toe-1669 
gelicht. 1670 
 1671 
Bodemkwaliteit 1672 
Binnen het plangebied kunnen sterke verontreinigingen aanwezig zijn. Wanneer voor de ontwikkeling de 1673 
aanwezigheid van de sterke verontreiniging een belemmering vormt voor de gewenste functie/gebruik van 1674 
de locatie en/of het noodzakelijk is grondwerkzaamheden in de sterk verontreinigde grond uit te voeren, zijn 1675 
saneringsmaatregelen noodzakelijk. Het uitvoeren van een sanering betekent dat voor het plangebied de 1676 
bodemkwaliteit wordt verbeterd en een duurzaam geschikte bodemkwaliteit wordt gerealiseerd. Wanneer 1677 
mobiele verontreinigingen aanwezig zijn en grondwateronttrekkingen (bv bemaling of bodemenergiesys-1678 
temen) worden toegepast, kan dit juist een negatief effect hebben op de bodemkwaliteit door aantrekken 1679 
en verspreiden van verontreiniging. 1680 
 1681 
Hergebruik grond 1682 
Voor de ontwikkeling van het plangebied zal grondverzet noodzakelijk zijn. Er zal grond vrijkomen ten be-1683 
hoeve van herinrichting, infrastructuur en/of bouwwerkzaamheden. Het plangebied is reeds eerder opge-1684 
hoogd ten behoeve van de huidige inrichting. Het is niet de verwachting dat het gebied verder hoeft te 1685 
worden opgehoogd. Het meest ideaal is als met een gesloten grondbalans kan worden gewerkt. Op deze 1686 
manier wordt optimaal hergebruik gemaakt van de vrijkomende grond in het plangebied zonder dat grond 1687 
van elders hoeft te worden aangevoerd. Vrijkomende grond is echter niet altijd op basis van milieuhygiëni-1688 
sche of civieltechnische kwaliteit geschikt voor hergebruik. Van een direct ‘effect’ is voor dit beoordelings-1689 
criterium geen sprake; de beoordeling betreft meer een projectkenmerk waarmee negatieve effecten voor-1690 
komen kunnen worden. 1691 
 1692 
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Tabel 7-20 Effectscores voor het criterium bodemkwaliteit en hergebruik grond 1693 
Codering Omschrijving Bodemkwaliteit Hergebruik grond 

++ Zeer positief effect 
Sanering van meerdere loca-
ties nodig voor beoogd ge-
bruik 

Alle vrijkomende herbruikbare grond kan binnen 
het plangebied toegepast worden en er is geen 
noodzaak tot aanvoer van grond van elders 

+ Positief effect 

Sanering van één locatie 
noodzakelijk voor beoogd ge-
bruik  

Een groot deel van de vrijkomende herbruikbare 
grond kan binnen het plangebied toegepast wor-
den. Voor overblijvende grond is afzet elders mo-
gelijk en er is een beperkte noodzaak tot aanvoer 
van grond van elders 

0 Geen / neutraal effect 
Geen sanering of verbetering 
van de bodemkwaliteit nodig 
voor beoogd gebruik 

Geen hergebruik van vrijkomende geschikte grond 
en geen aanvoer van grond van elders 

- Negatief effect 

Verslechtering bodemkwali-
teit door aantrekken/verplaat-
sen grond(water)verontreini-
ging 

Vrijkomende grond komt niet in aanmerking voor 
hergebruik binnen het plangebied of elders en er 
is een noodzaak tot aanvoer van grond van elders 

- - Sterk negatief effect N.v.t. N.v.t. 

 1694 

7.6.3 Referentiesituatie 1695 

Binnen de referentiesituatie is het gebied hoofdzakelijk bestemd en in gebruik voor bedrijfsmatige doelein-1696 
den. Er zijn geen ontwikkelingen in het gebied voorzien. 1697 
 1698 
Bodemkwaliteit 1699 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt de verwachte algemene bodemkwaliteit in het plangebied aan-1700 
gemerkt als klasse Achtergrondwaarde (geen verhoogde gehalten). In het verleden zijn in een deel van het 1701 
plangebied echter boomgaarden aanwezig geweest waar mogelijk bestrijdingsmiddelen zijn toegepast. Op 1702 
het oorspronkelijk maaiveld op een diepte van circa 1 meter ter plaatse van de voormalige boomgaarden 1703 
kan de bodemkwaliteit ten aanzien van bestrijdingsmiddelen negatief beïnvloed zijn. Binnen het plangebied 1704 
zijn diverse bodemonderzoeken bekend. Uit de bodemonderzoeken blijkt dat de algemene bodemkwaliteit 1705 
moet worden aangemerkt als licht verontreinigd. Dit wijkt af van de verwachting op basis van de zone op de 1706 
bodemkwaliteitskaart. In de deelgebieden Planetenbaan (noord, midden en zuid) zijn in de grond licht ver-1707 
hoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetoond en in het grondwater zijn 1708 
licht verhoogde concentraties zware metalen en plaatselijk 1,2-dichlooretheen, xylenen en minerale olie 1709 
aanwezig. Plaatselijk kan in de ondergrond een sterke verontreiniging aanwezig zijn, gerelateerd aan het 1710 
slib in gedempte sloten. In het deelgebied Het Kwadrant is een sterke verontreiniging met PAK aanwezig in 1711 
de puinlaag (geen bodem) van maaiveld tot circa 1 m-mv. Bij de huidige inrichting en gebruik vormt de sterk 1712 
verontreinigde puinlaag geen belemmering. De sterke verontreiniging bevindt zich buiten de huidig ge-1713 
plande nieuwbouw in het deelgebied Het Kwadrant waar in het bodemonderzoek hooguit licht verhoogde 1714 
gehalten in de grond en het grondwater zijn aangetoond. 1715 
 1716 
Hergebruik grond 1717 
Binnen het plangebied zijn in de referentiesituatie geen ingrepen in de bodem voorzien waarbij grond vrij-1718 
komt.  1719 
 1720 
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7.6.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 1721 

Voor de ontwikkeling van het plangebied  is een voorkeursalternatief uitgewerkt. Het voorkeursalternatief 1722 
omvat de al getransformeerde drie kantoorgebouwen binnen het deelgebied Planetenbaan Zuid. De andere 1723 
bestaande gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Binnen het deelgebied Het 1724 
Kwadrant wordt de hoogbouw van het bestaande kantoor getransformeerd tot woningen. De laagbouw 1725 
wordt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Bij nieuwbouw worden de parkeervoorzieningen on-1726 
dergronds of inpandig (onder of op maaiveld) gerealiseerd. Met de nieuwe indeling in het plangebied zal 1727 
tevens de gehele maaiveldinrichting wijziging.  1728 
 1729 
Bodemkwaliteit 1730 
Binnen het deelgebied Planetenbaan zijn in het algemeen maximaal licht verhoogde gehalten in de grond 1731 
en het grondwater aangetoond. De bedrijfsactiviteiten aan de kometenweg 2 zijn nog niet onderzocht en 1732 
kunnen potentieel een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Bij vertrek van het bedrijf dient een even-1733 
tuele sterke bodemverontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten door de veroorzaker te worden ge-1734 
saneerd tot de oorspronkelijke bodemkwaliteit (licht verontreinigd) of minimaal onder de interventiewaarde. 1735 
Bij de realisatie van ondergrondse parkeervoorzieningen ter plaatse van gedempte sloten en voormalige 1736 
boomgaarden, kan sprake zijn van (lokale) sterke verontreinigingen. Voor grondverzet in deze sterke ver-1737 
ontreinigingen zijn dan sanerende maatregelen noodzakelijk. De verwachte algemene bodemkwaliteit voor 1738 
de bovengrond en sanerende maatregelen voor de ondergrond vormen geen belemmering bij de geplande 1739 
ontwikkeling van het deelgebied Planetenbaan (noord, midden en zuid). 1740 
In het deelgebied Het Kwadrant is aan het maaiveld een verontreinigde puinlaag aanwezig. De verontrei-1741 
nigde puinlaag is niet op het gehele terrein aanwezig en kan binnen de ontwikkeling niet worden hergebruikt. 1742 
In deelgebied Het Kwadrant zijn in het algemeen maximaal licht verhoogde gehalten in de grond en het 1743 
grondwater aangetoond. De licht verhoogde gehalten in de bodem vormen geen belemmering voor de ge-1744 
plande ontwikkeling. Aan het voornemen is ten aanzien van bodemkwaliteit de score + (positief effect) toe-1745 
gekend vanwege de mogelijke saneringen voor de ondergrondse parkeervoorzieningen. 1746 
 1747 
Hergebruik grond 1748 
Grond zal vrijkomen bij het bouw- en woonrijp maken van de uit te geven percelen (funderingen, onder-1749 
grondse parkeervoorziening), vernieuwen van infrastructuur, herinrichten van het maaiveld en bij het even-1750 
tueel graven van nieuw oppervlaktewater. In het gehele plangebied zijn in de grond naar verwachting maxi-1751 
maal licht verhoogde gehalten aanwezig. In de ondergrond ter plaatse van de gedempte sloten en voorma-1752 
lige boomgaarden is de kwaliteit van (een deel van) de grond mogelijk onvoldoende voor hergebruik. Af-1753 
hankelijk van de geplande ontwikkeling (wel of geen ondergrondse bouw) kan niet herbruikbare grond vrij-1754 
komen.  In deelgebied Het Kwadrant is aan het maaiveld een verontreinigde puinlaag aanwezig welke niet 1755 
voor hergebruik in aanmerking komt. De vrijkomende licht verontreinigde grond komt in aanmerking voor 1756 
hergebruik. De grondslag in het gebied betreft zand op klei. Het vrijkomende zand is naar verwachting 1757 
civieltechnisch en milieuhygiënisch geschikt voor hergebruik binnen het plangebied. Bij diepere ontgravin-1758 
gen (bv ondergrondse parkeervoorzieningen, kabels en leidingen) komt ook klei vrij. De klei, hoewel milieu-1759 
hygiënisch geschikt, is vaak civieltechnisch niet of beperkt geschikt voor hergebruik. Binnen het plangebied 1760 
is geen ophoging voorzien. Vrijkomend zand zal daarmee voornamelijk hergebruikt kunnen worden als 1761 
grondverbetering of aanvulling bij sanering en bouwkuipen. De hergebruikmogelijkheden voor klei worden 1762 
minimaal geacht. Dit betekent dat er binnen het plangebied een beperkte mogelijkheid is tot hergebruik van 1763 
vrijkomende grond. Doordat geen ophoging nodig is van het plangebied en het voornemen is deels onder-1764 
gronds te bouwen, zal op de grondbalans naar verwachting een overschot ontstaan. Het overschot aan 1765 
vrijkomende grond kan worden afgezet voor hergebruik buiten het plangebied. Op basis hiervan wordt ten 1766 
aanzien van hergebruik van grond de score + (positief effect) toegekend. 1767 
 1768 
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7.6.5 Beoordeling maatregelen  1769 

Om de definitieve bodemkwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van de grond vast te stellen is verkennend 1770 
bodemonderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van de te ontwikkelen percelen noodzake-1771 
lijk. Daarbij dient specifiek aandacht te worden besteed aan de gedempte sloten, asbest, bestrijdingsmid-1772 
delen en PFAS. Dit verkennend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd als onderdeel van de conditi-1773 
onerende onderzoeken bij het ontwerp en voor de bouwvergunning. Het vormt tevens de basis voor de 1774 
bepaling van de hergebruiksmogelijkheden van de grond. Deze maatregel heeft geen invloed op de effect-1775 
score voor bodemkwaliteit en hergebruik grond. 1776 
 1777 

7.6.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 1778 

De effectscores voor het thema bodem zijn in onderstaande tabel weergegeven. 1779 

Tabel 7-21 Overzicht effectbeoordeling bodem 1780 
Criteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief  

Bodemkwaliteit 0 + 

Hergebruik grond 0 + 

 1781 
• De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en gedempte sloten in het plangebied kunnen de bo-1782 

demkwaliteit in de ondergrond negatief hebben beïnvloed. Daarnaast is de bodemkwaliteit ten aan-1783 
zien van de parameter PFAS onvoldoende inzichtelijk; 1784 

• Een verkennend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd ten behoeve van de bouwvergunning, 1785 
voor het vaststellen van de saneringsnoodzaak en het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van 1786 
de grond; 1787 

• Het is niet uitgesloten dat saneringsmaatregelen nodig zijn voor eventuele ondergrondse bouwwerk-1788 
zaamheden (parkeergarages). Daarmee zou de bodemkwaliteit verbeteren en is sprake van een posi-1789 
tief effect op bodemkwaliteit.  1790 

• Een mogelijk overschot aan vrijkomende grond kan worden afgezet voor hergebruik buiten het plange-1791 
bied. Daarom is sprake van een positief effect (+) voor het criterium hergebruik van grond.  1792 

• Voor werkzaamheden in sterk verontreinigde grond dient op basis van het ontwerpplan het sanerings-1793 
traject conform de Wet bodembescherming (BUS melding of saneringsplan) te worden doorlopen. 1794 

  1795 
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7.7 Water 1796 

In deze paragraaf zal getoetst worden in welke mate de voorgenomen ontwikkeling effect heeft op het op-1797 
pervlaktewater- en grondwatersysteem. 1798 
 1799 

7.7.1 Uitgangspunten 1800 

Europese Kaderrichtlijn Water  1801 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 ingevoerd en heeft als doelstelling het bereiken van een 1802 
goede ecologische en chemische toestand voor alle oppervlaktewaterlichamen en het beschermen en her-1803 
stellen van alle grondwaterlichamen (verbinding infiltratie- en kwelgebieden). Door de inrichting van water-1804 
gangen af te stemmen op de ecologie kan de ecologische toestand verbeterd worden. De KRW heeft het 1805 
streven om emissies naar oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Daarnaast zal de onttrekking van 1806 
grondwater in evenwicht worden gebracht met de aanvulling van het grondwater.  1807 
 1808 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 1809 
Het NBW is doorgevoerd in de provinciale en regionale beleidsplannen. Relevante aspecten uit het NBW 1810 
zijn: 1811 
• Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 1812 

plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelen ex-1813 
pliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. 1814 

• Toepassen van de trits vasthouden -bergen -afvoeren, met als eerste insteek het vasthouden van water. 1815 
• Toepassen van de trits schoonhouden - zuiveren - schoonmaken, met als eerste insteek het voorkomen 1816 

van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en afvalwater en het gebruik van bijvoorbeeld 1817 
een bodempassage voor hemelwater van druk bereden straatvlakken. 1818 

• Wateropgave (de benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in neerslag) bepalen aan 1819 
de hand van de NBW-normen regionale wateroverlast. 1820 

 1821 
Waterwet 1822 
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen 1823 
waterbeleid en ruimtelijke ordening. Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet 1824 
is de onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle indirecte 1825 
lozingen vallen onder het bevoegde gezag voor de Wet Milieubeheer (gemeente en provincie). Alle directe 1826 
lozingen vallen onder het gezag van de Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswa-1827 
terstaat voor de rijkswateren). Een Watervergunning is nodig voor: 1828 
• Werken in, aan en in de nabijheid van oppervlaktewater (bijvoorbeeld leggen van kabels, verlagen 1829 

maaiveld, dempen, graven, overkluizen, stuw plaatsen).  1830 
• Het onttrekken/(weer) lozen van grondwater tijdens bouwwerkzaamheden. 1831 
• Het lozen van regenwater van verhard dak- en terreinoppervlak op oppervlaktewater. 1832 
• Werkzaamheden in of nabij waterkeringen. 1833 
 1834 
Nationaal waterplan 1835 
Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het Rijk. In de afgelopen jaren is het 1836 
plan geüpdatet voor de periode 2016 tot en met 2021. Het plan is vastgesteld op basis van de Waterwet en 1837 
de wet Ruimtelijke ordening (WRO). In dit plan zijn de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de 1838 
daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid beschreven. Nederland voldoet met dit 1839 
Nationaal Waterplan aan de Europese eisen beschreven in de KRW, de Richtlijn Overstroming risico`s 1840 
(ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS). Het Nationaal Waterplan 2016-2021 kent vijf ambities 1841 
waaronder dat Nederland de veiligste delta in de wereld moet blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld 1842 
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door onze veiligheidsnormen tegen overstromingen te vernieuwen. Daarnaast wordt er gekozen voor een 1843 
grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit en zoet water beschikbaarheid. Een andere ambitie is dat 1844 
Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht. De laatste ambitie is het stimuleren van wa-1845 
terbewust leven door de Nederlandse bevolking. 1846 
 1847 
Provinciaal Bodem-, Water-, en Milieuplan 1848 
De provincie Utrecht stelt kaders en ontwikkelt beleid voor schoon, mooi, veilig en voldoende water in 1849 
Utrecht. Dit is vastgelegd in het Bodem- Water- en Milieuplan. De meeste maatregelen om de waterkwaliteit 1850 
te verbeteren zijn gebaseerd op de KRW. De provincie Utrecht richt zich op het behouden en verbeteren 1851 
van een aantrekkelijk woon-, werk, en leefklimaat. Daarbij horen een aantal uitgangspunten. Ten eerste 1852 
bestaat het streven naar een robuust bodem- en watersysteem. Het tweede uitgangspunt is het werken aan 1853 
bodem-, water- en milieukwaliteiten die passend zijn voor de functie van een gebied. Daarnaast bestaat de 1854 
ambitie om te werken aan een duurzaam gebruik van de fysieke leefomgeving. Tot slot, is een verbetering 1855 
van een gezonde leefomgeving, die een positieve bijdrage levert aan de economische en maatschappelijke 1856 
ontwikkelingen in de regio, wenselijk. 1857 
 1858 
Waterkoers 2016–2021 1859 
Het hoogheemraadschap heeft haar ambities en lange termijnvisie vastgelegd in het waterbeheerplan Wa-1860 
terkoers 2016–2021 (http://www.waterschaponline.nl/hdsr/). De Waterkoers is een koersdocument om te 1861 
sturen op hoofdlijnen met als overkoepelend doel samen werken aan een veilige, gezonde en prettige leef-1862 
omgeving. In de Waterkoers wordt op een niet-planmatige manier over het waterschapswerk gesproken. 1863 
Waterschapswerk is hierbij breder dan enkel beheer van water.  1864 
 1865 
Water is een belangrijke pijler van een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Vanuit die achtergrond 1866 
werkt het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden samen met de ruimtelijke ordening aan bescherming 1867 
tegen overstromingen, een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. 1868 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt het principe van klimaatbestendige leefomgeving (Deltabeslissing 1869 
Ruimtelijke Adaptatie, www.ruimtelijkeadaptatie.nl).  1870 
 1871 
Het klimaat verandert: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere 1872 
buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we, ook volgens het KNMI, in de toekomst in Nederland 1873 
rekening mee houden. De verwachting van het KNMI is dat het klimaat in Nederland in 2050 ongeveer 1874 
overeen zal komen met het huidige klimaat in Zuid-Frankrijk. Maar ook nu al is de klimaatverandering merk-1875 
baar.  1876 
 1877 
Extreme neerslag, droogte en hitte kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dit geeft aanleiding om 1878 
aanpassing van de inrichting van de bebouwde omgeving aan het veranderende klimaat te agenderen en 1879 
aan te werken. Dit beleid is vorig jaar vastgelegd in de Deltabeslissing voor Nederland. In de deltabeslissing 1880 
Ruimtelijke Adaptatie heeft het Deltaprogramma voorstellen opgenomen om de ruimtelijke inrichting van 1881 
Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Alle overheden en marktpartijen zijn daar samen 1882 
verantwoordelijk voor. De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel: - de bebouwde omgeving is 1883 
in 2050 nog steeds aantrekkelijk om te leven; - uiterlijk in 2020 zijn ruimtelijke ingrepen klimaatbestendig 1884 
opgebouwd en getoetst.  1885 
 1886 
Klimaatverandering heeft effecten op grote schaal maar ook op de kleine schaal van een stad. Door de 1887 
toenemende hoeveelheid verharding in steden wordt het steeds moeilijker om water makkelijk weg te krij-1888 
gen. Door het grootschalig verharden van tuinen van particulieren neemt de kans op wateroverlast toe 1889 
 1890 

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
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Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021 1891 
In het GRP van Stichtse Vecht wordt rekening gehouden met extreme neerslag als gevolg van klimaatver-1892 
andering, hier wordt in beheer en inrichting rekening mee gehouden om de kans op wateroverlast te beper-1893 
ken. Meer groen (en dus minder verharding) is een belangrijke maatregel hiervoor. Als meer water kan 1894 
infiltreren in de bodem is dat bovendien gunstig tegen droogte-effecten. Stichtse Vecht hanteert de voor-1895 
keurstrits vasthouden-bergen-afvoeren. Vasthouden betekent dat water buiten het watersysteem wordt 1896 
vastgehouden, bijvoorbeeld op daken, regentonnen etc. Bergen is water vasthouden in het watersysteem, 1897 
dus bijvoorbeeld in sloten, infiltreren in het grondwater etc. Bij afvoeren wordt het water via watergangen of 1898 
rioolstelsels afgevoerd naar benedenstroomse gebieden (of de RWZI). Om wateroverlast tegen te gaan zijn 1899 
in het GRP naast de ambitie tot meer groen de volgend eisen gesteld: 1900 
• Bij nieuwbouw wordt de vloerpeilhoogte verhoogd naar 30 cm boven straatniveau, om wateroverlast in 1901 

gebouwen te voorkomen.  1902 
• Bij nieuwbouw moet een waterberging op eigen terrein gerealiseerd worden die 10mm water kan bergen 1903 

per m2 op de riolering aangesloten verhard oppervlak. 1904 
 1905 
De gemeente accepteert enige hinder bij een bui die eens in de 100 jaar voorkomt. Pas bij ‘wateroverlast’ 1906 
neemt de gemeente maatregelen om dit tegen te gaan. Wanneer sprake is van hinder en wanneer van 1907 
overlast wordt bepaald aan de hand van de beslisboom ‘Knelpunten water op straat situaties’ van Winnet. 1908 
 1909 

7.7.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 1910 

In deze paragraaf worden het beoordelingskader en de onderzoeksmethode beschreven. Voor het aspect 1911 
water is beoordeeld wat de mogelijke effecten zijn van de beoogde ontwikkelingen op (grond-)waterkwaliteit 1912 
en oppervlakte- en grondwaterkwantiteit. Omdat het watersysteem nog niet nader is uitgewerkt zal de be-1913 
oordeling hoofdzakelijk kwalitatief zijn. 1914 
 1915 

Tabel 7-22 Beoordelingscriteria water 1916 
Beoordelingscriteria Beoordeling 

Grondwaterkwaliteit Kwalitatief 

Grondwaterkwantiteit Kwalitatief 

Oppervlaktewaterkwaliteit Kwalitatief 

Oppervlaktewaterkwantiteit Kwalitatief 

 1917 
Voor de vertaling van de effectanalyse naar de +/- beoordeling is de volgende schaal gehanteerd:  1918 
 1919 
Grondwaterhuishouding  1920 

Tabel 7-23 Effectscores voor het criterium grondwaterkwantiteit 1921 
Codering Omschrijving Grondwaterkwaliteit 

++ Zeer positief effect Zeer positief effect op de grondwaterhuishouding 

+ Positief effect Positief effect op de grondwaterhuishouding 

0 Geen / neutraal effect Neutraal effect op de grondwaterhuishouding  

- Negatief effect Negatief effect op de grondwaterhuishouding 

- - Sterk negatief effect Sterk negatief effect op de grondwaterhuishouding 

 1922 
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Op grond van bestaande gegevens over grondwaterstanden en -stroming wordt met expert judgement be-1923 
oordeeld welke invloed de alternatieven hebben. Daarbij wordt een inschatting gemaakt of er invloed is op 1924 
de grondwaterstanden en grondwaterstroming. Een daling van de grondwaterstand kan mogelijk resulteren 1925 
in verzakkingen. Een te hoge grondwaterstand kan ervoor zorgen dat de ontwateringsnormen niet meer 1926 
worden gehaald. 1927 
 1928 
Grondwaterkwaliteit 1929 

Tabel 7-24 Effectscores voor het criterium grondwaterkwaltiteit 1930 
Codering Omschrijving Grondwaterkwalititeit 

++ Zeer positief effect Zeer positief effect op de grondwaterkwaliteit 

+ Positief effect Positief effect op de grondwaterkwaliteit 

0 Geen / neutraal effect Neutraal effect op de grondwaterkwaliteit 

- Negatief effect Negatief effect op de grondwaterkwaliteit 

- - Sterk negatief effect Sterk negatief effect op de grondwaterkwaliteit     

 1931 
Door uitloging van bouwmaterialen, een calamiteit en bedrijfswerkzaamheden kunnen verontreinigingen in 1932 
de bodem en het grondwater terecht komen. Met behulp van expert judgement is kwalitatief bepaald hoe 1933 
de hiervoor genoemde bronnen de grondwaterkwaliteit beïnvloeden. 1934 
 1935 
Oppervlaktewaterkwantiteit 1936 

Tabel 7-25 Effectscores voor het criterium oppervlaktewaterkwaliteit 1937 
Codering Omschrijving Oppervlaktewaterkwantiteit 

++ Zeer positief effect Zeer positiefeffect ten opzichte op het bergend ver-
mogen van het watersysteem 

+ Positief effect Positief effect ten opzichte op het bergend vermogen 
van het watersysteem 

0 Geen / neutraal effect Neutraal effect ten opzichte op het bergend ver-
mogen van het watersysteem 

- Negatief effect Negatief effect  ten opzichte op het bergend ver-
mogen van het watersysteem 

- - Sterk negatief effect Sterk negatief effect ten opzichte op het bergend ver-
mogen van het watersysteem 

 1938 
Op ‘verhard oppervlak’ (daken, bestrating en overige terreinverhardingen zoals grote kunstwerken) kan he-1939 
melwater niet vrij in de bodem infiltreren, maar wordt versneld afgevoerd naar de aangrenzende watergan-1940 
gen of de riolering. Een toename van verhard oppervlak leidt tot een verminderde grondwateraanvulling en 1941 
een grotere belasting van riolering, en/of het oppervlaktewaterstelsel en moet worden gecompenseerd door 1942 
het graven van extra waterberging. Effecten worden kwalitatief beoordeeld aan de hand van de toename 1943 
van het verhard oppervlak en de daarmee samenhangende ruimtevraag ten behoeve van de watercompen-1944 
satie 1945 
 1946 
Oppervlaktewaterkwaliteit 1947 

Tabel 7-26 Effectscores voor het criterium oppervlaktewaterkwantiteit 1948 

Codering Omschrijving Oppervlaktewaterkwantiteit 
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 1949 
Verandering van de oppervlaktewaterkwaliteit kan aan de orde zijn wanneer er tijdelijk of permanent sprake 1950 
is van verontreinigd afstromend hemelwater op het oppervlaktewater of als gevolg van overstorten vanuit 1951 
de riolering. Eventuele effecten kunnen zich voordoen in de aangrenzende primaire en tertiaire watergan-1952 
gen. Bij de effectbeschrijving worden eventuele effecten kwalitatief beschreven. 1953 
 1954 

7.7.3 Referentiesituatie 1955 

Deze paragraaf beschrijft de huidige situatie en het huidige gebruik van Planetenbaan en Het Kwadrant, en 1956 
de autonome ontwikkelingen tot 2030. Tezamen vormt dit de ‘Referentiesituatie’ waarmee in het MER de 1957 
milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling zal worden vergeleken.  1958 
 1959 
Huidige waterhuishouding plangebied 1960 
Deelgebieden Planetenbaan noord, midden en zuid 1961 
Van noord (Verbindingsweg) naar zuid (Zuilense Ring) wordt het gebied gekenmerkt door een geleidelijke 1962 
overgang van aanvankelijk automobielbedrijven (autoboulevard), via een gemengde zone naar uiteindelijk 1963 
een grootschalige kantoorlocatie. Een restaurant en een verkooppunt voor motorbrandstoffen completeren 1964 
het geheel. Met deze functionele invulling kent het gebied nog weinig open gronden. Inzijging van neerslag 1965 
is enkel mogelijk in de bermzone langs de Ruimteweg en de Zuilense Ring. De afwatering van het gebied 1966 
vindt plaats via de primaire watergang aan de Maarssenbroeksedijk die via de Kometenweg in directe ver-1967 
binding staat met het afwateringsstelsel van de aangrenzende woonwijk Bloemstede. 1968 
 1969 
Deelgebied het Kwadrant  1970 
Het deelgebied bevat een grootschalig kantoorgebouw dat met bijbehorende verharding ruim 50% van het 1971 
totale gebied beslaat. Het kantorencomplex wordt omgeven door een tertiaire watergang die langs de Zui-1972 
lense Ring in verbinding staat met de primaire watergang aan de Maarssenbroeksedijk. 1973 
 1974 
Grondwater 1975 
De regionale stromingsrichting van het grondwater in het 1e watervoerende pakket is Noordwest gericht 1976 
(polder Mijdrecht). De stromingsrichting van het freatisch grondwater is niet bepaald, maar wordt veelal 1977 
beinvloedt door de aanwezigheid van onder andere nabij gelegen oppervlaktewateren (Amsterdam-Rijnka-1978 
naal en Haarrijnse plas), cunet van wegen en kabels en leidingen in de grond.  1979 
  1980 
Het plangebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Het dichtstbijzijnde grondwaterbe-1981 
schermingsgebied (grens 100-jaarsaandachtgebied) is gelegen ten noordoosten van het Amsterdam-Rijn-1982 
kanaal en betreft het drinkwaterwingebied Bethunepolder. 1983 
 1984 
De grondwaterkwaliteit kan negatief worden beïnvloed als hemelwater in contact komt met vervuilende stof-1985 
fen en vervolgens infiltreert in de bodem of door een calamiteit als gevolg van bedrijfswerkzaamheden. Het 1986 

++ Zeer positief effect Zeer positief effect op de waterkwaliteit van het ont-
vangende watersysteem 

+ Positief effect Positief effect op de waterkwaliteit van het ontvan-
gende watersysteem 

0 Geen / neutraal effect Neutraal effect op de waterkwaliteit van het ontvan-
gende watersysteem 

- Negatief effect Negatief effect op de waterkwaliteit van het ontvan-
gende watersysteem 

