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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding en achtergrond  

Aanleiding  
De locatie Planetenbaan en Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoor- en bedrijvenlocatie in 
Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er sprake van aanzienlijke leegstand, en heeft het gebied een 
verouderde uitstraling. In lijn met het nationale en provinciale beleid voor leegstand op kantoorlocaties is 
in 2016 een afwegingskader met bijbehorende kansen voor het gebied vastgesteld, dat inzet op een 
(gedeeltelijke) herontwikkeling naar woningbouw.  

 
Vanuit de regio is er een forse woningbouwopgave tot 2040. De locatie Planetenbaan en Het Kwadrant 
Maarssenbroek kan hier een aanzienlijke bijdrage aan leveren. De gemeente Stichtse Vecht heeft 
besloten om het gebied te herontwikkelen naar woningbouw met een opgave van minimaal 1.500 en 
maximaal 2.300 nieuwe woningen  in combinatie met commerciële en / of maatschappelijke 
bedrijfsruimten. Een aantal gebouwen zijn inmiddels al getransformeerd tot woningen, en voor de overige 
locaties zijn er uiteenlopende plannen voor sloop-/nieuwbouw en/of transformatie van de bestaande 
kantoren tot woningbouw. Het ontwikkelen van een integrale plankwaliteit, met oog voor het wonen aan 
Planetenbaan en Het Kwadrant als herkenbare identiteit en met passende mobiliteit en bereikbaarheid, 
staat hierbij centraal. 
 
Achtergrond 
De gemeente Stichtse Vecht zal een bestemmingsplan opstellen om de ontwikkelingen planologisch 
mogelijk te maken. Aan de bestemmingsplanprocedure is een m.e.r.-procedure gekoppeld. De reden 
wordt in de volgende paragraaf toegelicht. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste 
stap in de m.e.r.-procedure.  
 

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 omvateen aantal  kantoorpanden met een omvang van 5.000 m2 tot 10.000 m2 

ieder. 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 verminderd 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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Figuur 1: Plangebied in de omgeving  

 

1.2 Waarom een milieueffectrapportage  

In Nederland (en de Europese Unie) is het verplicht om voor ontwikkelingen met mogelijk belangrijke 
milieugevolgen een zogenaamde milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen, en een milieueffectrapport 
(MER) op te stellen. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de planm.e.r.-plicht, en op het doel van het 
MER. De NRD is één van de eerste stappen om te komen tot een planMER. De procedure is verder 
beschreven in hoofdstuk 5.   
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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 bestemmingsplan) 

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

Tabel 1: Afkortingen milieueffectrapportage 

 
Wanneer is een activiteit m.e.r.-(beoordelings)plichtig?  
Volgens de Wet milieubeheer (Wm) zijn bepaalde plannen en besluiten met mogelijk belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu m.e.r.(beoordelings)-plichtig.   
 
De verplichting voor een project-m.e.r.-procedure ontstaat als de voorgenomen activiteit is vermeld in 
bijlage C van het Besluit m.e.r., de activiteit daarbij in omvang minimaal gelijk is aan de daarbij vermelde 
drempelwaarden, en de activiteit mogelijk wordt gemaakt in één van de in het Besluit m.e.r. aangewezen 
wettelijke plannen of besluiten.  
 
Daarnaast kan een activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn op basis van het Besluit m.e.r. Dit is het 
geval wanneer de voorgenomen activiteit is vermeld in bijlage D van het Besluit m.e.r., de activiteit 
minimaal gelijk is aan de vermelde drempelwaarden, en de activiteit mogelijk wordt gemaakt in de 
aangewezen plannen of besluiten. Als daaruit blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te 
sluiten, is alsnog een volledige project m.e.r. nodig.  
 
Voor plannen geldt al een directe plan m.e.r.-plicht wanneer het plan een kader vormt voor activiteiten uit 
bijlage D van besluit m.e.r. die de (indicatieve) drempelwaarden overschrijden. Voor activiteiten ónder de 
drempelwaarde van bijlage D bestaat sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de 
verplichting tot een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Daarin concludeert het bevoegd gezag (in 
dit geval de gemeente) of er wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Als daaruit 
blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is alsnog een volledige m.e.r.-
procedure nodig. 
 
