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Onderzoek herhuisvesting Vliko

Samenvatting
Inleiding
In het kader van de regionale bestuurlijke samenwerking binnen de Oude Rijnzone is één
van de onderwerpen de gewenste verplaatsing van het afvalverwerkingsbedrijf Vliko. Voor
uitplaatsing dient een geschikte opvanglocatie beschikbaar te zijn in de regio. Door het
dagelijks bestuur Oude Rijnzone is gevraagd onderzoek te doen naar zes mogelijke
hervestigingslocaties voor Vliko, te weten; Barrepolder, Grote Polder/3M, Hoogewaard,
Meerburgerpolder, Munnikenpolder en Oostvlietpolder.
Aanpak
De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op twee reeds bestaande onderzoeken die
door het dagelijks bestuur zijn verstrekt en op gesprekken met de gemeente Leiderdorp, de
gemeente Zoeterwoude, de gemeente Rijnwoude, de gemeente Alphen aan de Rijn,Vliko en
de provincie Zuid-Holland. De gemeenten en de provincie hebben informatie geleverd ten
aanzien van de locaties. De gemeente Leiden heeft besloten niet aan deze studie mee te
werken. De resultaten met betrekking tot de locatie Oostvlietpolder zijn gebaseerd op
gesprekken met en input van de provincie Zuid-Holland. De directie van Vliko heeft tijdens
een gesprek met ARCADIS aangegeven welke eisen en wensen zij heeft ten aanzien van hun
bedrijfsvoering en vestiging op een nieuwe locatie. Deze eisen en wensen zijn verwoord in
een Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
Op basis van de vraagstelling van de opdrachtgever zijn de volgende aspecten beoordeeld:

 Ruimtelijk inpassing (structuurvisie/ruimtelijke visies en plannen, bestemmingsplan,
fysieke inpassing, eigendom);

 Milieukundige inpassing (geluid, lucht, geur);
 Bereikbaarheid/ verkeerskundige ontsluiting (ligging ten opzichte van
verzorgingsgebied, bereikbaarheid, verkeerskundige aspecten);






Investeringen;
Duurzaamheid;
Besluitvorming & afspraken;
Risico’s & planning.

De bevindingen ten aanzien van bovengenoemde aspecten zijn verzameld in een matrix,
waarbij per aspect onderscheid is gemaakt in vier situaties (zie onderstaande tabel).
Situatie is (redelijk) geschikt.

Situatie is minder geschikt.

Situatie is minder geschikt.

Situatie is niet geschikt.

Inpassing Vliko lijkt mogelijk.

Inpassing Vliko lijkt mogelijk,

Inpassing Vliko vergt forse

Inpassing Vliko lijkt (nagenoeg)

Zeer beperkt risico.

mits aanpassing en medewerking.

inspanning en medewerking.

onmogelijk.

Enig risico.

Behoorlijk risico.

Veel risico.

De matrix bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn de ruimtelijke, milieukundige,
verkeerskundige, financiële en duurzaamheidsaspecten opgenomen die van invloed zijn
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op inpassing van Vliko. Hierbij gaat het zoveel mogelijk om de ‘feiten’. Op basis van deze
aspecten wordt een eerste inzicht verkregen in de beoordeling van een locatie.
Voor het bepalen van een uiteindelijk oordeel zijn ook de aspecten besluitvorming &
afspraken en risico’s & planning meegenomen. Deze aspecten zijn weergegeven in het
tweede deel van de matrix. Voor deze aspecten en voor de beheersmaatregelen is de eerder
aangeven situatie-aanduiding (groen, geel, oranje, rood) niet gehanteerd, omdat deze
aspecten meer beschrijvend van aard zijn en daardoor minder objectief zijn weer te geven.
Uitgangspunten bij het bepalen van een uiteindelijke oordeel welke locaties voorkeur
verdienen voor vestiging van Vliko, zijn in eerste instantie bestaande besluiten, afspraken en
overeenkomsten. Vervolgens is gekeken in welke mate een heroverweging / aanpassing van
de bestaande afspraken mogelijk is, danwel dat deze tijdig kan plaats vinden. Het proces tot
uiteindelijke heroverwegingen brengt de nodige risico’s met zich mee. Hierbij is de
beantwoording van de volgende vragen van belang:

 In welke mate zijn partijen bereid om mee te werken?
 In welke mate is het plausibel dat financiering kan worden zeker gesteld?
 In welke mate is het opstellen van een nieuwe businesscase met bijbehorende (financiële)
overeenkomsten realistisch?

 In hoeverre kunnen de betrokken partijen zodanige maatregelen nemen dat de risico’s
kunnen worden beheerst?
De risico’s en beheersmaatregelen zijn beoordeeld op het aspect planning: in hoeverre is het
waarschijnlijk dat afspraken en randvoorwaarden voor inpassing van Vliko zodanig
kunnen worden aangepast zodat tijdige besluitvorming over inpassing van Vliko voor
1 januari 2015 kan zijn genomen. Dat heeft uiteindelijk het eindoordeel bepaald.
Conclusie
Op basis van bovengenoemde aspecten, besluiten, risico’s en eventuele beheersmaatregelen
komen wij tot de conclusies dat drie locaties het meest voor de hand liggen als potentiële
vestigingslocatie. Dit zijn Grote Polder / 3M, Meerburgerpolder en Barrepolder. Voor de
drie andere locaties (Oostvlietpolder, Hoogewaard en Munnikenpolder) geldt dat deze niet
of nauwelijks kansrijk zijn voor vestiging van Vliko binnen de gegeven uitgangspunten.
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HOOFDSTUK

1.1

1

Inleiding

AANLEIDING
In het kader van de regionale bestuurlijke samenwerking binnen de Oude Rijnzone is één
van de onderwerpen de gewenste verplaatsing van het afvalverwerkingsbedrijf Vliko. Voor
uitplaatsing dient een geschikte opvanglocatie beschikbaar te zijn in de regio.
Door het dagelijks bestuur Oude Rijnzone is gevraagd onderzoek te doen naar zes mogelijke
hervestigingslocaties voor Vliko. Deze locaties zijn opgenomen in onderstaande figuur.

1.2

VRAAGSTELLING
Het onderzoek dient uitsluitsel te geven over de volgende aspecten:

 ruimtelijke en milieukundige inpassing van Vliko, inclusief mogelijke maatregelen om
deze te verbeteren;

 ligging ten opzichte van het afnamegebied;
 bereikbaarheid/verkeerskundige ontsluiting van de opvanglocatie en mogelijke
verbeteringsmaatregelen;

 planning van verplaatsing van Vliko en ontwikkeling ontvangstlocaties;
 (gevoeligheids)analyse van het programma van eisen/wensen van de Vliko-directie op
basis van een te voeren gesprek met hen;

 financiële consequenties per ontvangstlocatie. Daarbij worden de relevante kostenposten
in beeld gebracht;

 analyse van de formele besluitvorming en afspraken (bestuursovereenkomsten en
dergelijke) tot op heden per ontvangstlocatie.
Een en ander dient te resulteren in een duidelijk overzicht van de pro’s en contra’s van de
diverse locaties en op basis hiervan een advies.
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HOOFDSTUK

2.1

2

Werkwijze

AANPAK

Voor de analyse is de volgende aanpak gehanteerd:
1. Bestudering basisgegevens;
2. Gesprek met de directie van Vliko voor nadere toelichting en concretisering van
Programma van Eisen (PvE) en Programma van Wensen (PvW);
3. Gesprekken met de gemeenten over de afzonderlijke locaties voor nadere toelichting;
4. Analyse door deskundigen van ARCADIS;
5. Oordeelvorming en conclusies.
Basisgegevens
Bij aanvang van de studie zijn de volgende rapporten verstrekt:
 Locatiestudie herhuisvesting Vliko en regionale bewerking van restafval. Inboor, Tauw,
van 17 juli 2008;
 QuickScan opvangmogelijkheden Vliko januari 2011.
Beide rapporten geven veel inzicht in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van
inpassing van Vliko op diverse locaties. Zij vormen dan ook mede een belangrijke basis in
deze studie en beoordeling. Enkele teksten uit deze rapporten zijn integraal overgenomen in
deze rapportage. In de genoemde studies zijn echter niet alle locaties bestudeerd, die in deze
locatiestudie zijn opgenomen.
Naast bovengenoemde gegevens zijn de resultaten uit dit onderzoek gebaseerd op
gesprekken met de gemeente Leiderdorp, de gemeente Zoeterwoude, de gemeente
Rijnwoude, de gemeente Alphen aan de Rijn, Vliko en de provincie Zuid-Holland. De
gemeenten en de provincie hebben informatie geleverd ten aanzien van de locaties. De
gemeente Leiden heeft besloten niet aan deze studie mee te werken. De resultaten met
betrekking tot de locatie Oostvlietpolder zijn gebaseerd op gesprekken met en input van de
provincie Zuid-Holland. ARCADIS is er hierbij van uitgegaan dat de verstrekte gegevens
volledig, correct en actueel zijn.
Verantwoording
De beschikbare doorlooptijd van de studie was beperkt. Daarom is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van bestaande gegevens en van de input van de diverse gesprekpartners. Voor
zover gegevens niet bekend of verstrekt zijn, is een oordeel gevormd op basis van expert
opinion. Deze oordelen zijn dan gevormd door deskundigen van ARCADIS voor de
betreffende vakdisciplines.
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Vanwege de beperkte doorlooptijd en gegevens en het karakter van de studie
(inventariserend, alleen hoofdzaken) blijft een oordeel op sommige aspecten zeer globaal,
zonder definitief uitsluitsel te geven. Daarvoor is dan diepgaandere analyse en aanvullend
onderzoek nodig. Deze studie beperkt zich tot de essenties en een beoordelingsniveau op
hoofdlijnen. Voordeel hierbij is dat overzicht ontstaat op de belangrijkste aspecten die van
invloed zijn op de haalbaarheid van inpassing op de diverse locaties.

2.2

PROGRAMMA VAN EISEN
Voordat de analyse is gestart is een gesprek gevoerd met de directie van Vliko. In dat
gesprek heeft ARCADIS toelichting gegeven op de opdracht en heeft Vliko toelichting
gegeven op hun bedrijfsactiviteiten. De directie heeft tevens aangegeven welke eisen en
wensen zij heeft ten aanzien van hun bedrijfsvoering en vestiging op een nieuwe locatie.
Deze eisen en wensen zijn verwoord in onderstaand Programma van Eisen (PvE) en
Programma van Wensen (PvW).
PvE
 centrale ligging in het werkgebied
 beschikbaarheid van locatie voor minimaal 10 tot 20 jaar
 ruimtebehoefte van 6,1 ha
 milieu categorie 4.2, integraal voor hele locatie
 minimale afstand tot woonbebouwing of gevoelige bestemmingen 300 meter, of minder
indien duidelijk kan worden aangetoond dat er geen milieuproblemen zullen ontstaan.
 bouwmogelijkheden hallen tot 12-15 meter hoogte
 80% van perceel moet bebouwbaar kunnen zijn in verband met inpandige
bedrijfsactiviteiten
 uitvoeren werkzaamheden en transport 24 uur/dag, 7 dagen /week1
 alle activiteiten vinden overdekt plaats
 ontsluiting via provinciale weg met in nabijheid de snelweg. In dat geval zal in de
toekomst gebruik worden gemaakt van ZLW-transport (zeer lange voertuigen).
PvW
 geschikt voor breken van puin en sloopafval
 geschikt voor het composteren GFT / vergisting
 geschikt voor scheiden/verwerken van grijs huisvuil. (Dit is overigens ook wens voor
huidige locatie)
 multimodale ontsluitingsmogelijkheden (water en/of spoorlijn
 verduurzaming, bijvoorbeeld warmtelevering (door middel van vergisting) aan derden
of gezamenlijk gebruik van faciliteiten: te bepalen op basis van concrete locatie en
uitwerking hiervan.
Het PvE is uitgangspunt bij de beoordeling van de diverse locaties.