- - Sterk negatief effect Sterk negatief effect op de waterkwaliteit van het ont-
vangende watersysteem 
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plangebied is hoofdzakelijk in gebruik voor kantoren. Een deel van de kantoren zijn reeds gerenoveerd en 1987 
geschikt als woning. Grondwaterverontreiniging kan optreden als oude uitlogende bouwmaterialen zijn ge-1988 
bruikt zoals zinken goten. Het is niet bekend of bij de bouw van de huidige gebouwen uitlogende materialen 1989 
zijn gebruikt.  1990 
 1991 
Naast kantoren woningen zijn er diverse bedrijven aanwezig waaronder een meubelwinkel en meerdere  1992 
autobedrijven. In het plangebied zijn daarnaast twee bovengrondse opslagtanks aanwezig. Veruit het groot-1993 
ste risico op grondwaterverontreiniging ontstaat bij de bedrijven. Binnen dit plangebied zijn diverse autobe-1994 
drijven aanwezig waaronder twee garagebedrijven. De huidige milieuwetgeving voorkomt het lozen van 1995 
stoffen in het grondwater. Echter kan altijd als gevolg van een calamiteit het grondwater vervuild raken. 1996 
Voor zover bekend hebben binnen het plangebied in het verleden geen voor bodem en grondwaterveront-1997 
reiniging verdachte activiteiten plaatsgevonden. 1998 
  1999 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) in het gebied ligt voor het grootste gedeelte tussen de 60-2000 
70 cm. In het noordelijkste gedeelte van het plangebied ligt de GHG tussen de 90 – 100 cm. Het plangebied 2001 
is in de huidige situatie grotendeels bebouwd. Ten behoeve van deze bouw is het plangebied geschikt 2002 
gemaakt voor bebouwing en wordt aangenomen dat het gebied in de huidige situatie voldoet aan de ont-2003 
wateringsnormen.  2004 
 2005 
Oppervlaktewater 2006 
Het gebied valt binnen het peilgebied van Maarssenbroek, zowel MBL_003 en MBL_001. In MBL_003 2007 
wordt een vast peil van NAP -1,65 gehanteerd. MBL_001 (hierin is de primaire watergang gelegen) heeft 2008 
een zomerpeil van -1,00m NAP en winterpeil van -1,1m NAP 2009 
 2010 

  2011 
Figuur 7-10 Watersysteem plangebied (legger HDSR) 2012 
 2013 
Riolering 2014 
In het plangebied ligt een gescheiden rioolstelsel. Het vuilwater wordt afgevoerd naar de RWZI van de 2015 
gemeente Utrecht. De hemelwateriolering loost deels op de in het plangebied aanwezige tertiaire watergan-2016 
gen en deels rechtstreeks op de primaire watergang. De afwatering van het verhard oppervlak vindt plaats 2017 
via inzameling op de hemelwateriolering en deels via rechtstreekse afwatering op het oppervlaktewater. 2018 
 2019 
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 2020 
Figuur 7-11 Hemelwater- en vuilwaterriolering (rioleringsbestand gemeente Stichtse Vecht) 2021 
 2022 
Autonome ontwikkelingen 2023 
De waterhuishoudkundige situatie zal als gevolg van de autonome ontwikkeling niet noemenswaardig wij-2024 
zigen. Als gevolg van de omzetting van kantoorgebouwen naar woningen zal de vuilwaterstroom vanuit het 2025 
plangebied toenemen. Wijzigingen aan het watersysteem worden naar verwachting alleen gedaan op basis 2026 
van deze planontwikkeling. Voor de effectbeoordeling wordt de referentiesituatie gelijkgesteld aan de hui-2027 
dige situatie. 2028 
 2029 

7.7.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 2030 

Grondwaterkwaliteit 2031 
Bij nieuwbouw worden niet uitlogende materialen gebruikt. Eventuele opslagtanks worden verwijderd en de 2032 
bedrijven die mogelijk een risico vormen voor het vervuilen van het grondwater worden op een andere 2033 
locatie gehuisvest. Hiermee neemt het risico op grondwaterverontreiniging af. Het effect, en dan met name 2034 
het lagere risico op grondwaterverontreiniging als gevolg van het plan, wordt als positief beoordeeld ten 2035 
opzichte van de referentiesituatie (+). 2036 
 2037 
Grondwaterkwantiteit 2038 
De geplande ontwikkelingen zullen naar verwachting geen negatieve invloeden hebben op de grondwater-2039 
standen omdat het project geen permanente grondwateronttrekkingen dan wel -lozingen nodig maakt. Om-2040 
dat het gebied ook nu al voldoet aan ontwateringsnormen is ophoging van het maaiveld of actief verlagen 2041 
van de grondwaterstand (drainage) niet aan de orde.  2042 
 2043 
De grondwaterstand wordt dus niet actief verlaagd waardoor er ook geen extra zettingsgevaar bestaat. De 2044 
watergangen zorgen aan de ene kant voor voldoende ontwatering maar ook voor het behoud van de huidige 2045 
grondwaterstand. 2046 
 2047 
In de aanlegfase wordt mogelijk wel grondwater onttrokken ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. Zo 2048 
kan het nodig zijn dat voor het aanleggen van ondergrondse parkeergarages de grondwaterstand tijdelijk 2049 
verlaagd wordt. De effecten in de directe omgeving van deze grondwateronttrekking kunnen worden gemi-2050 
tigeerd door technieken zoals herinfiltratie. Hierdoor wordt het verlagende effect van de onttrekking teniet-2051 
gedaan. Ook kan worden gewerkt met onderwaterbeton waardoor bemaling tijdens de 2052 
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bouwwerkzaamheden wordt geminimaliseerd. Ten tijde van het opstellen van het MER is nog niet duidelijk 2053 
of bemaling nodig is en welke techniek dan wordt toegepast. 2054 
 2055 
Afhankelijk van de uiteindelijke keuze hoe om te gaan met het vrijkomende hemelwater kan de grondwater-2056 
aanvulling wel enigszins wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Opties hiervoor zijn meer groen in 2057 
het plangebied, meer onverhard terrein of half verharding en infiltratievoorzieningen. Hierdoor kan plaatselijk 2058 
meer grondwater infiltreren. Tijdens neerslagperioden kan de grondwaterstand hier plaatselijk stijgen 2059 
waarna deze in droge periodes weer uitzakt. Het grondwaterpeil wordt hoofdzakelijk gereguleerd door het 2060 
peil in de aangrenzende watergangen. 2061 
 2062 
De ontwikkeling heeft geen noemenswaardige effecten op de grondwaterkwantiteit en wordt derhalve als 2063 
neutraal beoordeeld (0). 2064 
 2065 
Oppervlaktewaterkwantiteit 2066 
Om minimaal aan het stand-still principe te voldoen moet het ontwerp rekening houden met afstromend 2067 
water van verhard oppervlak. Het areaal bestaand oppervlaktewater mag conform de Keur van het water-2068 
schap HDSR niet afnemen omdat dit leidt tot een afname van de waterberging. Dempingen moeten 1:1 2069 
worden gecompenseerd met nieuw oppervlaktewater. Als het verhard oppervlak toeneemt moet dit worden 2070 
gecompenseerd met waterberging. 2071 
 2072 
In het Stedenbouwkundig kader van randvoorwaarden voor het plan is een groen-blauw casco opgenomen 2073 
en de eis dat minimaal 50% van het onbebouwde oppervlak van de bouwpercelen groen moet worden 2074 
ingericht. Daarmee zal het oppervlak verharding zeker afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Als er 2075 
daarnaast geen aanpassingen (verkleiningen) aan het watersysteem (oppervlaktewater) worden doorge-2076 
voerd neemt de druk op het watersysteem af. Daarnaast eist de gemeente dat bij nieuwe ontwikkelingen 2077 
dat de eerste 10 mm hemelwater op eigen terrein wordt verwerkt en niet wordt afgevoerd op het omliggende 2078 
watersysteem. Ook dat vermindert de druk op het watersysteem. 2079 
 2080 
Omdat het een relatief groot plangebied is voor veel nieuwe woningen biedt de ontwikkeling voorts ook 2081 
kansen voor het ontwerp van een robuust en duurzaam watersysteem. Hierbij gaat men ervan uit het he-2082 
melwater zoveel mogelijk vast te houden en te bergen/infiltreren op eigen terrein. Naast deze aanvullende 2083 
berging op particuliere percelen ontstaan er ook kansen voor de aanleg van extra waterberging in de open-2084 
bare ruimte. Hiermee neemt de druk op het watersysteem nog meer af. In hoeverre binnen dit plangebied 2085 
invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem hangt af van de ambities van 2086 
de gemeente en ontwikkelaars. 2087 
 2088 
Om bovenstaande redenen wordt het effect van het plan op het aspect oppervlaktewaterkwantiteit positief 2089 
beoordeeld (+). 2090 
 2091 
Oppervlaktewaterkwaliteit 2092 
Om minimaal aan het stand-still principe te voldoen en om de waterkwaliteit te verbeteren, moet rekening 2093 
worden gehouden met het afstromend water van verhard oppervlak. Bermpassages of andere zuiverende 2094 
voorzieningen kunnen hemelwater opvangen zodat het afstromend water niet direct in het oppervlaktewater 2095 
terecht komt. Dit draagt bij aan het behoud van een goede waterkwaliteit 2096 
 2097 
Door de planontwikkeling zal minder hemelwater tot afstroming komen omdat bij nieuwbouw de eerste 2098 
10 mm wordt afgekoppeld. Daarnaast biedt de ontwikkeling kansen om het hemelwater lokaal te infiltreren 2099 
of middels een bermpassage of andere zuiverende voorziening te zuiveren voordat het afstroomt naar het 2100 
watersysteem. Het plan scoort daarom positief ten opzichte van de referentiesituatie (+). 2101 
 2102 
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7.7.5 Beoordeling maatregelen  2103 

De effectbeoordeling laat zien dat er geen negatieve effecten op het thema water te verwachten zijn als 2104 
gevolg van het plan. Randvoorwaardelijk is daarvoor dat het verhard oppervlak niet toeneemt en bestaand 2105 
oppervlaktewater niet afneemt. Afhankelijk van de bouw van ondergrondse parkeervoorzieningen moeten 2106 
tijdelijke grondwaterbemalingen voor bouwwerkzaamheden wel worden gemitigeerd met daarvoor beschik-2107 
bare technieken (herinfiltratie of onderwaterbeton).  2108 
 2109 
Minstens zo belangrijk voor het aspect water zijn maatregelen om het gebied te verbeteren. Voor die opgave 2110 
bestaan goede mogelijkheden die in de detailuitwerking van het plan geïntegreerd moeten worden, in af-2111 
stemming met het waterschap. De mogelijkheden betreffen: 2112 
• De herontwikkeling van het gebied biedt de mogelijkheid om op een meer duurzame manier om te gaan 2113 

met het verwerken van hemelwater. Kansen liggen met name op het vlak van afkoppelen, infiltreren en 2114 
vertraagd afvoeren.  2115 

• Door de verwerking van hemelwater ruimtelijk in te bedden in het ontwerp door bijvoorbeeld het aan-2116 
brengen van extra waterberging of wadi’s kan dit een positieve bijdrage leveren aan de beleving van 2117 
het plangebied. Sowieso moeten bij de nieuwbouw voorzieningen worden geïntegreerd om aan de ge-2118 
meentelijke eis te voldoen om de eerste 10 mm neerslag op eigen terrein te verwerken.  2119 

• Mogelijkheden voor hergebruik van hemelwater. Indien hemelwater centraal wordt geborgen, eventueel 2120 
in ondergrondse buffertanks kan dit worden hergebruikt voor beregening. 2121 

• Indien er in de directe omgeving van het plangebied problemen zijn met de afvoer van hemelwater 2122 
(wateroverlast) biedt deze ontwikkeling mogelijkheden om een oplossing voor deze problemen te inte-2123 
greren in het ontwerp. 2124 

• Ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater van vervuilende oppervlaktes dienen te worden voorko-2125 
men. Door de herontwikkeling ontstaat de kans om voor deze gebieden (indien aanwezig) een apart 2126 
hemelwaterafvoersysteem te ontwikkelen in combinatie met voorzuivering (bermpassages) om de wa-2127 
terkwaliteit te verbeteren. 2128 

 2129 

7.7.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 2130 

De effectscores van het thema water zijn in onderstaande tabel weergegeven.  2131 

Tabel 7-27 Overzicht effectbeoordeling water 2132 
Criteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Grondwaterkwaliteit 0 + 

Grondwaterkwantiteit 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 + 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 + 

 2133 
Op dit moment is het plan nog niet volledig in detail uitgewerkt. Wel is duidelijk dat het plan zal zorgen 2134 
voor een afname in verharding. Waterbergingscompensatie is daarom niet noodzakelijk en een positief 2135 
effect op de klimaatrobuustheid van het gebied mag verwacht worden. De uitwerking van het plan biedt 2136 
nog veel kansen om het plan nog klimaatadaptiever in te richten. Dit is ook de wens van het waterschap 2137 
en de gemeente (motie “Klimaatadaptatie op Stedenbouwkundig kader”).  2138 
 2139 
Door het toepassen van zuiverende voorzieningen zoals bermpassages alvorens het hemelwater richting 2140 
het oppervlaktewater afstroomt scoort het plan positief voor de waterkwaliteit. 2141 
  2142 
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Er worden geen effecten verwacht op de grondwaterstanden. Omdat het potentieel licht verontreinigd ver-2143 
hard oppervlak afneemt, er bij nieuwbouw geen uitlogende materialen worden gebruikt en bij de afstro-2144 
ming gebruik wordt gemaakt van zuivering in de toplaag worden scoort de ontwikkeling positief op de 2145 
grondwaterkwaliteit. 2146 
  2147 
Bij de nadere uitwerking van het plangebied wordt geadviseerd de volgende vervolgonderzoeken uit te 2148 
voeren: 2149 
• Bepalen invloed ontwikkeling op beschikbare capaciteit vuilwaterstelsel (niet onderzocht in het kader 2150 

van deze m.e.r.); 2151 
• Nadere uitwerking infiltratie- en bergingsvoorzieningen in openbaar gebied; 2152 
• Mogelijkheden onderzoeken om extra aanleg oppervlaktewater aan te leggen om het plan nog kli-2153 

maatrobuuster te maken. 2154 
• Na uitwerking van het plangebied een klimaatstresstest uit te voeren om te toetsen hoe het systeem 2155 

reageert bij een bui van 70 mm in 1 uur (klimaatbui). 2156 
  2157 
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7.8 Natuur 2158 

De beoordeling ten aanzien van Natuur vindt plaats aan de hand van de criteria Natura 2000, Natuurnetwerk 2159 
Nederland, beschermde soorten en gemeentelijke groenstructuur. De effecten die het voorkeursalternatief 2160 
kan veroorzaken zijn verstoring door geluid, licht en menselijke activiteit en door een toename van stikstof-2161 
depositie. Andere effecten als verontreiniging, ruimtebeslag, verdroging en optische verstoring worden niet 2162 
veroorzaakt door de voorgenomen ontwikkeling en zijn daarmee niet aan de orde. 2163 
 2164 

7.8.1 Uitgangspunten 2165 

Kader van relevant beleid, wet- en regelgeving 2166 
In onderstaande tabel is het relevante beleid, wet- en regelgeving voor het aspect Natuur weergeven, met 2167 
daarbij de relevantie voor dit MER. 2168 
 2169 

Tabel 7-28 Relevant beleid, en wet- en regelgeving voor het aspect natuur 2170 
Naam beleid/ wet/ regelgeving Beknopte inhoud + relevantie voor MER 
Nationale regelgeving 

Wet natuurbescherming – Natura 2000 De wet heeft tot doel om een samenhangend Natura 2000-netwerk te realiseren om 
de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa te stoppen. Hiervoor zijn Natura 
2000-gebieden aangewezen met daarbij specifieke instandhoudingsdoelstellingen. 
Het plangebied ligt op circa 3 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Ooste-
lijke Vechtplassen. Onderzocht wordt of het plan de natuurlijke kenmerken van het 
gebied aantast en of met maatregelen de uitvoerbaarheid van het plan geborgd kan 
worden. Eerst wordt dit onderzocht in een zogeheten voortoets. Als significant nega-
tieve effecten daarin niet zijn uit te sluiten moet een passende beoordeling uitgevoerd 
worden. 

Wet natuurbescherming – soorten  De wet beschermt verschillende in het wild levende planten- en diersoorten. Er zijn 
verschillende beschermingscategorieën. In het plangebied komen beschermde soor-
ten voor en in het MER wordt onderzocht of het functionele leefgebied van de ver-
schillende soorten aangetast wordt en of daarmee de duurzame instandhouding van 
de soort in het geding komt. Zo nodig worden mitigerende of compenserende maatre-
gelen voorgesteld. 

Provinciale/ regionale regelgeving 

Natuurnetwerk Nederland Het beleid omtrent het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd in de Omge-
vingsvisie en -verordening van de Provincie Utrecht. De doelstelling is om een sa-
menhangend natuurnetwerk te realiseren om zo bij te dragen aan het tegengaan van 
de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. Het plangebied ligt op circa 1,5 
kilometer van het dichtstbijzijnde NNN-gebied en voorziet daarmee niet tot bestem-
mingswijzigingen binnen het NNN. Gezien de aard van de ingreep en de afstand tot 
het plangebied zijn negatieve effecten op het Natuurnetwerk Nederland op voorhand 
uit te sluiten. Een toetsing aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening is daarmee niet 
nodig. Het Natuurnetwerk Nederland wordt daarom in de verdere beoordeling niet 
meegenomen. 

Gemeentelijke regelgeving 

Groen Structuur Plan, gemeente Stichtse Vecht Het groenstructuurplan geeft inzicht in de beeld- en kwaliteitsbepalende groenvoor-
zieningen en geeft deze schematisch op kaart weer. Aangegeven is welke waarde-
volle groenstructuur in de gemeente Stichtse Vecht aanwezig is waar bij de ontwikke-
ling ruimtelijke plannen zoveel mogelijk rekening mee gehouden moet worden. De 
groenstrook ten zuiden van het plangebied is aangewezen als ecologisch groen. De 
sloten rondom het plangebied zijn aangewezen als natte en droge verbinding. De in-
houd van het Groen Structuur Plan is bindend voor de gemeente Stichtse Vecht. Er 
kan gemotiveerd vanaf geweken worden. 

 2171 
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Het studiegebied wordt bepaald door de reikwijdte van de effecten in relatie tot de bovenstaande relevante 2172 
wet- en regelgeving. Dit verschilt dus per beoordelingscriterium. Voor Natura 2000-gebieden bijvoorbeeld 2173 
wordt het studiegebied bepaald door de reikwijdte van stikstofdepositie tot in de Oostelijke Vechtplassen. 2174 
Dit kan daarmee beschouwd worden als het grootste studiegebied voor natuur.  2175 
 2176 

 2177 

7.8.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 2178 

In deze paragraaf worden het beoordelingskader en de onderzoeksmethode beschreven. Door het hanteren 2179 
van een beoordelingskader worden de huidige situatie en referentiesituatie op gelijke wijze beschreven als 2180 
de effecten van het alternatief, zodat een duidelijke vergelijking en beoordeling plaatsvindt. 2181 
 2182 
Analysemethode, bronnen en benodigde gegevens 2183 
Voor de effectbeoordeling van het voorkeursalternatief is in onderstaande tabel aangegeven welke analyses 2184 
per criterium uitgevoerd worden. Tevens is aangegeven welke gegevens hiervoor nodig zijn en welke bron-2185 
nen gebruikt zijn. 2186 
 2187 

Tabel 7-29 Aanpak per beoordelingscriterium 2188 
Criteria Analysemethode Te gebruiken gegevens (beschikbaar en nog nodig) 
Natura 2000 Bepalen van effect van het plan op de natuurlijke kenmer-

ken van het Natura 2000-gebied: 
• Toename stikstofdepositie, kwantitatief 
• Overige storingsfactoren zijn niet aan de orde, gezien 

de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-ge-
bied. 

• Staat van instandhouding en gevoeligheden in-
standhoudingsdoelstellingen. 

• Aerius-berekeningen 

Beschermde soor-
ten 

Bepalen aantasting/versterking functionele leefgebied van 
beschermde soorten, kwalitatief 

Meest recente verspreidingsgegevens (NDFF). 
Bestaande inventarisatiegegevens: 
• Uitgevoerde quickscan binnen het deelgebied Het 

Kwadrant, 2021 

Uitgangspunten AERIUS-berekeningen 
Om het projecteffect van het plan in beeld te brengen wordt de depositiebijdrage van het wegverkeer 
in de situatie na de realisatie van de ontwikkeling van de Planetenbaan en Het Kwadrant vergeleken 
met de autonome ontwikkeling (referentiesituatie). Voor de beoordeling van de effecten op de stikstof-
depositie is gekeken naar het jaar 2030. 
 
In de AERIUS-berekeningen zijn de wegen van het onderliggend wegennet (OWN) meegenomen 
waar een toe- of afname is van 250 motorvoertuigen per etmaal per rijrichting of meer. Daarnaast zijn 
ook de wegen van het hoofdwegennet (HWN) meegenomen waar een toe- of afname is van 500 mo-
torvoertuigen per etmaal per rijrichting of meer. Wegen waarop een kleinere verkeerstoename plaats-
vindt worden niet in het rekenmodel opgenomen omdat wordt verondersteld dat deze hoeveelheden 
verkeer binnen de onnauwkeurigheid van het verkeersmodel vallen. 
 
Voor de wegkenmerken is uitgegaan van de gegevens uit de NSL Monitoringstool (MT2020, jaar 
2030). De emissies van het wegverkeer zijn gemodelleerd als lijnbron. AERIUS zet deze lijnbron om 
naar puntbronnen en berekent per puntbron de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOx) en 
ammoniak (NH3) op basis van de ingevoerde gegevens (wegkenmerken, intensiteiten en voertuigty-
pen) en de gegevens in de AERIUS-database (emissiefactoren).  
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Gemeentelijke 
groenstructuur 

Bepalen mate van inpassing gemeentelijke groenstruc-
tuur, kwalitatief 

• Groen Structuur Plan (Gemeente Stichtse Vecht, 
2017). 

 2189 
De voorgenomen activiteit heeft mogelijk negatieve gevolgen op de beschermde natuurwaarden in en om 2190 
het plangebied, onderverdeeld naar Natura 2000-gebieden, wettelijk beschermde soorten, Natuurnetwerk 2191 
Nederland en het Groen Structuur Plan van de gemeente Stichtse Vecht. Bij de beoordeling van deze cri-2192 
teria wordt bijvoorbeeld gekeken naar effecten op ruimtebeslag (verlies van leef-, broed- of foerageerge-2193 
bied), stikstofdepositie, verstoring door geluid en licht, en effecten op ecologische relaties (barrièrewerking). 2194 
Ook wordt in beeld gebracht welke kansen het voornemen biedt voor versterking van de natuur in en om 2195 
het plangebied. Hierna volgt een korte beschrijving van de beoordeling van de verschillende te toetsen 2196 
criteria. Bij de beoordeling van de verschillende te toetsen criteria wordt naar zowel permanente als tijdelijke 2197 
effecten gekeken. Vanwege de afstand van 1,5 kilometer tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is er op 2198 
voorhand geen strijdigheid met de Provinciale Ruimtelijke verordening. Het NNN is daarom niet meegeno-2199 
men als beoordelingscriterium. 2200 
 2201 
Natura 2000-gebieden (H2 Wet natuurbescherming) 2202 
Voor dit beoordelingscriterium zijn scores toegekend op basis van de gevolgen die de ontwikkelingen heb-2203 
ben voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het effectonderzoek voor dit MER 2204 
kan gezien worden als voortoets waarin de vraag is of significant negatieve effecten op de instandhoudings-2205 
doelen van Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten.  2206 
 2207 
Beschermde soorten (H3 Wet natuurbescherming)  2208 
De scores voor dit beoordelingscriterium zijn toegekend op basis van de invloed van het voorkeursalternatief 2209 
op beschermde soorten en hun leefgebieden. Er is aan de hand van bureauonderzoek in beeld gebracht 2210 
welke beschermde soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Het voornemen kan leiden tot het verwij-2211 
deren van beplanting. Op basis van deze informatie is verkend in welke mate met het plan leefgebieden 2212 
van soorten worden aangetast (en daarmee wettelijke verbodsbepalingen worden overtreden), en in hoe-2213 
verre deze effecten kunnen worden voorkomen of beperkt. Anderzijds kan de landschappelijke inpassing 2214 
van het plan leiden tot het creëren van nieuw leefgebied voor beschermde soorten. 2215 
 2216 
Gemeentelijke groenstructuur 2217 
In het zuiden van het plangebied en daaraan aansluitend ligt een gebied dat onderdeel is van het Groen 2218 
Structuur Plan van de gemeente Stichtse Vecht. Een zeer positieve score wordt toegekend aan een plan 2219 
dat in belangrijke mate bijdraagt aan het versterken van deze groenelementen. Een plan dat op dit criterium 2220 
zeer negatief scoort heeft belangrijke negatieve effecten op de groenstructuur.  2221 
 2222 

Tabel 7-30 Beoordelingscriteria natuur 2223 
Beoordelingscriteria Beoordeling 

Natura 2000-gebieden Kwantitatief 

Beschermde soorten Kwantitatief 

Gemeentelijke groenstructuur Kwalitatief 

 2224 
Voor de vertaling van de effectanalyse naar de +/- beoordeling is de volgende schaal gehanteerd:  2225 

Tabel 7-31 Effectscores voor het criterium Natura 2000-gebieden 2226 
Codering Omschrijving Natura 2000-gebieden 

++ Zeer positief effect Draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 

+ Positief effect Draagt bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 
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0 Geen / neutraal effect Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief effect Bemoeilijkt het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in beperkte mate (ne-
gatief effect) 

- - Sterk negatief effect Bemoeilijkt het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in belangrijke mate 
(significant negatief effect) 

 2227 

Tabel 7-32 Effectscores voor het criterium beschermde soorten 2228 
Codering Omschrijving Beschermde soorten 

++ Zeer positief effect Draagt in belangrijke mate bij aan het vergroten of verbeteren van leefgebied 

+ Positief effect Draagt bij aan het vergroten of verbeteren van leefgebied 

0 Geen / neutraal effect Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief effect Heeft tot gevolg dat leefgebieden worden aangetast of (tijdelijk) verdwijnen 

- - Sterk negatief effect Heeft tot gevolg dat leefgebieden in ernstige mate worden aangetast of op grote 
schaal verdwijnen (duurzame instandhouding is in het geding) 

 2229 

Tabel 7-33 Effectscores voor het criterium Gemeentelijke groenstructuur 2230 
Codering Omschrijving Natura 2000-gebieden 

++ Zeer positief effect Draagt in belangrijke mate bij aan het versterken van de groenstructuur 

+ Positief effect Draagt bij aan het versterken van de wezenlijke kenmerken en waarden 

0 Geen / neutraal effect Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief effect Heeft beperkte negatieve effecten op de groenstructuur 

- - Sterk negatief effect Heeft belangrijke negatieve effecten op de groenstructuur 

 2231 
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7.8.3 Referentiesituatie 2232 

Natura 2000 2233 
Het plangebied ligt op bijna 3 kilometer van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Overige Na-2234 
tura 2000-gebieden liggen op meer dan 12 kilometer afstand. 2235 
 2236 

 2237 
Figuur 7-12 Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (groen)13 2238 
 2239 
De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht en de oostrand 2240 
van Utrechtse heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning ontstane meren en plassen, meest 2241 
met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept door zandwinning. De combinatie van rivierinvloe-2242 
den en invloeden van het watersysteem van de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van 2243 
moeras en moerasvegetaties doen ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderschei-2244 
den: van noord naar zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap 2245 
(grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel (in 2246 
petgaten en trilvenen). Belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, purperrei-2247 
ger) en zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, 2248 
grote karekiet). Ook van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels (porse-2249 
leinhoen, zwarte stern, ijsvogel). 2250 
 2251 
Tabel 7-34 Instandhoudingsdoelen Oostelijke Vechtplassen 2252 

 
13 https://geocontent.rvo.nl/Natura2000/Overzichtskaart/index.html?provincie=1 

Instandhoudingsdoelstelling Oppervlakte Kwaliteit Populatie 
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 2253 

Habitattypen > >  

H3140 Kranswierwateren > >  

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden = >  

H6410 Blauwgraslanden > >  

H7210 Galigaanmoerassen = =  

H91D0 Hoogveenbossen = =  

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) = =  

H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) > >  

H4010B Vochtige heide (laagveengebied) = =  

H7140A Overgangs- en trilvenen > >  

Habitatrichtlijnsoorten  

H1016 Zegge korfslak = = = 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel > > > 

H1082 Gestreepte waterroofkever > > > 

H1134 Bittervoorn = = = 

H1145 Grote modderkruiper = = = 

H1149 Kleine modderkruiper = = = 

H1163 Rivierdonderpad = = = 

H1318 Meervleermuis = = = 

H1340 Noordse woelmuis > > > 

H1903 Groenknolorchis = = = 

H4056 Platte schijfhoorn = = = 

Broedvogels    

A021 Roerdomp > > 5 

A022 Woudaap > > 10 

A029 Purperreiger = = 50 

A119 Porseleinhoen = = 8 

A197 Zwarte stern > > 110 

A229 IJsvogel = = 10 

A292 Snor = = 150 

A295 Rietzanger = = 880 

A298 Grote karekiet = = 50 

Niet-broedvogels  

A017 Aalscholver = = behoud 

A041 Kolgans = = 920 

A043 Grauwe gans = = 1200 

A050 Smient = = 2800 

A051 Krakeend = = 40 

A056 Slobeend = = 80 

A059 Tafeleend = = 120 

A068 Nonnetje = = 20 
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 2254 
Figuur 7-13 Overzicht gevoeligheid instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen voor de verschillende in-2255 
vloeden 2256 
 2257 
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De Oostelijke Vechtplassen is een heel divers Natura 2000-gebied met een groot aantal verschillende in-2258 
standhoudingsdoelen (habitattypen, -soorten, broedvogels en niet-broedvogels). Dit maakt ook dat dit ge-2259 
bied gevoelig is voor een groot aantal invloeden (zie Error! Reference source not found.). De Oostelijke 2260 
Vechtplassen zijn echter (extreem) gevoelig voor een toename van stikstofdepositie en op dit moment wor-2261 
den de kritische depositiewaarden van het gebied al overschreden14. 2262 
 2263 
Soortbescherming 2264 
In maart 2021 is door Royal HaskoningDHV een quickscan uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde 2265 
soorten binnen het plangebied. Tevens is in 2019 een quickscan uitgevoerd voor het deelgebied Kwadrant 2266 
door Viridis. Uit deze onderzoeken blijkt dat binnen en in de directe omgeving van het plangebied het voor-2267 
komen van beschermde soorten is uitgesloten voor: 2268 
• Vaatplanten 2269 
• Vissen 2270 
• Amfibieën 2271 
• Ongewervelden 2272 
 2273 
In onderstaande paragrafen is het (potentiële) voorkomen van beschermde soorten in het plangebied be-2274 
schreven. De beide quickscan zijn opgenomen in bijlage 7. 2275 
 2276 
Vleermuizen 2277 
Eén gebouw binnen het plangebied bevat meerdere open stootvoegen die mogelijk leiden tot een spouw, 2278 
welke geschikt is als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. Het gaat om de panden aan de 2279 
Planetenbaan 15 en 16. In Figuur 7-16 is de locatie van dit gebouw weergegeven, in Figuur 7-17 zijn enkele 2280 
van de open stootvoegen weergegeven. De overige gebouwen zijn daarnaast ook geïnspecteerd op ruimtes 2281 
welke geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. 2282 