In onderstaande figuur zijn voorgaande regels schematisch weergegeven: 
 

 
Bron: www.infomil.nl 

 
In aanvulling op het voorgaande is er nog een zijspoor waardoor een m.e.r.-plicht kan gelden (ook indien 
het voornemen een besluit betreft in plaats van een plan). Dit is het geval wanneer significant negatieve 
effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten. Dan geldt de verplichting tot uitvoeren van een 
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Passende Beoordeling in het kader van de Wet Natuurbescherming, en daarmee de verplichting tot het 
uitvoeren van een plan-m.e.r. 
 
Is het plan Planetenbaan en Het Kwadrant m.e.r.-(beoordelings-) plichtig?  
Volgens categorie D11.2 van onderdeel D van Besluit m.e.r. is ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject’ m.e.r.-beoordelingsplichtig (en plan m.e.r.-plichtig in geval van een 
kaderstellend plan) in gevallen wanneer de activiteit betrekking heeft op: 
- Een oppervlakte van 100 hectare of meer; 
- Een aaneengesloten gebied dat  2.000 of meer woningen omvat, of; 
- Een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
Middels het plan Planetenbaan en Het Kwadrant worden minimaal 1.500 en maximaal 2.300 nieuwe 
woningen mogelijk gemaakt. Het vigerende bestemmingsplan voorziet niet in de wijziging van de huidige 
bestemming kantoren naar woningen. Er zal dan ook een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld voor 
de woningbouw ontwikkeling. Dit nieuwe bestemmingsplan is kaderstellend voor toekomstige m.e.r.-
(beoordelings-) plichtige activiteiten. Omdat er maximaal meer dan 2.000 woningen mogelijk worden 
gemaakt binnen het nieuwe bestemmingsplan, is sprake van een plan-m.e.r. plicht.   
Ook  kunnen significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op het dichtsbij gelegen Natura 
2000-gebied Oostelijke Vechtplassen waarschijnlijk niet op voorhand worden uitgesloten. Mogelijk is ook 
via deze weg de ontwikkeling van de woningbouw Planetenbaan en Het Kwadrant plan-m.e.r. plichtig.  
Twee redenen voor gemeente Stichtse Vecht om een MER op te laten stellen.  
 
Doel Milieueffectrapportage   
Het doel van een m.e.r. is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te 
betrekken, en zo inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving, en in 
mogelijke maatregelen om eventuele negatieve effecten op de omgeving te verminderen en/of te 
compenseren. De m.e.r. draagt bij aan het maken van goed afgewogen, verantwoorde keuzes: welke 
milieueffecten worden (maximaal) verwacht wanneer een bepaalde keuze wordt gemaakt, en hoe kunnen 
we daar in het ontwerp het beste rekening mee houden?  
  
Doel Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  
De NRD vormt het kader voor het op te stellen planMER. De NRD is onderdeel van de startfase van de 
m.e.r.-procedure. Doel van de notitie is om aan te geven welke informatie in het planMER zal worden 
opgenomen. Aan de hand van  de NRD worden de betrokken bestuursorganen en instanties (zie 
hoofdstuk 5) geraadpleegd voor advies over de reikwijdte en aanpak van de milieubeoordeling van het op 
te stellen MER. Met een openbare kennisgeving en het openbaar maken van de NRD wordt eenieder de 
mogelijkheid geboden tot het indienen van een zienswijze over de inhoud van het nog op te stellen MER. 
Het resultaat van deze consultatie wordt betrokken bij de opstelling van het MER.  

1.3 Leeswijzer  

In voorliggende NRD wordt verder ingegaan op de reikwijdte van het MER en het detailniveau van de 
milieubeoordeling. Achtereenvolgens komen de volgende hoofdstukken aan bod:  
- Hoofdstuk 2: De referentiesituatie; 
- Hoofdstuk 3: De voorgenomen ontwikkeling; 
- Hoofdstuk 4: Beoordeling van milieuaspecten; 
- Hoofdstuk 5: Procedure en planning. 
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2 Referentiesituatie 

Deze paragraaf beschrijft de huidige situatie en het huidige gebruik van Planetenbaan en Het Kwadrant, 
en de autonome ontwikkelingen tot 2030. Tezamen vormt dit de ‘Referentiesituatie’ waarmee in het MER 
de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling zal worden vergeleken.  
 
Voor het MER wordt het referentiejaar 2030 in beeld gebracht. De ontwikkeling van het gebied 
Planetenbaan en Het Kwadrant betreft een ontwikkeling die naar verwachting een doorlooptijd heeft van 
circa 10 jaar.  