1

In de huidige vergunning van Vliko is dit beperkt tot specifieke tijdstippen.
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2.3

BEOORDELINGSSYSTEMATIEK EN -MATRIX
Op basis van de vraagstelling van de opdrachtgever zijn de volgende aspecten beoordeeld:
Ruimtelijke inpassing
Hierbij is gekeken naar:
 Het vigerend beleid en de planologische situatie op basis waarvan kan worden
beoordeeld of inpassing van Vliko mogelijk is. Hiertoe behoren ook besluiten die zijn
genomen of die in een zover gevorderd stadium dat deze mede als kader gelden voor de
beoordeling.
 Is fysieke inpassing mogelijk (kavelgrootte).
 Wie is grondeigenaar van de betreffende locatie en is medewerking te verwachten bij
inpassing van Vliko.
Milieukundige inpassing
Beoordeeld wordt in hoeverre Vliko milieukundig inpasbaar zal zijn op basis van de
huidige situatie en ontwikkelingen, waarvoor al besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Beoordeeld wordt op de aspecten geluid, luchtkwaliteit en geur.
Waar nodig wordt nog specifiek aandacht gegeven aan Externe veiligheid.
Geluid
Vliko wordt aangemerkt als een milieucategorie 4.2 inrichting zoals bedoeld in de VNGpublicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’. Voor inpassing gelden richtafstanden tot
gevoelige bestemmingen zoals woningen. Relevant in onze beoordeling is wat de
huidige (geluid)situatie is op de plekken, in hoeverre Vliko onderdeel gaat uitmaken van
een (gezoneerd) bedrijventerrein, of kan worden voldaan aan de richtafstanden en of
aanpassing van deze afstanden mogelijk is.
Luchtkwaliteit
In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO 2)
en fijn stof (PM10), omdat de achtergrondconcentraties van deze stoffen het dichtst bij de
grenswaarden liggen. Fijn stof en stikstofdioxide bepalen daarmee in belangrijke mate of
er rond een planontwikkeling een luchtkwaliteitsprobleem is. De inpasbaarheid van
Vliko met betrekking tot de luchtkwaliteit voor de zes onderzoeklocaties wordt om deze
reden beschreven op basis van de heersende achtergrondconcentraties van fijn stof
(PM10) en stikstofdioxide (NO2) en de beschikbare ‘luchtruimte’ op de onderzoeklocatie.
Geur
De inpasbaarheid van Vliko met betrekking tot geur voor de zes onderzoeklocaties
wordt beschreven op basis van het geuronderzoek van de huidige inrichting van Vliko.
Het geuronderzoek is beschreven in het rapport ‘Actualisatie geuronderzoek Vliko B.V.;
Geuronderzoek in het kader van een aanvraag revisievergunning Wet milieubeheer’ met
kenmerk 9S2538.13 van 14 december 2007.
Dit geuronderzoek is gebaseerd op een totale verwerkingscapaciteit van 278.000 ton
afval per jaar. Naar verwachting zal bij nieuwvestiging op een andere locatie de –
aanvraag voor – verwerkingscapaciteit hoger zijn, in ieder geval vanwege bundeling van
activiteiten. Vliko heeft hiervoor geen opgave gedaan. Directie Vliko heeft hier geen
toelichting op gegeven. Voor de inventarisatie veronderstellen wij dat
verwerkingscapaciteit zal toenemen met 25%.
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De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een
geurcontour geeft een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde
overschrijdingsfrequentie (uitgedrukt als percentielwaarde) weer. Het acceptatieniveau
van geurhinder is afhankelijk van de situatie. Voor een nieuwe situatie zal het
acceptabele hinderniveau lager liggen dan in een bestaande situatie.
In bijlage 1 is een uitgebreidere toelichting opgenomen over onze benaderingswijze en
berekeningssystematiek.
Externe veiligheid
Bij Vliko vinden geen processen en opslag van gevaarlijke stoffen plaats dat hiervoor
bijzondere aandacht aan hoeft te worden gegeven in deze studie. Mogelijke
vestigingslocaties worden wel beoordeeld of de nabijheid van bijvoorbeeld
transportleiding mogelijke consequenties heeft voor inpassing van Vliko.
De locaties Munnikenpolder en Meerburgerpolder zijn gelegen langs de A4. De A4
betreft een route voor gevaarlijke stoffen. Bij eventuele inpassing van Vliko moet
rekening gehouden worden met de afstand tot bebouwing, risicocontouren en eventueel
groepsrisico in relatie tot het transport van gevaarlijke stoffen.
Bereikbaarheid/ verkeerskundige ontsluiting
Ten aanzien van dit aspect zijn de volgende onderdelen beoordeeld:
 Hoe is de ligging van de locatie in het werkgebied van Vliko (centraal/decentraal)?
 Wat is de bereikbaarheid van de locatie? Beoordeeld is of de locatie op eenvoudige wijze
is te ontsluiten op de hoofdinfrastructuur. Hierbij wordt zowel de huidige infrastructuur
als nieuwe infrastructuur waarvoor besluitvorming heeft plaatsgevonden of die in
gepland zijn, in acht genomen.
 Een beoordeling van de gevolgen van vestiging van Vliko voor de verkeerskundige
aspecten: verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.
Investeringen
Basis voor de beoordeling van de locaties is de huidige situatie en de te verwachten
autonome ontwikkeling op de specifieke locatie. Beoordeeld is in hoeverre extra kosten
moeten worden gemaakt voor inpassing van Vliko op die locatie. Bijvoorbeeld in geval van
Barrepolder: het voornemen is om in ieder geval een bedrijventerrein te realiseren (onder
voorwaarden). Beoordeeld is in hoeverre inpassing van Vliko extra kosten met zich
meebrengt ten opzichte van de situatie dat een ander categorie 4 bedrijf wordt ingepast.
Duurzaamheid
Aanvullend aan de vraagstelling van de opdrachtgever hebben wij het aspect
‘duurzaamheid’ meegenomen in onze beoordeling. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt
van de MDA methodiek (meest duurzame alternatief). Hierbij wordt op basis van expert
judgement een waardeoordeel gegeven aan verschillende duurzaamheidaspecten.
De duurzaamheidaspecten zijn bepaald op basis van KPI, de Key Performance Indicators.
Hierbij wordt een keuze gemaakt van de aspecten waarvan redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze het meest van invloed zijn op het thema duurzaamheid gerelateerd aan
de inpassing van Vliko.
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De meest relevante aspecten zijn:
 Bodem(kwaliteit): verstoring van de huidige opbouw en kwaliteit bodem.
 Geluid: verslechtering van de geluidsituatie in de omgeving, ten opzichte van de huidige
situatie. Hierbij is er van uit gegaan dat, in geval dat Vliko onderdeel gaat worden van
een (toekomstig) nieuw bedrijventerrein, de invloed van het bedrijventerrein als geheel
wordt beoordeeld.
 Lucht en Geur: verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving ten opzichte van de
huidige situatie.
 Landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten: invloed van inpassing van Vliko
in de bestaande omgeving. Ook hierbij geldt weer dat, in geval Vliko onderdeel zal
uitmaken van een nieuw bedrijventerrein, het bedrijventerrein als geheel is beoordeeld.
 Mobiliteit: Invloed op extra transportbewegingen aanvoer afval naar de locatie Vliko. In
verband met het ontbreken van informatie over transport ‘verwerkt afval’ vanaf locatie
Vliko naar derden
 Energie en duurzame opwekking: in verband met het verkennende karakter en het
ontbreken van concrete informatie, hebben we ons hierbij beperkt tot het aangeven van
kansen op de diverse locaties, zonder hier een kwalificatie aan te geven.
 Hergebruik: hierbij wordt aangegeven wat de mate van hergebruik van de bestaande
locatie en voorzieningen kan zijn.
Besluitvorming en afspraken
Op basis van de gesprekken met de overheden en verstrekte informatie is inzicht gekregen
in de belangrijkste bestuurlijke besluiten, afspraken en overeenkomsten die relevant zijn
voor inpassing van Vliko.
Risico’s en planning
Op basis van bovenstaande aspecten wordt, per aspect en per locatie, inzicht verkregen in
de pro’s en contra’s voor inpassing van Vliko. Dit inzicht alleen is niet voldoende om een
voorkeursvolgorde te bepalen. Twee zaken staan hierbij centraal:
 Kunnen (beheersings)maatregelen worden genomen waardoor het
plausibel/aannemelijk is dat inpassing mogelijk wordt, en
 is tijdige besluitvorming mogelijk. Voor de verplaatsing van Vliko wordt een beroep
gedaan op de middelen uit het Nota Ruimtebudget van het ministerie van I&M. Aan de
toekenning zijn randvoorwaarden verbonden. Relevant is dat voor 1 januari 2015
‘onomkeerbare beslissingen’ moeten zijn genomen voor de verplaatsing van Vliko. In het
concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone is invulling gegeven aan de term
‘onomkeerbare beslissing’. Als ijkmoment geldt dat voor 1 januari 2015 een
realisatieovereenkomst is gesloten waarin de verplaatsingsdatum is vastgelegd. De
daadwerkelijke verplaatsing van Vliko zou ook na 1 januari 2015 kunnen plaatsvinden.
Onze beoordeling richt zich op de mate waarin te verwachten is dat tijdige
besluitvorming plaatsvindt zodat voor 1 januari 2015 een ‘onomkeerbare beslissing’ voor
verplaatsing van Vliko kan worden genomen.
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Oordeelvorming
De bevindingen worden verzameld in een matrix. Per onderdeel wordt een oordeel
gegeven, waarbij onderscheid is gemaakt in vier situaties. Op basis van het totaaloverzicht
zal een oordeel worden gegeven. Een toelichting over de werkwijze is opgenomen in
hoofdstuk 4.
Situatie is (redelijk) geschikt.

Situatie is minder geschikt.

Situatie is minder geschikt.

Situatie is niet geschikt.

Inpassing Vliko lijkt mogelijk.

Inpassing Vliko lijkt mogelijk,

Inpassing Vliko vergt forse

Inpassing Vliko lijkt (nagenoeg)

Zeer beperkt risico.

mits aanpassing en medewerking.

inspanning en medewerking.

onmogelijk.

Enig risico.

Behoorlijk risico.

Veel risico.
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HOOFDSTUK

3.1

3

Analyse

BARREPOLDER

Noot: de kaarten van de locaties zijn tevens in groot formaat opgenomen in de bijlagen.
Ruimtelijke inpassing

 Barrepolder is als bedrijventerrein in de Provinciale Structuurvisie en de herziening van
het streekplan opgenomen.

 Barrepolder vormt onderdeel van de ‘Transformatievisie Oude Rijnzone 2020’. Het
terrein moet ruimte bieden voor de overloop van bedrijven en behoefte uit de Leidse
Regio / Holland Rijnland. De locatie is opgenomen in de partiële herziening van het
streekplan Zuid Holland oost / Oude Rijnzone. Volgens het vigerende streekplan is er
ruimte voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.

 Barrepolder is opgenomen in het Integraal Masterplan Werklandschap aan de Oude
Rijnzone. Dit document is niet vastgesteld door gemeente Rijnwoude. De structuurvisie
dient nog door de gemeente te worden vastgesteld.

 Het vigerende bestemmingsplan maakt realisatie van het bedrijventerrein nog niet
mogelijk. De procedure voor het bestemmingsplan dient nog te worden opgestart.
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 De locatie is niet in eigendom van de gemeente Rijnwoude. Er zijn veel private
grondeigenaren.

 Voor realisatie van het bedrijventerrein dienen enkele agrarische gebouwen te worden
ingepast of te worden geamoveerd.

 De Tunnel HSL ligt onder het zoekgebied; op de tunnel is geen bebouwing mogelijk. Dit
heeft geen gevolgen voor eventuele inpassing van Vliko.

 Aanwezigheid van molenbiotoop van de Barremolen. Deze heeft nauwelijks invloed op
de mogelijke vestigingslocatie van Vliko (zie tekening)
Milieukundige inpassing

 Geluid
Het huidige naastgelegen bedrijventerrein (Heineken) is gezoneerd. De geluidsruimte
naar het noordwesten is vrijwel opgevuld. Aanvullende geluidsniveaus kunnen
mogelijk niet meer vergund worden, tenzij er een nieuwe zone voor Barrepolder wordt
opgesteld. Dan zou de geluidsproductie van Vliko theoretisch gezien alleen aan de
nieuwe zone getoetst hoeven te worden.
Het is op dit moment nog niet duidelijk of zonering van het nieuwe bedrijventerrein
nodig is. Dat is mede afhankelijk of vestiging van bedrijven wordt toegestaan die alleen
op een gezoneerd bedrijventerrein mogen worden gevestigd. Er dient rekening te
worden gehouden met de zonering van het huidige bedrijventerrein en eventuele
cumulatie van geluid.
De verwachting is dat het terrein zal worden gezoneerd. De hiervoor geldende
standaard grenswaarde voor geluidsbelasting op gevoelige bestemmingen is 50 dB(A)
Het is mogelijk om een hogere grenswaarde van 55 dB(A) aan te vragen. Toekenning
van deze hogere grenswaarde is onzeker. Van belang hierbij is de invloed op het aantal
woningen die blootgesteld worden. Bij een inpassing van Vliko aan de west- of zuidzijde
van de locatie, wordt slechts een beperkt aantal woningen blootgesteld aan een hogere
geluidsbelasting. Dit maakt de kansrijkheid op positieve besluitvorming op een hogere
waarde groter. In dat geval is onze inschatting dat voor Vliko een geluidruimte
beschikbaar zou kunnen zijn van maximaal ca. 50 dB(A). Dat is indicatief vergelijkbaar
met een afstand van 150 tot 200 meter tot de woningen.
In geval niet gezoneerd wordt, wordt de invloed van geluid op de woningen door de
bedrijven onafhankelijk beoordeeld per bedrijf. In de Ruimtelijk Ordening wordt te allen
tijden dan ook rekening gehouden met cumulatie van geluid.
Op basis van de beperkt beschikbare informatie is het niet geheel duidelijk of de
omgeving als rustige woonwijk/buitengebied moet worden aangemerkt of als gemengd
gebied. Op basis van een inschatting wordt verwacht dat de woonwijk Groenendijk
waarschijnlijk moet worden aangemerkt als een rustige woonwijk, waarbij een
richtafstand van 300 meter moet worden aangehouden. Gezien de nabijheid van de weg
N11, de Rijndijk en de fabriek van Heineken lijkt voor de overige woningen gemengd
gebied meer van toepassing. Dat betekent dat hier waarschijnlijk een richtafstand van
200 meter kan worden aangehouden.
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Voor beide scenario’s is onze inschatting dat inpassing van Vliko waarschijnlijk mogelijk
is. Uitgangspunt hierbij is dat Vliko in de meest westelijke of zuidelijke hoek wordt
gevestigd. Hierbij is het van belang de kavel akoestisch gezien zo optimaal mogelijk in te
delen. Dit betekent dat het materieel op het buitenterrein zo westelijk mogelijk moet
worden gesitueerd en open deuren e.d. ook richting het westen moeten zijn gericht.
Het terrein wordt via de parallelweg van de N11 en de N11 zelf vrij direct ontsloten.
Naar verwachting zal de indirecte hinder vanwege de verkeer aantrekkende werking
daarom beperkt zijn.

 Luchtkwaliteit
In bijlage 1 is een uitgebreide toelichting opgenomen over het aspect luchtkwaliteit. Er
blijkt voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig rond de Barrepolder.

 Geur
Op basis van de afstand van 430 meter tot de (strengste) toetsingswaarde van 0,5 OU E/m3
als 98-percentiel en 2,5 als 99,99-percentiel en afstand tot de meest dichtbijgelegen
woning (<100) blijkt dat de Barrepolder niet inpasbaar is. Door het toepassen van geur
beperkende maatregelen kan worden voldaan aan de 0,5 OUE/m3 als 98-percentiel en 2,5
OUE/m3 als 99,99-percentiel op minder dan 100 m afstand van de emissiebron.