 2283 
Figuur 7-14 De gebouwen aan de Planetenbaan 15 en 16 met open stootvoegen, welke mogelijk toegang 2284 
bieden tot geschikte vleermuisverblijfplaatsen (aangegeven in oranje). Het plangebied is weergegeven in 2285 
rood (Luchtfoto: Cyclomedia, 2021) 2286 

 
14 Provincie Noord-Holland, 26-05-2017. PAS-gebiedsanalyse Oostelijke Vechtplassen 



 

     

15 augustus 2022 PLANETENBAAN EN HET KWADRANT BH5097TPRP2102261138 85  

 

  2287 

 2288 
De overige gebouwen binnen het plangebied bevatten geen ruimten welke geschikt zijn als verblijfplaats 2289 
voor vleermuizen. Deze gebouwen bevatten geen open stootvoegen, hebben dilatatievoegen welke zijn 2290 
gevuld met rubber of hebben een goed afgesloten wand van golfplaat.  2291 
 2292 
Daarnaast zijn er mogelijk in de groenstrook in het zuiden van het plangebied bomen aanwezig met holtes 2293 
welke geschikt zijn als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Niet alle bomen konden ten tijde 2294 
van het veldbezoek goed worden geïnspecteerd. Het is niet uitgesloten dat binnen deze groenstrook ver-2295 
blijfplaatsen van vleermuizen voorkomen.  2296 
 2297 
De bomenrij en watergang ten noordoosten van het plangebied, parallel gelegen langs de Maarsenbroekse-2298 
dijk, vormt een lijnvormig element. De bomen en de watergang hebben een potentie als vliegroute voor 2299 
vleermuizen. De bomenrij en watergang zijn weergegeven in Figuur 7-18. In de omgeving van het plange-2300 
bied zijn voldoende alternatieve lijnvormige elementen beschikbaar die kunnen dienen als vliegroute waar-2301 
door de bomenrij en watergang naar alle waarschijnlijkheid niet dient als essentiële vliegroute.  2302 
 2303 

Figuur 7-15 Locaties van de open stootvoegen in het gebouw aan de Planetenbaan 16, welke mogelijk toegang geven tot geschikte 
verblijfplaatsen voor vleermuizen. In gebouw aan de Planetenbaan 15 bevinden de open stootvoegen zich op dezelfde plekken 
(foto: RHDHV, 2021) 
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 2304 
Figuur 7-16 Watergang en bomenrij langs de Maarsenbroeksedijk welke een geschikt lijnvormig element vormt om te 2305 
dienen als vliegroute voor vleermuizen (foto: RHDHV). 2306 
 2307 
Binnen het plangebied zijn daarnaast verschillende windluwe plekken aanwezig die kunnen dienen als foe-2308 
rageergebied voor vleermuizen, voornamelijk langs de groenstrook ten zuiden van het plangebied, naast 2309 
de verschillende hoog opgaande gebouwen en langs de bomenrij gelegen langs de Maarsenbroeksedijk. In 2310 
de omgeving van het plangebied zijn voldoende alternatieve geschikte foerageergebieden aanwezig, de 2311 
mogelijke foerageergebieden binnen het plangebied dienen daarom niet als essentieel foerageergebied.  2312 
 2313 
Uit de eerder uitgevoerde quickscan in 2019 is daarnaast gebleken dat er mogelijk verblijfplaatsen van 2314 
vleermuizen in en rond een van de gebouwen binnen deelgebied Het Kwadrant aanwezig zijn, zie . 2315 
 2316 
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 2317 
Figuur 7-17 Gebouw waarbinnen mogelijk vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn (aangegeven met rood), op basis van de uitge-2318 
voerde quickscan in 2019. 2319 
 2320 

 2321 
Grondgebonden zoogdieren 2322 
Binnen de groenstrook ten zuiden van het plangebied is mogelijk leefgebied aanwezig van kleine marter-2323 
achtigen (wezel, hermelijn en bunzing) en steenmarter. Het voorkomen van vaste rust- en voortplantings-2324 
plaatsen van deze soorten is hier niet uitgesloten. Daarnaast kunnen de eekhoorn, steenmarter en kleine 2325 
marterachtigen sporadisch migrerend voorkomen binnen het plangebied.  2326 
 2327 
Broedvogels 2328 
Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF is gebleken dat binnen en in de omgeving van het plangebied 2329 
waarnemingen bekend zijn van verschillende soorten broedvogels. In de bomen binnen het plangebied 2330 
kunnen bijvoorbeeld houtduif en kauw broeden. Voornamelijk de zuidelijke groenstrook is geschikt als 2331 

Figuur 7-18 Mogelijk geschikte ruimtes voor vleermuizen, zoals aangetoond in de eerder uitgevoerde quickscan, 2019 



 

     

15 augustus 2022 PLANETENBAAN EN HET KWADRANT BH5097TPRP2102261138 88  

 

broedgebied voor broedvogels.  Daarnaast zijn de oevers van de watergang geschikts als broedplaats voor 2332 
onder andere wilde eend en meerkoet. Tijdens het veldbezoek zijn de bomen nauwkeurig geïnspecteerd op 2333 
aanwezigheid van horsten (nesten van roofvogels) en ander jaarrond beschermde nesten. Er zijn echter 2334 
geen nesten van jaarrond beschermde vogels waargenomen. Het voorkomen van jaarrond beschermde 2335 
nesten is uitgesloten.  2336 
 2337 
Uit de eerder uitgevoerde quickscan in 2019, binnen het deelgebied Het Kwadrant, blijkt dat er in het gebouw 2338 
zoals aangegeven in Error! Reference source not found. mogelijk geschikte nestplaatsen van de gier-2339 
zwaluw aanwezig zijn. 2340 
 2341 
Reptielen 2342 
De geraadpleegde verspreidingsgegevens (NDFF) wijzen op het voorkomen van waarnemingen van de 2343 
ringslang in de omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde waarneming is gedaan langs het spoor 2344 
circa 200 meter ten oosten van het plangebied. De groenstrook langs het spoor, de zuidelijke groenstrook 2345 
en de watergang langs de Maarsenbroeksedijk staan in verbinding met elkaar. In het verdere plangebied is 2346 
vanwege bebouwde omgeving geen geschikt leefgebied voor ringslang aanwezig, daarnaast ontbreken ge-2347 
schikte voortplantingsplaatsen (broeihopen) voor ringslangen. Het voorkomen van de ringslang binnen het 2348 
bebouwde deel van het plangebied is uitgesloten. De groenstrook is geschikt leefgebied als leefgebied voor 2349 
de ringslang, het voorkomen van de ringslang binnen deze groenstrook kan dan ook niet worden uitgeslo-2350 
ten. Binnen de oever van de watergang langs de Maarsenbroeksedijk kan verder sporadisch een migrerend 2351 
individu van de ringslang voorkomen.  2352 
 2353 
Samenvatting 2354 
In Tabel 7-43 Mogelijk aanwezige soorten in het plangebied.is weergegeven welke beschermde soorten 2355 
mogelijk voorkomen in het plangebied. Daarnaast is weergegeven welke functie het plangebied mogelijk 2356 
heeft voor deze soorten en tot welke beschermingscategorie ze behoren.  2357 
 2358 

Tabel 7-35 Mogelijk aanwezige soorten in het plangebied. 2359 
Soortgroep Mogelijk voorkomende soorten Mogelijke functie van plangebied Bescherming onder Wnb 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Steenmarter, kleine marterachtigen en eek-
hoorn 

Steenmarter en kleine marterachti-
gen: allesomvattend leefgebied 
binnen de groenstrook ten zuiden 
van het plangebied in groenstrook 
en verder sporadisch migrerende 
individuen.  
Eekhoorn: sporadisch migrerende 
individuen. 

Artikel 3.3 

Vleermuizen Baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, gewone grootoor-
vleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlie-
ger, meervleermuis, rosse vleermuis en wa-
tervleermuis 

Mogelijke verblijfplaatsen van ge-
bouwbewonende soorten binnen 
gebouw aan de Planetenbaan 15 
en 16 en in groenstrook. Daar-
naast foerageergebied en vlieg-
route langs Maarsenbroeksedijk en 
de groenstrook (niet essentieel) 

Artikel 3.5 

Broedvogels o.a. houtduif, koolmees, groene specht, 
zwarte kraai, gaai en roodborst 

Nesten (niet-jaarrond beschermd) Artikel 3.1 

Reptielen  Ringslang Leefgebied binnen de zuidelijke 
groenstrook verder zeer spora-
disch migrerend individu (binnen 
oever van watergang langs Maar-
senbroeksedijk) 

Artikel 3.5  
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 2360 
Gemeentelijke groenstructuur 2361 
De groenstrook ten zuiden van het plangebied is aangewezen als ‘ecologisch groen’ binnen het Groen 2362 
Structuur Plan van de gemeente Stichtse Vechts, zie Figuur 7-21. Deze ligt voor een deel in het plangebied. 2363 
Daarnaast zijn de sloten die de groenstrook en het plangebied begrenzen aangewezen als droge en natte 2364 
verbinding.  2365 
 2366 

 2367 
Figuur 7-19 Ligging plangebied (rode arcering) t.o.v. groenstructuren zoals aangewezen in het Groen Structuur Plan (Gemeente 2368 
Stichtse Vecht, 2017). 2369 
 2370 

7.8.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 2371 

Natura 2000 (Voortoets) 2372 
Over een afstand van 3 kilometer is alleen stikstofdepositie een relevante storingsfactor. Overige effecten 2373 
als verstoring door verschillende factoren zijn over deze afstand uitgesloten. De gebruiksfase van het voor-2374 
keursalternatief is doorgerekend in AERIUS (zie bijlage 8). Hier zijn de maximale mogelijkheden van het 2375 
bestemmingsplan doorgerekend ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie is de feitelijk 2376 
bestaande, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan. Interne saldering met 2377 
het huidig aanwezige gebruik is mogelijk omdat dit onlosmakelijk is verbonden aan het plan. 2378 
 2379 
Beoordeling 2380 
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 2381 
Uit de AERIUS berekening blijkt dat als gevolg van de nieuwe functies in het gebied een toename van 2382 
stikstofdepositie van maximaal 0,08 mol N/ha/jr te verwachten valt in Natura 2000-gebied Oostelijke Vecht-2383 
plassen. Deze toename is vooraf toe te schrijven aan het extra verkeer; de nieuwe gebouwen worden im-2384 
mers gasloos uitgevoerd waardoor er daarvan geen stikstofemissie en -depositie is. Ook worden als gevolg 2385 
van de gebiedsontwikkeling bestaande gebouwen in het plangebied gesloopt die nu nog emissies en depo-2386 
sitie veroorzaken. Als het wegvallen van die huidige emissies (en deposities) wordt verrekend met de eerder 2387 
genoemde toename, blijft er per saldo geen toename van stikstofdepositie meer over. Daarmee zijn signifi-2388 
cant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de Oostelijke Vechtplassen en andere Natura 2389 
2000-gebieden uitgesloten. Er is geen sprake van een negatief effect en daarom als neutraal beoordeeld 2390 
(0).  2391 
 2392 
PM; De beoordeling van de N-dep in de aanlegfase ontbreekt nog en wordt nog aan gewerkt. 2393 
 2394 
Soortbescherming 2395 
De effecten van het voorkeursalternatief zijn hieronder beschreven.  2396 
 2397 
In de gebouwen aan de Planetenbaan 15 en 16 bevinden zich stootvoegen die toegang bieden tot mogelijk 2398 
geschikte verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuissoorten, zoals de gewone dwergvleermuis 2399 
en laatvlieger. Daarnaast bevinden zich binnen het lage gebouw binnen het deelgebied Het Kwadrant mo-2400 
gelijk verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook kunnen verblijfplaatsen niet worden uitgesloten binnen de 2401 
groenstrook ten zuiden van het plangebied. Daarnaast is binnen het plangebied mogelijk een vliegroute en 2402 
foerageergebied (niet essentieel) aanwezig. De bomenrij langs de Maarsenbroeksedijk blijft binnen beide 2403 
alternatieven behouden waardoor geen mogelijke vliegroute verloren gaat. Daarnaast worden de werk-2404 
zaamheden overdag uitgevoerd waardoor geen effecten optreden bij foeragerende of langsvliegende vleer-2405 
muizen. 2406 
 2407 
Binnen het voorkeursalternatief worden de gebouwen aan de Planetenbaan 15 en 16 en het gebouw binnen 2408 
Het Kwadrant gesloopt. Daarnaast worden binnen het voorkeursalternatief bomen gekapt binnen de groen-2409 
strook voor de aanleg van een fietspad. Bij de sloop van de gebouwen en kap van de bomen kunnen meer-2410 
dere verblijfplaatsen van vleermuizen worden vernield of beschadigd en kunnen vleermuizen worden ver-2411 
stoord of gedood. Daarnaast kunnen door verlichting van het fietspad vleermuizen worden verstoord. Dit is 2412 
in een overtreding van de Wnb, artikel 3.5 lid 1,2 en 4. Nader onderzoek naar het voorkomen van verblijf-2413 
plaatsen van vleermuizen binnen de gebouwen aan de Planetenbaan 15 en 16 en Het Kwadrant is nood-2414 
zakelijk om te bepalen of deze daadwerkelijk aanwezig zijn en hoeveel dit er zijn voor welke soorten. Daar-2415 
naast is een nadere inspectie van de te kappen bomen binnen de groenstrook nodig om te bepalen of hier 2416 
geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig zijn. Indien blijkt dat deze aanwezig zijn, en verblijf-2417 
plaatsen worden aangetast, zijn mitigerende of compenserende maatregelen en het aanvragen van een 2418 
ontheffing nodig. Om te voorkomen dat de verlichting van het fietspad leidt tot verbodsbepalingen zijn even-2419 
eens mitigerende maatregelen nodig. De mate van mitigerende en compenserende maatregelen en welke 2420 
verbondsbepalingen overtreden worden is afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek. 2421 
 2422 
Binnen de groenstructuur ten zuiden van het plangebied komen mogelijk vaste rust- en voortplantings-2423 
plaatsen van steenmarter en kleine marterachtigen voor. Voor de aanleg van het fietspad in de groen-2424 
strook moeten bomen worden gekapt, struweel worden verwijderd en grondwerkzaamheden worden uit-2425 
gevoerd. Door deze werkzaamheden kunnen vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter en 2426 
kleine marterachtigen worden beschadigd of vernield en kunnen mogelijk individuen worden gedood. Dit is 2427 
een overtreding van de Wnb, artikel 3.10 lid1a en 1b. Nader onderzoek naar het voorkomen van vaste 2428 
rust- en voortplantingsplaatsen van bovengenoemde soorten is noodzakelijk om te bepalen of deze daad-2429 
werkelijk aanwezig zijn. Indien blijkt dat deze aanwezig zijn, en verblijfplaatsen worden aangetast, zijn 2430 
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mitigerende of compenserende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing nodig. De mate van mi-2431 
tigerende en compenserende maatregelen en welke verbondsbepalingen overtreden worden is afhankelijk 2432 
van de uitkomsten van het nader onderzoek. 2433 
 2434 
Daarnaast komt de eekhoorn mogelijk migrerend voor binnen het plangebied. De eekhoorn is echter zeer 2435 
mobiel en goed in staat om tijdens de uitvoer van de werkzaamheden te vluchten naar rustiger gebied. Het 2436 
overtreden van verbodsbepalingen t.a.v. de eekhoorn is uitgesloten.  2437 
 2438 
Binnen het plangebied kunnen nesten van broedvogels voorkomen. Daarnaast zijn enkele holtes in het 2439 
lage gebouw binnen het deelgebied Het Kwadrant mogelijk geschikt als broedlocatie voor de gierzwaluw. 2440 
Wanneer binnen het plangebied wordt gewerkt kunnen door de kap van bomen op het terrein of werkzaam-2441 
heden nabij nesten, nesten worden vernield en broedvogels worden verstoord. Dit kan eveneens aan de 2442 
orde zijn bij de sloop van het gebouw binnen Het Kwadrant. Dit is in overtreding van de Wnb. Er zijn mitige-2443 
rende maatregelen nodig om een overtreding van de Wnb te voorkomen. Daarnaast is het nodig om een 2444 
soortgericht onderzoek uit te voeren naar gierzwaluwen. Van de aangetroffen holten binnen Het Kwadrant 2445 
is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk gierzwaluwen in kunnen broeden. Indien blijkt dat deze geschikt zijn, 2446 
en nesten worden aangetast, zijn mitigerende of compenserende maatregelen en het aanvragen van een 2447 
ontheffing nodig. 2448 
 2449 
Ten slotte kan de ringslang voorkomen binnen de groenstrook. Door de werkzaamheden voor het aanleg-2450 
gen van het fietspad kan mogelijk leefgebied van de ringslang worden aangetast, waarbij verblijfplaatsen 2451 
kunnen worden beschadig of vernield en individuen kunnen worden gedood. Dit is een overtreding van de 2452 
Wnb, artikel 3.10 lid 1a en 1b. Nader onderzoek naar het voorkomen de ringslang binnen de groenstrook is 2453 
noodzakelijk om te bepalen of de soort daadwerkelijk aanwezig is. Indien blijkt dat de ringslang aanwezig 2454 
is, zijn mitigerende of compenserende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing nodig. De mate 2455 
van mitigerende en compenserende maatregelen en welke verbondsbepalingen overtreden worden is af-2456 
hankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek. 2457 
 2458 
Daarnaast kan de ringslang sporadisch migrerend voorkomen binnen de slootoever langs de Maarsen-2459 
broekseweg. Binnen dit elementen worden echter geen werkzaamheden uitgevoerd waardoor negatieve 2460 
effecten op migrerende ringslangen binnen deze locatie op voorhand uitgesloten zijn.   2461 
 2462 
Beoordeling 2463 
Door de gehele herinrichting van het plangebied wordt zonder het treffen van mitigerende en compense-2464 
rende maatregelen het functionele leefgebied van verschillende beschermde soorten (vleermuizen, steen-2465 
marter, kleine marterachtigen, ringslang en broedvogels) mogelijk aangetast wat strijdig is met de Wet na-2466 
tuurbescherming. Het nader onderzoek naar vleermuizen, kleine marterachtigen, steenmarter en ringslang 2467 
moet uitwijzen of de soorten voorkomen binnen het plangebied. Wanneer deze aanwezig blijken te zijn heeft 2468 
het voorkeursalternatief- en dan met name de aanleg van het fietspad door de groenstrook- een in potentie 2469 
zeer negatief effect op bovengenoemde beschermde soorten. Verder moet het nader onderzoek van ver-2470 
blijfplaatsen van vleermuizen uitwijzen hoe veel verblijfplaatsen van hoe veel soorten aanwezig zijn binnen 2471 
de gebouwen aan de Planetenbaan 15 en 16, het gebouw binnen Het Kwadrant en de groenstrook. Gezien 2472 
de hoeveelheid open stootvoegen van de gebouwen aan de Planetenbaan 15 en 16 (meer dan 200 per 2473 
gebouw) is het mogelijk dat een groot aantal verblijfplaatsen aanwezig zijn in het gebouw. De effecten van 2474 
het voorkeursalternatief op beschermde soorten scoort zeer negatief - -. 2475 
 2476 
Gemeentelijke groenstructuur 2477 
De groenstrook ten zuiden van het plangebied en de watergangen die het plangebied begrenzen zijn on-2478 
derdeel van de gemeentelijke groenstructuur, zoals aangewezen in het Groen Structuur Plan van de ge-2479 
meente Stichtse Vecht, zie Figuur 7-21.  2480 
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 2481 
De groenstrook is aangewezen als ecologisch groen en de watergangen (inclusief oevers) als droge en 2482 
natte verbinding. Door de aanleg van het fietspad zal een deel van deze groenstructuur verdwijnen en zal 2483 
mogelijk minder geschikt worden als robuuste verbindingszone, zeker gedurende de aanlegfase. Door ver-2484 
lichting van het fietspad en de verstoring door de aanwezigheid fietsers zal de overgebleven bosschage 2485 
voor een deel zijn rust verliezen, wat een negatief effect heeft op de ecologische waarde van de groenstrook 2486 
en de functie als ecologische verbinding in het gebied.  2487 
 2488 
Beoordeling 2489 
PM; moet nog worden afgestemd met specialist.  2490 
 2491 
Samenvatting 2492 

Tabel 7-36 Overzicht effectbeoordeling natuur 2493 
Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Natura 2000-gebieden 0 0 

Beschermde soorten 0 - - 

Gemeentelijke groenstructuur 0            PM 

*Afhankelijk van de hoeveelheid aangetroffen verblijfplaatsen van vleermuizen in de gebouwen aan de Planetenbaan 15 en 16 en 2494 
Het Kwadrant. 2495 
 2496 
Wanneer bij de verdere uitwerking van de plannen gekozen wordt voor een natuurinclusieve invulling door 2497 
ruimte te bieden aan gebouwbewonende soorten en meer aandacht voor biodiversiteit in de groene gebie-2498 
den door bijvoorbeeld het gebruik van inheemse soorten en ecologisch beheer kunnen de alternatieven 2499 
voor de criteria beschermde soorten en gemeentelijke structuur een + of ++ scoren ten opzichte van de 2500 
referentie. 2501 
 2502 

7.8.5 Beoordeling maatregelen  2503 

Natura 2000-gebieden 2504 
Voor Natura 2000-gebieden zijn geen mitigerende maatregelen nodig, omdat er geen sprake is van een 2505 
negatief effect.  2506 
 2507 
Beschermde soorten 2508 
Om een overtreding van de Wnb t.a.v. de steenmarter, kleine marterachtigen, vleermuizen, de ringslang en 2509 
broedvogels te voorkomen moeten mitigerende en (mogelijk) compenserende maatregelen genomen wor-2510 
den.  2511 
 2512 
Steenmarter en kleine marterachtigen 2513 
Nader onderzoek naar het voorkomen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter, bun-2514 
zing, wezel en hermelijn is noodzakelijk om te bepalen of deze daadwerkelijk aanwezig zijn binnen de 2515 
groenstrook. Indien blijkt dat deze aanwezig zijn, en verblijfplaatsen worden aangetast, zijn mitigerende of 2516 
compenserende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing nodig. De mate van mitigerende en 2517 
compenserende maatregelen en welke verbondsbepalingen overtreden worden is afhankelijk van de uit-2518 
komsten van het nader onderzoek. Dit moet verder worden uitgewerkt in een activiteitenplan welke onder-2519 
deel is van de ontheffingaanvraag. 2520 
 2521 
Vleermuizen 2522 
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Om te bepalen of er zich verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden in de gebouwen aan de Planetenbaan 2523 
15 en 16 en Het Kwadrant en binnen de zuidelijke groenstrook is een aanvullend onderzoek nodig, conform 2524 
het Vleermuisprotocol (2021). Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk verblijfplaatsen van 2525 
vleermuizen aanwezig zijn moet een ontheffing aangevraagd worden en moeten deze verblijfplaatsen (of 2526 
deze verblijfplaats) gecompenseerd worden. Dit moet verder worden uitgewerkt in een activiteitenplan welke 2527 
onderdeel is van de ontheffing aanvraag. De omvang van de mitigerende en compenserende maatregelen 2528 
hangt af van de uitkomsten van het nader onderzoek. 2529 
 2530 
Bij de compensatie van verblijfplaatsen van vleermuizen moeten altijd meerdere verblijfplaatsen worden 2531 
gecompenseerd dan dat er verloren gaan, de werkelijke hoeveelheid te compenseren verblijfplaatsen moet 2532 
worden beoordeeld door een ter zake deskundig ecoloog. 2533 
 2534 
Voor vleermuizen liggen kansen in de bestaande en nieuwe bebouwing. Door spouwmuren bijvoorbeeld 2535 
toegankelijk te maken voor vleermuizen blijven/ worden deze mogelijk geschikt als verblijfplaats. Daarnaast 2536 
kunnen vleermuisverblijfplaatsen worden geïntegreerd in de nieuwe bebouwing. Wanneer spaarzaam wordt 2537 
omgegaan met verlichting en wanneer verlichting amberkleurig is en niet gericht wordt op groenstructuren 2538 
blijven deze behouden als leefgebied voor vleermuizen.  2539 
 2540 
Ringslang 2541 
Nader onderzoek naar het voorkomen de ringslang binnen de groenstrook is noodzakelijk om te bepalen of 2542 
de soort daadwerkelijk aanwezig is. Indien blijkt dat de ringslang aanwezig is, zijn mitigerende of compen-2543 
serende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing nodig. De mate van mitigerende en compense-2544 
rende maatregelen en welke verbondsbepalingen overtreden worden is afhankelijk van de uitkomsten van 2545 
het nader onderzoek. Dit moet dan verder worden uitgewerkt in een activiteitenplan welke onderdeel is van 2546 
de ontheffing aanvraag. 2547 
 2548 
Broedvogels 2549 
Ontheffing voor verstoring van broedgevallen wordt in principe niet verleend, waardoor het voorkomen van 2550 
verstoring van broedende vogels noodzakelijk is. Het verstoren van broedgevallen van vogels is te voorko-2551 
men door: 2552 
• buiten het broedseizoen te werken dat globaal loopt van 1 maart tot 1 september, en/of;  2553 
• te zorgen dat buiten de verstoringsafstand van de broedgevallen gewerkt wordt, en/of; 2554 
• voorafgaand aan het broedseizoen het broedbiotoop voor vogels ongeschikt te maken (bijvoorbeeld 2555 

oeverruigtes maaien, opgaande begroeiing/bosschages/bomen verwijderen) en (gedurende het broed-2556 
seizoen) te houden, en/of; 2557 

• de werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen te laten beginnen en in een – voor zover mo-2558 
gelijk – constante intensiteit te laten doorgaan gedurende het broedseizoen kan worden. Het grote voor-2559 
deel van deze methode is, dat de verstoringsafstand “automatisch” wordt bepaald. Vogels zullen uit 2560 
eigen beweging een nestplaats kiezen buiten hun specifieke verstoringsafstand. Nadeel is dat de con-2561 
stante intensiteit (zowel in tijd als in ruimte) lastig te realiseren is.  2562 

 2563 
Veel methoden om tijdens het broedseizoen door te kunnen werken zijn niet “waterdicht”. Het is vaak niet 2564 
te garanderen dat broedgevallen niet zullen optreden. Buiten het broedseizoen werken heeft dan ook de 2565 
voorkeur om overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van broedvogels te voorkomen. Indien 2566 
dit niet mogelijk is, wordt geadviseerd om maatregelen te treffen en het terrein kort voor aanvang van de 2567 
werkzaamheden te laten inspecteren op aanwezigheid van broedende vogels. Gezien de overzichtelijkheid 2568 
en de beperkt aanwezige vegetatie is het naar verwachting goed mogelijk om voorafgaand aan de werk-2569 
zaamheden te zorgen dat er geen vogels binnen verstoringsafstand gaan broeden. 2570 
 2571 
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Daarnaast is het nodig om een soortgericht onderzoek uit te voeren naar gierzwaluwen. Van de aangetrof-2572 
fen holten is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk gierzwaluwen in kunnen broeden. Als voorafgaand aan 2573 
het gierzwaluwonderzoek de holten kunnen worden geïnspecteerd en blijkt dat deze niet geschikt zijn voor 2574 
gierzwaluwen dan vervalt de noodzaak voor vervolgonderzoek naar gierzwaluwen. 2575 
 2576 
Kansen 2577 
Indien bij de verdere uitwerking van de inrichting van het gebied hier een meer natuurinclusieve of groene 2578 
invulling aan gegeven wordt, waarbij het uitgangspunt is dat de natuurwaarden versterkt worden (in plaats 2579 
van mitigeren/compenseren wat verloren gaat) kan er sprake zijn van versterking van leefgebied van be-2580 
schermde soorten als vleermuizen. Bij een juiste soortkeuze en onderhoudsregime kunnen de groene ele-2581 
menten aantrekkelijk worden voor insecten. Daarnaast wordt geadviseerd om te kijken naar mogelijkheden 2582 
om het fietspad niet door de groenstrook te laten lopen, gezien het mogelijke voorkomen van verschillende 2583 
beschermde soorten en de effecten van de aanleg op deze soorten. 2584 
 2585 
Gemeentelijke groenstructuur 2586 
Hoewel er negatieve effecten optreden op de gemeentelijke groenstructuur zijn mitigerende maatregelen 2587 
vanuit wetgeving niet nodig. De gemeente is immers zelf verantwoordelijk voor de afwegingen voor haar 2588 
eigen beleidsambities. Wel zijn maatregelen mogelijk en wenselijk waarmee het effect van de aanleg van 2589 
de fietsverbinding verzacht kan worden. Allereerst kan gezocht worden naar een alternatieve ligging van 2590 
het fietspad langs de groenstrook, of in ieder geval een ligging met een zo klein mogelijk beslag op de 2591 
groenstrook en de daarin aanwezige natuurwaarden. Daarnaast kan bij de herinrichting van het gebied 2592 
zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de functie van het gebied voor de voorkomende soorten 2593 
(marterachtigen, vleermuizen, ringslang en broedvogels). Te denken valt aan: 2594 
• zo min mogelijk en amberkleurige verlichting, die alleen het pad verlicht en niet naar buiten uitstraalt. 2595 

Hierbij moet het belang van de natuur worden afgewogen tegen sociale veiligheid; 2596 
• het aanleggen van strueel en heesters, inheemse soorten en bloemrijke delen; 2597 
• honden dienen aangelijn te blijven.  2598 
 2599 
Onder het thema gezondheid wordt voorgesteld om in het groen in en rond het gebied ruimte te zoeken 2600 
naar een parkachtige setting waarin bewoners kunnen ontspannen, sporten en spelen. Ook hierbij geldt dat 2601 
gezocht moet worden naar een natuurvriendelijke inrichting, gericht op de aanwezige soorten. Daarbij is het 2602 
van belang een scheiding te realiseren tussen het voor publiek toegankelijke deel en het ecologische deel, 2603 
bijvoorbeeld met stuweel en bosschages.  2604 
 2605 
Binnen het plan zijn er voorts mogelijkheden voor een natuurinclusieve inrichting van het gebied om natuur-2606 
waarden te versterken. Zo kan er invulling gegeven worden aan een betere verbinding van de huidige ge-2607 
meentelijke groenstructuren en omliggend groen. 2608 
 2609 
PM; de beoordeling moet nog worden afgestemd met specialist. 2610 
 2611 
Samenvatting 2612 

Tabel 7-37 Overzicht effectbeoordeling natuur inclusief mitigatie 2613 
Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

  Zonder mitigatie Met mitigatie 

Natura 2000-gebieden 0 0 N.v.t. 