2.1 Huidige situatie  

Ligging Planetenbaan en Het Kwadrant 
Het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant ligt in Maarssenbroek ten noordwesten van de Zuilense 
Ring (Ring Utrecht, N230). Ten noordoosten van het plangebied ligt een gemengd bedrijventerrein met 
detailhandel en logistieke centra. Ten zuidoosten van de Zuilense Ring ligt het industrieterrein Lage 
Weide. Ten noordwesten van het het plangebied ligt de woonwijk Bloemstede en ten zuidwesten  de 
woonwijk Boomstede. Ten zuiden van het plangebied ligt het gebied Haagstede. Haagstede is in de 
huidige situatie een lege kavel; hier zijn plannen voor de bouw van maximaal 155 woningen (is een 
autonome ontwikkeling in dit MER). Zie voor de autonome ontwikkelingen figuur 5.  
 
Het plangebied maakt deel uit van een stedelijke omgeving. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is het 
gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ gelegen ten oosten van Breukelen (ca. 3 km afstand). Zie onderstaande 
figuur 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Ligging plangebied in de omgeving  

Natura2000-gebied  
Oostelijke Vechtplassen 

Lage Weide 

Bloemstede 
 

Boomstede 
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Figuur 3: Plangebied met deelgebieden (bron: Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden, 2019) 

 
Bestaande functies 
Momenteel zijn aan de Planetenbaan en Het Kwadrant kantoren, bedrijven en woningen gevestigd (zie 
figuur 3). Er is sprake van leegstand van kantoren en bedrijven. Inmiddels zijn er vijf kantoorgebouwen 
omgebouwd naar woningen. Dit betreffen drie panden op het deelgebied Cornerplaza met totaal 294 
woningen en twee panden op het deelgebied Planetenbaan 1-2 met totaal 45 woningen. Voor de ombouw 
naar woningen zijn omgevingsvergunningen afgegeven.   
 
De kantoor- en bedrijfspanden in de deelgebieden Het Kwadrant (Fujitsu Nederland), Planetenbaan 15-16 
en Planetenbaan 9 en Planetenbaan 100 staan gedeeltelijk leeg, en zijn gedeeltelijk nog in gebruik. 
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Het bedrijfspand in het deelgebied Van Ekris (zie figuur 3) is volledig in gebruik door Toyota dealer Van 
Ekris Maarssen. 
 
Water en groen 
Binnen het plangebied is langs de wegen boombeplanting aanwezig, en langs enkele wegen liggen 
watergangen. Tussen het plangebied en de Zuilense Ring, en in het zuiden, ligt  een brede groenstrook 
met bomen en struiken. Zie figuur 4. 
 
Bereikbaarheid met de auto 
Het plangebied is via  de weg bereikbaar via de Ring Utrecht (A2 en N230, zie figuur 5).  
 
Openbaar vervoer 
Met het openbaar vervoer is het gebied bereikbaar met de trein via station Maarssen, en verschillende 
buslijnen.  
 
Fietsontsluiting 
Langs de Maarssenbroeksedijk ligt een fietspad dat met een viaduct over de Ruimteweg in verbinding 
staat met de zuidelijke woonwijken van Maarssen, en zo het projectgebied ontsluit per fiets. 

 

2.2 Autonome ontwikkeling 

Juridisch-planologisch kader 
Voor het plangebied is het Bestemmingsplan ‘Maarssenbroek Werkgebied’ van kracht. Op 14 december 
2009 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Maarssen gewijzigd 
vastgesteld. Voor het bebouwde deel zijn de bestemmingen ‘kantoren’, ‘bedrijven’ en ‘verblijfsdoeleinden 
auto’s toegestaan’ van toepassing. Verder zijn de bestemmingen ‘wegverkeer’, ‘groenvoorziening’ en 
‘water’ van toepassing. Zie figuur 4. 
 

 
Figuur 4: Uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Autonome ontwikkelingen tot aan 2030 
De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant: 

- Haagstede (maximaal 155 woningen en/of een gezondheidscentrum met onderzoek verplaatsen 
Maarssenbroekseslag); 

- Goodman (nieuw logistiek centrum aan de Nijverheidsweg); 
- Bisonspoor, ontwikkeling commerciele voorzieningen, vergroten winkelaanbod en woningbouw 

(ca. 11.903 m2 bvo voorzieningen en ca. 890 woningen); 
- Haarijnseplas, ontwikkeling ca. 690 woningen. 