 Externe veiligheid
Er liggen ondergrondse CO2- en gasleidingen op of nabij geplande vestigingslocatie.
Bij vestiging van Vliko in het zuidelijke deel van het zoekgebied ligt Vliko binnen de
risicocontour van een gasleiding welke onderdeel uitmaakt van het hoofdleidingennet.
Bij zorgvuldige inpassing hoeft deze leiding geen probleem op te leveren.
Bij vestiging van Vliko in het westelijke deel van het zoekgebied dient de CO2-leiding te
worden omgelegd, eventueel overkluisd.
Bereikbaarheid/ verkeerskundige ontsluiting

 Locatie ligt centraal in het verzorgingsgebied van Vliko.
 Ontsluiting over de Hoge Rijndijk is niet wenselijk en voor de gemeente ook niet
bespreekbaar als tijdelijke oplossing.

 De lokale ontsluitingsweg is geprojecteerd aan de Zuidzijde van het terrein van
Heineken. Voor de ontsluiting is medewerking van Heineken nodig. Er is bestuurlijk
overleg tussen Heineken, Zoeterwoude en Rijnwoude geweest. Daarbij is gebleken dat
Heineken in principe bereid is medewerking te verlenen. Randvoorwaarden voor
medewerking zijn nog niet bekend. Realisatie van de weg zou gelijk oplopen met de
Barrepolder ontwikkeling. Bij realisatie ontsluitingsweg dient mogelijk Barremolen te
worden verplaatst.

 Verkeerskundig is Vliko goed in te passen in de Barrepolder doordat er geen
vermenging plaats vindt met langzaam verkeer en er geen sprake is van ontsluiting door
bewoond gebied. Dit is belangrijk voor de inpasbaarheid van Vliko en de leefbaarheid
van de omliggende gebieden. Indien de ontsluiting via het de nieuwe parallelweg (over
het terrein van Heineken met aansluiting op de Burgemeester Smeetsweg) plaats vindt
heeft de inpassing van Vliko geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Er zal
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wel sprake zijn van extra verkeersbelasting op de Burgemeester Smeetsweg en de
aansluiting op de N11.

 De Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone geeft aan dat een ongelijkvloerse
aansluiting op de N11 voorwaardelijk is voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Barrepolder. In het ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone is vastgesteld dat een
ongelijkvloerse kruising randvoorwaarde blijft, tenzij uit onderzoek blijkt dat een andere
aansluiting mogelijk is.
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een studie uitgevoerd over de
wenselijkheid van realisatie van een ongelijkvloerse kruising of optimalisatie van een
gelijkvloerse kruising Burg. Smeetsweg/N11 (Rapport ‘Aansluiting N11Zoeterwoude,
verkenning, DHV, juli 2010). Conclusies en adviezen uit deze studies zijn nog niet
vastgesteld, het rapport is wel ambtelijk verspreid.
In de studie wordt geconcludeerd dat alle bestudeerde varianten zorgen voor een
acceptabele verkeersafwikkeling. Een geoptimaliseerd kruispunt is echter een minder
robuuste oplossing. In geval van de realisatie van de Rijnlandroute voldoet deze
oplossing niet meer.
Conclusies in het rapport worden overigens niet door alle partijen onderschreven.
Ten aanzien van de vormgeving van het kruispunt bestaat er een relatie met het plan
voor de RijnGouwelijn (RGL). In de oorspronkelijke plannen zou wellicht
ongelijkvloerse kruising met de RGL nodig zijn. Nu de uitvoeringswijze van de
RijnGouwelijn ter discussie staat is nog niet duidelijk of een ongelijkvloerse kruising
vanuit spoorveiligheidsoogpunt nodig is. Dat kan mede invloed hebben op het te
realiseren kruispunt Burg. Smeetsweg/N11.
Investeringen

 Het voornemen is om bedrijventerrein Barrepolder te ontwikkelen. Realisatie is gepland
na 2015. Indien wordt besloten dat Vliko op Barrepolder wordt geplaatst, is realisatie
van de eerste fase voor 2015 gepland. De inpassing van Vliko heeft dan voornamelijk tot
gevolg dat de ontwikkeling van een deel van het bedrijventerrein eerder zal
plaatsvinden, wat mogelijk tot gevolg dat een langere exploitatieperiode geldt en
daarmee hogere rentekosten voor de ontwikkelaar. Voor onze berekening nemen we aan
dat de exploitatietermijn met 3 jaar wordt verlengd. Bij een eventueel aantrekkende
bedrijvenmarkt is er wellicht geen negatief gevolg ten gevolge van de inpassing van
Vliko. Indicatief schatten wij de meerkosten in op € 0 tot 2 mln. Uiteraard dient dit
bedrag met de nodige voorbehouden te worden gehanteerd.
Duurzaamheid
De aspecten van duurzaamheid zijn in de paragraaf 2.3 toegelicht. In onderstaande tabel
wordt een beoordeling gegeven, inclusief een eindoordeel.
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Bodem
(kwaliteit)

Geluids
(kwaliteit)

Luchtkwaliteit en
geur

Huidige
bodemkwaliteit
loopt risico

Er is negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen

Er is negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen

Landschappelijke
en stedenbouwkundige kwaliteit
Ontwikkeling
bedrijventerrein (en
Vliko) geeft een
flinke verslechtering
van de uitstraling en
openheid

Mobiliteit

Hergebruik

Redelijk directe
aansluiting op
hoofdwegennet,
meer uitvoeren
handelingen
(optrekken,
afremmen,
bochten,
kruispunten)

Geen hergebruik
bestaande locatie
en voorzieningen

Energiebesparing of
duurzame
opwekking
Kans op collectieve
energievoorziening
en -uitwisseling met
bedrijven.
Kans op
windmolens en
zonnecellen.

Totale
beoordeling

Besluitvorming en afspraken

 Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone: ‚Bedrijventerrein Groenendijk (nu
Barrepolder) biedt ruimte voor opvang van bedrijven uit de Leidse regio en voor Vliko‚.
De Barrepolder is een overloopgebied voor bedrijven uit de regio.

 De gemeenteraad van Rijnwoude heeft een motie aangenomen, waarin staat dat op de
Barrepolder geen bedrijven met een hogere milieucategorie (HMC) gehuisvest mogen
worden.

 De locatie is als bedrijventerrein in de herziening van het streekplan opgenomen. Het
College van B&W heeft hiermee ingestemd.

 Concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone (vastgesteld door het Dagelijks Bestuur
Oude Rijnzone)
− Barrepolder wordt ontwikkeld als bedrijventerrein, waarvan 6 ha voor 2015 onder
voorbehoud van de uitkomst van de studie naar verplaatsing van Vliko.
− Herstructurering gaat voor nieuwbouw (SER-ladder) is uitgangspunt.
− Er dient een overeenkomst met de ontwikkelaar te zijn over realisatie van het
bedrijventerrein.
−
Masterplan, structuurvisie en bestemmingsplan/wijzigingsplan dienen nog te
worden vastgesteld, voor zowel bedrijventerrein als ontsluitingsweg.
−
(ongelijkvloerse) Aansluiting met N11 moet zijn gerealiseerd.
− De gemeenteraad van Zoeterwoude stelt geen financiële middelen ter beschikking
voor realisatie bedrijventerrein Barrepolder.
Risico’s en planning

 Indien er op redelijke termijn een akkoord door gemeente wordt gegeven voor realisatie
van een bedrijventerrein categorie 4, dan dienen het Masterplan, structuurvisie en
bestemmingsplan/wijzigingsplan nog te worden aangepast. Dit vergt een forse
inspanning om alle procedures en besluitvorming voor 1 januari 2015 af te ronden. Dan
dient ook de keuze van aanpassing van het kruispunt N11 geregeld te zijn, inclusief
financiering.

 De locaties zijn niet in eigendom van de gemeente. Gemeente wil faciliterend
grondbeleid voeren voor de ontwikkeling van Barrepolder. De gemeente is niet
voornemens om het onteigeningsinstrument in te zetten. De ontwikkeling van het
bedrijventerrein is niet afhankelijk van Vliko alleen, maar ook van de marktbehoefte
door bedrijven. Daarmee bestaat er onzekerheid over tijdige realisatie van de
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ontwikkeling van het terrein. De gemeente kan hier geen of nauwelijks sturing aan
geven.

 Voor het kruispunt zijn meerdere oplossingen mogelijk:
− In geval een ongelijkvloerse kruising uitgangspunt blijft is de verwachte investering
€ 18 tot 52 mln. (Rapport ‘Aansluiting N11Zoeterwoude, verkenning, DHV, juli 2010).
Noot: conclusies uit deze studie zijn nog niet vastgesteld.
Financiering van deze aanpassing maakt geen onderdeel uit van het project Oude
Rijnzone. Het bijeen brengen van de benodigde financiële middelen is nog onzeker.
Het is onzeker of financiering en realisatie voor 1 januari 2015 definitief zijn geregeld.
− In geval dat geconcludeerd wordt dat een opgewaardeerd kruispunt vooralsnog (tot
realisatie Rijnlandroute) voldoende capaciteit biedt, inclusief verkeer van/naar het
nieuwe bedrijventerrein Barrepolder, blijven de investeringen beperkt. Het lijkt
aannemelijk dat de benodigde financiën hiervoor gemakkelijker kunnen worden
bijeengebracht.
Cruciaal voor besluitvorming of Barrepolder kan worden ontwikkeld en Vliko ingepast,
is derhalve tijdige besluitvorming over het kruispunt.

 Medewerking van Heineken aan de ontsluitingsweg en randvoorwaarden waaronder, is
nog niet geregeld.

 Mogelijk maakt Heineken bezwaar tegen inpassing van Vliko in de nabijheid van haar
eigen terrein. Dat bezwaar is voornamelijk gebaseerd op de situatie dat Vliko haar
activiteiten uitbreidt met compostering, wat mogelijk meer geuroverlast met zich
meebrengt. Het composteren is geen onderdeel van het PvE van Vliko, maar onderdeel
van PvW. Bij inpassing in Barrepolder kan de overweging zijn om compostering niet toe
te staan.

 De ontwikkeling van Barrepolder heeft binnen de gemeenteraad van Rijnwoude weinig
draagvlak. Indien uit onderzoek blijkt dat Barrepolder de beste locatie is zal het college
van B&W zich hiernaar voegen. Uiteindelijk standpunt van de gemeenteraad is
onbekend. Vanwege de koppeling van allerlei afspraken kan een negatief besluit
verstrekkende gevolgen hebben voor samenwerking binnen de Oude Rijnzone.

 Om bedrijven op de Barrepolder mogelijk te maken zijn maatregelen aan de gasleiding
nodig. Deze komen voor kosten van de ontwikkelde partij en vereisen medewerking van
Gasunie. Aan medewerking is een risico gebonden (vertraging). De CO2-leiding dient
eventueel verlegd te worden. Mogelijk kan deze worden overkluisd. Dat vereist
medewerking van de leidingbeheerder.
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3.2

HOOGE WAARD

Ruimtelijke inpassing

 In de provinciale structuurvisie is een belangrijk deel van de gewenste
uitbreidingslocatie opgenomen als stedelijk groen.

 Hoogewaard vormt onderdeel van de ‘Transformatievisie Oude Rijnzone 2020’.
 Het bestemmingsplan voorziet deels nog niet in de juiste bestemming. Voor de
uitbreiding dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld.

 De beoogde uitbreidingslocatie voor het bedrijventerrein is in private handen. De opslag
van materialen in de ‘driehoek Guldenmond / Vibu’ komt niet overeen met de
bestemming maar is tot op heden gedoogd. Onteigening behoort tot de mogelijkheden.
Eigenaren kunnen zich beroepen op recht van zelfrealisatie. Eventueel kan een ‘op maat
bestemming’ worden vastgesteld voor Vliko, maar dit zal met het oog op goede
ruimtelijke ordening moeilijk te onderbouwen zijn.

 De stedenbouwkundige visie en anterieure overeenkomst voor ontwikkeling van
woningbouwlocatie Rijnpark fase 1 zijn opgesteld c.q. ondertekend, de
bestemmingsplanprocedure wordt nu opgestart. De contouren van woningbouwlocatie
Rijnpark zijn voor gemeente Rijnwoude voorwaardenscheppend voor inpassing Vliko.
Milieukundige inpassing
Geluid
Voor realisatie van het nieuwe (te herbestemmen deel van het) bedrijventerrein dient een
nieuwe zonering te worden vastgesteld. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de
volgende toelichting gegeven: Alle bedrijventerreinen van Alphen aan den Rijn, inclusief
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Hoogewaard, vallen binnen één gezoneerd industrieterrein. Akoestisch zit het
bedrijventerrein op meerdere plekken op slot. De geluidzone wordt nu op meerdere
plekken overschreden, waaronder op Hoogewaard. Het voornemen is om een
saneringsplan voor geluid op te stellen (project herzonering industrieterreinen Alphen
aan den Rijn en omgeving). Over het succes van herzonering is pas over 1 à 2 jaar
duidelijkheid te verwachten. Inpassing van Vliko is afhankelijk van de resultaten
hiervan.
Een groot deel van het zoekgebied ligt binnen 300 meter van bestaande woningen dan
wel geplande nieuwbouwwoningen binnen ontwikkelingslocatie Rijnpark. Rijnpark is
voor de gemeente Rijnwoude voorwaardenscheppend voor inpassing van Vliko.
Bij zonering gelden dezelfde vragen als bij de Barrepolder: is het doorlopen van een
hogere waarde procedure nodig om inpassing van geluidsbelaste bedrijven mogelijk te
maken, wordt een hogere waarde toegekend en zo ja, hoeveel geluidruimte is er dan
beschikbaar voor Vliko.
De kans op het toekennen van een hogere waarde is minder kansrijk dan bijvoorbeeld in
de Barrepolder. Er worden in de omgeving veel meer woningen belast. Dat geldt zeker
voor de nieuwbouwlocatie Rijnpark. Zonder hogere waarde is de maximale
geluidbelasting 50 dB(A). De beschikbare geluidruimte voor Vliko is dan in ieder geval
lager dan deze 50 dB(A). Inpassing van Vliko zou dan alleen mogelijk kunnen zijn
indien Vliko geluid reducerende maatregelen neemt, een akoestische.
Indien niet wordt besloten tot zonering geldt het volgende: het omgevingstype lijkt het
meeste op een rustige woonwijk, afgezien van de nabijgelegen betonfabriek en de
geplande rondweg. Dat betekent dat een richtafstand van 300 meter relevant zou zijn.
Indien wordt beoordeeld dat door de aanwezige bedrijvigheid en geplande rondweg
het omgevingstype als ‘gemengd gebied’ wordt beoordeeld, kan wellicht van de
richtwaarde van 200 meter worden uitgegaan. De kans is echter groot dat door de
cumulatie van de geluidsbelasting op (nieuwbouw)woningen een geluidsbelasting van
boven de 50 dB(A) gaat optreden. Dit lijkt niet wenselijk.
Inpassing van Vliko zou dan alleen mogelijk kunnen zijn indien de kavel akoestisch
gezien zo optimaal mogelijk wordt ingedeeld. Dit betekent dat het materieel op het
buitenterrein zo gunstig mogelijk moet worden gesitueerd ten opzichte van toekomstige
woningbouw.
Wat betreft de indirecte hinder vanwege de verkeer aantrekkende werking geldt dat de
inrichting via de nieuwe rondweg wordt ontsloten. Dit is in principe gunstig. Aan de
andere kant liggen er diverse woningen langs deze rondweg, hetgeen betekent dat het
verkeer van en naar Vliko toch tot extra geluidsoverlast zou kunnen leiden.
Conclusie: Inpassing van Vliko lijkt lastig en vergt een forse inspanning om de inpassing
mogelijk te maken. Deze inspanning dient gericht te zijn op het succesvol doorlopen van
het project herzonering Hoogewaard (uitkomst onbekend), het akoestisch zo goed
mogelijk inpassen van Vliko en het mogelijk maken van een hogere waarde.