Beschermde soorten 0 - - 0 

Gemeentelijke groenstructuur 0 PM PM 

 2614 
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7.8.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 2615 

• Er treden geen effecten op in het nabij gelegen Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. 2616 
• Het plangebied en de directe omgeving zijn geschikt als leefgebied voor diverse beschermde soorten 2617 

(w.o. vleermuizen, steenmarter en kleine marterachtigen, ringslag en broedvogels).  2618 
• Door de gehele herinrichting van het plangebied wordt dit functionele leefgebied van deze be-2619 

schermde soorten zeer waarschijnlijk aangetast wat strijdig is met de Wet natuurbescherming. Van-2620 
wege dit potentiële effect scoort het plan zonder maatregelen zeer negatief.  2621 

• Of deze soorten ook daadwerkelijk voorkomen moet in aanvullend onderzoek worden vastgesteld. 2622 
Daarmee kan ook worden bepaald in hoeverre en welke mitigerende (en zo nodig compenserende) 2623 
maatregelen nodig zijn. Daarmee en met het benutten van kansen voor een natuurinclusieve inrichting 2624 
van het gebied kan het negatieve effect worden geneutraliseerd (0). 2625 

• PM conclusie gemeentelijke groenstructuur.  2626 
  2627 
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 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 2628 

7.9.1 Uitgangspunten 2629 

Kader van relevant beleid, wet- en regelgeving 2630 
Hieronder wordt voor de aspecten Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie de wet- en regelgeving en het 2631 
beleidskader omschreven welke direct of indirect van invloed zijn op de ontwikkeling van de woningbouw-2632 
ontwikkeling aan de Planetenbaan en het Kwadrant in Maarssenbroek. Het gaat daarbij om bestaande en 2633 
vastgestelde plannen en om (in de nabije toekomst) van kracht zijnde wet- en regelgeving die kaderstellend 2634 
kunnen zijn voor het initiatief. 2635 
 2636 

Tabel 7-38 Wet- en regelgeving  2637 
Wettelijk kader Relevantie voor de woningbouwontwikkeling Planetenbaan en het Kwadrant 

Nationale wetgeving  

Wet ruimtelijke ordening (2008) In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het nodig bij de ruimtelijke ontwikkeling van de 
woningbouwontwikkeling aan de Planetenbaan en het Kwadrant, landschappelijke waarden te in-
ventariseren en te analyseren.  

Erfgoedwet (2016) De voorgenomen ontwikkeling heeft mogelijk effect op de cultuurhistorische en archeologische 
waarden in het studiegebied 

 2638 

Tabel 7-39 Nationaal beleid  2639 
Beleidskader Relevantie voor de woningbouwontwikkeling Planetenbaan en het Kwadrant 

Nationale Omgevingsvisie 
(2020)15  

De visie vraagt aandacht voor onder meer het behouden en versterken van cultureel erfgoed en 
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang (nationaal belang nr. 19).  

‘Kiezen voor karakter, visie, erf-
goed en ruimte’ (Rijk, 2011) 

Deze visie vraagt een integrale en omgevingsgerichte benadering van cultuurhistorische kwaliteiten. 
Bij de beschrijving en waardering van effecten wordt deze benadering als uitgangspunt gehanteerd. 

 2640 

Tabel 7-40 Provinciaal en regionaal beleid  2641 
Beleidskader Relevantie voor de woningbouwontwikkeling Planetenbaan en het Kwadrant 

Omgevingsvisie provincie 
Utrecht 

Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Omgevingsvisie provincie Utrecht vast-
gesteld. De Omgevingsvisie vervangt de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. De Omgevingsvisie 
is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-7-2022) opgesteld. 
 
De provincie Utrecht hecht waarde aan behoud en versterking kwaliteit van de woonomgeving; ge-
varieerd en met aandacht voor de openbare ruimte met groen en blauw en ruimte om te bewegen. 
Een aantrekkelijke leefomgeving draagt bij aan het welzijn van mensen. Daarom zet de provincie in 
op het doorontwikkelen van aantrekkelijke landschappen en het beschermen en benutten van histo-
risch erfgoed. 
 
Cultuurhistorische waarden van de leefomgeving wil de provincie beschermen en benutten, door ze 
beter zichtbaar en beleefbaar te maken en door ze te gebruiken als dragers en aanjagers van ruim-
telijke kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Het beleid voor de archeologisch waardevolle zones richt zich op het bevorderen van duurzaam be-
houd en beheer van de archeologische resten in de bodem (‘in situ’).  

Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht 

Provinciale Staten hebben op 10 maart de Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening vast-
gesteld. In de Omgevingsverordening staan de regels die nodig zijn om het beleid uit de Omgevings-
visie uit te voeren. De Interim Omgevingsverordening was nodig vanwege het uitstel van de Omge-
vingswet. De Omgevingsverordening kan niet onder de huidige wetgeving in werking treden, de 

 
15 De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een instrument van de nieuwe Omgevingswet en loopt vooruit op de inwerkingtreding van 
die wet en heeft de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Rijk, 2012) vervangen. 
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Interim Omgevingsverordening wel. De interim Omgevingsverordening zorgt voor de doorwerking van 
de Omgevingsvisie naar gemeenten, zo ook de gemeente Stichtse Vecht. Volgens de interim Omge-
vingsverordening is het plangebied van de Planetenbaan en het Kwadrant geen onderdeel van een 
cultuurhistorische hoofdstructuur, landschappelijke- of aardkundige waarden. 
 

 2642 

Tabel 7-41 Gemeentelijk beleid  2643 
Beleidskader Relevantie voor de woningbouwontwikkeling Planetenbaan en het Kwadrant 
‘Stedenbouwkundig kader & 
randvoorwaarden Planetenbaan 
en het Kwadrant’ (2019) – Bu-
reau MAAN 

Het stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden is een document waarin de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit is beschreven en de randvoorwaarden voor ontwikkelingen zijn vastgesteld. De gemeente-
raad heeft op 2 juni 2020 ingestemd met het document “Stedenbouwkundig kader en randvoorwaar-
den Planetenbaan en het Kwadrant”. 
 
De randvoorwaarden benoemd in het document, zijn vertaald naar generieke principes om de sa-
menhang tussen de plannen in het gebied en aansluiting op de omgeving te borgen. Initiatieven 
kunnen op basis van dit document worden beoordeeld in een groter kader zodat er een kwalitatieve, 
aantrekkelijke en op de toekomstgerichte woon-werkomgeving ontstaat. Dit document geldt als toet-
singskader voor de beoordeling van de voorliggende voorkeursalternatief. 
 

Welstandsnota gemeente 
Stichtse Vecht (2013) 

Volgens de gebiedskaart van de Welstandsnota gemeente Stichtse Vecht is het plangebied aange-
wezen als bedrijventerrein Maarssenbroek. Het bedrijventerrein Maarssenbroek is een soepel wel-
standsgebied. Het beleid is gericht op het beheer van de samenhang in de massa's en het straat-
beeld, met name aan de randen van het gebied. Bij de beoordeling van initiatieven zal onder meer 
aandacht worden geschonken aan het behoud van samenhang in de ruimtelijke opzet en de archi-
tectonische uitwerking. 
Gebiedskaart Maarssenbroek uit Welstandsnota Stichtse Vecht 2013 

 2644 

7.9.2 Beoordelings- en onderzoeksopzet 2645 

In het kader van het MER is het thema Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie onderzocht. Dit onder-2646 
zoek betreft de beoordeling van de navolgende effecten van de planontwikkeling, door vergelijking van de 2647 
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voorgenomen plansituatie in 2030 met de referentiesituatie 2030. De onderstaande tabel geeft weer welke 2648 
aspecten, criteria en analyses worden toegepast om tot een oordeel over het het effect op het landschap, 2649 
en de cultuurhistorie en archeologische waarden van de woningbouwontwikkeling aan de Planetenbaan en 2650 
het Kwadrant te komen. Binnen deze beschouwing wordt ook aangesloten bij aspecten van de Welstand-2651 
nota van de gemeente Stichtse Vecht (2015); ligging, massa, architectonische uitwerking en materiaal en 2652 
kleur.  2653 
 2654 

Tabel 7-42 Wijze van beschouwing aspecten Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie in het kader van de m.e.r. 2655 
Aspecten Criteria Analyse 

Landschap  Landschapstype en -structuur, 
gebieden en patronen 

 Groenstructuren 

 Kwalitatieve analyse van de impact op de kwaliteiten van het 
(stedelijke) landschap en bijbehorende structuren 

 Kwalitatieve analyse van de impact op groenstructuren 

Cultuurhistorie  Historisch-geografische patro-
nen, ensembles, waardevolle 
gebouwen en historisch- (ste-
den)bouwkundige elementen 

 Kwalitatieve analyse van de impact op historisch-geografische 
patronen en ensembles en mate van aantasting van historisch- 
(steden)bouwkundige elementen 

Archeologie  Archeologische waarden 
 Archeologische verwachtings-

waarden 

 Kwalitatieve analyse van de mate van aantasting van archeolo-
gische terreinen en waarnemingen; 

 Kwalitatieve analyse van de mate van aantasting van archeolo-
gische verwachtingswaarden 

 2656 
Voor de beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen is  door middel van kaartma-2657 
teriaal uit diverse bronnen (zoals beleid), historische kaarten een analyse gedaan op de schaal van het 2658 
plangebied en op een grotere schaal. Voor de effecten is het Stedenbouwkundig kader van randvoorwaar-2659 
den Planetenbaan en Het Kwadrant beschouwd en vergeleken met de hiervoorgenoemde analyse. 2660 
 2661 
Effectclassificatie 2662 
In het MER worden de belangrijkste waarden in beeld gebracht. Voor de effectbepaling wordt aangesloten 2663 
bij de voor dit MER geldende 5-punts schaal van ‘- -‘ tot ‘++’. In tabel 9-42 wordt de specifieke invulling van 2664 
deze schaal nader toegelicht. De beoordeling voor Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie vindt plaats 2665 
op basis van expert judgement.  2666 
 2667 

Tabel 7-43 Toelichting 5-puntsschaal 2668 
Score Beoordeling Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 

++ Zeer grote bijdrage aan de versterking op de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en archeologie 

+ Beperkte versterking op de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en archeologie 

0 Neutraal, per saldo geen invloed op de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en archeologie 

- Beperkte aantasting of verslechtering van de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en archeologie 

- - Grote aantasting of verslechtering van de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 2669 

7.9.3 Referentiesituatie 2670 

Landschap 2671 
Landschapstype en -structuur, gebieden en patronen 2672 
De Planetenbaan ligt ingeklemd tussen twee groenstructuren, de Maarssenbroeksedijk, met bomenlaan en 2673 
watergang, en de groene wijkontsluitingsring (Ruimteweg), met een brede groene berm. Het Kwadrant 2674 
wordt omzoomd door een groenstructuur. Het groene karakter aan de Maarssenbroeksedijk versterkt de 2675 
cultuurhistorische waarde van de dijk en accentueert het groen de functie van fietsroute. Aan de Ruimteweg 2676 
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vormt het groen een buffer tussen het verkeer op de weg en het verblijven op de Planetenbaan. Vanuit de 2677 
huidige functie is tussen de gebouwen op de Planetenbaan en het Kwadrant veel open ruimte te vinden met 2678 
momenteel een zeer verharde terreininrichting.  2679 
 2680 
Het plangebied heeft gemiddeld grotere gebouwen dan elders in de omgeving. In hoogte en massa presen-2681 
teren de gebouwen zich naar de Zuilense Ring en de Ruimteweg. Het gebied neemt zo een bijzondere 2682 
positie in tussen de relatief grote maar lage bedrijfsloodsen aan het spoor en in Lage Weide en de woon-2683 
buurten met veelal eengezinswoningen elders in Maarssenbroek. Alleen in Bisonspoor zijn gebouwen met 2684 
een vergelijke korrelgrootte te vinden.  2685 
 2686 

 2687 
Figuur 7-20 Landschappelijke kwaliteiten in en rondom het plangebied (bron: stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden, bureau 2688 
MAAN) 2689 
 2690 
Cultuurhistorie 2691 
Historisch-geografische patronen, elementen en ensembles  2692 
De cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Stichtse Vecht geeft aan dat het plangebied geen 2693 
cultuurhistorische waarden bevat. Historisch gezien is de Maarssenbroeksedijk wel een ontwikkelingslint in 2694 
een ontgonnen polderlandschap en vormde een belangrijke ruggengraat van het gebied als hoofdroute en 2695 
ontginning as. Maarssenbroek was in de eerste helft van de negentiende eeuw een zelfstandige gemeente. 2696 
Van een dorpskern is nooit sprake geweest. De bebouwing was verspreid langs de Maarssenbroeksedijk 2697 
gesitueerd. Op basis van deze polderstructuur is het bedrijven en kantorenterrein ontwikkeld in verschil-2698 
lende ‘slagen’. Ook nu is de locatie nog herkenbaar als stroken van opeenvolgende kavels met daarop 2699 
verschillende gebouwen of gebouwensembles. Onder deze gebouwen zijn nog een aantal woningen/boer-2700 
derijen aanwezig die vóór de ontwikkeling van het gebied onderdeel uitmaakten van het lint langs de dijk. 2701 
Ook kenmerkt de locatie zich door verspringing van de rooilijn van de gebouwen aan de doorgaande wegen, 2702 
zoals dat ook kenmerkend was voor de historische lintbebouwing. 2703 
 2704 
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 2705 
Figuur 7-21 Historische Maarssenbroeksedijk ten opzichte van het plangebied in 1900, 1980 en 2020 (bron: topotijdreis.nl; bewerking: 2706 
RHDHV) 2707 
 2708 
Archeologie 2709 
Archeologische (verwachtings)waarden 2710 
Op basis van de bekende archeologische gegevens16 (zie bijlage 9) ligt het plangebied in een voormalig 2711 
veengebied met een lage archeologische verwachting. Dit geldt echter niet voor de strook langs de oude 2712 
Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering. Dit betreft één van de eerste ontginningsassen van het gebied  en 2713 
waarlangs in ieder geval al in het begin van de 19e eeuw al sprake was van lintbebouwing met boerderijen. 2714 
Het plangebied ligt aan de Maarssenbroeksedijk, een historische ontginningsas, waarvoor een hoge arche-2715 
ologische verwachting geldt. Voor de oostzijde van het plangebied geldt langs de Maarssenbroekse Dijk en 2716 
Stadswetering een hoge archeologische verwachting op het aantreffen van resten van bewoning en men-2717 
selijke activiteit uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwste tijd. (Zie figuur 7-26 voor de archeologische 2718 
zone). De resten kunnen direct onder de ophooglaag (0,4 m) worden aangetroffen.  2719 
 2720 

 
16 Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van plangebied Planetenbaan / ’t Kwadrant te Maarssenbroek, 
Stichtse Vecht (2021) 
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 2721 
Figuur 7-22 Advieskaart archeologische zone plangebied (bron: Vestigia, december 2021) 2722 
 2723 

7.9.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 2724 

7.9.4.1 Landschap 2725 

Landschapstype en -structuur, gebieden, 2726 
Integrale plankwaliteit: bij de integrale plankwaliteit van het nieuwe woongebied dient rekening te worden 2727 
gehouden met een herkenbare identiteit van het gebied in een groen-stedelijk woonmilieu en dat het gebied 2728 
bijdraagt aan de beleving van de entree van Maarssenbroek. Voor de stedenbouwkundige structuur in het 2729 
gebied (wegen en bebouwd gebied) geldt dat deze behouden blijft. De huidige verharde terreininrichting 2730 
van de deelgebieden wordt ingewisseld voor een meer aantrekkelijke groene (meer onverharde) inrichting 2731 
van de leefomgeving. Het groene karakter van het plangebied wordt verder versterkt door de eis dat mini-2732 
maal 50% van elke kavel van het onbebouwde terrein een groene inrichting krijgt met verblijfskwaliteit. 2733 
Parkeerplaatsen bij de nieuwbouw worden ondergronds, inpandig of onder een tweede maaivelddek gere-2734 
aliseerd. Het groene karakter van het plangebied veraangenaamt ook de functie van fietsroute langs de 2735 
Maarssenbroeksedijk. 2736 
 2737 
Ligging: het voorkeursalternatief krijgt door toevoeging van blok A op het Kwadrant een extra woonblok dat 2738 
georiënteerd is op de hoofdontsluitingsweg Ruimteweg. Ook het woonblok V.kamta in Cornerplaza en Ag-2739 
laia in deelgebied Noord versterken de woonfuncties naar de straat en benadrukken het hoogstedelijk woon-2740 
milieu.  2741 
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 2742 
Groen-blauw casco: Het groen-blauwe casco rondom het plangebied vormt de basis van de groenstructuur 2743 
in het gebied. Het stedenbouwkundig kader stelt als eis aan de planontwikkeling dat een strook van mini-2744 
maal 10 meter rondom de deelgebieden Maarssenbroeksedijk, Kometenweg, Fietsbrugroute en Planeten-2745 
baan wordt ingevuld met groen. Langs de Ruimteweg is deze eis 12 meter. De deelgebieden worden in de 2746 
nieuwe situatie omzoomd door een groen-blauw casco dat de ruimtelijke samenhang in het gebied versterkt. 2747 
Het groen-blauwe casco wordt in deelgebied Noord en het Kwadrant verstevigd met respectievelijk toevoe-2748 
gingen van gebruiksgroen en een waterpartij. Het gehele plangebied kent ‘vergroening’ door toevoeging 2749 
van bomen. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een toename van groen in het groen-blauwe 2750 
casco in de plansituatie. 2751 
 2752 
Patronen 2753 
Architectonische uitwerking: in hoeverre de accenten en geledingen aan de straatzijde (zichtlocatie) van 2754 
de woonblokken representatief zijn, is op basis van de huidige informatie nog niet te beoordelen.  2755 
 2756 
Massa: de situering van gebouwen van het voorkeursalternatief zijn individueel en afwisselend. Op basis 2757 
van de huidige informatie is niet te beoordelen of de woonblokken apart bekeken een bescheiden architec-2758 
tuur geven die een samenhangend beeld vormen met het hoofdgebouw. 2759 
 2760 
Materiaal en kleur: de ruimtelijke verdeling van het programma (figuur 7-1) en de conceptinrichting (7-3) 2761 
geven onvoldoende inzichten om te beoordelen of de gevels over de geschikte materialen (baksteen, hout 2762 
of plaatmateriaal) en kleur (terughoudend en in onderlinge samenhang) beschikken. 2763 
 2764 
Met het plan wordt de landschappelijke waarden in het plangebied versterkt door een toename van groen 2765 
in het groen-blauwe casco. Per saldo wordt dit aspect voor het voorkeursalternatief daarom als positief (+) 2766 
beoordeeld.  2767 
 2768 
Er liggen kansen om de landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten van het plangebied verder te 2769 
versterken. Met het uitwerken van de massa’s, architectuur, materiaal en kleur kan de score op positieve 2770 
wijze beïnvloed worden. Hiertoe wordt een beeldkwaliteitsplan bij het bestemmingsplan opgesteld.  2771 
 2772 

7.9.4.2 Cultuurhistorie 2773 

Historisch-geografische patronen, elementen en ensembles  2774 
Het voorkeursalternatief tast de cultuurhistorische waarden van de Maarssenbroeksedijk niet aan. Het ver-2775 
groenen van het karakter van het plangebied veraangenaamt de functie van fietsroute langs de Maarssen-2776 
broeksedijk; de kwaliteiten, herkenbaarheid en beleving van de historische dijk wordt daarmee echter niet 2777 
versterkt.  2778 
 2779 
Per saldo wordt dit aspect als neutraal (0) beoordeeld. 2780 

7.9.4.3 Archeologie 2781 

Archeologische (verwachtings)waarden 2782 
Het plangebied heeft grotendeels een lage archeologische verwachting. Dit deel van het plangebied behoeft 2783 
geen archeologische bescherming en kan worden vrijgegeven voor de geplande ontwikkelingen. 2784 
 2785 
Dit geldt niet voor de strook langs de oude Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering, waarvoor een hoge 2786 
archeologische verwachting geldt op het aantreffen van resten van bewoning en menselijke activiteit uit de 2787 
periode Late Middeleeuwen/Nieuwste tijd. (Zie hiervoor figuur 7-26). De resten kunnen direct onder de op-2788 
hooglaag (0,4 m) worden aangetroffen. In deelgebied Noord (Euphrosine en Pasithalia; figuur 7-1) en 2789 
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Midden (Deimos; figuur 7-1) wordt nieuwe bebouwing toegevoegd met verdiept of ondergronds parkeren 2790 
op locaties waar in de huidige situatie nog geen bebouwing staat en de grond ongeroerd is. Vanwege deze 2791 
grondroerende werkzaamheden in de archeologische zone is de kans groot dat archeologische resten niet 2792 
in de grond (in situ)  bewaard kunnen blijven. Daarom wordt het effect van het voornemen voor het aspect 2793 
archeologie als negatief (-) beoordeeld.  2794 
 2795 
Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert in het bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde 2796 
Archeologie op te nemen voor de zone aan de oostzijde van het plangebied. Vervolgens moet bij deze 2797 
dubbelbestemming worden opgenomen dat bij ingrepen groter dan 100m2 en dieper van 30 cm -mv arche-2798 
ologische vervolgonderzoek17 moet worden uitgevoerd. Deze grens wordt geadviseerd op basis van wat 2799 
doorgaans voor een gebied met een hoge verwachting wordt gehanteerd. De te verwachten ingrepen voor 2800 
de herontwikkeling van Planetenbaan zijn groter dan 100m2 en reiken dieper van 30 cm -mv. Zodoende 2801 
dient voor het plan archeologische vervolgonderzoek te worden uitgevoerd.  2802 
 2803 
Bijvangst van het vervolgonderzoek is dat de ontwikkeling kan bijdragen aan het vergroten van de archeo-2804 
logische kennis over het gebied. Ook ontstaan er kansen om met eventuele archeologische vondsten de 2805 
beleving van de historie van het gebied en de ruimtelijke kwaliteit te versterken.  2806 
 2807 
 2808 

7.9.5 Beoordeling maatregelen  2809 

Uit de effectbeoordeling volgt geen noodzaak of wenselijkheid voor het nemen van mitigerende maatregelen 2810 
voor landschap, cultuurhistorie of archeologie. Wel kunnen voor de uitwerking van het plan aandachtspun-2811 
ten worden meegegeven voor een optimale ruimtelijke kwaliteit: 2812 
• Het belang van het creëren van openbare collectieve (binnen)terreinen met een herkenbare sfeer en 2813 

een aangename verblijfskwaliteit wordt onderstreept. Toekomstige bewoners hebben zo de mogelijk-2814 
heid om gebruik te maken van collectieve voorzieningen zoals een dakterras of dektuin op tweede 2815 
maaivelddek om elkaar te ontmoeten; 2816 

• Hoogteverschillen, boom- en heesterbeplanting, slingerende paden en straatmeubilair met een natuur-2817 
lijke uitstraling kunnen invulling geven aan de openbare collectieve binnenterreinen waarmee hoge na-2818 
tuurwaarden gecreëerd worden als waardevolle aanvulling op het reeds aanwezige groen-blauwe 2819 
casco. Een aandachtspunt bij de uitwerking van de bouwplannen is het centraal stellen van de wissel-2820 
werking tussen mens en omgeving. Dat kan bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit in het binnen-2821 
gebied en wordt de overgang tussen openbare straat en private woningen vanzelfsprekender gemaakt; 2822 

• Parkeerplaatsen bij de nieuwbouw worden gerealiseerd in ondergrondse of inpandige garages, of onder 2823 
een tweede maaivelddek. Parkeerplaatsen bij bestaande gebouwen worden minimaal groen ingepast. 2824 
Aanbevolen wordt om bovenop ondergrondse of onder een tweede maaivelddek een collectieve daktuin 2825 
te creëren (eventueel samen met de kopers ontwerpen in medeopdrachtgeverschap); 2826 

• Groene daken en gevels zijn als wens in het Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden van het 2827 
plan opgenomen. Het belang hiervan wordt onderstreept omdat ze bijdragen aan een groener aanzien 2828 
en ook voordelen bieden ten aanzien van waterberging, warmteregulering, geluidsisolatie, luchtzuive-2829 
ring en bevordering van biodiversiteit. Groene daken vormen een buffer bij regenafvoer en ontlasten 2830 
het riool bij hevige regenval. 2831 

• (Referenties aan) eventuele archeologische vondsten en waarden kunnen worden verwerkt in de de-2832 
taillering van het ontwerp van het plan, voor de beleving van de historie van het gebied en het versterken 2833 
van de ruimtelijke kwaliteit. 2834 

 
17 Dit vervolgonderzoek betreft verkennend booronderzoek. Met een verkennend booronderzoek wordt duidelijk of, waar en hoe diep 
binnen het plangebied relevant archeologische (ophoog)lagen / niveaus voorkomen. Op basis van de resultaten van het archeolo-
gisch onderzoek zal blijken of nader vervolg (voor)onderzoek nodig is. 
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 2835 
De aandachtspunten en suggesties voor het vervolg leiden niet tot een andere beoordeling op landschap, 2836 
cultuurhistorie of ruimtelijke kwaliteit, maar dragen wel bij een optimale ruimtelijke kwaliteit. 2837 
 2838 

7.9.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 2839 

In onderstaande tabel zijn de scores op de beoordelingscriteria voor het plan weergegeven.  2840 
 2841 

Tabel 7-44 Scores effectbeoordeling Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 2842 
Criteria Voorkeursalternatief 

Landschap + 

Cultuurhistorie 0 

Archeologie - 

 2843 
De belangrijkste effecten en conclusies zijn: 2844 
• Landschappelijke kwaliteit: Het plan versterkt de landschappelijke kwaliteit van het gebied door aan te 2845 

sluiten bij de bestaande stedenbouwkundige structuur, en door de bestaande identiteit van de omge-2846 
ving met een groen-stedelijk woonmilieu te versterken met een opwaardering van het groen-blauwe 2847 
casco rond de percelen en een meer groene inrichting van de percelen.  2848 

• Cultuurhistorie: er is geen effect op de cultuurhistorische Maarssenbroeksedijk. 2849 
• Archeologie: langs de oude Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering geldt een hoge archeologische 2850 

verwachting op het aantreffen van resten van bewoning en menselijke activiteit uit de periode Late 2851 
Middeleeu-wen/Nieuwste tijd. Vanwege grondroerende werkzaamheden in deze archeologische zone 2852 
is sprake van een negatieve effectbeoordeling en moet aanvullend archeologisch onderzoek worden 2853 
verricht. De rest van het plangebied kan worden vrijgegeven voor ontwikkeling.  2854 

• De ontwikkeling biedt verdere kansen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken en kwaliteiten toe te 2855 
voegen aan het plangebied en de omgeving door in de uitwerking rekening te houden met de in para-2856 
graaf 9.8.5 genoemde aandachtspunten.  2857 

• Geadviseerd wordt om de verdere uitwerking van de eisen voor het casco en de groene inrichting, 2858 
alsmede de eisen en aandachtspunten voor de uitwerking van het plan goed te borgen in het bestem-2859 
mingsplan of een daaraan gekoppeld beeldkwaliteitsplan. Maak daarbij expliciet hoe deze nieuwe eisen 2860 
zich verhouden tot de welstandsnota.    2861 
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7.10 Gezondheid 2862 

In andere paragrafen zijn de effecten van het project Planetenbaan en het Kwadrant beoordeeld op de 2863 
geluidsniveaus in het gebied, de luchtkwaliteit en externe veiligheidsrisico’s. Daarin is getoets in hoeverre 2864 
voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden die gelden voor die aspecten. Die grenswaarden zijn tot 2865 
stand gekomen in een afweging van belangen zoals de volksgezondheid en economische aspecten. Dat 2866 
betekent als voldaan wordt aan die grenswaarden niet automatisch sprake is van een gezond leefmilleu. 2867 
Daarom is in deze paragraaf een vertaling gemaakt van de effecten van geluid, luchtkwaliteit en externe 2868 
veiligheid naar de effecten op het leefmilieu in het kader van gezondheid. Het gaat hier om het aspect ge-2869 
zondheidsbescherming. 2870 
 2871 
Naast de doorwerking van deze mileuaspecten op de volksgezondheid geeft de paragraaf een beschou-2872 
wing van de mate waarin de planopzet van nieuwe wijk bijdraagt aan een prettig en gezonde leefomge-2873 
ving en een gezondeleefstijl stimuleert. Het gaat hier om het aspect gezondheidsbevordering.  2874 
 2875 

7.10.1 Uitgangspunten 2876 

Beleid, wet- en regelgeving 2877 
Zoals gezegd gelden er voor de aspecten geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid grenswaarden en 2878 
randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze staan in de betreffende paragrafen beschreven. 2879 
In die paragrafen is ook beschreven welke aanvullende internationale richtlijnen er zijn voor die aspecten 2880 
als het gaat om de gezondheidsgevolgen van die aspecten.  2881 
 2882 
Daarnaast is er de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze wet regelt de organisatie van de openbare ge-2883 
zondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die 2884 
internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezond-2885 
heidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet collectieve 2886 
preventie volksgezondheid en de Quarantainewet. Op grond van deze wet zijn gemeenten verplicht om 2887 
iedere vier jaar een Nota Lokaal Gezondheidsbeleid vast te stellen. 2888 
 2889 
De gemeente Stichtse Vecht heeft in het kader van de Wpg de nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse 2890 
Vecht vastgesteld waarin zij de kaders beschrijft van het gezondheidsbeleid voor de periode 2020-2023. 2891 
In de nota zet zij in op een gezond gewicht, het voorkomen van middelengebruik en een mentale gezond-2892 
heid. In het uitvoeringsprogramma horend bij de beleidsnota voegt de gemeente aan die speerpunten nog 2893 
het thema eenzaamheid toe. Onderdeel van de aanpak voor het speerpunt ‘gezond gewicht’ is het realise-2894 
ren van een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten.  2895 
 2896 
Tot slot is er specifiek voor de herontwikkeling van Planetenbaan en het Kwadrant door de gemeenteraad 2897 
een amendement (20 juni 2020) aangenomen bij het Stedenbouwkundig Kader waarin zij aanvullende ei-2898 
sen stelt voor een gezond leefklimaat. Er moeten maatregelen of voorzieningen worden getroffen op of 2899 
rond het plangebied om de geluidsbelasting in het gehele plangebied te verminderen, en daarmee te zor-2900 
gen voor een gezond woon- en leefklimaat - tenminste op maaiveldniveau.  2901 
 2902 

7.10.2 Beoordelingsaanpak en -kader 2903 

Gezondheidsbescherming 2904 
Gezondheidsbescherming heeft betrekking op de mate waarin bewoners en gebruikers van het gebied 2905 
beschermd worden tegen de gezondheidsrisico’s door geluidhinder, luchtvervuiling en externe veiligheids-2906 
risico’s. Om dit in beeld te brengen gebruiken we de classificatie van de milieuhygiënische kwaliteit van 2907 
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een gebied zoals gebruikt in de GES methodiek18. In die methodiek wordt de milieuhygiënische kwaliteit 2908 
van een gebied ingedeel in klassen van ‘zeer goed’ tot ‘zeer onvoldoende’. Voor Planetenbaan en Het 2909 
Kwadrant beschouwen we of als gevolg van de herontwikkeling van het gebied de milieuhygiënische situ-2910 
atie ondermaats is of wijzigt.  2911 
  2912 
Onderstaande tabel geeft weer hoe de milieuhygiënische situatie wordt geclassificeerd (GES-klassen) bij 2913 
verschillende luchtkwaliteiten, geluidsniveaus en externe veiligheidsrisico’s.   2914 
  2915 
Tabel 7-45 Scores effectbeoordeling Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 2916 
GES -
klasse 

Milieugezond-
heidskwaliteit Luchtkwaliteit Geluid Externe veiligheid 

  

NO2 
Jaargemid-

delde 
(μg/m3) 

PM10 
Jaargemid-

delde 
(μg/m3) 

PM2,5 
Jaargemid-

delde 
(μg/m3) 

Geluidbelasting 
Lden (dB)/ weg 

 

Plaatsgebon-
den 

Risico 
Groepsrisico 

0  Zeer goed        <43  <10-8  Nee  

1  Goed  5-10  <4  <2  43-47    

2  Redelijk   10-15  4-8  2-4  48-52  10-8 – 10-7  Binnen in-
vloedgebied  

3  Vrij matig  15-20  8-12  4-6        

4  Matig  20-25  12-16  6-8  53-57  10-7 – 10-6  0,5 – 1**  

5  Zeer matig  25-30  16-20  8-10  58-62      
*  Sommige GES-scores zijn niet voor alle milieufactoren van toepassing.  2917 
** Bedoeld wordt een overschrijding van de Oriëntatiewaarde Groepsrisico. 2918 
 2919 
Bij het beoordelen van de mate van gezondheidsbescherming is het enerzijds van belang dat aangegeven 2920 
wordt welke kwaliteit gerealiseerd wordt en anderzijds in hoeverre die kwaliteit verandert als gevolg van 2921 
het plan. In een overkoepelende score wordt het slechtsscorende milieuaspect het zwaarst gewogen en 2922 
wordt de mate van verandering meegewogen. Zie hiervoor onderstaande tabel met effectscores.  2923 
 2924 

Tabel 7-46 Effectscores voor gezondheidsbescherming 2925 
Codering Effectomschrijving Gezondheidsbescherming 

++ Zeer positief  De milieugezondheidskwaliteit is zeer goed of verbetert tot goed of zeer goed. 