 

 
Figuur 5: Relevante autonome ontwikkelingen rondom het plangebied 
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3 De voorgenomen ontwikkeling 

Planetenbaan en Het Kwadrant liggen ingeklemd tussen twee bestaande groenstructuren 
(Maarssenbroeksedijk met bomenlaan en watergang, en de Ruimteweg met een brede groene berm). De 
locatie is geschikt voor een stedelijk milieu met appartementen in grotere gebouwen en omgeven door 
een stevige groenstructuur. Met de transformatie naar een woonomgeving kan een aantrekkelijkere en 
groene inrichting van de omgeving worden bereikt. Het plangebied heeft nu al gemiddeld grotere 
gebouwen dan elders in de wijk, waardoor het al een stedelijke uitstraling. Hogere bebouwing kan dan ook 
stedenbouwkundig gezien goed worden ingepast.  
De ontwikkeling van de Planetenbaan en Het Kwadrant draagt bij aan de gemeentelijke 
woningbouwopgave, en draagt bij aan een gedifferentieerd woningaanbod. Het ontwikkelen van de 
Planetenbaan en Het Kwadrant tot een gemengd woon-werkgebied past bij de strategische positie van de 
locatie (zie paragraaf 3.1). Ondanks het accent op woningbouw is een zorgvuldige inpassing van andere 
functies essentieel. Een mix van woningen, commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten zorgt 
voor een levendigheid op verschillende momenten van de dag en de week, en zorgt ervoor dat er geen 
monofunctioneel gebied ontstaat. 

3.1 Voornemen op hoofdlijnen  

De locatie Planetenbaan en Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoor- en bedrijvenlocatie in 
Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er sprake van aanzienlijke leegstand, en heeft het gebied een 
verouderde uitstraling. In lijn met het nationale en provinciale beleid voor leegstand op kantoorlocaties is 
in 2016 een afwegingskader met bijbehorende kansen voor het gebied vastgesteld wat inzet op een 
(gedeeltelijke) herontwikkeling naar woningbouw. Inmiddels zijn er vijf kantoorgebouwen omgebouwd naar 
woningen. Voor de overige locaties zijn uiteenlopende plannen voor sloop-nieuwbouw en transformatie 
naar woningbouw, werken of andere functies. 
De transformatie van het plangebied maakt onderdeel uit van het gemeentelijk beleid, en is vastgelegd in 
onderstaande beleidsstukken en uitgewerkt in stedenbouwkundige randvoorwaarden.  
 
Economische visie  
In 2015 heeft de gemeente de Economische Visie vastgesteld. Hierin zijn de mogelijkheden voor 
transformatie van de Planetenbaan benoemd. Daarbij wordt als kans benoemd het uit de markt nemen 
van kansloos vastgoed. In 2016 is het beleidskader ‘Leegstand kantoren’ vastgesteld, en is besloten om 
voor de transformatie van de Planetenbaan een gebiedsgerichte aanpak te starten. Dit is in lijn met de 
Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) van de provincie Utrecht. 
 
Woonvisie  
In juli 2019 heeft de gemeente Stichtse Vecht de ‘Actualisatie Woonvisie 2017 – 2022’ vastgesteld. Deze 
is gestoeld op de meest actuele cijfers uit het regionale woningbehoefteonderzoek van eind 2018. 
Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij:  
- Duurzaamheid (aardgasvrij en energieneutraal wonen); 
- Experimentele en alternatieve woonvormen; 
- Aanbod van starterswoningen en levensloopbestendige woningen; 
- Bevordering van de doorstroming.  
Hierbij wordt gehecht aan een goede mix van sociale huur en betaalbare koop met een diversiteit aan 
doelgroepen om de leefbaarheid in de wijken te bevorderen. 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het woningmarktonderzoek die van belang zijn voor de 
Planetenbaan zijn: 
1. De gemeente Stichtse Vecht heeft een belangrijke functie voor de lokale en regionale markt. 

Huishoudens vinden hier vanuit Utrecht een betaalbare huur- of koopwoning. Keuzes die de 
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gemeente Stichtse Vecht maakt hangen nauw samen met keuzes die de gemeente Utrecht maakt en 
vice versa. Bijvoorbeeld herstructurering in Utrecht zal de druk op de woningmarkt in de gemeente 
Stichtse Vecht vergroten. Onderlinge afstemming van woonbeleid is dan ook van belang. 