 Luchtkwaliteit
Uit tabel 1 (bijlage 1) blijkt dat er voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig is rond de
Hoogewaard.
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 Geur
Op basis van de afstand van 430 meter tot de (strengste) toetsingswaarde van 0,5 OU E/m3
als 98-percentiel en 2,5 als 99,99-percentiel en afstand tot de meest dichtbijgelegen
woning (<100) blijkt dat de Hoogewaard niet inpasbaar is. Door het toepassen van geur
beperkende maatregelen kan worden voldaan aan de 0,5 OUE/m3 als 98-percentiel en 2,5
OUE/m3 als 99,99-percentiel op minder dan 100 m afstand van de emissiebron.

 Externe Veiligheid
Op de beoogde locatie ligt een hoofdtransportleiding van de Gasunie. De verwachting is
dat bij inpassing van Vliko, deze gasleiding dient te worden omgelegd.
Bereikbaarheid/ verkeerskundige ontsluiting

 Realisatie Maximabrug is randvoorwaardelijk voor vestiging van Vliko. In dat geval is
een redelijk directe verbinding met N11 mogelijk, via het bedrijventerrein in Alphen aan
den Rijn. In maart 2012 wordt besluitvorming verwacht over keuze van de
ontsluitingsvariant en ligging brug.

 Indien de nieuwe rondweg rond Hoogewaard wordt aangelegd is Vliko verkeerskundig
goed in te passen. De nieuwe rondweg zorgt voor een goede ontsluiting welke niet door
bewoond gebied loopt, wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Indien de nieuwe rondweg niet wordt gerealiseerd is een ontsluiting via Gnephoek en
Hoogewaard mogelijk. De verkeersbelasting zal hierdoor echter op (delen van) de
Hoogewaard toenemen. Hierbij wordt bewoond gebied gekruist. Dit is voor wat betreft
verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming een ongunstige oplossing.

 De locatie is zeer excentrisch gelegen in het verzorgingsgebied van Vliko.
Investeringen

 Het voornemen is om bedrijventerrein Hoogewaard te herstructureren en uit te breiden.
Inpassing van Vliko leidt in beginsel niet tot extra kosten.
Onder de beoogde locatie waar Vliko kan worden ingepast loopt een gasleiding. Deze
leiding maakt onderdeel uit van een hoofdtransportroute van Gasunie. Bij inpassing van
Vliko lijkt omlegging van deze leiding noodzakelijk. De meerkosten worden geschat op
€ 1,5 tot € 2,5 mln.
Duurzaamheid
Bodem
(kwaliteit)

Geluids
(kwaliteit)

Luchtkwaliteit en
geur

Bestaand gebruik
leidt niet tot
verandering
bodemkwaliteit
Nieuw gebruik (deel
van het terrein) wel.

Er is negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen

Er is negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen
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Landschappelijke
en stedenbouwkundige kwaliteit
Verslechtering
huidige situatie

Mobiliteit

Hergebruik

Extra transport
afstand aanvoer
afval. Afvoer is niet
bekend.

Koppeling
nieuwbouw aan
herstructurering,
deels mede
hergebruik ruimte
en voorzieningen

Energiebesparing of
duurzame
opwekking
Beperkte kans op
energie-uitwisseling
met omliggende
(bestaande)
bedrijvigheid.
Zonnecellen
mogelijk.

Totale
beoordeling
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Besluitvorming en afspraken

 Herstructurering en uitbreiding Hoogewaard maken onderdeel uit van het project Oude
Rijnzone. Herstructurering is voorwaarde voor uitbreiding.

 Realisatie Maximabrug is randvoorwaardelijk voor herstructurering en uitbreiding
bedrijventerrein en daarom voor vestiging van Vliko. Voorbereidende procedures
worden nu gestart (PlanMER, bestemmingsplan, technisch onderzoek).

 Realisatie van de rondweg is een logisch vervolg op realisatie Maximabrug. Er zijn nog
geen verkennende stappen voor realisatie gezet. Financiering rondweg dient plaats te
vinden uit (her)ontwikkeling van het gebied. Er is nog veel onduidelijkheid of de weg
kan worden gefinancierd en gerealiseerd. Realisatie van de rondweg is niet
randvoorwaardelijk voor vestiging van Vliko, mits Vliko ontsloten kan worden vanaf de
Hoogewaard.

 Vanwege de excentrische ligging in het verzorgingsgebied is de locatie onbespreekbaar
voor de directie van Vliko.
Risico’s en planning

 De Maximabrug is volgens planning in 2015 gerealiseerd. Voorwaarde voor realisatie is
dat financiering is zeker gesteld. De verwachting is dat in maart 2012 besluitvorming
hierover plaats vindt. Er is nog een financieel gat dat gedicht moet worden.

 De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft als voorwaarde aan de realisatie van de
Maximabrug gesteld dat er ook duidelijkheid moet komen over de haalbaarheid van de
rondweg om Alphen aan de Rijn. Deze voorwaarde kan aanleiding zijn voor vertraging
in besluitvorming over realisatie Maximabrug

 Realisatie van de rondweg, aansluitend op de Maximabrug en rond het beoogde
bedrijventerrein is nog onzeker. Alternatieve ontsluiting via de weg Hoogewaard is
mogelijk, maar medewerking van gevestigde partijen (m.n. Spanbeton) is dan nodig.
Bovendien ligt deze oplossing zeer gevoelig bij gemeente en omwonenden in verband
met een toenemende verkeerbelasting en verkeersveiligheid.
Financiering van de rondweg dient te worden verkregen uit opbrengsten van
locatieontwikkelingen. Er zijn vooralsnog geen andere budgetten gereserveerd.

 Door de koppeling tussen herstructurering en uitbreiding is het succes van
herstructurering (en herzonering geluid) van het bedrijventerrein van belang voor
inpassing van Vliko. Haalbaarheid van de herstructurering is nog onzeker. De visie en
zeggenschap van gevestigde bedrijven en eigenaren is van invloed op de
herstructurering. Als de herstructureringsopgave mislukt, is kans van slagen voor
realisatie van de uitbreiding afgenomen.

 Het perceel ‘driehoek Guldenmond/Vibu’ ligt centraal in het gebied en is bepalend voor
inpassing van Vliko. Onteigening is mogelijk, eigenaar kan zich beroepen op
zelfrealisatie. Inpassing van Vliko is in sterk afhankelijk van de medewerking van de
private grondeigenaar.
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3.3

GROTE POLDER / 3M

Ruimtelijke inpassing

 Volgens bestemmingsplan Bedrijventerrein Grote Polder is de beoogde locatie bestemd
voor bedrijven met milieucategorie 4.2. De maximale bebouwingshoogte is 21 meter.

 Het bebouwbaar oppervlak is 70%. Dit voldoet niet aan het PvE van Vliko (80%
bebouwbaar). Er geldt echter een vrijstellingsbevoegdheid voor een maximaal
bebouwingspercentage van 80% (onder voorwaarde van parkeren op eigen terrein.
Verhoging van de bebouwingspercentage op de bedrijfskavels past in het (regionale)
beleid voor intensivering bedrijvigheid.
Milieukundige inpassing

 Geluid
Voor de locatie Grote Polder (niet gezoneerd bedrijventerrein) geldt dat een beperkt deel
van het zoekgebied binnen 300 meter van woningen ligt. De woningen behoren tot de
aaneengesloten woonkern van Zoeterwoude-Rijndijk en kunnen daarom worden
aangemerkt aan woonwijk. De eerstelijnsbebouwing kan, gezien de ligging van de
woningen nabij het bestaande industrieterrein, als gemengd gebied worden aangemerkt.
Door een akoestisch gunstige inrichting van het terrein, kan de geluidsbelasting richting
woningen worden beperkt. Het beoogde perceel ligt buiten de geluidzonering van
(bestaand) bedrijventerrein Barre Polder. Inpassing van Vliko lijkt dan mogelijk.
Volgens het bestemmingsplan behoeven niet alle bedrijven die passen binnen het
geformuleerde toelatingsbeleid daadwerkelijk te worden toegelaten. Het
bestemmingsplan biedt slechts een globaal kader voor de toelaatbaarheid van
bedrijfsactiviteiten; in het milieuvergunningenspoor vindt toetsing plaats aan de hand
van de concrete situatie. Hierbij kan het voorkomen dat een bedrijf wel past binnen het
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geformuleerde toelatingsbeleid, maar bijvoorbeeld vanwege de werkelijke milieuhinder
of een nabijgelegen bedrijfswoning geen milieuvergunning kan krijgen of aan strengere
milieuvoorschriften zal moeten voldoen. Op het bedrijventerrein Grote Polder zijn thans
enkele bedrijfswoningen aanwezig. De dichtstbijzijnde bedrijfswoning ligt aan de
Industrieweg en ligt op ongeveer 60 meter afstand van de perceelgrens.
Bedrijfswoningen op een bedrijventerrein kunnen om milieuhygiënische redenen
beperkingen opleggen aan de bedrijfsuitoefening van bedrijven, omdat
bedrijfswoningen worden aangemerkt als gevoelige bestemmingen. Dit kan vooral tot
problemen leiden wanneer er op het bedrijventerrein sprake is van bedrijfsactiviteiten en
transportbewegingen in de avond- en nachtperiode. In deze perioden moet namelijk aan
strengere geluidsnormen worden voldaan.
Mogelijk kunnen hier nog enige bezwaren optreden vanwege het gewenste volcontinue
karakter van Vliko (24/7).
Het terrein wordt ontsloten via de Industrieweg op het industrieterrein en vervolgens de
Burgemeester Smeetsweg en de N11. Gezien de goede ontsluitingsroute zal de indirecte
hinder vanwege de verkeer aantrekkende werking naar inschatting gering zijn voor
woningen buiten het industrieterrein. Voor enkele bedrijfswoningen geldt dat de
indirecte hinder toeneemt, vooral in geval van volcontinue bedrijfsactiviteiten.

 Luchtkwaliteit
Uit tabel 1 (bijlage 1) blijkt dat er voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig is rond de
Grote Polder.

 Geur
Op basis van de afstand van 430 meter tot de (strengste) toetsingswaarde van 0,5 OU E/m3
als 98-percentiel en 2,5 als 99,99-percentiel en afstand tot de meest dichtbijgelegen
woning (300 meter) blijkt dat de Grote Polder niet inpasbaar is. Door het toepassen van
geur beperkende maatregelen kan worden voldaan aan de 0,5 OU E/m3 als 98-percentiel
en 2,5 OUE/m3 als 99,99-percentiel op minder dan 100 m afstand van de emissiebron.