+ Positief  De milieugezondheidskwaliteit is goed of verbetert tot redelijk of goed. 

0 Neutraal  De milieugezondheidskwaliteit is redelijk tot vrij matig en verandert niet 

- Negatief  De milieugezondheidskwaliteit is matig of verslechtert tot vrij matig of matig. 

- - Zeer negatief  De milieugezondheidskwaliteit is zeer matig of verslechtert tot matig of zeer matig.  

 2926 
Gezondheidsbevordering 2927 
Gezondheidsbevordering heeft betrekking op de mate waarin de omgeving gezond gedrag stimuleert zo-2928 
als bewegen, spelen en sporten. Ook speelt voor de gezondheid en welzijn mee in hoeverre de omgeving 2929 
ruimte biedt aan ontspanning, rust en ontmoeten. Het plan Planetenbaan en Het Kwadrant wordt beoor-2930 
deeld op deze punten, waarbij onderstaande effectscores worden gehanteerd. 2931 

 
18 Het doel van een GezondheidsEffectScreening (GES) is het op een eenvoudige, integrale en gestandaardiseerde manier inzichte-
lijk maken van het effect van planvorming op de gezondheid van omwonenden. Zie voor meer info: https://www.ggdnog.nl/images/re-
dactie/bestanden/Gemeente_Milieu_en_gezondheid/factsheet_GES_2013.pdf  

https://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Gemeente_Milieu_en_gezondheid/factsheet_GES_2013.pdf
https://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Gemeente_Milieu_en_gezondheid/factsheet_GES_2013.pdf
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 2932 

Tabel 7-47 Effectscores voor gezondheidsbevordering 2933 
Codering Effectomschrijving Gezondheidsbescherming 

++ Zeer positief  De opzet van het plan biedt maximaal ruimte voor/ nodigt uit tot bewegen, spelen, sporten, 
ontspanning en ontmoeten.  

+ Positief  De opzet van het plan biedt in ruimte mate ruimte voor/ nodigt uit tot bewegen, spelen, spor-
ten, ontspanning en ontmoeten. 

0 Neutraal  De opzet van het plan biedt ruimte voor/ nodigt uit tot bewegen, spelen, sporten, ontspan-
ning en ontmoeten. 

- Negatief  De opzet van het plan biedt beperkt ruimte voor/ nodigt uit tot bewegen, spelen, sporten, 
ontspanning en ontmoeten. 

- - Zeer negatief  De opzet van het plan biedt niet of nauwelijks ruimte voor/ nodigt uit tot bewegen, spelen, 
sporten, ontspanning en ontmoeten. 

 2934 

7.10.3 Referentiesituatie 2935 

Gezondheidsbescherming 2936 
Luchtkwaliteit 2937 
In het luchtkwaliteitsonderzoek (paragraaf 8.3) is weergegeven hoe de luchtkwaliteit in (de omgeving van) 2938 
het plangebied is. Tabel 7-56 geeft de variaties in concentraties weer met daarbij de betreffende milieuge-2939 
zondheidskwaliteit.  2940 
 2941 
Tabel 7-48  Milieugezondheidskwaliteit vanwege luchtverontreiniging 2942 

 NO2-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM10-concentratie 
(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM2.5-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

Concentraties  11,9 - 19,1 14,7 - 16,3 7,6 - 8,2 

milieugezondheidskwaliteitsklasse Redelijk tot vrij matig Matig Matig 

 2943 
Over het geheel gezien kan de milieugezondheidskwaliteit vanwege luchtkwaliteit in de referentiesituatie 2944 
als matig worden geclassificeerd.  2945 
 2946 
Geluid 2947 
Uit het geluidsonderzoek (zie paragraaf 8.2) blijkt dat op veel punten in het plangebied een geluidbelasting 2948 
heerst van ruim 50 dB over meer. Dit wordt vooral veroorzaakt door de Zuilense Ring, hoewel ook de bin-2949 
nenstedelijke wegen hoge belastingen meebrengen. Daarmee is de milieugezondheidskwaliteit vanwege 2950 
geluid overwegend als zeer matig te kwalificeren.  2951 
 2952 
Externe veiligheid 2953 
Bepalend voor de milieugezondheidskwaliteit vanwege externe veiligheidsrisico’s is de N230 (Zuilensering). 2954 
Over de N230 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied 2955 
van 355 meter voor brandbare gassen. De bebouwing in het plangebied ligt op 50 meter van de weg. On-2956 
derstaande tabel geeft het overzicht van de toetsingsresultaten voor het plaatsgebonden risico en het 2957 
groepsrisico. De daarbij horende milieugezondheidskwaliteit is redelijk.  2958 
 2959 

Tabel 7-49 Toetsingsresultaten voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico referentiesituatie  2960 
Risicobron Plaatsgebonden risico Groepsrisico 
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Autoweg N230  Geen PR 10-6 per jaar contour.  De hoogste normwaarde van het groepsrisico is 
0.03 maal de oriëntatiewaarde.  

Milieugezondheidskwaliteitsklasse Redelijk 

 2961 
Over het geheel van de thema’s luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid bezien wordt de milieugezond-2962 
heidskwaliteit als zeer matig beschouwd. In die classificering wordt het thema geluid relatief zwaar gewo-2963 
gen. 2964 
 2965 
Gezondheidsbevordering 2966 
Ondanks de transformatie van enkele kantoorgebouwen naar woningen is het plangebied in de huidige 2967 
situatie te karakteriseren als typische werklocatie. De deelgebieden Planetenbaan en Het Kwadrant zijn 2968 
omsloten door drukke autowegen en de buitenruimte is functioneel en stenig ingericht op het autogebruik. 2969 
Eenvoudig gezegd: mensen komen in de ochtend met de auto om er te werken en vertrekken ’s avonds 2970 
weer. De locatie en buitenruimte nodigen niet uit om naar buiten te gaan of om met de fiets te gaan. Er 2971 
zijn niet of nauwelijks voorzieningen aanwezig waarvan gebruikers van het gebied te voet gebruik kunnen 2972 
maken.  2973 
 2974 
Het gebied biedt daarmee niet of nauwelijks ruimte voor en nodigt niet uit tot bewegen, spelen, sporten, 2975 
ontspanning en ontmoeten – hetgeen bij zou dragen aan de volksgezondheid.  2976 
 2977 

7.10.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 2978 

Gezondheidsbescherming 2979 
Luchtkwaliteit  2980 
De maximale bijdrage van het plan voor NO2 is 0,1 μg/m3. De toename van de fijnstofconcentratie 2981 
(PM10- en PM2.5) bij woningen is nergens groter dan 0,0 μg/m3. De genoemde  toenames zijn slechts 2982 
een fractie van de GES-klassen. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat er geen relevante ge-2983 
zondheidseffecten optreden als gevolg van veranderingen in de luchtkwaliteit door de ontwikkeling van het 2984 
project Planetenbaan en het Kwadrant; de milieugezondheidskwaliteit blijft matig.  2985 
  2986 
Geluid  2987 
Als gevolg van het plan neemt de hoeveelheid verkeer en de daarmee gepaarde, toch al hoge, geluidbe-2988 
lasting toe. Daarmee blijft de milieugezondheidskwaliteit vanwege geluid overwegend als zeer matig te 2989 
kwalificeren.  2990 
  2991 
Externe veiligheid  2992 
Uit de effectbeoordeling externe veiligheid blijkt dat het plaatsgebonden risico van de N230 niet toeneemt. 2993 
Het groepsrisico van die bron neemt door de toename van mensen in het invloedsgebied van de weg wel 2994 
iets toe, maar in beperkte mate. Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. De milieuge-2995 
zondheidskwaliteit wijzigt daarmee niet in relevante mate en blijft redelijk.  2996 
 2997 
Over het geheel van de thema’s luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid bezien blijft de milieugezond-2998 
heidskwaliteit zeer matig, waarbij wederom een doorslaggevend gewicht aan het thema geluid is toegekend. 2999 
Het plan scoort daarom op gezondheidsbescherming zeer negatief (--).  3000 
 3001 
Zoals ook in het geluidsonderzoek geconstateerd is, en zoals de gemeenteraad gevonden heeft, is het 3002 
nodig om voor een gezond leefklimaat in (de omgeving van) het plan maatregelen te treffen.  3003 
 3004 
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Gezondheidsbevordering 3005 
Bepalende elementen voor de gezondheidsbevordering in het plan Planetenbaan en Het Kwadrant zijn 3006 
het groen-blauwe casco, de groene inrichting van de buitenruimte op de percelen en het langzaam ver-3007 
keersnetwerk. Het inrichten van het casco en de buitenruimte op de percelen als aantrekkelijk verblijfs- of 3008 
doorgangsgebied, alsook een betere interne langszaam verkeersstructuur en verbondenheid met het om-3009 
liggende langzaam verkeersnetwerk nodigen bewoners en gebruikers uit om te voet of per fiets te gaan. 3010 
Deze actieve vormen van mobiliteit hebben een positief effect op de gezondheid.  3011 
 3012 
Belangrijk voor het stimuleren van actieve vormen van mobiliteit is ook de nabijheid van voorzieningen of 3013 
andere gewenste functies. In het plan is in de plinten van de bebouwing ruimte voorzien voor kleinschalige 3014 
kantoorruimtes, kleinschalige woonondersteunende winkels, daghoreca, sportvoorzieningen, huisarts, fy-3015 
siotherapeut, fitness, wasruimte, maatschappelijke voorziening, etc. Als randvoorwaarde voor deze voor-3016 
zieningen is meegegeven dat ze aansluiten bij de beoogde doelgroepen en het woningbouwprogramma 3017 
van het plan. Daarmee mag verondersteld worden dat bewoners en gebruikers te voet gebruik zullen ma-3018 
ken van deze voorzieningen. Een breder voorzieningenaanbod in nabijgelegen buurten is per fiets goed 3019 
bereikbaar vanuit het gebied.  3020 
 3021 
De eisen in het plan voor de binnengebieden op de kavels garanderen dat ze openbaar toegankelijk zijn 3022 
en een groene inrichting hebben met verblijfskwaliteit. De landschappelijke wal langs de ruimteweg en de 3023 
daaraan gelegen bebouwing dragen met hun afschermdende werking bij aan luwte in de binnengebieden. 3024 
De binnengebieden bieden zo ruimte voor het realiseren van ontmoetingsplekken voor bewoners, al zijn 3025 
deze nog niet expliciet in de eisen voorzien. Ook speel- en sportvoorzieningen in de buitenruimte zijn 3026 
(nog) niet voorzien.  3027 
 3028 
Al met al leidt het plan tot een leefomgeving die meer gezond gedrag kan stimuleren en buitenruimte heeft 3029 
waarin mensen kunnen elkaar kunnen ontmoeten. Het plan scoort daarom positief op het aspect gezond-3030 
heidsbevordering (+). Wel zijn er nog kansen en aandachtspunten voor de de uitwerking om dit effect (of 3031 
beter) te realiseren.  3032 
 3033 

7.10.5 Beoordeling maatregelen 3034 

Gezondheidsbescherming 3035 
Bij de beschouwing van de milieugezondheidskwaliteit in het gebied is geconstateerd dat de geluidsbelas-3036 
ting vanwege wegverkeer doorslaggevend is. Het is daarom het meest zinvol om maatregelen voor dat 3037 
thema te nemen. Voor het thema luchtkwaliteit is het bovendien moeilijker om locatiespecifieke maatrege-3038 
len te treffen. Voor het groepsrisico voor externe veiligheid wordt in overleg met de veiligheidsregio afge-3039 
stemd hoe de zelfredzaamheid en rampenbestrijding goed georganiseerd kunnen worden in het plange-3040 
bied.  3041 
 3042 
Om het leefklimaat vanuit het perspectief van geluid gezonder te maken zijn diverse maatregelen moge-3043 
lijk. De paragraaf geluid (8.2) en het hoofdstuk x beschrijven diverse bron- en overdrachtsmaatregelen, 3044 
alsook maatregelen aan de gevels van gebouwen. Voor een gezond leefklimaat, ook op maaiveld in de 3045 
buitenruimte, moet maximaal worden ingezet op bron- en overdrachtsmaatregelen. Dit temeer omdat juist 3046 
de buitenruimte ook belangrijk is voor de gezondheidsbevordende opzet van het plan.  3047 
 3048 
In hoofdstuk x zijn twee pakketten maatregelen onderzocht. Met die maatregelen mag verwacht worden 3049 
dat de geluidsniveaus omlaag gaan tot … [PM aanvullen als het maatregelenonderzoek is afgerond.] 3050 
 3051 
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Gezondheidsbevordering 3052 
De ruimtelijke opzet van het plangebied en de eisen die worden gesteld aan de inrichting van het gebied 3053 
bieden zicht op een gebied dat bijdraagt aan een gezondheidsbevorderende leefstijl. Wel zijn er nog aan-3054 
vullende kansen en aandachtspunten: 3055 
• Het plan bevat voldoende randvoorwaarden om een langzaam verkeersnetwerk en openbare ruimte 3056 

te borgen waarin mensen kunnen bewegen, ontspannen en ontmoeten. Om te zorgen dat mensen dit 3057 
ook daadwerkelijk gaan doen is de kwaliteit van die openbare ruimte echter essentieel. Dit blijft te al-3058 
len tijde een belangrijk aandachtspunt. 3059 

• Onderdeel van bovenstaande aandachtspunt is dat de inrichting van de openbare ruimte wordt ont-3060 
worpen met verschillende doelgroepen/ gebruikersgroepen in gedachten. Bijzondere aandacht dient 3061 
daarbij uit te gaan naar minder zelfstandige groepen mensen zoals ouderen, kinderen of mensen met 3062 
een beperking.  3063 

• Met de verdichting van het plangebied is de buitenruimte beperkt. De ruimte voor sport, spelen en een 3064 
parkachtige setting om te ontspannen lijkt zeer beperkt. Het verdient aanbeveling om in de verdere 3065 
uitwerking van het plan te onderzoeken of hiervoor ruimte gevonden kan worden. Mogelijk biedt de 3066 
gemeentelijke groenstructuur in en om het plangebied hiervoor ruimte. Dit temeer als tussen de 3067 
groenstructuur en de N230 een geluidsscherm geplaatst zou worden.  3068 

• In en vanuit het plangebied zijn er (nog) geen aantrekkelijke recreatieve langere wandel en/ of hard-3069 
looproutes bereikbaar. De herontwikkeling van Planetenbaan en Het Kwadrant tot een groen stedelijk-3070 
woongebied kan als aanleiding genomen worden om deze routes in de gemeentelijk groenstructuur te 3071 
integreren.  3072 

 3073 

7.10.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 3074 

Onderstaande tabel geeft effectscores voor het thema gezondheid weer.  3075 

Tabel 7-50 Scores effectbeoordeling Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 3076 
Criteria Referentiesituatie  Voorkeursalternatief 

Gezondheidsbescherming n.v.t.* -- (PM) 

Gezondheidsbevordering 0 + 
* Standaard wordt in een MER aan de referentiesituatie de effectscore neutraal (0) gegeven, omdat het de vergelijkingsbasis voor de 3077 
effectbepaling is. Voor het thema gezondheidsbescherming staat de score neutraal (0) echter ook voor een bepaalde kwaliteit op 3078 
zich, en fungeert ze niet zozeer als vergelijkingsbasis. Daarom is de neutrala score hier weggelaten.  3079 
 3080 
De belangrijkste effecten en bevindingen betreffen: 3081 
• In de huidige situatie is het gebied zwaar geluidbelast, wat doorweergt in de milieugezondheidskwali-3082 

teit; deze is zeer matig. Na realisatie van het plan neemt de druk op de gezondheid vanwege geluid 3083 
licht toe, maar de milieugezondheidskwaliteit in het gebied verandert daardoor niet of nauwelijks.  3084 

• PM over maatregelen en effect daarvan 3085 
• In de huidige situatie is het gebied niet gezondheidsbevorderend ingericht. Als gevolg van het plan 3086 

wordt actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) veel meer gestimuleerd en wordt de buitenruimte veel 3087 
meer als aantrekkelijk doorgaans- en verblijfgebied ingericht met ruimte om elkaar te ontmoeten. Dit 3088 
komt de gezondheid ten goede. 3089 

• We bevelen aan om in de verdere uitwerking van het plan te onderzoeken of er (nog) meer ruimte ge-3090 
vonden kan worden om te sporten, spelen en ontspannen in een parkachtige setting, bijvoorbeeld in 3091 
de groenstrook en het groene casco rond het plangebied. 3092 

 3093 
  3094 
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7.11 Duurzaamheid 3095 

7.11.1 Uitgangspunten 3096 

De begrippen klimaat en duurzaamheid hebben betrekking op de aspecten klimaatbestendigheid, energie-3097 
neutraal bouwen en hittestress. Het MER toetst in welke mate de voorgenomen ontwikkeling voldoet aan 3098 
de gestelde ambities voor klimaat en duurzaamheid.  3099 
 3100 
Beleidskader 3101 
Klimaatwet en Klimaatplan 2021-2030 3102 
In 2015 is het Klimaatakkoord van Parijs gesloten, samen met 195 andere landen. De belangrijkste doel-3103 
stelling uit dit akkoord is om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging tot maximaal 2°C te beperken, 3104 
met inspanning om de stijging verder te beperken tot 1,5°C. Nederland heeft hier middels haar eigen Kli-3105 
maatakkoord invulling aan gegeven. De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt 3106 
daarom het doel dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. 3107 
 3108 
De doelstellingen om 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 te realiseren ten opzichte van 3109 
1990 is vastgelegd in de Klimaatwet. De Klimaatwet verplicht ieder kabinet zich hieraan te houden, maar 3110 
beschrijft geen inhoudelijke maatregelen om CO2-recductie te realiseren. Om hier invulling aan te geven is 3111 
het Klimaatplan 2021-2030 opgesteld, waarin de hoofdlijnen voor het klimaatbeleid zijn vastgesteld. 3112 
 3113 
Voor de ontwikkeling van de Planetenbaan en het Kwadrant is de belangrijkste impact van het Klimaatplan 3114 
dat woningen en utiliteitsgebouwen die vanaf 2021 opgeleverd worden bijna energie neutraal (BENG) moe-3115 
ten zijn. Daarnaast is er een grens gesteld om oververhitting tegen te gaan. Dat wordt straks aan de hand 3116 
van vier criteria beoordeeld: 3117 
• BENG 1: energiebehoefte 3118 
• BENG 2: primair fossiel energiegebruik 3119 
• BENG 3: aandeel hernieuwbare energie 3120 
• TOjuli: het risico op temperatuuroverschrijding (wanneer geen koeling aanwezig is) 3121 
 3122 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 3123 
Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en 3124 
het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert 3125 
de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. 3126 
 3127 
Het Deltaplan beschrijft een procesaanpak om tot een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van 3128 
Nederland te komen, maar schrijft geen specifiekere doelstellingen en ambities voor. In de procesaanpak 3129 
begint het met het in kaart brengen van de kwetsbaarheden middels een stresstest. Op basis van de resul-3130 
taten van de stresstest starten overheden een risicodialoog met relevante gebiedspartners, waarbij ener-3131 
zijds het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen vergroot moet worden en anderzijds con-3132 
crete maatregelen geformuleerd moeten worden om deze risico’s te verkleinen. 3133 
 3134 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021 3135 
In het GRP van Stichtse Vecht wordt rekening gehouden met extreme neerslag als gevolg van klimaatver-3136 
andering, hier wordt in beheer en inrichting rekening mee gehouden om de kans op wateroverlast te beper-3137 
ken. Meer groen (en dus minder verharding) is een belangrijke maatregel hiervoor. Als meer water kan 3138 
infiltreren in de bodem is dat bovendien gunstig tegen droogte-effecten. Stichtse Vecht hanteert de voor-3139 
keurstrits vasthouden- bergen- afvoeren. Vasthouden betekent dat water buiten het watersysteem wordt 3140 
vastgehouden, bijvoorbeeld op daken, regentonnen etc. Bergen is water vasthouden in het watersysteem, 3141 
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dus bijvoorbeeld in sloten, infiltreren in het grondwater etc. Bij afvoeren wordt het water via watergangen of 3142 
rioolstelsels afgevoerd naar benedenstroomse gebieden (of de RWZI).  3143 
 3144 
Om wateroverlast tegen te gaan zijn in het GRP naast de ambitie tot meer groen de volgend eisen gesteld: 3145 
• Bij nieuwbouw wordt de vloerpeilhoogte verhoogd naar 30 cm boven straatniveau, om wateroverlast in 3146 

gebouwen te voorkomen 3147 
• Bij nieuwbouw moet een waterberging op eigen terrein gerealiseerd worden die 10mm water kan bergen 3148 

per m2 op de riolering aangesloten verhard oppervlak. 3149 
 3150 
De gemeente accepteert enige hinder bij een bui die eens in de 100 jaar voorkomt. Pas bij ‘wateroverlast’ 3151 
neemt de gemeente maatregelen om dit tegen te gaan. Wanneer sprake is van hinder en wanneer van 3152 
overlast wordt bepaald aan de hand van de beslisboom ‘Knelpunten water op straat situaties’ van Winnet.  3153 
 3154 
Beleidskader Stichtse Vecht Energiek 2014-2020. Samen sterk in duurzaamheid 3155 
Duurzaamheid wordt concreet uitgewerkt aan de hand van de 3 P’s, People, Planet en Profit. Hiervoor zijn 3156 
drie ambities gesteld: 3157 
• Ambitie Sociale duurzaamheid (People): Stichtse Vecht gaat uit van de eigen kracht van mensen en de 3158 

lokale gemeenschap en wil die, waar mogelijk, versterken. Stichtse Vecht wil inwoners een duurzaam 3159 
perspectief bieden en streeft ernaar dat iedereen, die kan werken, ook deelneemt aan het arbeidspro-3160 
ces.” 3161 

• Ambitie Economische duurzaamheid (Profit): Door het versterken van de aanwezige duurzaamheids- 3162 
en innovatiekracht staat de gemeente Stichtse Vecht in 2020 in de top 3 van aantrekkelijkste gemeenten 3163 
voor duurzame bedrijven in de provincie Utrecht. Bovendien is Stichtse Vecht een belangrijk kenniscen-3164 
trum voor duurzaamheid binnen de regio. De gemeente wil daarnaast de lokale economie stimuleren 3165 
door in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid de samenwerking met lokale ondernemers te bevorderen. 3166 

• Ambitie Ecologische duurzaamheid (Planet): Stichtse Vecht staat voor het behouden, beschermen en 3167 
versterken van het open en groene karakter met bijzondere cultuurhistorische waarden. Door het ver-3168 
sterken van de lokale duurzaamheidskracht en het verduurzamen van de eigen organisatie wordt de 3169 
landelijk geformuleerde CO2 reductiedoelstelling in Stichtse Vecht behaalt, te weten een reductie van 3170 
20% in 2020 ten opzichte van het niveau van de CO2 uitstoot in 1990. Hierbij wordt met name ingezet 3171 
op energiebesparing en decentrale energieopwekking. 3172 

 3173 
De gemeente ziet meerdere rollen voor haarzelf, in het faciliteren van duurzaamheid, het goede voorbeeld 3174 
geven (practice what you preach) en het verbinden van partijen om duurzaamheid te stimuleren. De ambi-3175 
ties zijn verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waarin per ambitie verschillende projecten zijn ge-3176 
formuleerd voor de periode 2014-2020. 3177 
 3178 
Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie 3179 
Dit is het beleidsplan gericht op de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Het plan  was 3180 
een bespreekstuk op de raadsvergadering van 15 december 2020. Stichtse Vecht heeft als doel om te 3181 
komen tot 0,2 Twh opwek van energie in 2040. Het beleidsplan bestaat uit de volgende vijf pijlers: 3182 
• Wonen: Stimuleren van energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de woonsector: zo-3183 

wel huur- als koopwoningen. 3184 
• Werken: Hoe kunnen bedrijven en bedrijventerreinen de komende jaren stappen zetten in energiebe-3185 

sparing en de opwekking van duurzame energie en warmte? 3186 
• Mobiliteit: Mobiliteit betreft zowel personenvervoer als transport. De gemeente speelt vooral een rol bij 3187 

het faciliteren van elektrisch rijden en nog fietsvriendelijker inrichten van de gemeente. 3188 
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• Duurzame energieopwekking: Grootschalige opwekking van duurzame energie in de vorm van 3189 
warmte en elektriciteit. 3190 

• De gemeente als voorbeeld: De gemeente geeft het goede voorbeeld door de komende jaren grote 3191 
stappen te zetten in energiebesparing en waar mogelijk duurzame energie op te wekken. 3192 

 3193 
Voor de Planetenbaan is relevant dat bij de pijler ‘Wonen’ is aangegeven dat alle nieuwbouwwoningen 3194 
alleen nog als nul-op-de-meter (NOM) op de markt gebracht mogen worden. Daarbij zijn alle in- en uit-3195 
gaande energiestromen op jaarbasis in balans. De woning wekt dus minstens zoveel energie op als zij 3196 
verbruikt. 3197 
 3198 
Motie Klimaatadaptatie op Stedenbouwkundig kader  3199 
Op 2 juni 2020 is een motie aangenomen in de gemeenteraad die ingaan op duurzaamheid binnen het 3200 
Stedenbouwkundig kader: motie 14.A reg 8, met onderwerp klimaatadaptief bouwen. Deze is onderstaand 3201 
integraal weergegeven: 3202 
 3203 
Als sub beslispunt in het raadsbesluit onder 1. op te nemen en onder het kopje “Energie en Klimaat” (deel 3204 
B, p34, GO p15) toe te voegen onder Eisen:   3205 
• Nieuwe en bestaande gebouwen worden Klimaatadaptief ontwikkeld en ingericht.  3206 
• Het gehele plangebied wordt Klimaatadaptief ontwikkeld en ingericht.  3207 
 3208 
Toelichting:  3209 
De Planetenbaan en het Kwadrant zullen binnenkort bebouwd worden met 1500 tot 2300 woningen. Deze 3210 
appartementen zullen allemaal gesitueerd zijn in hoogbouw. Dit kan leiden tot een 'versteende' omgeving. 3211 
Een dergelijke omgeving absorbeert veel hitte en straalt deze ook weer uit. Door klimaatverandering en 3212 
stijgende temperaturen neemt de kans op warme zomers en bijgevolg hittestress toe.  3213 
 3214 
Het is belangrijk dat het plangebied Planetenbaan klimaatadaptief wordt ontwikkeld met het oog op de toe-3215 
komst. Dit betekent zowel hittestressbestendig, als berekend op grote hoeveelheden water. In het document 3216 
wordt hier wel naar verwezen, maar een overkoepelend begrip ontbrak nog. Dat hopen we met dit amen-3217 
dement te ondervangen.  3218 
Bij klimaatadaptieve ontwikkeling kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:  3219 
• Klimaatadaptieve gevels, waardoor de temperatuur zowel binnen als buiten de gebouwen getemperd 3220 

wordt.  3221 
• Gebouwen die zódanig worden ontworpen dat de temperaturen inpandig beheersbaar blijven, ook in 3222 

warme zomers.  3223 
• Waterpartijen – op of langs het perceel –, in de vorm van (binnen)vijvers, fonteinen, sloten of grachten, 3224 

die zorgen voor verkoeling en absorptie van water.  3225 
• Waar mogelijk toepassen van dak-, balkon- en gevelgroen.  3226 
 3227 

7.11.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 3228 

In deze paragraaf worden het beoordelingskader en de onderzoeksmethode beschreven. De begrippen 3229 
klimaat en duurzaamheid hebben in dit MER betrekking op de aspecten klimaatbestendigheid, energieneu-3230 
traal bouwen en hittestress.  3231 
 3232 
In het MER is beoordeeld in welke mate de voorgenomen ontwikkeling een positief effect heeft ten opzichte 3233 
van de referentiesituatie en of voldaan kan worden aan de gestelde ambities voor klimaat en duurzaamheid. 3234 
Daarbij moet in gedachten gehouden worden dat alleen al vanwege wettelijke verplichtingen (voor 3235 
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nieuwbouw) sommige ambities moeten worden gerealiseerd (energie). Hier betekent een positief effect dus 3236 
een verbetering ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. 3237 
 3238 

Tabel 7-51 Beoordelingscriteria klimaat en duurzaamheid 3239 
Beoordelingscriteria Beoordeling 

Energie-neutraal bouwen Kwalitatief 

Klimaatbestendigheid Kwalitatief 

Hittestress Kwalitatief 

 3240 
Het criterium energie-neutraal bouwen gaat over hoe veel van de energie die voor de bebouwing binnen 3241 
het plangebied nodig is ter plaatse wordt opgewekt. Voor de vertaling van de effectanalyse naar de +/- 3242 
beoordeling is de volgende schaal gehanteerd:  3243 

 3244 

Tabel 7-52 Effectscores voor het criterium energie-neutraal bouwen 3245 
Codering Omschrijving Toelichting  

++ Zeer positief effect 

Het is in grote mate zeker dat en duidelijk hoe aan aan-
vullende ambities voor energie-neutraal bouwen kan 
worden voldaan; in het plangebied wordt net zo veel 
energie opgewekt als dat er wordt verbruikt door de wo-
ningen (Nul op de meter). Nieuwe en transformatiepan-
den zijn gasloos ontwikkeld.  