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

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

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

5. In de Woonvisie zet de gemeente Stichtse Vecht in op een nieuwbouwprogramma van minimaal 30% 
sociale huurwoningen. Voor betaalbare koop- en middenhuurwoningen moet worden aangesloten bij 
de behoefte in de betreffende kern. 

6. De komende jaren wil de gemeente het woningaanbod voor mensen met een zorgvraag in de 
gemeente uitbreiden. Bij nieuwe woningbouwinitiatieven wordt gekeken naar de mogelijkheden voor 
het combineren van wonen en zorg. 

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

 
Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
In hoofdlijnen is het doel is om voor de Planetenbaan en Het Kwadrant woningen te bouwen voor een zo 
gevarieerd mogelijke doelgroep aan bewoners die daar ook in de toekomst prettig zullen wonen. Met de 
transformatie naar een woonomgeving kan een meer aantrekkelijke groene inrichting van de omgeving 
worden bereikt met een mix van woningen, commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten.  
In 2019 is een Stedenbouwkundig plan1 vastgesteld door de gemeente. Hierin is een kader voor de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit van het gebied en randvoorwaarden voor ontwikkelingen vastgelegd.  
 
Bereikbaarheid / ontsluiting  
Vertrekpunt voor de toekomstige situatie is dat de ontwikkeling van het plangebied niet méér 
autobewegingen genereert dan de omliggende infrastructuur aan kan. Ontsluiting van het plangebied kan 
plaatsvinden via het bestaande wegennet. Dit betreft de Zuilense Ring (N230) en de ontsluitingswegen 
Ruimteweg, Floraweg en Maarssenbroekseslag/Amsterdamseslag. Zie figuur 6. 

 
1 Het Stedenbouwkundig plan is op 3 juni jl vastgesteld en te downloaden via de link: 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/alle-documenten 
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Figuur 6: Plangebied en omliggende wegen 

 
Het plangebied is vanwege de oorspronkelijke ontwikkeling als kantorenlocatie sterk georiënteerd op de 
auto-ontsluiting. Voor de transformatie van het plangebied wordt vroegtijdig ingezet op een goede OV-
positionering van de wijk, en geïnvesteerd in langzaam-verkeerverbindingen. Uitgangspunten zijn een 
goede busverbinding richting het station van Maarssen en Utrecht, en langzaam verkeersverbindingen in 
aansluiting op de bestaande hoofdfietsroutes met een optimale verbinding richting het station. In de 
nieuwe plannen van Het Kwadrant is een voet-fietsbrug opgenomen die over de Ruimteweg landt op 
Cornerplaza en dan aansluit op de Maarssenbroeksedijk. 
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3.2 Te onderzoeken varianten voor het MER  

Om alle ‘hoeken van het speelveld’ wat betreft milieu-effecten in beeld te krijgen, worden in het MER twee 
alternatieven beschouwd: 
- Een met het minimale aantal woningen: 1.500  
- Een met het maximale aantal woningen: 2.300  
Uit deze alternatieven kan vervolgens het voorkeursalternatief samengesteld worden, dat wordt verankerd 
in het bestemmingsplan. 
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4 Beoordeling van milieuaspecten  

4.1 Detailniveau en beoordelingsmethodiek  

De kern van het MER is dat de belangrijkste gevolgen van de ontwikkeling op het milieu overzichtelijk in 
beeld worden gebracht. Het detailniveau van het MER moet aansluiten op het detailniveau van het 
bestemmingsplan. 
  
In de navolgende paragraaf is aangegeven welke aspecten worden onderzocht in het MER, en op basis 
van welke criteria de te onderzoeken milieuaspecten worden beoordeeld. Dit is gedaan aan de hand van 
het Voornemen (hoofdstuk 3), en aan de hand van de referentiesituatie (hoofdstuk 2). 

Voor diverse milieuaspecten kan de beoordeling niet kwantitatieve gemaakt worden, of is dit niet wenselijk 
of nodig. Deze aspecten krijgen een kwalitatieve effectbeschrijving (zie paragraaf 4.2). De effecten ten 
opzichte van de Referentiesituatie worden per criterium vertaald naar een kwalitatieve score op de 
scoreschaal van tabel 2.           