 Naast 3M is een diepvriesfaciliteit van Frigomundo voor opslag van vers vlees. Mogelijk
dient hier bij het verlenen van de milieuvergunning rekening mee te worden gehouden.
Bereikbaarheid/ verkeerskundige ontsluiting

 Ontsluiting is goed ten opzichte van provinciale en rijkswegen.
 Verkeerskundig is Vliko goed in te passen in de Grote Polder, gezien de aard van het
gebied (bedrijventerrein). Ontsluiting vindt plaats via de Industrieweg en Burgemeester
Smeetsweg, dus niet via bewoond gebied. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid
en leefbaarheid. Op dit moment is er geen doorsteek in de middenberm van/naar de
locatie naar de Industrieweg. Voor transport met ZLV is een doorsteek mogelijk
noodzakelijk. Op dit moment is de Industrieweg voorzien van fietssuggestiestroken,
waardoor menging plaats kan vinden met langzaam verkeer. In verband met de
verkeersveiligheid zijn fietssuggestiestroken minder gunstig. De ontwikkeling van Vliko
in de Grote Polder zorgt wel voor meer verkeer, maar het gaat niet om zeer grote
verkeersstromen.
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 Vliko zal naar verwachting meer transportbewegingen genereren dan 3M. De invloed op
de verkeersafwikkeling ten gevolge van deze toename op het kruispunt Burgemeester
Smeetsweg/N11 is onbekend. Echter de toename van verkeersbewegingen is geringer
dan in geval het gehele bedrijventerrein Barrepolder (inclusief vestiging Vliko) wordt
ontwikkeld. Dat maakt de kans groter dat vooralsnog kan worden volstaan met het
huidige of wellicht een geoptimaliseerd (gelijkvloers) kruispunt.
Indien Vliko op locatie 3M is gevestigd en aanvullend op het bedrijventerrein
Barrepolder wordt ontwikkeld, zal opnieuw besluitvorming over de gevolgen van
realisatie van Barrepolder plaatsvinden. Deze besluitvorming staat dan los van
besluitvorming over inpassing Vliko op locatie 3M.
PM: Een realisatie van een halte RijnGouwelijn nabij de Burgemeester Smeetsweg / N11
zal mede van invloed zijn op het aantal verkeersbewegingen van en naar Grote Polder /
Barrepolder.
Investeringen

 Vliko koopt geen vrije bouwkavel waar een zo optimaal mogelijk pand kan worden
ingepast, maar bestaande opstallen en kantoren van 3M. Nadere verkenning dient plaats
te vinden in hoeverre het bedrijfsproces van Vliko kan worden ingepast in de hallen,
welke opstallen dienen te worden gesloopt en welke nieuwbouw dient plaats te vinden.
Het kantoorgebouw lijkt aan de (te) grote kant voor Vliko alleen.
Vanwege die onbekendheid kunnen wij geen uitspraak doen over de meerkosten voor
Vliko in relatie tot de situatie waar zij een kavel koopt en nieuwbouw realiseert.
Duurzaamheid
Bodem
(kwaliteit)

Geluids
(kwaliteit)

Luchtkwaliteit en
geur

Bestaand gebruik
leidt niet tot
verandering
bodemkwaliteit

Bestaand gebruik,
geen verslechtering

Er is beperkte
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen

Landschappelijke
en stedenbouwkundige kwaliteit
Vergelijkbaar met
huidige situatie

Mobiliteit

Hergebruik

Redelijk directe
aansluiting op
hoofdwegennet,
meer uitvoeren
handelingen
(optrekken,
afremmen,
bochten,
kruispunten)

Zoveel mogelijk
hergebruik
bestaande locatie
en voorzieningen

Energiebesparing of
duurzame
opwekking
Beperkt kans op
energie-uitwisseling
met omliggende
(bestaande)
bedrijvigheid.
Zonnecellen
mogelijk.

Totale
beoordeling

Besluitvorming en afspraken

 Er zijn, voor zover ons bekend, geen bijzondere bestuurlijke afspraken gemaakt over
deze locatie.
Risico’s en planning

 Volgens Vliko zijn de opstallen en locatie van 3M te koop, met als voorwaarde dat 3M
op een andere locatie in de regio kantoorfaciliteiten kan realiseren/afnemen. Er is ons
verder geen aanvullende informatie bekend, zoals randvoorwaarden, termijnen en
prijzen. Het proces van verwerving, met bijbehorende randvoorwaarden, planning etc.,
zal voornamelijk tussen 3M, Vliko en wellicht tussenpersonen afspelen. De rol van de
overheid is voornamelijk faciliteren, creëren randvoorwaarden zodat het proces voor
075626252:A.4 - Definitief

ARCADIS

23

Onderzoek herhuisvesting Vliko

zover haar invloed reikt, zo soepel mogelijk verloopt.
Aan dit proces is risico verbonden; kavel en opstallen kunnen aan andere partijen
worden verkocht of partijen komen niet tot overeenstemming.

 Om te kunnen voldoen aan het PvE moet gebruik worden gemaakt van de
wijzigingsbevoegdheid om een bebouwingspercentage van 80% te realiseren.

 Het proces van onderhandeling en de besluitvorming over verhuizing van 3M,
waaronder beëindiging activiteiten op locatie, eventuele nieuwbouw kantoor en
daadwerkelijke verhuizing, zullen de nodige tijd vergen. Op dit moment hebben wij
geen inzicht in de stand van zaken hierover.

 De gemeente en het gezamenlijke bedrijfsleven hebben in de afgelopen jaren veel geld en
energie gestoken in een revitalisering en kwaliteitsverbetering van bedrijventerrein de
Grote Polder. In het kader van dat proces en de goede samenwerking met het
bedrijfsleven vindt de gemeente het belangrijk dat vestiging van Vliko past binnen de
kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein.

 Omdat inpassing van Vliko op de locatie 3M een recent idee betreft, heeft er nog geen
proces van bestuurlijke en maatschappelijke afwegingen plaats gevonden. Onbekend is
het draagvlak voor inpassing.

3.4

MEERBURGERPOLDER

Ruimtelijke inpassing

 In het kader van de afspraken binnen W4 is de locatie in het streekplan en regionale
structuurvisie Holland Rijnland aangewezen als ontwikkellocatie voor kantoren.
De provinciale structuurvisie geeft voor de locatie een ‘stads- en dorpsgebied’, waarbij
het stedelijke netwerk dient te worden versterkt.
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Realisatie van kantoren en woningen in plan Verde Vista zijn mede gebaseerd op
masterplan Belvedère Oude Rijn. Vliko past niet in de visies.

 Het stedenbouwkundig plan is in juni 2005 opgesteld, het inrichtingsplan Verde
Vista/W4 en beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld, waaronder de realisatie van 72.500 m2
bvo kantoorruimte. Vliko past niet in deze visie.

 Het bestemmingsplan is in 2007 in procedure gegaan maar in verband met het
Tracébesluit A4 is de procedure gestopt. Er zijn nog geen onomkeerbare stappen
genomen, een alternatieve invulling (bijv. met bedrijvigheid) zou mogelijk kunnen zijn.

 Er is bruto ca. 4,5 – 6 ha kavel beschikbaar, afhankelijk van de afstand welke tot de A4
moet worden aangehouden. Van invloed op de uiteindelijke omvang zijn de gewenste
veiligheidszone langs de weg en eventueel verplaatsing fietspad. Daarnaast vormt de
ligging van de gastransportleiding een beperking ten aanzien van de ruimtelijke
inpassing.

 De ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (partners zijn gemeente Zoeterwoude en BNG
Gebiedsontwikkeling bv) is grotendeels eigenaar van de grond. Een klein deel in
eigendom van de gemeente.
Milieukundige inpassing

 Geluid
Voor een deel van de beoogde locatie geldt dat deze binnen 300 meter van woningen
ligt. Echter invloed is te verwachten op zowel de woonwijk ten noordoosten van het
terrein als ten westen, aan de overzijde van de A4.
Beide woningbouwlocaties kunnen gezien de nabijheid van de snelweg A4 en het
bestaande bedrijventerrein waarschijnlijk als een gemengd gebied worden aangemerkt.
Hiervoor geldt een richtafstand van 200 meter. Voor wat betreft de oostelijk gelegen
woonwijk ligt er dan nog maar een klein deel van het zoekgebied binnen de te hanteren
richtafstand. De dichtstbijzijnde woningen aan de Westzijde van de A4 liggen echter op
een afstand van circa 120 meter. Gelet op de hoge achtergrondbelasting door de snelweg
is het mogelijk dat een hoger geluidsniveau voor Vliko acceptabel is. In dat geval lijkt
inpassing Vliko mogelijk.
Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing/verdieping van de A4, waarbij wellicht
een reductie van de geluidsbelasting op de woningen wordt gerealiseerd. Gegevens
hierover zijn ons niet bekend. In geval dat een forse geluidsreductie wordt bereikt, is de
relatieve invloed van geluidsbelasting van Vliko op de woningen groter. In dat geval is
zorgvuldige inpassing kritischer.
De beschikbare kavel is lang en smal. Dat maakt het moeilijker om een goede akoestische
inpassing te realiseren, waarbij geluiduitstraling naar beide woonwijken kan worden
beperkt.
Aan de noordzijde van de locatie zijn binnen het project Verde Vista
nieuwbouwwoningen gepland. Gelet op de milieucirkels zal woningbouw voor een deel
van deze locatie niet mogelijk zijn. Mogelijk heeft Vliko een geluid afschermende
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werking tegen geluid vanaf de A4.

 Luchtkwaliteit
Uit tabel 1 (bijlage 1) blijkt dat er voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig is rond de
Meerburgerpolder. Langs de snelweg nabij de locatie Meerburgerpolder is de
ontwikkelingsruimte met betrekking tot NO2 beperkt. Waarschijnlijk zijn er geen
beoordelingslocaties op korte afstand van de snelweg nabij deze locatie.

 Geur
Op basis van de afstand van 430 meter tot de (strengste) toetsingswaarde van 0,5 OU E/m3
als 98-percentiel en 2,5 als 99,99-percentiel en afstand tot de meest dichtbijgelegen
woning (200 meter) blijkt dat de Meerburgerpolder niet inpasbaar is. Door het toepassen
van geur beperkende maatregelen kan worden voldaan aan de 0,5 OUE/m3 als 98percentiel en 2,5 OUE/m3 als 99,99-percentiel op minder dan 100 m afstand van de
emissiebron.

 Externe veiligheid
Er geldt een veiligheidszone (25-30 meter) van de A4 voor constructieveiligheid en
onderhoud. Bouwen binnen deze zone is naar verwachting aan de orde om voldoende
kavel beschikbaar te hebben. Medewerking van Rijkswaterstaat is nodig.
Op/naast de beoogde vestiginglocatie ligt een gastransportleiding. Bij inpassing van
Vliko dient rekening te worden gehouden met de veiligheidscontouren.
Bereikbaarheid/ verkeerskundige ontsluiting

 Voor ontsluiting zijn twee opties mogelijk:
−
Via bestaande busbaan aan de zuidzijde van de locatie.
Om ervoor te zorgen dat deze ontsluiting geschikt is voor vrachtverkeer dat elkaar in
twee richtingen kan passeren en waarbij de bestaande fietsstroken worden
gehandhaafd, is het noodzakelijk dat de busbaan verbreed wordt. De viaducten van
de A4 lijken hiervoor niet voldoende breed te zijn en vormen daarmee een knelpunt.
Uit eerder rapport van Haskoning blijkt dat ter plaatse van het viaduct het talud
verder kan worden afgegraven en voorzien van een constructie, zodat verbreding van
de busbaan mogelijk is (mondelinge mededeling gemeente Zoeterwoude). Voor
verbreding fietspad is medewerking gemeente Leiden nodig.
De menging met langzaam verkeer is niet gunstig voor de verkeersveiligheid. Het
voornemen is dat langs en ten zuiden van de locatie een fietspad wordt
gehandhaafd/opgewaardeerd, dat via een tunnel de spoorlijn kruist. In dat geval zal
een oplossing moeten worden gevonden, waarbij het fietsverkeer en vrachtverkeer
elkaar niet of in ieder geval op veilige manier kunnen kruisen.
De ontsluiting loopt over industrieterrein en niet door bewoond gebied, wat gunstig
is voor de leefbaarheid

− Aan de noordzijde van de beoogde kavel, via nieuwe ontsluitingsweg en viaduct over
deA4. Voorwaarde voor een ontsluiting aan de noordzijde is dat de nieuwe
aansluiting ter hoogte van de Fortunaweg gereed is. Realisatie voor 2015 maakt
onderdeel uit van bestaande afspraken. Vliko is dan verkeerskundig goed in te
passen. In dit geval zorgt de inpassing niet voor grote problemen met betrekking tot
verkeersveiligheid en doorstroming. Aandacht dient uit te gaan naar eventuele
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scheiding met bestemmingsverkeer (woningbouw) voor noordzijde van plan Verde
Vista en naar de gevolgen voor de woningen aan de Willem van de Madeweg in
verband met de leefbaarheid van deze woningen.
Investeringen

 Indien ontsluiting via zuidzijde plaats vindt dient de ontsluiting (busbaan,
fietssuggestiestroken) aangepast te worden. Inschatting kosten is, afhankelijk van de
uitvoering (eventueel gescheiden fietspad): € 1 tot € 1,3 mln.

 Bij ontsluiting via noordzijde wordt ervan uitgegaan dat gebruik kan worden gemaakt
van de al geplande infrastructuur en dat hiervoor geen aanpassingen nodig zijn.

 Plan Verde Vista:
Inpassing van Vliko zal aan de orde zijn indien de bestaande ambitie (kantoren) niet kan
worden gerealiseerd. In dat geval zal de ontwikkeling worden heroverwogen. Dit kan
kansen bieden voor inpassing Vliko. Positief – vanuit financieel oogpunt – zijn een hoog
uitgiftepercentage en beperkte investeringen aan infrastructuur en
parkeervoorzieningen. Daartegenover staan lagere grondopbrengsten.
De vestiging van Vliko hindert de ontwikkeling van woningen aan de noordzijde van
het gebied. Daar zullen deels alternatieve functies moeten worden gerealiseerd, zoals
mogelijkerwijs een beperkt aantal kantoren.
De consequenties maken onderdeel uit van een totale heroverweging van de business
case en toekomst van Verde Vista.
Duurzaamheid
Bodem
(kwaliteit)

Geluids
(kwaliteit)

Luchtkwaliteit en
geur

Natuurlijke situatie
is inmiddels al
gewijzigd

Er is negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen.
Kans is dat
bedrijfshal
functioneert als
geluidscherm.

Er is negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen

Landschappelijke
en stedenbouwkundige kwaliteit
Minder uitstraling
dan kantoorontwikkeling.
Zichtlocatie A4

Mobiliteit

Hergebruik

Redelijk directe
aansluiting op
hoofdwegennet,
meer uitvoeren
handelingen
(optrekken,
afremmen,
bochten,
kruispunten)

Hergebruik gebied
met stedelijke
waarde (locatie
vraagt voor
stedelijke invulling)
en gebruik
voorzieningen

Energiebesparing of
duurzame
opwekking
Zonnecellen
mogelijk.

Totale
beoordeling

Besluitvorming en afspraken

 In W4 overeenkomst is vastgesteld dat op de beoogde kavel 72.500 m² BVO kantoren
mag worden ontwikkeld onder de voorwaarde dat adequate
bereikbaarheidsmaatregelen en aanvullende maatregelen op het gebied van
mobiliteitsmanagement worden genomen.