+ Positief effect 

Het is in grote mate zeker dat en duidelijk hoe aan 
randvoorwaarden voor energie-neutraal bouwen kan 
worden voldaan; in het plangebied wordt 40% van het 
gebouwgebonden energieverbruik opgewekt (BENG). 
Nieuwe en transformatiepanden zijn gasloos ontwik-
keld. 

0 Geen/ neutraal effect 

Het is in grote mate onzeker of en hoe aan de rand-
voorwaarden voor energie-neutraal bouwen kan wor-
den voldaan, maar er is wel sprake van een verbetering 
ten opzichte van de referentiesituatie; in het plangebied 
zelf wordt duidelijk minder dan 40% van het gebouwge-
bonden energieverbruik opgewekt.  

- Negatief effect 

Er wordt zeker niet aan de randvoorwaarden voor ener-
gie-neutraal bouwen voldaan; er wordt geen energie 
opgewekt op locatie en de energievraag van de panden 
wordt volledig ingevuld met externe bronnen.  

- - Sterk negatief effect Niet van toepassing.  
 3246 
Een van de voornaamste klimaatstressen is wateroverlast. Deze stress is met name gerelateerd aan de 3247 
neerslag, die als gevolg van klimaatverandering zal toenemen (meer en hevigere buien). Voor de beoorde-3248 
ling is gekeken naar de capaciteit om neerslag te bergen in een klimaatbestendig (klimaatrobuust) ontwerp. 3249 

Tabel 7-53 Effectscores voor het criterium klimaatbestendigheid 3250 
Codering Omschrijving Klimaatbestendigheid 

++ Zeer positief effect 
De klimaatbestendigheid van het plangebied neemt 
sterk toe, doordat de capaciteit is om neerslag vast te 
houden en te bergen sterk wordt vergroot. 

+ Positief effect 
De klimaatbestendigheid van het plangebied neemt 
toe, doordat de capaciteit om neerslag vast te houden 
en te bergen wordt vergroot.  
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0 Geen/ neutraal effect De klimaatbestendigheid van de alternatieven is ver-
gelijkbaar met de referentiesituatie.  

- Negatief effect 
De klimaatbestendigheid van het plangebied neemt 
af, doordat de capaciteit om neerslag vast te houden 
en te bergen afneemt. 

- - Sterk negatief effect 
De klimaatbestendigheid van het plangebied neemt 
af, doordat de capaciteit om neerslag vast te houden 
en te bergen sterk afneemt. 

 3251 
Hitte is een klimaatstress die in de toekomst zal toenemen. Klimaatrobuuste bebouwing kan het hittegevoel 3252 
en de effecten op de mens aanzienlijk verlichten. De doelstelling is om voldoende groen en water in de 3253 
omgeving te realiseren ten behoeve van een comfortabel klimaat en leefomgeving. Voor de beoordeling 3254 
van het thema hittestress worden maatregelen die hittestress tegengaan beoordeeld. Dit betreft het aandeel 3255 
water en groen binnen het plangebied. Voor de vertaling van de effectanalyse naar de +/- beoordeling is de 3256 
volgende schaal gehanteerd:  3257 
 3258 

Tabel 7-54 Effectscores voor het criterium hittestress 3259 
Codering Omschrijving Hittestress 

++ Zeer positief effect 
Het plan leidt tot een sterke afname van het stedelijk 
hitte eiland effect danwel sterke toename van het ver-
koelend effect van groen en water. 

+ Positief effect 
Het plan leidt tot een afname van het stedelijk hitte ei-
land effect danwel toename van het verkoelend effect 
van groen en water. 

0 Geen/ neutraal effect 
Het plan leidt tot een vergelijkbaar stedelijk hitte ei-
land effect en verkoelend effect van groen en water 
als in de referentiesituatie. 

- Negatief effect Het stedelijk hitte eiland effect neemt enigszins toe. 

- - Sterk negatief effect Het stedelijk hitte eiland effect neemt sterk toe. 
 3260 
Circulair bouwen wordt ook regelmatig als beoordelingscriterium opgenomen in een MER binnen het thema 3261 
duurzaamheid. De gemeente heeft op dit thema echter geen beleid vastgesteld en ook wordt er geen invul-3262 
ling aan gegeven in het Stedenbouwkundig kader van randvoorwaarden. Het thema is ook niet opgenomen 3263 
in de eerder gepubliceerde NRD voor Planetenbaan en het Kwadrant waarin het onderzoek voor het MER 3264 
is afgebakend. Daarom komt dit thema niet in deze paragraaf aan de orde.  3265 
 3266 
Vanzelfsprekend biedt de herontwikkeling van het gebied wel kansen op het gebied van circulair bouwen. 3267 
In het volgende hoofdstuk (8) waarin aanvullende maatregelen worden onderzocht om het VKA te optima-3268 
liseren wordt kort ingegaan op de kansen in het kader van circulair bouwen.  3269 

7.11.3 Referentiesituatie 3270 

Energieverbruik gebouwen 3271 
De Planetenbaan en het Kwadrant bestaat voornamelijk uit bedrijfsgebouwen. Inmiddels zijn vijf kantoorge-3272 
bouwen omgebouwd naar woningen (waarvan twee tijdelijk). De energielabels van de panden (voor zo ver 3273 
bekend) variëren grotendeels van D t/m A (zie Figuur 7-25). Data over het totale energieverbruik en de 3274 
opwek van duurzame energie in het gebied zijn niet voorhanden.  3275 
 3276 
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 3277 
Figuur 7-23 Energielabels gebouwen (bron: Atlas leefomgeving) 3278 
 3279 
Klimaatbestendigheid 3280 
Een van de voornaamste klimaatstressen is wateroverlast. Deze stress is met name gerelateerd aan de 3281 
neerslag. Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag en de hevigheid van de buien toe. In 3282 
Figuur 7-26 is aangegeven wat de waterdiepte is bij een extreme bui die circa 1 keer in de 100 jaar voorkomt 3283 
onder het huidige klimaat (70 mm in 2 uur). Hieruit blijkt dat in de referentiesituatie de waterdiepte het hoogst 3284 
is binnen deelgebied Planetenbaan Zuid. Ook langs de Ruimteweg verzamelt zich wat water ter hoogte van 3285 
Planetenbaan midden en zuid. In Planetenbaan Noord is de grootste oppervlak waar water blijft staan bij 3286 
korte hevige neerslag, met een diepte van 5-15 cm. Rondom het Fujitsu gebouw veroorzaakt de kortdurende 3287 
hevige bui nergens meer dan 5-10 cm water op het maaiveld.  3288 
 3289 

 3290 
Figuur 7-24 Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:100 jaar (Bron: Klimaateffectatlas) 3291 
 3292 
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Hittestress 3293 
Water en groen zijn elementen die tijdens lange warme perioden kunnen zorgen voor verkoeling in de stad. 3294 
Binnen het plangebied is langs de wegen boombeplanting aanwezig, en langs enkele wegen liggen water-3295 
gangen. Tussen het plangebied en de Zuilense Ring, en in het zuiden, ligt een brede groenstrook met 3296 
bomen en struiken. Door de stedelijke bebouwing is er in de huidige situatie al sprake van een ‘stedelijk 3297 
hitte eiland’ effect van maximaal 1,6-1,8 graden (zie Figuur 7-27). Tegelijk geeft het huidige groen en water 3298 
binnen het plangebied in het deel Kwadrant plaatselijk verkoeling van 1,6-1,8 graden en voor de overige 3299 
groenstroken en watergangen langs de wegen ca 1,4-1,6 graden (zie Figuur 7-28).  3300 
 3301 

 3302 
Figuur 7-25 Het stedelijk hitte eiland effect binnen (bron: Atlas leefomgeving) 3303 
 3304 

 3305 
Figuur 7-26 Het verkoelende effect van groen en blauw (bron: Atlas leefomgeving) 3306 
 3307 

7.11.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 3308 

Energie-neutraal bouwen 3309 
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In het stedenbouwkundig kader van de Planetenbaan zijn de volgende eisen aangegeven op gebied van 3310 
energie: 3311 
• Nieuwe en bestaande gebouwen worden bij transformatie gasloos ontwikkeld. 3312 
• Sinds 2021 geldt de wettelijke verplichting dat nieuwe woningen voldoen aan BENG (bijna energie neu-3313 

trale gebouwen). 3314 
• Voor het gehele gebied zal een energievisie opgesteld worden met de ambitie om het plangebied als 3315 

geheel energie neutraal te ontwikkelen. De afspraken over de uitvoering worden opgenomen in de an-3316 
terieure overeenkomsten met de ontwikkelaars. 3317 

• De ambitie is verder om zoveel mogelijk woningen nu al energie neutraal te maken. 3318 
 3319 
In de landelijke eisen voor BENG worden aan gebouwen eisen gesteld, waarbij één eis (BENG 3) in gaat 3320 
op de lokale energie-opwek. Hoewel het plan ook bedrijvigheid mogelijk maakt, zijn de woningen vanwege 3321 
hun aantal bepalend voor de beoordeling van energie-neutraal bouwen. Voor ‘woongebouwen’ is deze eis 3322 
dat het aandeel hernieuwbare energie 40% is. Voor grondgebonden woningen geldt een eis van 50% her-3323 
nieuwbare energie. In het plan zullen er woonappartementen (hoogbouw) worden ontwikkeld. Hiervoor geldt 3324 
dus de BENG 3 eis van 40% opwek van de energiebehoefte van de gebouwen binnen het plangebied.  3325 
 3326 
Op basis van de huidige wettelijke eisen die gesteld worden aan de nieuwbouw moet een positief effect 3327 
verwacht worden op het gebied van energie-neutraal bouwen. Daarbij moet begrepen worden dat dit welis-3328 
waar een positief effect is in de energieprestatie ten opzichte van de huidige energieprestatie (referentiesi-3329 
tuatie), maar dat daarmee ‘slechts’ aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Ook is de vraag in hoeverre deze 3330 
eis haalbaar is. Het Stedenbouwkundig Kader en Randvoorwaarden geven hierin nog geen inzicht.  3331 
 3332 
Ook is in het Stedenbouwkundig kader de wens geformuleerd voor een energie neutrale ontwikkeling (nul 3333 
op de meter), waarmee dan tevens aan de gemeentelijke beleidsambities uit ‘Stichtse Vecht op weg naar 3334 
nieuwe energie’ zou worden voldaan. Met de onzekerheid of het plan aan de minimale randvoorwaarden 3335 
voldoet, is ook zeer onzeker of deze ambities kunnen worden gerealiseerd.  3336 
 3337 
In de nog op te stellen energievisie moet uitgewerkt worden of en hoe aan de gestelde randvoorwaarden 3338 
en ambities voor duurzame energie kan worden voldaan. Vooruitlopend daarop verkent dit MER in het vol-3339 
gende hoofdstuk enkele mogelijkheden om hier invulling aan te geven, waarmee de effectbeoordeling ook 3340 
kan worden genuanceerd indien nodig.    3341 
 3342 
PM; beoordeling nog af te stemmen met specialist. 3343 
 3344 
Klimaatbestendigheid 3345 
Als gevolg van klimaatverandering zullen er hevigere buien voorkomen in de toekomst. Voor het klimaatbe-3346 
stendig inrichten van het plangebied is het van belang dat de hevige buien in het gebied zelf verwerkt kun-3347 
nen worden, door het water zo veel mogelijk vast te houden en te bergen pas in laatste instantie af te voeren 3348 
naar het oppervlaktewater (of riool). Bij de ontwikkeling van het plangebied moet een vergunning aange-3349 
vraagd worden bij het Waterschap (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden). Het waterschap houdt in 3350 
haar eisen al rekening met de verwachte klimaatverandering en geeft alleen een vergunning af als het 3351 
voldoende klimaatbestendig is ingericht.  3352 
 3353 
Hemelwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het riool. En per m2 op de riolering aangesloten ver-3354 
hard oppervlak wordt minimaal 10 mm waterberging gerealiseerd. Dit kan op kavel-, deelgebied-, of plan-3355 
gebiedniveau. De mogelijkheden voor het vasthouden van water en waterberging op het terrein zitten met 3356 
name in het water en groen op de locatie. In de huidige situatie is een groot deel van het plangebied ver-3357 
hard. Door het groen-blauwe casco (een strook van 10-12 m breed rondom elk deelgebied) wordt voor-3358 
zien in ruimte voor waterberging. In de referentiesituatie is ongeveer een kwart van dit groen-blauwe 3359 



 

     

15 augustus 2022 PLANETENBAAN EN HET KWADRANT BH5097TPRP2102261138 119  

 

casco reeds ingericht als groenstrook, de rest is versteend. Door het groen-blauwe casco wordt dus 3360 
ruimte voor groen en waterberging toegevoegd aan het plangebied.  3361 
 3362 
Netto wordt daarom ingeschat dat de mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van water toenemen. 3363 
De klimaatbestendigheid wordt daarom positief (+) beoordeeld. Voor meer details over het watersysteem 3364 
en de omgang met water wordt verwezen naar paragraaf 7.7 (water). 3365 
 3366 
Hittestress 3367 
In de referentiesituatie is er water en groen aanwezig langs de wegen en is het plangebied buiten het groen 3368 
versteend. Er is al sprake van een stedelijk hitte eiland effect in de referentiesituatie, en tegelijkertijd zorgen 3369 
het aanwezige groen en de watergangen ook voor een verkoelend effect binnen het plangebied.  3370 
 3371 
Het stedelijk hitte eiland effect zal als gevolg van het plan toenemen, omdat de bouwmassa toeneemt. In 3372 
deze masse (steen, beton) wordt warmte opgeslagen. Dit voorkomt een snelle afkoeling van het gebied en 3373 
zorgt ervoor dat het ’s nachts langer warm blijft. Het groen en water in een gebied zorgen daarentegen voor 3374 
verkoeling.  3375 
 3376 
Bij de herontwikkeling van het gebied blijft de groenstrook ten zuiden van het Fujitsu-gebouw gehandhaafd. 3377 
Dit groen geeft in de referentiesituatie de meeste verkoeling. Op de parkeerplaats bij het Fujitsu gebouw 3378 
staan in de referentiesituatie redelijk wat (>25) bomen. Wanneer deze verdwijnen en nieuwbouw hiervoor 3379 
in de plaats komt kan binnen dit deelgebied de hittestress toenemen. Rondom het deelgebied is een rand 3380 
van 10 m aangegeven die groen moet worden ingericht (het groen-blauwe casco). In de referentiesituatie 3381 
is binnen deze strook ook groen aanwezig.  3382 
 3383 
Ook de groenstroken langs de Ruimteweg blijven gehandhaafd. De groenstroken vallen binnen het groen-3384 
blauwe casco (de strook van 12 m die aan de westzijde van de deelgebieden Planetenbaan Noord, Plane-3385 
tenbaan Midden en Planetenbaan Zuid is aangegeven). De overige drie zijden van deze deelgebieden 3386 
(langs de Maarssenbroekerdijk en tussen de deelgebieden) zijn in de huidige situatie versteend en worden 3387 
bij de voorgenomen ontwikkeling onderdeel van het groen-blauwe casco. Hier neemt de hoeveelheid groen 3388 
dus toe en daarmee dus ook het verkoelende effect van groen. Opgemerkt wordt dat langs de Maarssen-3389 
broekerdijk ook in de referentiesituatie al watergangen aanwezig zijn – deze vallen buiten het plangebied 3390 
en blijven gehandhaafd. Deze sluiten aan aan het groen-blauwe casco. Bij de planetenbaan Zuid is in de 3391 
huidige situatie een waterpartij aangegeven waar een woongebouw staat gepland. Daardoor kan de hitte-3392 
stress binnen dit plangebied iets toenemen.  3393 
 3394 
Al met al neemt de bouwmassa en daarmee het stedelijk hitte-eiland effect naar verwachting toe. Opgemerkt 3395 
wordt dat in de BENG-eisen voor nieuwbouw ook een eis opgenomen is om het risico op oververhitting in 3396 
de woningen te voorkomen (de TOjuli). Het plan moet hieraan voldoen. 3397 
 3398 
Het verkoelend effect van groen neemt naar verwachting iets toe doordat netto groen wordt toegevoegd als 3399 
gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen. Het groen met de waterpartij dat voor de meeste verkoeling 3400 
zorgt in de huidige situatie wordt behouden.  3401 
 3402 
De uiteindelijke hittestress wordt als neutraal (0) ingeschat voor de herontwikkeling van het gebied.  3403 
 3404 

7.11.5 Beoordeling maatregelen  3405 

In de bovenstaande effectbeoordeling van het plan zijn scores toegekend op basis van een globale inschat-3406 
ting van de eisen uit het Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden voor het plan en de mogelijkheden 3407 
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die daaruit blijken. Veelal is daarin nog niet uitgewerkt hoe de duurzaamheidsambities kunnen worden ge-3408 
realiseerd. Om in te schatten wat hiervoor kansrijke maatregelen zijn en om invulling te gegeven aan het 3409 
amendement van raad over een klimaatadaptief en duurzaam gebied worden in het volgende hoofdstuk 3410 
diverse maatregelen onderzocht.  3411 
 3412 

7.11.6 Totaaloverzicht effectbeoordeling 3413 

Onderstaande tabel geeft de effectscores voor het thema duurzaamheid weer. 3414 

Tabel 7-55 Overzicht effectbeoordeling klimaat en duurzaamheid 3415 
Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Energie-neutraal bouwen 0 PM 

Klimaatbestendigheid 0 + 

Hittestress 0 0 

 3416 
De belangrijkste effecten en bevindingen betreffen: 3417 
• Met de eis van BENG voor de nieuwbouw kan een positief effect op energie-neutraal bouwen ver-3418 

wacht worden. Met deze eis wordt voldaan aan een wettelijk minimum voor nieuwbouw. Het is echter 3419 
nog onzeker of en hoe aan deze eis kan worden voldaan.  3420 

• De mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van hemelwater nemen toe als gevolg van de her-3421 
ontwikkeling van het gebied. Dit betekent een positief effect voor de klimaatbestendigheid van het ge-3422 
bied.  3423 

• Enerzijds neemt de bouwmassa en daarmee het stedelijke hitte-eilandeffect binnen het gebied toe, 3424 
anderzijds neemt de hoeveelheid groen en water en daarmee een verkoelend effect toe. Per saldo zal 3425 
de hittestress in het gebied waarschijnlijk niet toe- of afnemen.  3426 

• Het werkelijke effect hang in grote mate af van hoe het plan verder uitgewerkt wordt. In het volgende 3427 
hoofdstuk worden mogelijke maatregelen verkend die kunnen bijdragen aan een duurzamer plan.  3428 

  3429 
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8 Optimaliserende varianten en maatregelen 3430 

8.1 Effectbeoordeling voorkeursalternatief als startpunt 3431 

Hoofdstuk 7 beschrijft de te verwachten effecten van het voorkeursalternatief. Uit die analyses komt naar 3432 
voren dat er maatregelen nodig of wenselijk zijn op verschillende vlakken om een goed functionerend en 3433 
leefbaar, duurzaam plan te realiseren. Daarvoor worden in dit hoofdstuk de maatregelen verkend. De 3434 
maatregelen hebben betrekking op de ontsluiting van het plangebied voor het autoverkeer, op het reduce-3435 
ren van de geluidsbelasting voor de nieuwbouw en bestaande woningen, en op het gebied van duurzaam-3436 
heid.  3437 
 3438 
De geluid- en duurzaamheidsmaatregelen zijn essentieel om te kunnen voldoen aan de amendementen 3439 
voor een gezond woon- en leefklimaat, en een klimaatadaptief gebied die de gemeenteraad bij het Ste-3440 
denbouwkundige kader van randvoorwaarden heeft aangenomen.  3441 
 3442 
Daarnaast is in het geoptimaliseerde voorkeursalternatief de maximale bouwhoogte ter plaatse van de 3443 
nieuwe toren in deelgebied zuid verhoogd van 70 meter tot 90 meter, waardoor er circa 30 extra apparte-3444 
menten in het programma mogelijk zijn.  3445 
 3446 
De effecten van het plan met deze maatregelen en aanpassing worden in beeld gebracht voor de betref-3447 
fende thema’s, maar waar nodig ook voor andere thema’s waarop een relevant effect te verwachten valt. 3448 
De 30 extra appartementen zijn vanzelfsprekend in de effectberekeningen opgenomen, maar zijn in aantal 3449 
te gering om tot andere resultaten te leiden dan de berekeningen die in hoofdstuk 7 beschreven staan. 3450 

8.2 Verkeersontsluiting 3451 

Uit de effectbepaling van het voorkeursalternatief in hoofdstuk 7 komt naar voren dat op een aantal kruis-3452 
punten in de directe nabijheid van het ontwikkelgebied de verkeersafwikkeling kritisch wordt. Er zijn aan-3453 
passingen wenselijk aan enkele kruispunten om de verwachte verkeersstromen goed en veilig te kunnen 3454 
verwerken. Hiervoor is gezocht naar een variant voor de ontsluiting van het gebied.  3455 

8.2.1 Ontsluitingsvarianten 3456 

Geoptimaliseerde VKA-ontsluitingsvariant 3457 
De geoptimaliseerde VKA-ontsluitingsvariant houdt in dat de ontwikkelgebieden Planetenbaan-zuid en 3458 
Planetenbaan-midden op de Ruimteweg ontsloten worden en niet, zoals in het alternatief in hoofdstuk 7, 3459 
op de Maarssenbroeksedijk. Ook wordt de Maarssenbroeksedijk niet langer ontsloten op de Ruimteweg, 3460 
maar wordt deze doorgetrokken naar de Burgermeester Waverijnweg. In de Kometenweg komt dan een 3461 
knip. Het autoverkeer van en naar Planetenbaan en het verkeer naar het werkgebied Maarssenbroek dat 3462 
via de Maarssenbroeksedijk ontsloten is, wordt zo gescheiden. Tevens biedt het doortrekken van de 3463 
Maarssenbroeksedijk de kans om het wegprofiel aan te passen zodat het fietspad naar de andere kant 3464 
van de rijweg kan, waarmee het fietsverkeer meer gescheiden wordt van het gemotoriseerd verkeer en de 3465 
verkeersveiligheid verbeterd wordt. De wegas voor het gemotoriseerd moet hiertoe circa één meter op-3466 
schuiven. In Figuur 8-1 is de ontsluitingsstructuur van deze variant schematisch weergegeven. 3467 
 3468 
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 3469 
Figuur 8-1: Aanpassingen geoptimaliseerde VKA-ontsluitingsvariant 3470 
 3471 
Terugvaloptie VKA-ontsluitingsvariant 3472 
Het doortrekken van de Maarssenbroeksedijk is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan 3473 
Maarssenbroek Werkgebied. Dit moet voor de VKA-ontsluitingsvariant worden aangepast. Omdat we bij 3474 
het vaststellen van het bestemmingsplan Planetenbaan niet vooruit kunnen lopen op een toekomstige be-3475 
stemmingsplanwijziging van Maarssenbroek Werkgebied, onderzoeken we in het MER ook de terugvalop-3476 
tie waarbij er geen sprake is van het doortrekken van de Maarssenbroeksedijk, de knip in de Kometenweg 3477 
en het verleggen van het fietspad. In deze terugvaloptie wordt dus alleen de ontsluiting van het plange-3478 
bied Planetenbaan aangepast; via de Ruimteweg en Kometenweg. De terugvaloptie zal dus waarschijnlijk 3479 
tijdelijk onderdeel van het geoptimaliseerde voorkeursalternatief zijn, totdat de bestemmingsplanwijziging 3480 
voor de doortrekking van de Maarssenbroeksedijk geregeld is. De ontsluitingsstructuur van deze variant is 3481 
schematisch weergegeven in Figuur 8-2. 3482 
 3483 
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 3484 
Figuur 8-2: Aanpassingen terugvaloptie VKA-ontsluitingsvariant 3485 
 3486 

8.2.2 Effectbeoordeling verkeer 3487 

8.2.2.1 Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 3488 

Met het verkeersprognosemodel is bepaald wat de effecten zijn van het plan voor het wegennet en de 3489 
omvang van de verkeersstromen.  3490 
 3491 
Geoptimaliseerde VKA-ontsluitingsvariant 3492 
Tabel 8-1 geeft een overzicht van de verkeersintensiteiten op een selectie van wegen in en rond het plan-3493 
gebied voor deze variant. De locaties van de beschouwde wegvakken staat aangegeven in Tabel 8-1. 3494 
 3495 
Tabel 8-1: Verkeersintensiteiten op wegvakken per alternatief (in motorvoertuigen/etmaal) 3496 

Wegvak Referentiesituatie Planalternatief 
(VKA) 

Geoptimaliseerde 
VKA 

Toename t.o.v. 
Ref. 

Toename t.o.v. 
Planalt. 

1+2 Burg Waverijnweg 12.600 13.500 13.500 900 0 

3+4 Burg Waverijnweg 17.700 19.300 19.600 1.700 300 

7+8 Floraweg 15.700 15.900 16.100 400 200 

9+10 Floraweg 14.600 14.700 15.100 500 400 

11+12 De Heldinnenlaan 7.800 8.200 8.300 500 100 
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Wegvak Referentiesituatie Planalternatief 
(VKA) 

Geoptimaliseerde 
VKA 

Toename t.o.v. 
Ref. 

Toename t.o.v. 
Planalt. 

13+14 Zuilense Ring 83.700 86.900 87.000 3.300 100 

15+16 Atoomweg 16.800 17.600 17.400 600 -/- 200 

17+18 Maarssenbroekseslag 14.100 17.400 17.500 3.400 100 

19+20 Maarssenbroekseslag 13.600 16.600 17.100 3.500 500 

21+22 Safariweg 17.400 19.100 19.100 1.700 0 

23+24 Ruimteweg 16.100 19.700 17.200 1.100 -/- 2.500 

25+26 Kometenweg 4.500 5.900 0 -/- 4.500 -/- 5.900 

27+28 Ruimteweg 8.800 10.400 12.200 3.400 1.800 

29+30 Meteorenweg 4.300 6.000 4.400 100 -/- 1.600 

49 Maarssenbroekseslag 6.100 6.300 6.300 200 0 

Xx Maarssenbroeksedijk 2.900 4.500 4.000 1.100 -/- 500 

 3497 

 3498 
Figuur 8-3: Beschouwde wegvakken 3499 
 3500 
In de geoptimaliseerde VKA-ontsluitingsvariant zien we dat een deel van het verkeer andere routes gebruikt 3501 
om van en naar hun bestemming te komen. In Figuur 8-4 is dit visueel weergegeven; de rode kleuren laten 3502 
zien waar meer verkeer gaat rijden, de groene kleuren de wegvakken die rustiger worden. Dit heeft te maken 3503 
met de aanpassingen in de infrastructuur en de aangepaste ontsluitingen van Planetenbaan op het wegen-3504 
net. Uit deze afbeelding is ook op te maken dat de wijzigingen met name lokaal zijn. 3505 
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 3506 
Figuur 8-4: Verschillen tussen geoptimaliseerde VKA-ontsluitingsvariant en Planalternatief 3507 
 3508 
De nieuwe ontsluiting van Planetenbaan op de Ruimteweg zorgt voor een directere verbinding van/naar 3509 
Zuilense Ring en A2. Voor de bereikbaarheid van het gemotoriseerde verkeer van/naar Planetenbaan geeft 3510 
deze aanpassing dus een verbetering. De doortrekking van de Maarssenbroeksedijk naar de Burg. Wave-3511 
rijnweg en de knip in de Kometenweg zorgt met name voor een alternatieve ontsluiting van dit gebied; het 3512 
is niet per se een verbetering of verslechtering.    3513 
 3514 
Het meest kritisch voor de verkeersafwikkeling zijn de kruispunten. Mede kijkend naar de kruispuntanalyses 3515 
uit  het “Mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek” (Arcadis, 2019) en de verkeersintensiteiten zoals in het voor-3516 
liggende aangepaste VKA berekend, ontstaat het volgende beeld: 3517 
• Het kruispunt Ruimteweg – Burg. Waverijnweg kan naar verwachting de verkeersstromen in deze vari-3518 

ant verwerken. 3519 
• Het kruispunt Ruimteweg – Kometenweg kan naar verwachting de verkeersstromen in deze variant 3520 

verwerken (duidelijke verbetering ten opzichte van Planalternatief). 3521 
• Het kruispunt Ruimteweg – Maarssenbroekseslag – Planetenbaan is nader onderzocht op basis van 3522 

COCON-analyse. In deze variant kunnen de verwachte verkeersvraag goed verwerkt worden. 3523 
• Het kruispunt Maarssenbroeksedijk – Meteorenweg – Computerweg kan naar verwachting de verkeers-3524 

stromen in deze variant goed verwerken (verbetering ten opzichte van Planalternatief).. 3525 
• Het kruispunt Ruimteweg – Floraweg – Lageweidseslag kan naar verwachting de verkeersstromen in 3526 

het planalternatief verwerken (duidelijke verbetering ten opzichte van Planalternatief). 3527 
• Het kruispunt Maarssenbroeksedijk – Nijverheidsweg – Kometenweg wordt in deze variant vereenvou-3528 

digd (tak Kometenweg gaat verdwijnen, fietspad buiten de kruisende autostromen), waarmee dit kruis-3529 
punt naar verwachting de verkeersstromen goed kan verwerken. 3530 

• Op de overige kruispunten lijken de wijzigingen in verkeersintensiteit (relatief) beperkt en geen reden 3531 
om vanuit deze studie maatregelen te moeten nemen. 3532 

 3533 
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Gegeven de genoemde positieve effecten voor de bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer, resulteert 3534 
voor deze ontsluitingsvariant een duidelijk positieve beoordeling op dit aspect (++) ten opzichte van de 3535 
referentiesituatie. 3536 
 3537 
Terugvaloptie VKA-ontsluitingsvariant 3538 
Tabel 8-2 geeft een overzicht van de verkeersintensiteiten op een selectie van wegen in en rond het plan-3539 
gebied voor deze variant. 3540 
 3541 
Tabel 8-2: Verkeersintensiteiten op wegvakken per alternatief (in motorvoertuigen/etmaal) 3542 

Wegvak Referentiesituatie Planalternatief 
(VKA) 

Terugvaloptie aan-
gepaste VKA 

Toename t.o.v. 
Ref. 