 
 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Scoreschaal milieueffecten 

 
 
Voor het MER wordt het referentiejaar 2030 in beeld gebracht. De ontwikkeling van het plangebied betreft 
een ontwikkeling die naar verwachting een doorlooptijd heeft van circa 10 jaar.  

  

Score Verklaring 

++ Zeer positief effect 

+ Positief effect 

0 Geen/neutraal effect 

- Negatief effect 

- - Sterk negatief effect 
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4.2 Toelichting per milieuaspect 

In onderstaande tabel zijn de nader te onderzoeken milieuaspecten met bijbehorende toetsingscriteria 
weergegeven. De milieuaspecten worden daarna toegelicht.  
 

Milieu-aspect Onderzoekscriteria Methodiek 

1. Verkeer  
Verkeersstructuur- en afwikkeling, bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, openbaar vervoer en langzaam verkeer 

Kwantitatief / 
kwalitatief  

2. Geluid 
Geluidseffecten bestaande bouw omgeving en nieuwbouw 
binnenplans 

Kwantitatief 

3. Luchtkwaliteit 
Verandering in concentraties stikstofdioxide (NO2) en 
fijnstof (PM2,5/PM10) 

Kwantitatief 

4. Natuur (en Passende 
Beoordeling) 

Beschermde gebieden (Natura 2000), beschermde soorten 
Kwantitatief / 
kwalitatief 

5. Gezondheid 
Gezondheidsbescherming (geluid, lucht en externe 
Veiligheid) en gezondheidsbevordering. 

Kwantitatief / 
kwalitatief 

6. Externe Veiligheid 
Externe veiligheidsrisico’s bestaande bedrijven en wegen 
(plaatsgebonden risico’s en groepsrisico’s) 

Kwantitatief / 
kwalitatief 

7. Archeologie en 
cultuurhsitorie 

Cultureel erfgoed en cultuurhistorische waarden, 
archeologische bekende en verwachte waarden 

Kwalitatief 

8. Landschap Landschappelijke waarden Kwalitatief 

9. Bodem Kwaliteit fysieke gesteldheid en milieukwaliteit Kwalitatief 

10. Water 
Grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, oppervlaktewater 
kwaliteit en kwantiteit 

Kwalitatief 

11. Klimaat en 
duurzaamheid 

Klimaatbestendigheid, energie-neutraal bouwen en 
hittestress, 

Kwalitatief 

Tabel 3: Beoordelingskader MER 

 
In de effectbeoordeling wordt (waar relevant) onderscheid gemaakt naar effecten op bestaande woningen 
(score voor de verschillen t.o.v. de Referentiesituatie), en de effecten op de nieuwe woningen (score voor 
de milieu-effecten in de verschillende Alternatieven). We lichten de onderwerpen hieronder nader toe. 
 
1: Verkeer en vervoer 
Voor het aspect verkeer worden de mogelijke effecten van het plan op de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid onderzocht. Op basis van te verwachten vervoersbewegingen van en naar het plangebied 
worden uitspraken gedaan over de externe ontsluiting / aansluiting op het omliggende wegennet, 
bereikbaarheid in en rond het plangebied, en over de gevolgen van het plan op de verkeersafwikkeling op 
het bestaande wegennet.   
De gevolgen voor verkeersveiligheid worden kwalitatief bepaald aan de hand van wijzigingen in verwachte 
verkeersintensiteiten en nieuwe fietsers- en voetgangersstromen, en is afhankelijk van aanwezige 
ontsluitingsstructuren en voorziene wijzigingen daarin (zoals vrijliggende fietsvoorzieningen, 
kruispuntoplossingen, voetbrug, mengen of juist scheiden van verkeersoorten en oversteekbaarheid).   
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2: Geluid 
Op het wegverkeerslawaai is de Wet geluidhinder van toepassing. De geluidseffecten vanwege de extra 
verkeersaantrekkende werking worden onderzocht. Voor het beoordelen van de effecten wordt het aantal 
(ernstig) gehinderden en slaapverstoorden inzichtelijk gemaakt per geluidbelastingsklasse van 5 dB.  
In het MER wordt ook het aspect spoorweglawaai meegenomen omdat het plangebied binnen de zone 
van het spoor Amsterdam – Utrecht ligt. 
 