 Voor Verde Vista is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en private
partijen opgesteld. In maart 2010 zijn de afspraken herijkt, partijen zoeken nu naar meer
deelplannen en -faseringen in de ontwikkeling

 De ontwikkeling van Verde Vista verloopt niet naar wens. De gemeente heeft als
voorwaarde gesteld dat de ontwikkelingsmaatschappij voor 1 juli 2011 een longlist dient
te overleggen van potentiële kopers/afnemers. Deze ontwikkelingen dienen per
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1 oktober te resulteren in intentieovereenkomsten met partijen en op 1 januari 2012 in
samenwerkingsovereenkomsten. Bij onvoldoende vooruitgang staat vervolgfinanciering
en daarmee de haalbaarheid ter discussie.
Risico’s en planning

 De ontwikkeling van Verde Vista verloopt tot op heden niet voortvarend. Volgens de
gemeente Zoeterwoude zijn er in vergevorderd stadium gesprekken gaande over
vestiging van bedrijven op de betreffende locatie met een streven start bouw in mei 2012.
Ook is volgens de gemeente er serieuze belangstelling voor woningen in het noordelijk
deel van het plangebied.

 Eind 2011 is meer bekend of en hoe Verde Vista kan worden ontwikkeld conform de
huidige ambities. In geval dat besloten wordt om alternatieven te overwegen, zou
inpassing van Vliko hier mogelijk onderdeel van kunnen uitmaken. Inpassing van Vliko
betekent een forse afwijking van plannen en (regionale) afspraken. Onbekend is hoe
gevoelig afwijking van deze afspraken ligt en welke gevolgen inpassing van Vliko heeft.

 Inpassing heeft gevolgen voor het hele plan, zowel qua functies als financiële
haalbaarheid. Aan de noordzijde van de locatie zijn binnen het project Verde Vista
nieuwbouwwoningen gepland. Gelet op de milieucirkels zal woningbouw voor een deel
van deze locatie niet mogelijk zijn. Er kan worden gezocht naar alternatieve invulling.

 Voor realisatie van de kantoren binnen plan Verde Vista geldt als uitgangspunt dat een
Rijngouwe-halte ten zuiden van de locatie wordt gerealiseerd. Op dit moment is niet
bekend of en hoe de RijnGouwelijn wordt gerealiseerd en met welke intensiteit de lijn
wordt benut. Mogelijk wordt niet meer voldaan aan de afspraken binnen W4-verband
dat adequate bereikbaarheidsmaatregelen zijn getroffen.

 Een heroverweging van de ontwikkeling Verde Vista, het opstellen van een nieuw plan
en business case, besluitvorming en heronderhandeling zullen de nodige tijd in beslag
nemen. Snelheid is vooral afhankelijk van de acceptatie bij partijen dat heroverweging
daadwerkelijk nodig is. Mogelijk volgen ingewikkelde gesprekken en
onderhandelingen.

 Voor verbreding fietspad ten behoeve van de zuidelijke ontsluiting is medewerking
gemeente Leiden nodig.
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3.5

MUNNIKENPOLDER

Ruimtelijke inpassing

 De Munnikenpolder betreft open veenweide gebied, grenzend aan de polder Achthoven
(tevens stiltegebied) en grenzend aan het Groene Hart. De Munnikenpolder valt buiten
de (provinciale) rode contour.

 Vigerend BP uit 1960/1963: bestemming beperkt agrarische en SWZI mogelijkheden. De
locatie is tijdelijk in gebruik als zandwinlocatie en gronddepot middels een artikel 19:
bestemming depot en zandwinplas met eindbestemming recreatie. Huur eindigt
1 augustus 2014, maar is eventueel te verlengen tot 1 september 2015.

 In mei en juni 2003 is het voorontwerp van het bestemmingsplan "W4" ter visie gelegd.
In dat plan is de verbreding van de snelweg en de ontwikkeling van diverse gebieden
langs die weg geregeld. Het ontwerp is in de zomer van 2004 ter inzage gelegd. Daarna
is de procedure stil komen te liggen. Een nieuw bestemmingsplan moet worden
opgestart op korte termijn.

 Gemeente is eigenaar van de locatie. Er is gesproken over overdracht van het gebied aan
een beherende partij. Staatsbosbeheer heeft eigendom gekregen of verkrijgt eigendom
van Bospolder (locatie voor ontsluitingsweg) en delen van de aan de overzijde liggende
Doeshofpolder via de HSL-organisatie.

 Gebied wordt ingericht als compensatiegebied voor ontwikkeling van W4 (compensatie
water en groen) en HSL-Zuid (compensatie recreatie en natuur).

 De zichtrelatie (‘zicht op de polder’) vanuit de bebouwing is aandachtspunt. Zicht vanuit
snelwegpanorama A4 Leiderdorp – Hoogmade is niet meer aan de orde vanwege
kabinetsbesluit. Realisatie van Vliko belemmert mogelijk de zichtrelatie vanwege de
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hoogte en ligging van de gebouwen. Een goede landschappelijke inpassing kan de
aantrekkelijkheid verbeteren maar de zichtrelatie niet herstellen.

 Er liggen vier molenbiotopen over de beoogde locatie: Twee molenbiotopen van reeds
aanwezig molens en twee molenbiotopen van nog te plaatsen molens (Munnikenmolen
en Meerburgermolen). De (her)plaatsing van de molens is inmiddels in voorbereiding
/uitvoering. Indien Vliko wordt ingepast zal dit conflicteren met de molenbiotoop van in
ieder geval de twee te herplaatsen molens. Het is aan te nemen dat deze molens naar een
andere locatie dienen te worden verplaatst. Er is enige overlap met de molenbiotoop van
de Doeshofmolen, maar bij goede ruimtelijke inpassing lijkt het probleem oplosbaar.
Milieukundige inpassing

 Geluid
In de 300 meter zone vanaf de beoogde locatie liggen een ziekenhuis en een medisch
kleuterdagverblijf (Cardea Jeugdzorg). Dit betreft een geluidsgevoelige bestemming.
Woningen liggen op een grotere afstand. In verband met de hogere te verwachten
achtergrondwaarde ten gevolge van de A4 verwachten wij dat een richtafstand van
200 meter van toepassing kan zijn. Inpassing van Vliko lijkt dan mogelijk.
Aan de oostzijde van Vliko is een polder, die voor recreatieve en natuurdoeleinden
wordt bestemd. Een deel van deze polder is stiltegebied. Uitstraling van geluid naar
deze polder heeft mogelijk een negatieve invloed op de gewenste recreatieve functies en
stiltegebied.
Wat betreft de indirecte geluidhinder vanwege de verkeer aantrekkende werking geldt
dat deze beperkt zal zijn, omdat de inrichting vrij direct wordt ontsloten via de A4.

 Luchtkwaliteit
Uit tabel 1 (bijlage 1) blijkt dat er voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig is rond de
Munnikenpolder.

 Geur
Op basis van de afstand van 430 meter tot de (strengste) toetsingswaarde van 0,5 OU E/m3
als 98-percentiel en 2,5 als 99,99-percentiel en afstand tot de meest dichtbijgelegen
woning (200 meter) blijkt dat de Munnikenpolder niet inpasbaar is. Door het toepassen
van geur beperkende maatregelen kan worden voldaan aan de 0,5 OUE/m3 als 98percentiel en 2,5 OUE/m3 als 99,99-percentiel op minder dan 100 m afstand van de
emissiebron.

 Externe veiligheid
Naast de beoogde vestigingslocatie ligt een hogedruk gasleiding. Bij inpassing van
Vliko dient rekening te worden gehouden met de veiligheidscontouren.
De ligging van de A4 in de nabijheid van de locatie levert geen beperkingen op ten
aanzien van veiligheidscontouren.
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Bereikbaarheid/ verkeerskundige ontsluiting

 Locatie ligt centraal in het verzorgingsgebied van Vliko.
 Verkeerskundig is Vliko goed in te passen in de Munnikenpolder, mits de weg door de
Bospolder en de tijdelijke brug worden opgewaardeerd/vervangen. De locatie kent na
deze aanpassing een goede, directe ontsluiting op de N446, die middels een rotonde met
voldoende capaciteit aansluit op o.a. de A4. De ontsluiting door de Bospolder loopt niet
door bewoond gebied en is uitsluitend voor verkeer van en naar Vliko, dus er is daar
geen menging met ander verkeer of langzaam verkeer, wat ten goede komt aan de
doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Een secundaire ontsluiting via de Boomgaardlaan aan de zuidzijde van de locatie is niet
gewenst.

 Onbekend is of de bestaande lokale infrastructuur en rotondes voldoende capaciteit
hebben voor de verkeersafwikkeling van IKEA (waarvan vestiging vaststaat) in
combinatie met het vrachtverkeer van en naar Vliko.

 In het kader van het PFP zullen 2 fietspaden gerealiseerd worden: 1 vanuit de
Leiderdorpse kern door de Munnikenpolder richting de Achthovenerpolder; 1 van de
Bospolder via de Munnikenpolder en Meerburg richting de Grote Polder. Bij de
inpassing dient rekening te worden gehouden met strikte scheiding van fietsverkeer en
vrachtverkeer van/naar Vliko.
Investeringen

 Door inpassing van Vliko krijgen de tijdelijke ontsluitingsweg en de brug een permanent
karakter. Dat betekent dat de weg dient te worden opgewaardeerd, de tijdelijke brug
dient te worden vervangen door een permanente brug.

 Omdat de grond in de Bospolder niet meer kan worden ingericht als natuurgebied,
gaan we ervan uit dat de grond moet worden gekocht. Dit moet dan elders
gecompenseerd worden. Staatsbosbeheer zal hier anders niet mee akkoord gaan, omdat
zij beheer en eigendom voeren voor HSL en hun compensatieverplichting.

 Door inpassing van Vliko is de Munnikenpolder maar deels in te richten als
recreatiegebied. Compensatie dient op een andere plek plaats te vinden, door middel
van aankoop en inrichting van dat gebied.
Door versnippering zal onderhoud/beheer van recreatiegebied mogelijk minder efficiënt
plaatsvinden (PM).

 Twee molens dienen te worden verplaatst.
De totale directe kosten schatten wij in op € 3,5 tot 5 mln.

 Uitgifte van grond aan Vliko genereert grondopbrengsten, grofweg € 12 tot 14 mln. Hier
tegenover staat dat in de bedrijventerreinbehoefte 6 ha minder behoefte is in uitgifte van
bedrijventerrein. Gevolg kan zijn dat op een andere locatie uiteindelijk minder
grondopbrengsten worden gerealiseerd. Inpassing leidt mogelijk tot financiële
compensatie van (contract)partners vanwege aanpassing overeenkomsten.
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Duurzaamheid
Bodem
(kwaliteit)

Geluids
(kwaliteit)

Luchtkwaliteit en
geur

Huidige
bodemkwaliteit
loopt risico

Er is negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat op
ziekenhuis

Er is negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen

Landschappelijke
en stedenbouwkundige kwaliteit
Vervallen zichtlijnen
op de polder, forse
negatieve invloed
op landschappelijke
uitstraling

Mobiliteit

Hergebruik

Redelijk directe
aansluiting op
hoofdwegennet,
meer uitvoeren
handelingen
(optrekken,
afremmen,
bochten,
kruispunten)

Geen hergebruik
bestaande locatie
en voorzieningen

Energiebesparing of
duurzame
opwekking

Totale
beoordeling

Besluitvorming en afspraken

 Overeenkomst W4 (2004): Munnikenpolder wordt met inpassing van de jachthaven
duurzaam heringericht door samenhangende ontwikkeling van natuur, recreatie en
waterbeheer, met als doel behoud van de openheid van het Groene Hart en het
vergroten van de recreatieve mogelijkheden voor de Leidse regio. Inpassing Vliko
conflicteert met deze afspraken.
Tevens omvat de overeenkomst afspraken over boezemcompensatie,
polderwaterverbindingen en polder oppervlaktewater. Inpassing van Vliko behoeft niet
te conflicteren met deze afspraken.

 Afspraken realisatie HSL-zuid omvatten een SGR compensatieplicht, die als volgt wordt
ingevuld: Munnikenpolder ‘recreatief’ (zuidelijk deel intensief, noordelijk deel
extensief), Bospolder ‘natuur’. Inpassing van Vliko conflicteert met deze afspraak.

 Leiderdorp heeft met de Projectorganisatie van de HSL-zuid van het ministerie van I&M
afspraken gemaakt over de financiering van de inrichting van de Munnikenpolder.
Leiderdorp zal met de provincie en met het ministerie van I&M afspraken maken over
de (her)inrichting.

 De ontsluitingsweg naar de Munnikenpolder in de Bospolder en de brug over de
Wetering hebben een tijdelijk karakter (afspraken HSL-Zuid).

 Er zijn geen bestuurlijke afspraken gemaakt over eventuele inpassing van Vliko.
Risico’s en planning

 Inpassing van Vliko doorkruist het ruimtelijk beleid en de gemaakte afspraken. Relevant
zijn o.a. Streekplan Zuid-Holland West, Provinciale structuurvisie, Regionale
Structuurvisie Holland Rijnland, Gebiedsvisie Achthoven, Tracébesluit HSL-Zuid,
Tracébesluit A4, Overeenkomst W4, Masterplan W4, Landschapsbeleidsplan Leidse
Regio, Samenwerkingsovereenkomst Leidse Ommelanden, Groencompensatie W4,
afspraken HSL-Zuid. Er zijn veel partijen betrokken, waarbij een stelsel aan afspraken en
contracten is gemaakt, die (deels) op elkaar ingrijpen c.q. elkaar opvolgen. Naast
contractpartijen en eigenaren (Min. I&M (HSL, A4), provincie, Leiderdorp, Leiden,
Zoeterwoude, ontwikkelaar W4, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Rijnland),
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zijn er beïnvloedende partijen (o.a. beleggers vastgoed W4) en een goed georganiseerd
maatschappelijk veld (Stichting comité Doesburg, comité Oude Dorp, Houdt Leiderdorp
Groen, Rijnlandse Molenstichting, scouting, schaatsclub, roeivereniging).