Toename t.o.v. 
Planalt. 

1+2 Burg Waverijnweg 12.600 13.500 13.600 1.000 100 

3+4 Burg Waverijnweg 17.700 19.300 19.800 1.900 500 

7+8 Floraweg 15.700 15.900 16.300 600 400 

9+10 Floraweg 14.600 14.700 15.200 600 500 

11+12 De Heldinnenlaan 7.800 8.200 8.300 500 100 

13+14 Zuilense Ring 83.700 86.900 87.100 3.400 200 

15+16 Atoomweg 16.800 17.600 17.300 500 -/- 300 

17+18 Maarssenbroekseslag 14.100 17.400 17.600 3.500 200 

19+20 Maarssenbroekseslag 13.600 16.600 17.300 3.700 700 

21+22 Safariweg 17.400 19.100 19.100 1.700 0 

23+24 Ruimteweg 16.100 19.700 19.200 3.100 -/- 500 

25+26 Kometenweg 4.500 5.900 4.500 0 -/- 1.400 

27+28 Ruimteweg 8.800 10.400 10.700 1.900 300 

29+30 Meteorenweg 4.300 6.000 3.300 -/- 1.000 -/- 2.700 

49 Maarssenbroekseslag 6.100 6.300 7.500 1.400 1.200 

Xx Maarssenbroeksedijk 2.900 4.500 2.500 -/- 400 -/- 2.000 

 3543 
Voor veel wegvakken zijn de effecten van deze ontsluitingsvariant weinig verschillend met het Planalterna-3544 
tief. De directe ontsluiting van Planetenbaan zorgt er echter voor dat de intensiteiten op de Maarssen-3545 
broeksedijk en Meteorenweg aanmerkelijk lager liggen dan bij het Planalternatief (2.000 tot 2.700 voertuigen 3546 
per etmaal minder). De nieuwe ontsluiting zorgt voor een directere verbinding van/naar Zuilense Ring en 3547 
A2. Voor de bereikbaarheid van het gemotoriseerde verkeer van/naar Planetenbaan geeft deze aanpassing 3548 
dus een verbetering. 3549 
 3550 
Het meest kritisch voor de verkeersafwikkeling zijn de kruispunten. Mede kijkend naar de kruispuntanalyses 3551 
uit  het “Mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek” (Arcadis, 2019) en de verkeersintensiteiten zoals in het voor-3552 
liggende aangepaste VKA berekend, ontstaat het volgende beeld: 3553 
• Het kruispunt Ruimteweg – Burg. Waverijnweg kan naar verwachting de verkeersstromen in deze vari-3554 

ant verwerken. 3555 
• Het kruispunt Ruimteweg – Kometenweg kan naar verwachting de verkeersstromen in deze variant 3556 

verwerken (duidelijke verbetering ten opzichte van Planalternatief). 3557 
• Het kruispunt Ruimteweg – Maarssenbroekseslag – Planetenbaan is nader onderzocht op basis van 3558 

COCON-analyse. Hieruit blijkt dat met een ontwerp van 2 opstelstroken vanaf de Planetenbaan dit 3559 
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kruispunt in de spitsperiodes druk zal worden, met relatief lange wachttijden, maar zonder verdere fy-3560 
sieke aanpassingen nog een acceptabele verkeersafwikkeling kan geven. 3561 

• Het kruispunt Maarssenbroeksedijk – Meteorenweg – Computerweg vraagt nadere bestudering of deze 3562 
de nieuwe verkeersstromen kan verwerken. De Computerweg zit niet opgenomen in het verkeersmodel, 3563 
maar de toenames op beide andere wegen zijn fors. 3564 

• Het kruispunt Ruimteweg – Floraweg – Lageweidseslag kan naar verwachting de verkeersstromen in 3565 
deze variant verwerken (duidelijke verbetering ten opzichte van Planalternatief). 3566 

• Het kruispunt Maarssenbroeksedijk – Nijverheidsweg – Kometenweg zit niet opgenomen in het ver-3567 
keersmodel, maar gezien de bestaande activiteiten aan de Nijverheidsweg, de planontwikkeling én de 3568 
ontwikkeling van Goodmann is het zeer wel mogelijk dat op dit kruispunt problemen zullen optreden; 3569 

• Op de overige kruispunten lijken de wijzigingen in de verkeersintensiteiten (relatief) beperkt en geen 3570 
reden om vanuit deze studie maatregelen te moeten nemen. 3571 

 3572 
Bovenstaande effectanalyse geeft aan dat er ten gevolge van de terugvaloptie voor de geoptimaliseerde 3573 
VKA-ontsluitingsvariant extra verkeer komt, die op enkele kruispunten mogelijk negatieve effecten zal geven 3574 
in termen van verkeersafwikkeling, waardoor aanvullende maatregelen (kruispuntaanpassingen of maatre-3575 
gelen die autoverkeer wegtrekken) nodig zullen zijn. De situatie is echter aanmerkelijk minder ongunstig 3576 
dan bij het Planalternatief. 3577 
 3578 
Gegeven het eerder benoemde positieve effect voor de bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer, 3579 
resulteert voor deze ontsluitingsvariant een neutrale beoordeling op dit aspect (0) ten opzichte van de refe-3580 
rentiesituatie. 3581 
 3582 

8.2.2.2 Bereikbaarheid per openbaar vervoer 3583 

De effectbeoordeling voor openbaar vervoer is voor beide ontsluitingsvarianten niet anders dan voor het 3584 
Planalternatief. De effecten staan beschreven in paragraaf 7.1.4.2. De score voor dit deelaspect is daarmee 3585 
ook voor beide varianten neutraal (0) ten opzichte van de referentiesituatie.  3586 
 3587 

8.2.2.3 Bereikbaarheid voor langzaam verkeer 3588 

De bereikbaarheid voor langzaam verkeer, fietsers en voetgangers, verbetert in de geoptimaliseerde VKA-3589 
variant nog verder ten opzichte van het Planalternatief. Door de verplaatsing van het (vrijliggende) fietspad 3590 
aan de Maarssenbroeksedijk naar de andere zijde van de weg en de knip in de Kometenweg worden de 3591 
fietsbewegingen gescheiden van de kruispunten van het gemotoriseerde verkeer. Bovendien wordt een 3592 
kwalitatieve, directe fietsverbinding gecreëerd van het ontwikkelgebied Planetenbaan naar het treinstation 3593 
van Maarssen en het winkelcentrum Bisonspoor. Aangezien de beoordeling op dit aspect voor het Planal-3594 
ternatief al duidelijk positief was (++), kan deze verdere verbetering van de bereikbaarheid voor langzaam 3595 
verkeer in deze variant niet in de score tot uitdrukking worden gebracht en blijft deze ++. 3596 
 3597 
De effecten daarvan staan beschreven in paragraaf 7.1.4.3. De score voor dit deelaspect is daarmee ook 3598 
voor het aangepaste VKA duidelijk positief (++) ten opzichte van de referentiesituatie.  3599 
 3600 
De effectbeoordeling voor langzaam verkeer, fietsers en voetgangers, is voor de terugvaloptie van de aan-3601 
gepaste VKA-variant niet anders dan voor het Planalternatief. De effecten staan beschreven in paragraaf 3602 
7.1.4.3. De score voor dit deelaspect is daarmee ook voor deze variant duidelijk positief (++) ten opzichte 3603 
van de referentiesituatie.  3604 
 3605 
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8.2.2.4 Verkeersveiligheid 3606 

De verkeersveiligheid verbetert in de geoptimaliseerde VKA-ontsluitingsvariant ten opzichte van de referen-3607 
tiesituatie en het Planalternatief. Enerzijds ligt de verbetering in de herstructuering van de Maarssen-3608 
broeksedijk, het verleggen van de vrijliggende fietspad naar de overzijde van de rijweg, het opheffen met 3609 
het kruispunt met de Kometenweg en daarmee het verminderen van de conflictpunten tussen fietsverkeer 3610 
en gemotoriseerd verkeer. Anderzijds geeft de verbetering van de verkeerafwikkeling voor het gemotori-3611 
seerde verkeer, zoals hiervoor beschreven, ook zorgen voor een positief effect op de verkeersveiligheid. 3612 
 3613 
Daarmee scoort de geoptimaliseerde VKA-ontsluitingsvariant op dit deelaspect een positief effect (+) ten 3614 
opzichte van de referentiesituatie.  3615 
 3616 
De effectbeoordeling voor verkeersveiligheid is voor de terugvaloptie van de aangepaste VKA-variant niet 3617 
wezenlijk anders dan voor het Planalternatief. Een deel van het verkeer van/naar Planetenbaan heeft in 3618 
deze variant een kortere, direct route, waardoor er minder over het wegennet gereden hoeft te worden. Dit 3619 
is positief voor de verkeerveiligheid, maar onvoldoende van omvang om een merkbaar effect te geven. 3620 
 3621 
De verdere effecten voor het aspect verkeersveiligheid staan beschreven in paragraaf 7.1.4.4. De score 3622 
voor dit deelaspect is daarmee ook voor het aangepaste VKA neutraal (0) ten opzichte van de referentiesi-3623 
tuatie.  3624 
 3625 

8.2.3 Effectbeoordeling wegverkeerslawaai  3626 

PM; dit volgt nog. 3627 
 3628 

8.2.4 Beschouwing overige aspecten 3629 

Uit de beoordeling van de verkeerseffecten volgt dat het verkeer op de Maarssenbroeksedijk in de ontslui-3630 
tingsvarianten vermindert ten opzichte van de referentie en ten opzichte van het eerder beoordeelde voor-3631 
keursalternatief. Ook wordt de weg heringericht. Hiermee kan een verbetering wordt gerealiseerd van de 3632 
ruimtelijke kwaliteit van de weg als langzaam verkeerroute en als prettige doorgangsgebied en omgeving 3633 
van het plangebied. Dit geldt in mindere mate voor de terugvaloptie omdat daarin het fietspad niet wordt 3634 
verlegd. Dit wordt gezien als een positief effect (+).  3635 
 3636 
Op andere aspecten leiden de ontsluitingsvarianten niet tot andere effecten dan al in hoofdstuk 7 vermeld. 3637 
 3638 

8.2.5 Conclusie 3639 

Verkeer 3640 
De geoptimaliseerde VKA-variant met een aangepaste ontsluiting van de deelgebieden Planetenbaan-3641 
zuid en -midden, een doorgetrokken Maarssenbroeksedijk naar de Burg. Waverijnweg met een verplaat-3642 
sing van het fietspad naar de andere zijde van de weg en een knip in de Kometenweg, geeft ten opzichte 3643 
van het Planalternatief een betere score op het aspect bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer; de ne-3644 
gatieve score (-) wordt een positieve score (+) en op het aspect verkeersveiligheid; de neutrale score (0) 3645 
wordt een positieve score (+). De verwachte verkeersafwikkeling is in deze variant naar verwachting aan-3646 
merkelijk beter, met geen of beperkte knelpunten op de kruispunten en ook door de directe aansluiting 3647 
van Planetenbaan op het kruispunt met de Ruimteweg en de Maarssenbroekseslag ontstaat een direc-3648 
tere, kortere route wordt geboden. De verkeersveiligheid verbetert vooral door de ingrepen aan de Maars-3649 
senbroeksedijk, waarmee veel (potentiële) conflicten tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer verdwijnen. 3650 

Hugo Woesthuis
Nog aanvullen met terugvaloptie

Joep Coopmans
Voor verkeer aangevuld
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 3651 
Op de overige deelaspecten binnen verkeer is de effectbeoordeling niet gewijzigd ten opzichte van de be-3652 
oordeling van het Planalternatief.  3653 
 3654 
De terugvaloptie van de aangepaste VKA, met uitsluitend een aangepaste ontsluiting van de deelgebie-3655 
den Planetenbaan-zuid en -midden, geeft ten opzichte van het Planalternatief een betere score op het as-3656 
pect bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer; de negatieve score (-) wordt een neutrale score (0). De 3657 
verwachte verkeersafwikkeling op de kruispunten geeft duidelijk minder knelpunten, terwijl door de directe 3658 
aansluiting van Planetenbaan op het kruispunt met de Ruimteweg en de Maarssenbroekseslag een direc-3659 
tere, kortere route wordt geboden. 3660 
 3661 
Op de overige deelaspecten binnen verkeer is de effectbeoordeling niet gewijzigd ten opzichte van de be-3662 
oordeling van het Planalternatief.  3663 
 3664 
Wegverkeerlawaai 3665 
Voor wegverkeerlawaai geldt dat… PM 3666 
 3667 
Overige aspecten 3668 
Tot slot kan worden geconcludeerd dat de ontsluitingsvarianten vanwege een lagere verkeersintensiteit en 3669 
de mogelijkheid tot het herinrichten van de weg tot een betere ruimtelijke kwaliteit leiden.   3670 
 3671 

8.3 Geluidsmaatregelen 3672 

PM; onderzoek geluidmaatregelen is nog in uitvoering. 3673 

8.4 Maatregelen energie-neutraal bouwen 3674 

In paragraaf 7.11 is ingeschat in hoeverre in het plan Planetenbaan en het Kwadrant kan worden voldaan 3675 
aan de randvoorwaarden en ambities voor energie-neutraal bouwen. Daarin komt naar voren dat het voor-3676 
alsnog onzeker is of aan de randvoorwaarden en ambities wordt voldaan. Daarom verkennen we in deze 3677 
paragraaf welke maatregelen mogelijk zijn en in hoeverre daarmee de randvoorwaarden haalbaar zijn.  3678 
 3679 

8.4.1 Maatregelen energie-neutraal bouwen 3680 

Om in te schatten met welke maatregelen aan de energiebehoefte kan worden voldaan, is eerst nodig de 3681 
energiebehoefte zelf te bepalen. Vervolgens worden verschillende mogelijkheden voor het opwekken van 3682 
duurzame energie verkend.  3683 
 3684 
Energiebehoefte 3685 
De BENG-1 energiebehoefte eis, waar nieuwbouw verplicht aan moet voldoen, is voor woongebouwen 3686 
maximaal 65 kWh/m2/jr (of minder, afhankelijk van de geometrie van een gebouw). Dit betreft de energie-3687 
behoefte van ‘het gebouw’, oftewel de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor de verwar-3688 
ming en koeling. Het uitgangspunt daarbij is een gemiddelde oppervlakte van een appartement van 75m2. 3689 
Een grove inschatting van de totale energiebehoefte van het plan op basis van deze eis bedraagt als 3690 
volgt. 3691 
 3692 

Tabel 8-3 Inschatting energiebehoefte 3693 
Aantal woningen Oppervlakte Energiebehoefte 
2560 woningen 192.000 m2 12.480 MWh/jaar 
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 3694 
De BENG-2 eis schrijft vervolgens voor dat het maximaal primair fossiel energie gebruik 50 kWh/m2/jaar 3695 
mag zijn. Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 7 schrijft de BENG-3 eis voor dat het aandeel zelf opge-3696 
wekte hernieuwbare energie ten minste 40% van de totale energiebehoefte moet zijn. Dat moet afkomstig 3697 
zijn uit een hernieuwbare bron, zoals zonnepanelen of stadsverwarming. 3698 
 3699 
Opwekken elektriciteit uit zonne-energie 3700 
Zonnepanelen in geluidsschermen 3701 
Langs de N230 is het mogelijk om zonne-energie te integre-3702 
ren in een geluidsscherm. Daarmee wordt zowel mogelijke 3703 
geluidsoverlast van de weg gereduceerd, als duurzame elek-3704 
triciteit opgewekt.  3705 
 3706 
De totale lengte van het scherm is circa 1.000 meter. Zonne-3707 
cellen worden steeds vaker geïntegreerd in geluidsschermen, 3708 
zoals onder ander gedaan naast de A50 in Uden. Hier zijn bi-3709 
faciale panelen toegepast, die aan beide zijden zonne-ener-3710 
gie op kunnen weken. Aan de hand van de resultaten van 3711 
deze opstelling kan worden aangenomen dat er per 100 meter geluidsscherm 50 MWh/jaar aan duurzame 3712 
elektriciteit opgewekt kan worden.  3713 
 3714 
Voor 1.000 meter geluidsscherm is de potentie voor het opwekken van duurzame energie 10 * 50 3715 
MWh/jaar/100meter = 500 MWh/jaar. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ca. 200 huishou-3716 
dens. 3717 
 3718 
Zonnepanelen boven parkeerplaatsen 3719 
Solar carports, oftewel zonne-energie boven parkeerplaatsen, 3720 
worden op steeds meer plaatsen gerealiseerd. Hiermee wordt 3721 
ruimte benut om duurzame elektriciteit op te wekken én om te 3722 
parkeren, waardoor er sprake is van multifunctioneel ruimte-3723 
gebruik.  3724 
 3725 
In een stedelijke omgeving is het vaak lastig in te passen en 3726 
is er sprake van (enige vorm van) schaduwwerking van hoge 3727 
gebouwen. Dat zijn aandachtspunten waar rekening mee ge-3728 
houden moet worden bij de daadwerkelijke realisatie hiervan. 3729 
 3730 
Uitgangspunt dat verschillende ontwikkelaars van solar carports hanteren is 7 zonnepanelen per parkeer-3731 
plaats. Het vermogen van een zonnepaneel is 530 Wp. Dat betekent dat één parkeerplaats voldoende is 3732 
voor een vermogen van 3,6 kWp, wat op jaarbasis 3.000 kWh kan opleveren (3,0 MWh/jaar). 3733 
 3734 

Tabel 8-4 – Potentiële opwek boven parkeerplaatsen 3735 
Deelgebied Parkeerplaatsen (Circa) Potentieel opwek 
Planetenbaan Noord 100 300 MWh 
Planetenbaan Midden 30 90 MWh 
Planetenbaan Zuid 100 300 MWh 
Kwadrant 150 450 MWh 
Totaal 380 1.140 MWh 

 3736 
Niet de volledige potentie hiervan zal worden benut. Uit figuur 8-1 valt op te maken dat veel parkeerplaat-3737 
sen in de schaduw van de (nieuw te realiseren) gebouwen liggen. Meest kansrijk lijken de 3738 



 

     

15 augustus 2022 PLANETENBAAN EN HET KWADRANT BH5097TPRP2102261138 131  

 

parkeerplaatsen bij het Kwadrant, Plantenbaan Zuid en Planetenbaan Midden. Dit vanwege de vorm en 3739 
ligging van de parkeerplaatsen ten opzichte van van de gebouwen. 3740 
 3741 

 3742 
Figuur 8-5 – voorbeelduitwerking van groen-blauwe structuur, met daarin ook de parkeerplekken.  3743 
 3744 
Zonnepanelen in gevels 3745 
Uitgangspunt is 25% van het geveloppervlak uitrusten met zonnecellen. Dat kan zowel geïntegreerd in 3746 
gevelbekleding, als bevestigd aan normale gevelbekleding. De gemiddelde opbrengst van aan gevels be-3747 
vestigde zonnepanelen zijn 46 kWh/m2/jr  voor gevels op het oosten en westen. Voor gevels op het zuiden 3748 
ligt deze opbrengst in potentie nog hoger. 3749 
 3750 
Voor bestaande gebouwen die getransformeerd worden van kantoren naar woningen, biedt het een kans 3751 
om gevelrenovatie te combineren met verbeterde isolatie. Bij renovatie van de gevels kan dit meteen ge-3752 
integreerd worden. Bij nieuwbouw kan in het ontwerp rekening gehouden worden met het integreren van 3753 
zonnecellen in de gevels direct bij het ontwerp. 3754 
 3755 
Zonnepanelen boven water 3756 
Potentie voor zonne-energie op water is 154 kWh/m2/jr . De watergangen en potentiële nieuwe openwa-3757 
terplekken in het plangebied zijn echter dusdanig klein in omvang, dat het financieel niet rendabel is en 3758 
nauwelijks een bijdrage levert aan de totale energievraag. Zon op water wordt daarom als niet kansrijk be-3759 
oordeeld. 3760 
 3761 
Zonnepanelen op (groene) daken 3762 
Zonnepanelen hebben het hoogste rendement bij een lage omgevingstemperatuur. Op een zwart bitu-3763 
mendak kan de temperatuur in de zomer oplopen tot ongeveer 60º à C 70 º C graden. Bij een groendak 3764 
blijft de temperatuur laag, ongeveer 30 ºC lager dan een situatie zonder groendak. Daarmee wordt het 3765 
rendement van zonnepanelen vergroot. 3766 
 3767 
Op basis van het uitgangspunt dat 60% van de groene daken geschikt is voor zonnepanelen, kan de vol-3768 
gende potentie voor zonne-energie op groende daken berekend worden. Per m2 is het uitgangspunt dat 3769 
jaarlijks 150 kWh opgewekt kan worden met zonnepanelen. 3770 
 3771 
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Deelgebied Groen dakoppervlak Beschikbaar voor 
zonnepanelen (60%) 

Potentieel opwek 

Planetenbaan Noord 1040 m2 624 m2 94 MWh/jaar 
Planetenbaan Midden 2552 m2 1531 m2 230 MWh/jaar 
Planetenbaan Zuid    
Kwadrant 1218 m2 730 m2 110 MWh/jaar 
Totaal 4810 m2 2885 m2 434 MWh/jaar 

 3772 
Warmte-opwek en -hergebruik 3773 
Aardwarmte (diepe geothermie) 3774 
Aardwarmte is een duurzame energiebron, die op termijn mogelijk twee miljoen woningen in Nederland 3775 
kan voorzien van warmte. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht, niet elk gebied in 3776 
Nederland is hiervoor geschikt. In de provincie Utrecht is een opsporingsvergunning afgegeven om de po-3777 
tentie in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan zijn nog onbekend. 3778 
 3779 
WKO (warmte-koude-opslag) 3780 
Een systeem met warmte en koude-opslag s een methode om energie in de vorm van warmte of koude op 3781 
te slaan in de bodem. Er zijn twee type WKO systemen: 3782 
 Open: deze maken direct gebruik van grondwater door dit op te pompen en na afkoeling of verwar-3783 

ming terug in de bodem te infiltreren. 3784 
 Gesloten: deze creëren één of meerdere toegangen tot de grondwatervoerende laag in de bodem, 3785 

maar maken daar geen direct gebruik van.  3786 
 3787 
Uit de Warmteatlas  van de RVO kan de potentie voor een open en gesloten WKO-systeem globaal in 3788 
kaart gebracht worden. Hieruit blijkt dat het plangebied op een scheidslijn ligt tussen wel of niet voldoende 3789 
potentie voor een open WKO-systeem. Om daar uitsluitsel over te geven, dient op lokaal niveau nader on-3790 
derzoek uitgevoerd te worden. Voor een gesloten WKO-systeem is zowel voor warmte- als koudeopslag 3791 
in de bodem voldoende potentie om als warmte- en koudebron te dienen voor de gebouwen in het gebied.  3792 
 3793 
De ruimtelijke impact van een WKO systeem is beperkt, maar bij (her)inrichting van het gebied moet er 3794 
ruimte zijn voor het boren van een bron en een bovengrondse voorziening de aansluiting op die bron. Ge-3795 
geven de omvang van het gebied, is het meest realistisch dat er één of meerdere bronnen per plot ge-3796 
boord worden om te kunnen voorzien in de warmte- en koudevraag. 3797 
 3798 
Elektriciteitsnet en Smart Energy System 3799 
Transportcapaciteit op het elektriciteitsnet wordt steeds schaarser. Er is door een toenemende elektrifica-3800 
tie in de samenleving een steeds groter wordende vraag naar elektriciteit. Daarnaast wordt er steeds meer 3801 
duurzame elektriciteit opgewekt, wat het net op moet. Dat zorgt voor een grote onbalans in het net. Daar-3802 
naast liggen vraag en aanbod van elektriciteit vaak niet bij elkaar en zijn de huidige elektriciteitsnetten niet 3803 
zwaar genoeg om de energietransitie te kunnen faciliteren. 3804 
 3805 
Ook in de provincie Utrecht zijn de eerste problemen op het elektriciteitsnet zichtbaar. Er is een tijdelijke 3806 
stop afgekondigd door de netbeheerder voor het aansluiten van hernieuwbare energieprojecten op het 3807 
elektriciteitsnet (zie capaciteitskaart invoeding). Ook afname van elektriciteit voor nieuwe aansluitingen 3808 
kan binnen afzienbare tijd tegen beperkingen aanlopen, maar op dit moment is daar in het plangebied nog 3809 
geen sprake van (zie capaciteitskaartskaart afname). 3810 
 3811 
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Figuur 8-6 – capaciteit op het elektriciteitsnet (geel betekent xxx; oranje betekent yyy) 3812 
 3813 
Daarom is het niet alleen wenselijk, maar waarschijnlijk ook noodzakelijk om op gebiedsniveau naar de 3814 
energiebalans te kijken en deze zo veel als mogelijk op lokaal niveau in balans te brengen. In een stede-3815 
lijke omgeving zoals hier beoogd is het met de huidige gangbare technieken nog niet tot nauwelijks moge-3816 
lijk om op lokaal niveau jaarrond te kunnen voorzien in duurzame warmte, koude en elektriciteit. Met name 3817 
voor elektriciteit is er op lokaal niveau in dit gebied een hogere vraag dan waarin voorzien kan worden. 3818 
 3819 
Met een Smart Energy System kan op gebiedsniveau vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afge-3820 
stemd worden. Door bijvoorbeeld als één collectief, of per ontwikkelkavel één (virtuele) aansluiting op het 3821 
elektriciteitsnet te creëren, kan ervoor worden gezorgd dat het elektriciteitsnet ontlast wordt. In combinatie 3822 
met batterij-opslag kunnen pieken in vraag en aanbod worden opgevangen. 3823 
 3824 

8.4.2 Effectbeoordeling energie-neutraal bouwen 3825 

PM; effectbeoordeling is nog in uitvoering.  3826 

8.4.3 Effectbeoordeling overige aspecten 3827 

PM; effectbeoordeling is nog in uitvoering.  3828 

8.4.4 Conclusie 3829 

PM; effectbeoordeling is nog in uitvoering.  3830 
 3831 

8.5 Maatregelen klimaatadaptatie en hittestress 3832 

In paragraaf 7.11 is ingeschat in hoeverre het plan Planetenbaan en het Kwadrant klimaatadaptief is waar 3833 
het gaat om de thema’s water en hittestress. Daarin komt naar voren dat het plan sowieso zal voldoen 3834 
aan de minimum eisen van het waterschap waarin klimaatbestendigheid al is opgenomen. Tevens blijkt 3835 
dat als gevolg van een toegenomen steenmassa het hitte-eilandeffect zal toenemen, maar dat dit 3836 



 

     

15 augustus 2022 PLANETENBAAN EN HET KWADRANT BH5097TPRP2102261138 134  

 

waarschijnlijk geneutraliseerd kan worden met het uitwerken van een omvangrijker groen-blauwcasco dat 3837 
voorzien is in het plan.  3838 
 3839 
Het plan biedt echter ook kansen om de klimaatbestendigheid voor het aspect verder te verbeteren én 3840 
moeten maatregelen verder worden gespecificeerd om het hitte-eilandeffect te verminderen. Gedeeltelijk 3841 
zijn hiervoor al maatregelen genoemd in de paragrafen duurzaamheid en water in hoofdstuk 7. In deze 3842 
paragraaf worden deze volledigheidshave herhaald en waar mogelijk gespecificeerd.  3843 
 3844 

8.5.1 Maatregelen 3845 

Watersysteem 3846 
Voor het verbeteren van het watersysteem bestaan goede mogelijkheden die in de detailuitwerking van het 3847 
plan geïntegreerd moeten worden, in afstemming met het waterschap. De mogelijkheden betreffen: 3848 
• De herontwikkeling van het gebied biedt de mogelijkheid om op een meer duurzame manier om te gaan 3849 

met het verwerken van hemelwater. Kansen liggen met name op het vlak van afkoppelen, infiltreren en 3850 
vertraagd afvoeren.  3851 

• Door de verwerking van hemelwater ruimtelijk in te bedden in het ontwerp door bijvoorbeeld het aan-3852 
brengen van extra waterberging of wadi’s kan dit een positieve bijdrage leveren aan de beleving van 3853 
het plangebied. Hiermee kan (mede) invulling gegeven worden aan de gemeentelijke eis te voldoen om 3854 
de eerste 10 mm neerslag op eigen terrein te verwerken.  3855 