3: Luchtkwaliteit 
De voorziene ontwikkelingen Planetenbaan en Het Kwadrant Maarssenbroek hebben tot gevolg dat de 
verkeersstromen in en om het plangebied veranderen. Hierdoor heeft het plan mogelijk effecten op de 
mate van luchtverontreiniging (concentraties stikstofdioxide [NO2] en fijnstof [PM2,5/PM10]) waar mensen 
aan worden blootgesteld.  
Binnen het thema luchtkwaliteit wordt het plan daarom beoordeeld op de criteria:  
- Maximale planbijdragen: Het maximale planeffect is het hoogste verschil in de concentraties NO2, 

PM10 en PM2,5 tussen de referentiesituatie in 2030 en de plansituatie, dat binnen het studiegebied 
optreedt. 

- Toe- en afname van de luchtkwaliteit bij bestaande woningen: toe- en afnames als gevolg van het plan 
van concentraties NO2, PM10 en PM2,5 ter hoogte van bestaande woningen worden berekend en 
ingedeeld in klassen. Voor de effectbeoordeling worden vervolgens woningen opgeteld per 
effectklasse. 

- Juridische maakbaarheid: Voor de juridische maakbaarheid wordt getoetst of er als gevolg van het plan 
geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden (uit de Wet milieubeheer) voor de concentraties 
stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5/PM10) optreden in de omgeving.  

Zie onderdeel Natuur voor het benodigd stikstofdepositie-onderzoek ten aanzien van Natura 2000-
gebieden. 
 
4: Natuur 
De voorgenomen activiteit heeft mogelijk negatieve gevolgen op de beschermde natuurwaarden in en om 
het plangebied, onderverdeeld naar Natura 2000-gebieden en wettelijk beschermde soorten. Bij de 
beoordeling van deze criteria wordt bijvoorbeeld gekeken naar effecten op ruimtebeslag (verlies van leef-, 
broed- of foerageergebied), stikstofdepositie, verstoring door geluid en licht, en effecten op ecologische 
relaties (barrièrewerking). Ook wordt in beeld gebracht welke kansen het voornemen biedt voor 
versterking van de natuur in en om het plangebied. Onderstaand is een korte beschrijving van de 
beoordeling van de verschillende te toetsen criteria gegeven.  
 
Natura 2000-gebieden (H2 Wet natuurbescherming) 
Voor dit beoordelingscriterium worden scores toegekend op basis van de gevolgen die de ontwikkelingen 
hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Beschermde soorten (H3 Wet natuurbescherming)  
De scores voor dit beoordelingscriterium worden toegekend op basis van de invloed van elk van de 
varianten op beschermde soorten en hun leefgebieden. In het kader van het MER wordt aan de hand van 
bureauonderzoek in beeld gebracht welke beschermde soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Het 
voornemen kan leiden tot het verwijderen van beplanting. Op basis van deze informatie wordt verkend in 
welke mate met het plan leefgebieden van soorten worden aangetast (en daarmee wettelijke 
verbodsbepalingen worden overtreden), en in hoeverre deze effecten kunnen worden voorkomen of 
beperkt. Anderzijds kan de landschappelijke inpassing van het plan leiden tot het creëren van nieuw 
leefgebied voor beschermde soorten. 
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5: Gezondheid 
Bij het aspect gezondheid worden de effecten op geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid tezamen 
beschouwd en beoordeeld. Aanvullend wordt in het MER een korte beschouwing gegeven van de 
milieugezondheidskwaliteit in het gebied als gevolg van die effecten. Beschouwd wordt of als gevolg van 
de ontwikkeling de milieuhygiënische situatie ondermaats is of wordt. Daarnaast wordt kwalitatief 
beoordeeld wat het effect van het plan is op positieve gezondheid (de mate van aanwezigheid van groen 
en stimuleren tot bewegen) is.  
 
6: Externe Veiligheid 
Voor externe veiligheid zijn de effecten van de eventuele vestiging van risicovolle bedrijven of kwetsbare 
objecten op het plaatsgebonden- en groepsrisico relevant (PR en GR). Hierbij is de relatie met de huidige 
risicobronnen relevant.  
 

Plaatsgebonden risico  
Risico op een plaats nabij een risicobron en/of transportroute uitgedrukt in een waarde voor de kans per jaar dat 
een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van 
een ongewoon voorval met die transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 
 
Voor nieuwe situaties geldt de 10-6 per jaar plaatsgebonden risicocontour voor kwetsbare objecten als 
grenswaarde en voor zogenaamde beperkt kwetsbare objecten als richtwaarde.  