 Het herbestemmen van de ontsluitingsweg naar een permanent karakter zal op veel
weerstand stuiten vanwege de natuurdoelstellingen. Medewerking van Staatsbosbeheer,
Hoogheemraadschap en het Rijk is cruciaal.

 Het ministerie van I&M (v/h VROM) heeft de bijdrage van het rijk aan W4 gekoppeld
aan de voorwaarde dat de Munnikenpolder vrij van bebouwing zal blijven.
Inpassing van Vliko leidt tot schending van die afspraak. Inpassing is alleen mogelijk
met uitdrukkelijke medewerking van het rijk en betrokken contractpartijen W4.
Eventuele medewerking zal aan voorwaarden verbonden zijn.

 SGR compensatieplicht kan theoretisch op andere locatie worden gerealiseerd, echter dit
leidt wel tot bezwaren van efficiency bij beheer van toekomstige (versnipperde) locaties.
Om eventueel bezwaren tegen een alternatieve locatie te verminderen, kan gezocht
worden naar compensatie in de directe nabijheid. Onbekend is of deze locaties
beschikbaar zijn.

 Inpassing van Vliko resulteert in het zoeken naar een alternatieve locatie die recreatief
kan worden ingevuld. Deze opgave zal bij de gemeente Leiderdorp liggen.

 Verplaatsen van de twee molens brengt het nodige risico met zich mee, voornamelijk
maatschappelijke weerstand (de molens zijn al een keer verplaatst) en het vinden van
een goede locatie.

 Inpassing van Vliko is voor gemeenteraad tot op heden onbespreekbaar.
 Omdat inpassing van Vliko indruist tegen alle gemaakte beleid, visies, plannen en
afspraken zal het aanpassen en opbreken hiervan veel tijd in beslag nemen. Snelheid is
voornamelijk afhankelijk van de perceptie van alle betrokken partijen over nut en
noodzaak en urgentie van inpassing van Vliko. Dat lijkt een zeer uitdagende opgave.
Het is zeer onzeker of voor 1 januari 2015 onherroepelijke afspraken kunnen worden
gemaakt.
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3.6

OOSTVLIETPOLDER

Ruimtelijke inpassing

 Bestemmingsplan Oostvlietpolder in 2004 door gemeenteraad Leiden vastgesteld.
Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk. Het gebied heeft de bestemming ‘uit
te werken bedrijvenpark’. Dit betekent dat gemeente hier een uitwerkingsplan voor op
moet stellen alvorens er daadwerkelijk een bedrijvenpark gerealiseerd kan worden.
Binnen uitwerkingsregels zou vestiging van Vliko mogelijk zijn: maximale
bebouwingshoogte 18 meter (langs randen 12 meter), % bebouwingsvlak niet
aangegeven.
Het bedrijventerrein is bedoeld voor arbeidsintensievere bedrijvigheid. Vliko past hier
niet in.

 Gronden zijn voor een belangrijk deel in eigendom van gemeente Leiden
 Er zijn ruim voldoende hectares beschikbaar voor vestiging bedrijven milieucategorie
4.2.
Milieukundige inpassing

 Geluid
Er liggen geen gevoelige bestemmingen in omgeving.
Wat betreft de indirecte hinder vanwege de verkeer aantrekkende werking geldt dat
deze beperkt zal zijn, omdat de inrichting vrij direct wordt ontsloten op de
hoofdinfrastructuur en A4.
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 Luchtkwaliteit
Uit tabel 1 (bijlage 1) blijkt dat er voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig is rond de
Oostvlietpolder. Langs de snelweg nabij de locatie Oostvlietpolder is de
ontwikkelingsruimte met betrekking tot NO2 beperkt. Waarschijnlijk zijn er geen
beoordelingslocaties op korte afstand van de snelweg nabij deze locatie.
Op basis van onderzoek van Tauw worden geen overschrijdingen verwacht van de
grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit door de verkeer aantrekkende werking. De
rechter heeft echter vastgesteld dat dit onderzoek onvoldoende is geweest.

 Geur
Op basis van de afstand van 430 meter tot de (strengste) toetsingswaarde van 0,5 OU E/m3
als 98-percentiel en 2,5 als 99,99-percentiel en afstand tot de meest dichtbijgelegen
woning (>430 meter) blijkt dat de Oostvlietpolder inpasbaar is zonder daar
emissiebeperkende maatregelen te treffen.
Bereikbaarheid/ verkeerskundige ontsluiting

 Locatie ligt centraal in het verzorgingsgebied van Vliko
 Ontsluiting is mogelijk via N206 en A4 en in de toekomst op de Rijnlandroute
(doortrekking N11)

 Verkeerskundig is Vliko goed in te passen in de Oostvlietpolder, gezien de goede
ontsluiting via de Hofvlietweg naar de A4 en N206. Er is geen sprake van ontsluiting via
bewoond gebied en menging met langzaam verkeer, wat ten goede komt aan de
verkeersveiligheid en leefbaarheid. De inrichting van de huidige Hofvlietweg dient wel
te voldoen aan de eisen die de inpassing van Vliko daar aan stelt ten aanzien van
verkeer. De extra belasting op de (al drukke) N206 en op de aansluiting Zoeterwoudedorp voor de A4 zorgt (mogelijk) voor een minder goede verkeersdoorstroming.
Optimalisatie van de N206 voor betere doorstroming is een aandachtspunt.
Investeringen
 Indien Oostvlietpolder wordt gerealiseerd, kan Vliko worden ingepast. Extra
investeringen ten gevolgen van de inpassing achten wij niet nodig c.q. zijn op dit
moment niet in te schatten.
Duurzaamheid
Bodem
(kwaliteit)

Geluids
(kwaliteit)

Luchtkwaliteit en
geur

Huidige
bodemkwaliteit
loopt risico

Er is geen negatieve
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen

Er is beperkte
invloed op leef- en
woonklimaat
omliggende
woningen
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Landschappelijke
en stedenbouwkundige kwaliteit
Vervallen zichtlijnen
op de polder, forse
negatieve invloed
op landschappelijke
uitstraling

Mobiliteit

Hergebruik

Meest direct
verbinding op A4,
meest vloeiende
afwikkeling

Geen hergebruik
bestaande locatie
en voorzieningen

Energiebesparing of
duurzame
opwekking
Kans op collectieve
energievoorziening
en -uitwisseling met
bedrijven.
Kans op
windmolens en
zonnecellen.

Totale
beoordeling
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Besluitvorming en afspraken

 Gemeente Leiden heeft besloten het bedrijventerrein Oostvlietpolder niet te
ontwikkelen.

 Provincie Zuid-Holland heeft in haar startnotitie partiële herziening structuurvisie 2011
opgenomen om besluitvorming te plegen over het wijzigen van de functie van
Oostvlietpolder van bedrijventerrein in een functie die het groene karakter van de
polder voor de toekomst veilig stelt. Dit echter nadat de gemeente Leiden daartoe – na
afstemming met de regio – een verzoek heeft ingediend.

 Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft besloten om een nieuwe
behoefteraming van bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland op te stellen. Eind
2011 worden de resultaten van deze behoefteraming verwacht.
Risico’s en planning

 Wij gaan ervan uit dat er geen regionale (samenwerkings)overeenkomst bestaat waarin
de gemeente Leiden zich verplicht heeft tot realisatie van het bedrijventerrein
Oostvlietpolder. In dat geval kunnen andere partijen/ gemeenten mogelijk nakoming
eisen.

 In juni 2011 heeft overleg tussen regiobestuurders plaats gevonden. Geconstateerd is dat
de gemeenteraad van Leiden tegen de ontwikkeling van het bedrijventerrein blijft. De
gemeente wil de gemeentelijke structuurvisie op dit onderdeel aanpassen.

 De provincie heeft aangegeven medewerking te verlenen voor aanpassing van de
structuurvisie naar een meer groen karakter als Holland Rijnland op basis van de
nieuwe behoefteraming akkoord is met het schrappen van de Oostvlietpolder.

 Mocht uit de nieuwe behoefteraming voor bedrijventerreinen blijken dat er minder
behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen dan zal nader overwogen kunnen worden
welke(e) bedrijventerrein(en) mogelijk niet aangelegd hoeven te worden. Dit behoeft niet
noodzakelijkerwijs Oostvlietpolder te zijn. Uitkomst en doorlooptijd zijn onzeker.

 De kans dat de gemeente (zelfstandig) een besluit neemt waarbij zij toch het
bedrijventerrein wil ontwikkelen achten wij niet groot. Mogelijk dat bij een volgende
bestuursperiode nieuwe besluitvorming plaatsvindt. Gelet op de nog resterende
zittingstermijn betekent dit dat tijdige besluitvorming in relatie tot inpassing Vliko zeer
onzeker is.

 Indien blijkt dat behoefte blijft bestaan aan het bedrijventerrein en de gemeente wenst
geen uitwerkingsplan op te stellen dan kan de provincie dit overpakken, mits sprake is
van een provinciaal belang.

 Mogelijk dat de nog resterende private grondeigenaren in het plangebied (aantal is
onbekend) de gemeente verzoeken een uitwerkingsplan op te stellen. Tot op heden is dat
niet gebeurd. Indien de gemeente weigert om dit uitwerkingsplan op te stellen kan dit
aan de rechter worden voorgelegd. Uitkomst van een dergelijke procedure is onzeker.
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 Gemeente is eigenaar van een groot deel van de locatie, o.a. (voor een belangrijk deel)
van het gebied waar Vliko kan worden ingepast (mondelinge informatie Provincie).
Daarmee behoudt de gemeente het primaat om tot ontwikkeling over te gaan. De
provincie kan als uiterste middel een onteigeningsverzoek doen bij de Kroon. Daarbij is
het maar de vraag of de Kroon wel meewerkt aan onteigening: is er wel sprake van
urgentie (is er wel behoefte aan bedrijventerrein) en eigenaar kan zich beroepen op
zelfrealisatie.
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HOOFDSTUK

4

Conclusie

De bevindingen ten aanzien van de verschillende aspecten zijn verzameld in een matrix, die
feitelijke uit twee delen bestaat. In het eerste deel zijn de ruimtelijke, milieukundige,
verkeerskundige, financiële en duurzaamheidsaspecten opgenomen die van invloed zijn
op inpassing van Vliko. Hierbij gaat het zoveel mogelijk om de ‘feiten’. Dit deel geeft een
overzicht van de aspecten zonder de invloed van (bestuurlijke) besluitvorming en planning.
Immers, voor sommige locaties zijn al besluiten genomen die inpassing van Vliko niet
mogelijk maken. Het betreft dan bijvoorbeeld Oostvlietpolder (besluit gemeente Leiden),
Meerburgerpolder (Overeenkomst W4/Verde Vista), Munnikenpolder
(besluit/overeenkomsten recreatiegebied), Barrepolder (besluit geen Hogere Milieucategorie
toelaatbaar). Zonder de mogelijkheid tot heroverweging van deze besluiten vallen deze
locaties af. Feitelijk zouden dan alleen Grote Polder/3M en Hoogewaard als mogelijke
vestigingslocatie overblijven. Op de locaties gelden dan weer bijvoorbeeld bijzondere eisen
ten aanzien van ontsluiting / bereikbaarheid en de hiermee samenhangende besluitvorming
en financiële haalbaarheid.
Voor het bepalen van een uiteindelijk oordeel zijn ook de aspecten besluitvorming &
afspraken en risico’s & planning meegenomen. Deze aspecten zijn weergegeven in het
tweede deel van de matrix. Voor deze aspecten en voor de beheersmaatregelen is de eerder
aangeven situatie-aanduiding (groen, geel, oranje, rood) niet gehanteerd, omdat deze
aspecten meer beschrijvend van aard zijn en daardoor minder objectief zijn weer te geven.
Uitgangspunten bij het bepalen van een uiteindelijke oordeel welke locaties voorkeur
verdienen voor vestiging van Vliko, zijn in eerste instantie bestaande besluiten, afspraken en
overeenkomsten. Vervolgens is gekeken in welke mate een heroverweging / aanpassing van
de bestaande afspraken mogelijk is, danwel dat deze tijdig kan plaats vinden. Het proces tot
uiteindelijke heroverwegingen brengt de nodige risico’s met zich mee. Hierbij is de
beantwoording van de volgende vragen van belang:

 In welke mate zijn partijen bereid om mee te werken?
 In welke mate is het plausibel dat financiering kan worden zeker gesteld?
 In welke mate is het opstellen van een nieuwe businesscase met bijbehorende (financiële)
overeenkomsten realistisch?

 In hoeverre kunnen de betrokken partijen zodanige maatregelen nemen dat de risico’s
kunnen worden beheerst?
De risico’s en beheersmaatregelen zijn beoordeeld op het aspect planning: in hoeverre is het
waarschijnlijk dat afspraken en randvoorwaarden voor inpassing van Vliko zodanig
kunnen worden aangepast zodat tijdige besluitvorming over inpassing van Vliko voor
1 januari 2015 kan zijn genomen. Dat heeft uiteindelijk het eindoordeel bepaald.
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Beoordeling inpassing Vliko
Situatie is (redelijk) geschikt.

Situatie is minder geschikt.

Situatie is minder geschikt.

Situatie is niet geschikt.

Inpassing Vliko lijkt mogelijk.

Inpassing Vliko lijkt mogelijk,

Inpassing Vliko vergt forse

Inpassing Vliko lijkt (nagenoeg)

Zeer beperkt risico.

mits aanpassing en medewerking.

inspanning en medewerking.

onmogelijk.

Enig risico.

Behoorlijk risico.

Veel risico.

Barrepolder

Hoogewaard

Grote Polder / 3M

Meerburgerpolder

Munnikenpolder

Oostvlietpolder

(Rijnwoude)

(Rijnwoude)

(Zoeterwoude)

(Zoeterwoude)

(Leiderdorp)

(Leiden)

Structuur- en ruimtelijke visies/plannen

Past in visies.