• Mogelijkheden voor hergebruik van hemelwater. Indien hemelwater centraal wordt geborgen, eventueel 3856 
in ondergrondse buffertanks kan dit worden hergebruikt voor beregening tijdens langdurige droogte. 3857 

• Indien er in de directe omgeving van het plangebied problemen zijn met de afvoer van hemelwater 3858 
(wateroverlast) biedt deze ontwikkeling mogelijkheden om een oplossing voor deze problemen te inte-3859 
greren in het ontwerp. 3860 

 3861 
Groene gevels en daken 3862 
Het verkoelend effect van groene gevels hangt af van de hoeveelheid en geometrie van de vegetatie, de 3863 
vegetatiesoort, bodemvochtcondities, het klimaat, en het seizoen. Over het algemeen geldt dat het verkoe-3864 
lend effect van groene gevels groter is voor gevels die de meeste zonnestraling ontvangen. Ook geldt hoe 3865 
smaller de straat, hoe groter het effect op de luchttemperatuur en dichterbij de gevel is het effect groter. 3866 
Vooral in de zomer kan gevelgroen ook voor een isolerend effect zorgen waardoor het binnenshuis koel 3867 
blijft. Metingen laten zien dat gevelgroen de warmteopname van buiten met 90% kan reduceren. Als gevolg 3868 
daarvan kan gevelgroen het gebruik van airconditioning verminderen. Daarmee ontstaat een waardevolle 3869 
synergie: zowel de buitentemperatuur als de binnentemperatuur is aangenamer, en het energiegebruik 3870 
wordt beperkt.  3871 
 3872 
Voor de bebouwing bij de Planetenbaan lijken groene gevels het meest kansrijke op de gevels aan de 3873 
zuidzijde van de gebouwen. De situering van de gebouwen staat nog niet vast, maar daar waar binnen-3874 
plaatsen zijn kunnen groene gevels ervoor zorgen dat de binnenplaatsen koel en aangenaam blijven in de 3875 
zomer. Groene gevels houden daarnaast ook regenwater vast en werken geluidsisolerend. Ook daar zijn 3876 
waardevolle synergiën te behalen.  3877 
 3878 
Groene daken dragen bij aan het reduceren van hittestress en kunnen bovendien een belangrijke bijdrage 3879 
leveren aan het opvangen en bergen van water. Daarmee wordt zowel bijgedragen aan een fijn stedelijk 3880 
klimaat, als aan de waterbergingsopgave in het gebied. Kans is om groene daken te combineren met semi-3881 
transparante zonnepanelen. Daarmee ontstaat er een dubbelfunctie.   3882 
 3883 
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Materialen met een hoge reflectiewaarde 3884 
Donkere materialen houden meer warmte vast dan lichte materialen. Met het toepassen/stimuleren van 3885 
materialen met een hoge reflectiewaarde, wordt zonlicht meer weerkaatst in plaats van geabsorbeerd. Daar-3886 
mee wordt voorkomen dat materialen warmte opnemen en uitstralen. Dat draagt bij aan het reduceren van 3887 
hittestress in een stedelijke omgeving. 3888 
 3889 
Materialen met een hoge reflectiewaarden zijn toe te passen in zowel de schil van gebouwen (lichte gevel-3890 
bekleding en daken), maar ook in de openbare ruimte. Donker asfalt houdt bijvoorbeeld veel meer warmte 3891 
vast dan tegels met een lichte, heldere kleur. Daar waar gevelrenovatie van toepassing is, kan bij de het 3892 
kiezen van materialen rekening gehouden worden met het kiezen van lichte kleuren.  3893 
 3894 
Oriëntatie van gebouwen rekening houden met wind en hitte 3895 
Verkoeling in het stedelijk gebied kan ook gerealiseerd worden door rekening te houden met luchtstromin-3896 
gen. Windluwe plekken kunnen zorgen voor lokaal hogere, onprettige temperaturen in de zomer. Hier kan 3897 
met de situering, oriëntatie en vorm van de gebouwen rekening worden gehouden met het windklimaat in 3898 
het gebied. 3899 
 3900 

8.5.2 Effectbeoordeling klimaatadaptatie en hittestress 3901 

Enkele van de hier genoemde maatregelen zijn ook als wens opgenomen in het Stedenbouwkundig kader 3902 
van randvoorwaarden voor het plan. Deze en de aanvullend genoemde suggesties kunnen helpen het ge-3903 
bied nog klimaatbestendiger te maken en de hittestress te beperken. Daarbij mag verwacht worden dat 3904 
het positieve effect op klimaatbestendigheid (voor zover gerelateerd aan het watersysteem) dat eerder al 3905 
werd bepaald versterkt wordt tot een sterk positief effect (++). Ook kan verwacht worden dat het neutrale 3906 
effect op hittestress verbetert tot een positief effect (+).  3907 

8.5.3 Effectbeoordeling overige aspecten  3908 

De hiervoor genoemde maatregelen hebben positieve effecten op de klimaatrobuustheid van het gebied. 3909 
Daarnaast werken ze ook door op enkele andere aspecten.  3910 
 3911 
Het uitwerken van een gebied met veel groen en water draagt niet alleen bij aan een robuuster watersys-3912 
teem en het beperken van hittestress, maar draagt ook bij aan een aantrekkelijk beleefbaar gebied; het 3913 
komt ten goede aan de ruimtelijke kwaliteit.  3914 
 3915 
De maatregelen om hittestress tegen te gaan dragen bij aan een comfortabeler leefklimaat. Extreme hitte 3916 
kan er echter ook toe leiden dat vooral mensen met een zwakkere gezondheid onwel worden en in een 3917 
enkel geval sterven. Daarom hebben deze maatregelen ook een positief effect op de volksgezondheid in 3918 
het gebied. Het effect is echter gering en zal niet tot een andere effectscore leiden voor het aspect ge-3919 
zondheid.  3920 

8.5.4 Conclusie  3921 

Het plan bevat kansen om het watersysteem nog klimaatrobuuster te maken en hittestress verder te be-3922 
perken. Hiermee kunnen de effectscores verbetert worden tot respectievelijk zeer positief (++) en positief 3923 
(+). Verder hebben de genoemde maatregelen een positief effect op de volkgezondheid in en ruimtelijke 3924 
kwaliteit van het gebied.  3925 
 3926 
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8.6 Circulair bouwen  3927 

In hoofdstuk 7 is aangegeven dat circulair bouwen geen onderdeel is van het beoordelingskader van dit 3928 
MER. De gemeente heeft op dit thema geen beleid vastgesteld en ook wordt er geen invulling aan gegeven 3929 
in het Stedenbouwkundig kader van randvoorwaarden. Wel biedt de herontwikkeling van het gebied kansen 3930 
op het gebied van circulair bouwen. Hieronder geven we enkele principes en suggesties weer waarmee in 3931 
de uitwerking van het plan rekening gehouden kan worden. Dit blijft echter een beschouwing waaraan geen 3932 
effectscores zijn gekoppeld. Het betreft hier principes voor de bouw- en realisatiefase, niet voor de gebruiks-3933 
fase.  3934 
 3935 
Kader duurzaam bouwen: 
 
Bouwbedrijven berekenen de milieuprestatie van een gebouw met de Bepalingsmethode milieuprestatie van gebou-
wen en GWW-werken. Ook gebruiken zij de bijbehorende Nationale Milieudatabase. Zij berekenen ermee wat de ge-
volgen van bepaald materiaalgebruik zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld als zij iets moeten bouwen. 
 
De uitkomst van die berekening wordt uitgedrukt in één getal. Hierdoor zien ontwikkelaars welke bouwdelen de 
meeste (negatieve) effecten voor het milieu veroorzaken en waarop het ontwerp verbeterd kan worden. Bouwbedrij-
ven kunnen zo onderbouwd kiezen voor duurzame oplossingen. En worden gebouwen opgeleverd die beter zijn voor 
het milieu. 
 
Voor nieuwe woningen en kantoren gelden wettelijke eisen voor de duurzaamheid. Die staan in het Bouwbesluit 2012. 
Met de bepalingsmethode kan een bouwer of opdrachtgever uitrekenen of zijn woning of kantoor voldoet aan die wet-
telijke eis. 
 
Op 1 juli 2019 ging een nieuwe versie van de bepalingsmethode in. Die versie maakt ook zichtbaar maken welke se-
cundaire en hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een gebouw dat bestaat uit onderdelen die later 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit sluit aan bij het kabinetsbeleid voor circulair bouwen. 

 3936 
 3937 
Grondstoffenbesparing 3938 
Het stimuleren van een circulaire economie begint bij het minimaliseren van het gebruik van grondstoffen. 3939 
Voor de herontwikkeling van een gebied kan dit vertaald worden naar zo min mogelijk nieuwe primaire 3940 
materialen toepassen bij het ontwerpen van gebouwen. 3941 
 3942 
Een belangrijk document bij circulair bouwen is het materialenpaspoort. Dit paspoort maakt inzichtelijk 3943 
welke materialen gebruikt zijn en hoe ze verwerkt zijn in een gebouw. Op dit moment is het toepassen van 3944 
een materialenpaspoort nog niet verplicht, er wordt wel onderzoek gedaan om het verplicht te stellen.  3945 
Het eisen van een materialenpaspoort kan in een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar wel afge-3946 
sproken worden. Daarmee kunnen eisen aan impact van materialen gesteld worden én is inzichtelijk 3947 
welke materialen toegepast worden.  3948 
 3949 
Toepassen van materialenpaspoort is het meest kansrijk bij volledig nieuwe gebouwen, bij renovaties is 3950 
de impact die hiermee behaald kan worden qua grondstoffenbesparing beperkt ten opzichte van de totale 3951 
hoeveelheid materialen die in een gebouw aanwezig zijn.  3952 
 3953 
Een andere maatregel om het materiaalgebruik te beperken, is het ontwerpen voor meerdere functies. 3954 
Hiermee ontstaat intensiever of meervoudig gebruik van gebouwen, waardoor niet voor functies die goed 3955 
gecombineerd kunnen worden meerdere gebouwen ontworpen hoeven te worden. Bijvoorbeeld: combine-3956 
ren van een schoolgebouw met ruimten voor verenigingen. 3957 
 3958 
Hernieuwbare materialen 3959 
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Ook is het voor circulair bouwen aan te bevelen om hernieuwbare en milieuvriendelijke materialen te ge-3960 
bruiken. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 3961 
• hout uit duurzaam beheerde bossen; 3962 
• biobased materialen bij de inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld verkeersborden van bam-3963 

boe.  3964 
  3965 
Direct hergebruik 3966 
De transformatie van kantoorpanden naar woningen biedt kansen voor het stimuleren van direct herge-3967 
bruik van materialen op locatie. Niet alle materialen die vrijkomen bij een transformatie zijn hiervoor ge-3968 
schikt, maar vaak kan een groot gedeelte van de beschikbare materialen hergebruikt worden. Daarbij gel-3969 
den de volgende aandachtspunten: 3970 
• Inventariseer welke materialen en producten aanwezig zijn in de huidige kantoorpanden. Voorbeeld: 3971 

deuren hergebruiken in woningen. 3972 
• Meenemen circulaire ontwerpprincipes bij de inrichting van de woningen: beschikbaar stellen van ma-3973 

terialen die vrijkomen voor de inrichting van woningen. 3974 
 3975 
Materialen die vrijkomen bij de herinrichting van de openbare ruimte kunnen ook lokaal een nieuwe be-3976 
stemming krijgen. 3977 
• Waar bestrating verwijderd wordt (huidige parkeerplaatsen waar een nieuwe bestemming op gereali-3978 

seerd wordt), kunnen schoongemaakte klinkers hergebruikt worden voor het aanleggen van nieuwe 3979 
wandelpaden. Zo krijgt de parkeerplaats naast het Fujitsu-gebouw een andere invulling, daar komen 3980 
veel materialen vrij. 3981 

 3982 
Remontabelheid 3983 
Het toepassen van circulaire ontwerpprincipes houdt ook in dat er bij het ontwerp en de constructie reke-3984 
ning gehouden wordt met het demonteren van de materialen en producten. Materialen die toegepast wor-3985 
den in de openbare ruimte, in constructies in de openbare ruimte (bijvoorbeeld solar carports) of in gebou-3986 
wen, dienen zo ontworpen en geïnstalleerd te zijn dat deze eenvoudig weer teruggewonnen kunnen wor-3987 
den.  3988 

8.7 Overzicht effectscores maatregelen 3989 

PM; volgt nadat effectbeoordeling zijn afgerond.  3990 
 3991 
 3992 
 3993 
  3994 
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9 Conclusies en aanbevelingen  3995 

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de effectbeoordeling van alle verschillende thema’s met 3996 
de bijbehorende criteria. Vervolgens zijn de belangrijkste conclusies beschreven.  3997 

9.1 Overzichtstabel effectbeoordeling 3998 

De effectscores tussen haakje zijn nog onderhevig aan bijstelling n.a.v. het maatregelenonderzoek. De 3999 
definitieve scores worden dus later nog vastgesteld.  4000 
 4001 

Tabel 9-1 Overzicht effectbeoordeling 4002 
Milieu-aspect Beoordelingsscriteria Referentie Voorkeursalternatief 

Verkeer Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 0 - (0) 

Baarheid per openbaar vervoer 0 0 

Bereikbaarheid voor langzaam verkeer 0 ++ 

Verkeersveiligheid 0 0 (+) 

Wegverkeerlawaai  Geluidbelasting bestaande woningen 0 PM 

Geluidbelasting nieuwbouw N.v.t. PM 

Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit bij woningen 0 0 

Externe Veiligheid Plaatsgebonden risico 0 0 

Groepsrisico 0 0 

Bedrijven en milieuzone-
ring en geurhinder 

Bedrijven en milieuzonering 0 PM 

Geurhinder 0 PM 

Bodem Bodemkwaliteit 0 + 

Hergebruik grond 0 + 

Water Grondwaterkwaliteit 0 + 

Grondwaterkwantiteit 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 + 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 + 

Natuur Natura 2000-gebieden 0 PM 

Beschermde soorten 0 - - (0) 

Gemeentelijke groenstructuur 0 PM 

Landschap, cultuurhisto-
rie en archeologie 

Landschap 0 + 

Cultuurhistorie 0 0 

Archeologie 0 - 

Gezondheid Gezondheidsbescherming  0 - - (PM) 

Gezondheidsbevordering 0 + 

Duurzaamheid Klimaatbestendigheid 0 + 

Energie-neutraal bouwen 0 PM 

Hittestress 0 0 

*Afhankelijk van de hoeveelheid aangetroffen verblijfplaatsen van vleermuizen in de gebouwen aan de Planetenbaan 15 en 16 en 4003 
Het Kwadrant. 4004 
 4005 

9.2 Conclusies en aanbevelingen 4006 

Verkeer 4007 
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• Het aanvankelijke voorkeursalternatief zorgt op een aantal kruispunten in het plangebied en direct 4008 
daar aangrenzend voor problemen met de verkeersafwikkeling (in spitsperiodes) ten gevolge van de 4009 
verkeerstoename.  4010 

• Deze knelpunten kunnen worden opgelost met een geoptimaliseerde ontsluitingsvariant waarin het 4011 
plangebied wordt ontsloten via de Ruimteweg en Kometenweg, en de Maarssenbroeksedijk wordt 4012 
doorgetrokken naar de Burgermeerster Waverijnweg. Voor dat laatste is een aanvullende bestem-4013 
mingsplanwijziging nodig. Maar ook een terugvaloptie zonder die doortrekking is voldoende probleem-4014 
oplossend.  4015 

• Het planalternatief zorgt anderzijds voor een duidelijk positief effect ten aanzien van de bereikbaar-4016 
heid voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), omdat voor deze doelgroepen specifieke ver-4017 
bindingen en voorzieningen zijn opgenomen in het plan. Indirect profiteert hiervan ook het aspect ver-4018 
keersveiligheid. 4019 

 4020 
Wegverkeerlawaai 4021 
PM; Onderstaande conclusies zullen nog worden bijgesteld n.a.v. actualiseren onderzoek 4022 
• Er is zonder mitigerende maatregelen sprake van een beperkte toename van de geluidbelasting van-4023 

wege het wegverkeer op de bestaande bebouwing. De hinder kan zonder het treffen van maatregelen 4024 
licht toenemen. 4025 

• Er is zonder mitigerende maatregelen sprake van (te) hoge geluidbelastingen op de nieuwbouw ten 4026 
gevolge van het wegverkeer in de omgeving. 4027 

• Uit de toetsing aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai en aan het ge-4028 
meentelijke beleid en randvoorwaarden volgt dat de nieuwbouw in het plan zonder maatregelen nog 4029 
niet juridisch uitvoerbaar is. Eerst is een onderzoek naar doeltreffende maatregelen nodig, die ervoor 4030 
zorgen dat de ten hoogste toelaatbare waarde niet wordt overschreden, dat de geluidbelasting zoveel 4031 
mogelijk wordt teruggebracht tot de voorkeurswaarde en er geluidluwe gevels worden gecreëerd.  4032 

• Naast dat maatregelen nodig zijn voor de juridsche maakbaarheid van het plan, en om te kunnen vol-4033 
doen aan het gemeentelijk beleid (o.a. geluidluwe gevels) zijn maatregelen ook gewenst om invulling 4034 
te geven aan het amendement van de gemeenteraad voor een gezond leefklimaat.  4035 

• Een pakket van maatregelen is nog niet vastgesteld voor het plan, maar wel is duidelijk dat met maat-4036 
regelen het plan juridisch haalbaar gemaakt kan worden en het leefklimaat, ook in omliggende buur-4037 
ten, aanzienlijk kan verbeteren.  4038 

 4039 
Luchtkwaliteit  4040 
• Het effect van de beoogde ontwikkeling op de luchtkwaliteit is gering, zowel bij bestaande woningen als 4041 

in het plangebied.  4042 
• Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ruim wordt voldaan aan de grenswaarden voor de NO2-, PM10- 4043 

en PM2.5-concentraties. Daarmee is het plan juridisch uitvoerbaar vanuit het aspect luchtkwaliteit.  4044 
 4045 
Externe veiligheid 4046 
• Er is geen sprake van een plaatsgebonden risico in het gebied. Het groepsrisico van de N230 (Zui-4047 

lense Ring) neemt beperkt toe. Beide aspecten worden als neutraal effect beoordeeld. 4048 
• Het bevoegd gezag dient in de bestemmingsplanprocedure te voldoen aan de verantwoordingsplicht 4049 

voor het groepsrisico ten aanzien van rampenbestrijding en zelfredzaamheid vanwege verschillende 4050 
omliggende risicobronnen. Dit betekent dat het bevoegde gezag (de gemeenteraad), na inwinning van 4051 
advies van de veiligheidsregio, een afweging maakt over welke maatregelen op welke wijze worden 4052 
geïmplementeerd.  4053 

 4054 
Bedrijven en milieuzonering en geur 4055 
PM; nog in uitvoering. 4056 
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 4057 
Bodem  4058 
• De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en gedempte sloten in het plangebied kunnen de bo-4059 

demkwaliteit in de ondergrond negatief hebben beïnvloed. Het is daarmee niet uitgesloten dat sane-4060 
ringsmaatregelen nodig zijn voor eventuele ondergrondse bouwwerkzaamheden (parkeergarages). 4061 
Daarmee zou de bodemkwaliteit verbeteren en is sprake van een positief effect op bodemkwaliteit.  4062 

• Een mogelijk overschot aan vrijkomende grond kan worden afgezet voor hergebruik buiten het plange-4063 
bied. Daarom is sprake van een positief effect voor het criterium hergebruik van grond.  4064 

• Een verkennend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd ten behoeve van de bouwvergunning, 4065 
voor het vaststellen van de saneringsnoodzaak en het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van 4066 
de grond. Daarbij dient specifiek aandacht te worden besteed aan de gedempte sloten, asbest, bestrij-4067 
dingsmiddelen en PFAS. Voor werkzaamheden in sterk verontreinigde grond dient op basis van het 4068 
ontwerpplan het saneringstraject conform de Wet bodembescherming (BUS melding of saneringsplan) 4069 
te worden doorlopen. 4070 

 4071 
Water 4072 
• Er worden geen effecten verwacht op de grondwaterstanden. Omdat het potentieel licht verontreinigd 4073 

verhard oppervlak afneemt, er bij nieuwbouw geen uitlogende materialen worden gebruikt en bij de 4074 
afstroming gebruik wordt gemaakt van zuivering in de toplaag worden scoort de ontwikkeling positief 4075 
op de grondwaterkwaliteit. 4076 

• Het plan leidt tot een afname van verharding. Waterbergingscompensatie is daarom niet noodzakelijk 4077 
en een positief effect op de klimaatrobuustheid van het gebied mag verwacht worden. Door het toe-4078 
passen van zuiverende voorzieningen zoals bermpassages alvorens het hemelwater richting het op-4079 
pervlaktewater afstroomt scoort het plan positief voor de waterkwaliteit. 4080 

• De uitwerking van het plan biedt nog veel kansen voor het thema water. Zeer zeker ook om het ge-4081 
bied nog klimaatrobuuster te maken. Dit is ook de wens van het waterschap en de gemeente ( “Kli-4082 
maatadaptatie op Stedenbouwkundig kader”). Bij de nadere uitwerking van het plangebied wordt ge-4083 
adviseerd de volgende vervolgonderzoeken uit te voeren: 4084 

o Nadere uitwerking van infiltratie- en bergingsvoorzieningen in openbaar gebied; 4085 
o Mogelijkheden onderzoeken voor extra aanleg van oppervlaktewater om het plan nog klimaat-4086 

robuuster te maken. 4087 
o Bepalen invloed ontwikkeling op beschikbare capaciteit vuilwaterstelsel (niet onderzocht in het 4088 

kader van deze m.e.r.). 4089 
o Na uitwerking van het plangebied een klimaatstresstest uit te voeren om te toetsen hoe het 4090 

systeem reageert bij een bui van 70 mm in 1 uur (klimaatbui). 4091 
 4092 
Natuur 4093 
• Er treden geen effecten op in het nabij gelegen Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. PM; 4094 

aanvullen met conclusie aanlegfase. 4095 
• Door de gehele herinrichting van het plangebied wordt het functionele leefgebied van verschillende 4096 

beschermde soorten (vleermuizen, steenmarter, kleine marterachtigen, ringslang en broedvogels) mo-4097 
gelijk aangetast wat strijdig is met de Wet natuurbescherming. Vanwege dit potentiële effect scoort het 4098 
plan zonder maatregelen zeer negatief. Door het treffen van de juiste mitigerende maatregelen en het 4099 
benutten van kansen voor een natuurinclusieve inrichting van het gebied kan het negatieve effect wor-4100 
den geneutraliseerd (0). 4101 

• PM; conclusie gemeentelijke groenstructuur. 4102 
 4103 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 4104 
• Het plan versterkt de landschappelijke kwaliteit van het gebied door aan te sluiten bij de bestaande 4105 

stedenbouwkundige structuur, en door de bestaande identiteit van de omgeving met een groen-4106 
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stedelijk woonmilieu te versterken met een opwaardering van het groen-blauwe casco rond de perce-4107 
len en een meer groene inrichting van de percelen.  4108 

• Er is geen effect op de cultuurhistorische Maarssenbroeksedijk. 4109 
• Langs de oude Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering geldt een hoge archeologische verwachting 4110 

op het aantreffen van resten van bewoning en menselijke activiteit uit de periode Late Middeleeu-wen/ 4111 
Nieuwste tijd. Vanwege grondroerende werkzaamheden in deze archeologische zone is sprake van 4112 
een negatieve effectbeoordeling en moet aanvullend archeologisch onderzoek worden verricht. De 4113 
rest van het plangebied kan worden vrijgegeven voor ontwikkeling.  4114 

• De ontwikkeling biedt verdere kansen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken en kwaliteiten toe te 4115 
voegen aan het plangebied en de omgeving. Aandachtspunten hiervoor zijn in paragraaf 7.9.5 ge-4116 
noemd.  4117 

 4118 
Gezondheid 4119 
• In de huidige situatie is het gebied zwaar geluidbelast, wat doorweergt in de milieugezondheidskwali-4120 

teit; deze is zeer matig. Na realisatie van het plan neemt de druk op de gezondheid vanwege geluid 4121 
licht toe, maar de milieugezondheidskwaliteit in het gebied verandert daardoor niet of nauwelijks.  4122 

• PM over maatregelen en effect daarvan 4123 
• In de huidige situatie is het gebied niet gezondheidsbevorderend ingericht. Als gevolg van het plan 4124 

wordt actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) veel meer gestimuleerd en wordt de buitenruimte veel 4125 
meer als aantrekkelijk doorgaans- en verblijfgebied ingericht met ruimte om elkaar te ontmoeten. Dit 4126 
komt de gezondheid ten goede. 4127 

• We bevelen aan om in de verdere uitwerking van het plan te onderzoeken of er (nog) meer ruimte ge-4128 
vonden kan worden om te sporten, spelen en ontspannen in een parkachtige setting, bijvoorbeeld in 4129 
de groenstructuur rond het plangebied. 4130 

 4131 
Duurzaamheid 4132 
• Met de eis van BENG voor de nieuwbouw kan een positief effect op energie-neutraal bouwen ver-4133 

wacht worden. Met deze eis wordt voldaan aan een wettelijk minimum voor nieuwbouw.  4134 
• De mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van hemelwater nemen toe als gevolg van de her-4135 

ontwikkeling van het gebied. Dit betekent een positief effect voor de klimaatbestendigheid van het ge-4136 
bied.  4137 

• Enerzijds neemt de bouwmassa en daarmee het stedelijke hitte-eilandeffect binnen het gebied toe, 4138 
anderzijds neemt de hoeveelheid groen en water en daarmee een verkoelend effect toe. Per saldo zal 4139 
de hittestress in het gebied waarschijnlijk niet toe- of afnemen.  4140 

• PM over maatregelen en effect daarvan. 4141 
  4142 
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10 Leemten in kennis en evaluatie 4143 

10.1 Leemten in kennis en vervolgonderzoek 4144 

De voorgaande hoofdstukken gingen in op de milieugevolgen van het transformeren van het gebied Plane-4145 
tenbaan en het Kwadrant. Het overgrote deel van de milieu-informatie is daarmee aanwezig. Op sommige 4146 
punten is voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de vergunning voor het afwijken 4147 
van het bestemmingsplan voor het Kwadrant nog aanvullend onderzoek nodig:  4148 
• Verkeer: verdiepend en aanvullend onderzoek is nodig om vast te stellen welke kruispuntaanpassingen 4149 

nodig zijn om een goede verkeersafwikkeling te waarborgen.  4150 
• Wegverkeerlawaai: dit MER laat zien welke geluidsbelasting verwacht mag worden in het plangebied 4151 

van verschillende pakketten maatregelen. Nadat hierin een keuze is gemaakt dient nog onderzoek uit-4152 
gevoerd te worden naar welke aanvullende maatregelen nodig zijn binnen de kavels en aan de gevels 4153 
van de nieuwe woningen om te voldoen aan het gemeentelijke geluidbeleid en een gezond leefklimaat 4154 
te realiseren. 4155 

• Bedrijven en milieuzonering en geur: de feitelijke en op basis van concrete toekomstplannen te ver-4156 
wachten hinder van bedrijven rond het plangebied is nog onbekend. Deze moet nog worden onder-4157 
zocht om te bepalen onder welke voorwaarden woningbouw mogelijk is in het plangebied, zodat ener-4158 
zijds een goed woon- en leefklimaat geborgd is, en anderzijds de (toekomstige) bedrijfsvoering van 4159 
omliggende bedrijven niet verhinderd wordt. 4160 

 4161 
In aanvulling hierop zijn diverse onderzoeken nodig voor de bouw van projecten vergund kan worden. Deze 4162 
zijn hier niet nader gespecificeerd.  4163 
 4164 

10.2 Aanzet voor monitoring en evaluatie 4165 

Na vaststelling van een m.e.r.-plichtig besluit moet het bevoegd gezag, de gemeenteraad van Stichtse Vecht 4166 
in dit geval, de daadwerkelijke milieugevolgen van de uitvoering van de voorgenomen activiteit onder-4167 
zoeken. Het bevoegd gezag stelt daartoe bij het vaststellen van het plan of besluit een monitorings- en 4168 
evaluatieplan vast waarin is opgenomen welke gevolgen worden gemonitord. In deze paragraaf wordt een 4169 
eerste aanzet gegeven voor welke gevolgen dat moeten zijn. De monitoring is erop gericht om informatie te 4170 
verschaffen zodat bijgestuurd kan worden als dat nodig is.  4171 
 4172 
Voor het monitoren zijn die aspecten relevant waarover (veel) onzekerheid bestaat of waarvan mogelijk 4173 
normen worden overschreden. Ook kan het relevant zijn de voortgang van het plan bij te houden om te zien 4174 
of de gewenste ambities en doelen worden behaald.  4175 
 4176 
De daadwerkelijk optredende nadelige effecten kunnen om verschillende redenen afwijken van de in dit 4177 
MER beschreven effecten. De afwijkingen kunnen onder meer het gevolg zijn van: 4178 
• tekortschieten van de gehanteerde voorspellings- en onderzoeksmethoden; 4179 
• het niet voorzien van bepaalde effecten; 4180 
• een onvoorzien verloop van het plan of invloedrijke ontwikkelingen elders. 4181 
 4182 
De ontwikkeling van Planetenbaan en het Kwadrant is een vrij concreet plan, maar niet van alle delen is 4183 
bekend hoe ze ontwikkeld zullen worden. Ook speelt een aantal mogelijk knelpunten in het gebied waarvoor 4184 
maatregelen nodig zijn. Daarom wordt voorgesteld om in het monitorings- en evaluatieprogramma in ieder 4185 
geval de volgende aspecten en effecten op te nemen: 4186 
• Verkeersintensiteiten in en rond het gebied;  4187 
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o deze zijn een indicator voor de mate waarin de mobiliteitsambities van het plan behaald worden. 4188 
Hieraan kunnen maatregelen gekoppeld worden om het autogebruik te verminderen en andere 4189 
vormen van vervoer te stimuleren; 4190 

o deze gegevens bepalen ook wanneer infrastructurele maatregelen aan het wegennet nodig zijn, 4191 
als deze niet direct in het begin getroffen worden; 4192 

• De feitelijke geluidbelasting in en om het gebied; 4193 
o aan de hand hiervan kan gemonitord worden of de vooraf voorspelde maximale geluidswaarden 4194 

niet overschreden worden, en of aanvullende maatregelen nodig zijn. 4195 
 4196 
 4197 
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