 
Groepsrisico  
Cumulatieve kansen per jaar dat tien of meer personen in het invloedsgebied van een risicobron en/of 
transportroute overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval waarbij een gevaarlijke stof betrokken 
is. 
 
Voor het groepsrisico bestaat geen wettelijke norm waaraan getoetst wordt. In plaats daarvan wordt getoetst aan 
de oriëntatiewaarde (OW) voor het groepsrisico. De oriëntatiewaarde kan gezien worden als een soort 
thermometer, waarmee de hoogte van het groepsrisico vergeleken kan worden. 
 

 
7, 8: Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 
De effecten van de beoogde ontwikkeling op de landschappelijke kwaliteit worden beoordeeld op basis 
van de invloed (aantasting of versterking) op kenmerkende landschappelijke elementen en structuren. 
Ook wordt gekeken naar de gevolgen hiervan voor de beleving van het landschap.  
De effecten op cultuurhistorie worden beoordeeld aan de hand van de mate waarin historisch waardevolle 
gebouwen, elementen, structuren en gebieden worden aangetast.  
De effecten op archeologische waarden worden getoetst op basis van inmiddels uitgevoerd archeologisch 
onderzoek in en nabij het plangebied. 
 
9, 10: Bodem en water 
Voor deze aspecten wordt beoordeeld wat de mogelijke effecten zijn van de beoogde ontwikkelingen op 
bodem- en (grond-)waterkwaliteit en oppervlakte- en grondwaterkwantiteit. Hierbij worden zoveel mogelijk 
kwantitatieve resultaten van uitgevoerde en eventueel nog uit te voeren onderzoeken gebruikt.  
Voorts wordt een globaal beeld gegeven van het benodigde grondverzet voor het bouwrijp maken en 
realiseren van de ontsluiting. In dat kader wordt ook gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van 
bodemverontreinigingen. Dit gebeurt op basis van bureauonderzoek en (voor zover beschikbaar) 
uitgevoerd veldonderzoek. 
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11: Klimaat en duurzaamheid 
De begrippen klimaat en duurzaamheid hebben betrekking op de aspecten klimaatbestendigheid, 
energieneutraal bouwen en hittestress. In het MER zal getoetst worden in welke mate de voorgenomen 
ontwikkeling voldoet aan de gestelde ambities voor klimaat en duurzaamheid.  
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5 Procedure en planning  

De m.e.r.-procedure voor de ontwikkeling van Planetenbaan en Het Kwadrant verloopt als volgt: 
- Openbare kennisgeving van het voornemen door bevoegd gezag. De procedure start met een 

bekendmaking van het voornemen via een openbare kennisgeving en publicatie van voorliggende 
NRD van het MER. De bekendmaking vindt plaats via het Gemeenteblad en de website van de 
gemeente Stichtse Vecht. De NRD kan eenieder inzien op het gemeentehuis van de gemeente 
Stichtse Vecht en via de website.   

- Raadplegen betrokken instanties over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport en 
vaststellen reikwijdte en detailniveau [begin 2021]. 

- Bij de planvorming betrokken bestuursorganen en organisaties worden actief geraadpleegd over 
reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. Voorts kan eenieder schriftelijk reageren op deze 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ontvangen opmerkingen / adviezen worden in beschouwing 
genomen bij het opstellen van het MER.  

- Opstellen MER [begin 2021 tot zomer 2021]. De milieuonderzoeken worden uitgevoerd, de effecten 
van de alternatieven worden vergeleken, en de resultaten worden vastgelegd in het MER. De 
resultaten worden meegenomen bij de opstelling van het bestemmingsplan.   

- Ter inzage leggen MER en ontwerp bestemmingsplan [zomer 2021]. Het MER wordt samen met het 
ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter visie gelegd. Eenieder wordt in deze 6 weken in de gelegenheid 
gesteld zienswijzen in te dienen. De Commissie m.e.r. toetst in deze periode de kwaliteit van het MER 
en beoordeelt of de juiste (milieu-)informatie aanwezig is om het besluit te kunnen nemen. De 
ingekomen zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. kunnen aanleiding geven tot het 
bijstellen van het MER en/of het ontwerp bestemmingsplan.  

- Besluit en vervolg [najaar 2021]. Het bestemmingsplan, en het bijbehorende MER worden vastgesteld 
door het bevoegd gezag (gemeenteraad). Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend.    

 
 