Vliko past in visies.

Vliko past in visies.

Past niet in structuurvisie.

Past niet in ruimtelijk beleid en

Past in structuurvisie provincie.

Bestemmingsplan (vigerend resp. op te stellen)

Nieuw bestemmingsplan: aandacht

(Deels) nieuw bestemmingsplan:

Wijziging 80% bebouwingsdichtheid.

Nieuw bestemmingsplan nodig.

geluid en ontsluiting.

aandacht herzonering geluid en

Ruimtelijke inpassing

(toekomst)visies.
Nieuw bestemmingsplan nodig.

Aandacht voor geluid.

Past in (globaal) bestemmingsplan,
aandacht voor

ontsluiting.

bebouwingspercentage en
arbeidsintensiteit

Fysieke inpassing, incl. molenbiotopen

Mits inpassing zuidzijde.

Geen beperkingen.

Geen beperkingen.

Kavel ca. 4,5 –6 ha.

Molenbiotopen.

Geen beperkingen

Eigendom

Veel eigenaren.

Meerdere eigenaren.

Eigendom 3M

Eigendom Verde Vista.

Gemeentelijke eigendom

Voornamelijk gemeentelijk
eigendom.

Milieukundige inpassing
Geluid

Mits inpassing zuid- of westzijde.

Eventueel geen hogere waarde

Eventueel geen volcontinue

Inpassing geluid kritisch,

mogelijk.

bedrijfsvoering mogelijk.

Deel woningen Verde Vista niet

Invloed op Polder Achthoven.

Geen gevoelige bestemmingen in
omgeving.

mogelijk.
Lucht

Geen beperkingen.

Geen beperkingen.

Geen beperkingen.

Geen beperkingen.

Geen beperkingen.

Geen beperkingen.

Geur

Aanpassingen installaties.

Aanpassingen installaties.

Aanpassingen installaties.

Aanpassingen installaties.

Aanpassingen installaties.

Geen beperkingen.

ligging ten opzichte van verzorgingsgebied

Gunstig gelegen.

Excentrisch gelegen, locatie voor

Gunstig gelegen.

Gunstig gelegen.

Gunstig gelegen.

Gunstig gelegen.

Bereikbaarheid

Ontsluitingsweg terrein Heineken

Maximabrug en rondweg

Mogelijke aanpassing kruispunt N11.

Zuidzijde: aanpassing busbaan

Goede ontsluiting op

Goede ontsluiting op

voorwaarde.

voorwaarde.

nodig.

hoofdinfrastructuur.

hoofdinfrastructuur.

Oplossing kruispunt N11 is

Redelijke afstand tot

Noordzijde: goede bereikbaarheid.

Aandacht rotondes (Ikea).

voorwaarde.

hoofdinfrastructuur (N11).

Bereikbaarheid / verkeerskundige ontsluiting

Vliko onbespreekbaar

Ontsluitingsweg Bospolder
voorwaarde

Verkeerskundige aspecten

Investeringen

€ 0 – 2 mln.

Ontsluiting via weg Hoogewaard

ZLW in combinatie met fiets-

Aandacht voor verkeersveiligheid

Aandacht voor recreatief verkeer

minder gunstig.

suggestiestroken niet gunstig.

langzaam verkeer.

Bospolder.

€ 1,5 – 2,5 mln.

PM

Ontsluiting zuid: € 1 – 1,3 mln.

€ 3,5 – 5 mln. directe kosten

Verde Vista: PM

grondopbrengsten plus
schadevergoeding: PM

Duurzaamheid
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(Bestuurlijke) besluitvorming en afspraken

Barrepolder

Hoogewaard

Grote Polder / 3M

Meerburgerpolder

Munnikenpolder

Oostvlietpolder

(Rijnwoude)

(Rijnwoude)

(Zoeterwoude)

(Zoeterwoude)

(Leiderdorp)

(Leiden)

B&W Rijnwoude: realisatie onder

Herstructurering en uitleg aan elkaar

Is geen onderdeel geweest van

Contractuele afspraken Verde Vista

Contractuele afspraken W4 en HSL-

Regionale afspraken realisatie

strikte voorwaarden en koppeling

gekoppeld.

besluitvorming.

voor gefaseerde ontwikkeling.

Zuid voor inrichting recreatiegebied.

bedrijventerrein.

met overige afspraken Oude

Realisatie Maximabrug en rondweg

Gemeente stelt voorwaarden aan

Contractuele afspraken inrichting

Besluit gemeente Leiden niet

Rijnzone.

is randvoorwaarde.

voortgang.

bospolder (ontsluitingsweg) als

realiseren bedrijventerrein en

Gemeenteraad: geen HMC-

Locatie is voor directie Vliko

Randvoorwaarde Verde Vista:

natuurgebied.

behoud groene karakter.

bedrijven, ongelijkvloerse kruising

onbespreekbaar.

adequate bereikbaarheid, waaronder

Er zijn geen (bestuurlijke) afspraken

halte RijnGouwelijn

over inpassing Vliko.

N11, diverse visies nog niet
vastgesteld.
Risico’s en (haalbaarheid) planning

Voorwaarden medewerking

Realisatie Maximabrug nog niet

Concreet aanbod 3M / inpassing

Aanpassing visie, functies, business

Aanpassing beleid, visies en

Afhankelijk medewerking Leiden.

Heineken onbekend.

zeker gesteld, financiering nog niet

Vliko onzeker.

case gehele plangebied en

afspraken vereist medewerking veel

Kans op eventuele heroverweging

Bij ongelijkvloerse kruising: tijdige

gedekt.

(Nog) geen exclusiviteit.

afspraken vereist medewerking

betrokken partijen.

en bijbehorende termijn maken

realisatie onzeker vanwege

Realisatie Rondweg zeer onzeker.

Voortgang en uitkomst

overheden en contractpartijen:

Risico op financiële compensatie

haalbaarheid planning zeer onzeker

financiering.

Haalbaarheid/voortgang

onderhandelingen onzeker.

medewerking en haalbaarheid

vanwege contractwijzigingen.

Beperkte sturingsmogelijkheden

herstructurering nog onzeker.

Draagvlak vanuit omgeving nog

onzeker.

Belangen en visie betrokken partijen

gemeente - geen financiële bijdrage.

Medewerking gevestigde

onzeker.

Draagvlak vanuit omgeving nog

zeer divers.

Veel grondeigenaren en (onzekere)

bedrijven/eigenaren onzeker.

onzeker.

Grote onzekerheid over tijdige

marktbehoefte bepalen tempo

besluitvorming en afspraken voor 1

realisatie bedrijventerrein.

Op basis van combinatie van

Jan 2015.

Financiële haalbaarheid

bovenstaande is haalbaarheid

Onzeker of verplaatsen molens

bedrijventerrein onzeker.

planning onzeker.

realiseerbaar is.

Besluitvorming gemeenteraad over
ontwikkeling Barrepolder en toelaten
HMC-bedrijven onzeker.
Beheersmaatregelen

Medewerking Heineken vastleggen

Na project herzonering Hoogewaard

Intentie en exclusiviteit

In najaar 2011 meer duidelijkheid

Inpassing zal pas aan de orde

Uitkomsten marktonderzoek

in intentieovereenkomst.

en na onderzoek en besluitvorming

onderhandelingen regelen.

(financiële) haalbaarheid Verde

kunnen zodra alle alternatieve

behoefte bedrijventerrein biedt meer

Financiering (ongelijkvloers)

realisatie Maximabrug en rondweg is

Actieve en stimulerende rol bij

Vista plan.

mogelijkheden zijn afgevallen en nut

inzicht.

kruispunt N11 is ‘showstopper’:

meer zekerheid over inpassing Vliko.

verplaatsing 3M.

Het dan te nemen besluit Gemeente

en noodzaak voor verplaatsing een

Mogelijke wijziging standpunt

aansturen op korte termijn besluit.

Condities voor medewerking private

Onderzoek mogelijkheid financiële

Zoeterwoude mede bepalend voor

zodanige prioriteit verdienen dat is te

gemeente blijft onzeker.

Uitkomsten marktonderzoek

partijen goed houden door goede

regeling.

kansen nieuwe

verwachten dat alle betrokken

Eventuele privaat- en

behoefte bedrijventerrein biedt meer

verstandhouding en samenwerking

businesscase/inpassing Vliko

partijen (direct en indirect) positief

bestuursrechtelijke mogelijkheden

meewerken aan inpassing Vliko.

provincie.

inzicht en houvast voor haalbaarheid

Risico blijft aanwezig dat partijen

ontwikkeling bedrijventerrein.

niet tot overeenstemming komen.

Hogere kans verwerfbaarheid kavels

Daarom blijft een alternatief scenario

door onteigeningsbesluit gemeente

nodig.

Onderzoek verplaatsing molens.

Goed gefaseerde ontwikkeling geeft
minder financieel risico.
Financiële bijdrage voor inpassing
Vliko) kan stimulerend werken: risico
op complexe onderhandelingen met
ontwikkelaar.
Eindoordeel voorkeurslocaties
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Toelichting
Op basis van bovengenoemde aspecten, besluiten, risico’s en eventuele beheersmaatregelen komen wij
tot de conclusies dat drie locaties het meest voor de hand liggen als potentiële vestigingslocatie. Dit
zijn Grote Polder / 3M, Meerburgerpolder en Barrepolder. Voor de drie andere locaties
(Oostvlietpolder, Hoogewaard en Munnikenpolder) geldt dat deze niet of nauwelijks kansrijk zijn voor
vestiging van Vliko binnen de gegeven uitgangspunten. Hieronder is per locatie een toelichting
gegeven.
Voorkeurslocaties:

 Grote Polder / 3M
Deze locatie was tot op heden niet in beeld als potentiële vestigingslocatie van Vliko. Aangezien
Vliko de locatie heeft voorgesteld, blijkt het voor hen potentieel interessant te zijn. Op basis van de
ruimtelijke, milieutechnische, bereikbaarheidsanalyse en duurzaamheid scoort de locatie goed.
Aandachtspunten zijn verruiming bebouwingspercentage op de kavel, eventuele beperkingen aan
volcontinu bedrijfsproces en verkeerskundige ontsluiting (geschikt maken voor ZLW). Voor zover
bekend is 3M nog geen onderdeel geweest van bestuurlijke besluitvorming over inpassing Vliko.
Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of een verhuizing van 3M naar een kantoorgebouw
en inpassing van Vliko kan worden gerealiseerd. Eerste stap is exclusiviteit vastleggen met en
tussen Vliko en 3M. Daarna kunnen diepgaandere studies worden uitgevoerd. Voor financiële
haalbaarheid is het cruciaal in hoeverre Vliko gebruik kan maken van bestaande faciliteiten. Bij
goede inpasbaarheid kan het financieel interessant zijn. Indien voor inpassing forse ingrepen
dienen te worden gepleegd, ontstaat een financieel andere situatie. Mogelijk dat de overheden hier
nog iets in kunnen betekenen, in dat geval is een actieve rol nodig.
Het risico blijft aanwezig dat partijen uiteindelijk niet (tijdig) tot overeenstemming komen of dat
3M verkoopt aan een andere partij. Daarom blijft een alternatief (parallel) scenario nodig.

 Meerburgerpolder
De gemeente Zoeterwoude heeft voorwaarden (intentieovereenkomsten met kopers) gesteld aan de
voortgang van Plan Verde Vista. Najaar 2011 is hiervoor een belangrijk ijkmoment. Bij voldoende
voortgang en zonder wijziging van ambitie is inpassing Vliko niet aan de orde en vervalt deze
optie.
Bij onvoldoende voortgang ontstaat mogelijk een geheel nieuwe situatie. Inpassing van Vliko kan
worden overwogen. Dit resulteert in een nieuwe stedelijke inrichting en business case voor Verde
Vista, zowel voor de locatie van Vliko als de noordelijke locatie. Afspraken met partners
(waaronder W4) dienen te worden heroverwogen. Daar zijn veel consequenties aan verbonden,
want bestaande visies en overeenkomsten moeten worden aangepast. Inpassing van Vliko draagt
zowel kansen in zich (nieuwe business case) als belemmeringen (andere ambitie, draagvlak in
omgeving onbekend).
Cruciaal voor deze opties is dat eind 2011 een besluit wordt genomen waaruit duidelijk blijkt dat
Verde Vista met huidige ambitie niet kan worden gerealiseerd. Een duidelijk besluit kan
medewerking van partijen verhogen. Blijft een besluit uit, dan bestaat zal Verde Vista vooralsnog
met huidige ambitie worden ontwikkeld. Tijdige besluitvorming voor inpassing van Vliko voor 1
januari 2015 is dan minder kansrijk.
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 Barrepolder
De ontwikkeling van Barrepolder is gevoelig op meerdere aspecten dan alleen inpassing van Vliko.
Immers hier staat de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein ter discussie, waar Vliko maar
een beperkt deel van uitmaakt.
Op basis van ruimtelijke, milieutechnische, bereikbaarheid, financiële en duurzaamheidsaspecten
scoort de locatie redelijk. Aandachtspunten zijn geluid (lijkt inpasbaar) en ontsluiting. Dat laatste
kan een belangrijk struikelblok zijn. Mocht uiteindelijk blijken dat de aansluiting op de N11
ongelijkvloers dient te worden gerealiseerd, is financiering hiervan onzeker. Dat brengt de termijn
van 1 januari 2015 in gevaar. Met Heineken kunnen op korte termijn meer concrete
(intentie)afspraken worden gemaakt voor medewerking aan de ontsluitingsweg.
Tijdige realisatie hangt af van een hele reeks van ruimtelijke, planologische en financiële besluiten,
die een onderlinge samenhang kennen en waarvan uitkomst onbekend is. Aan het tijdig doorlopen
van het proces zijn risico’s verbonden.
Omdat de gemeente kiest voor een faciliterend beleid is de ontwikkeling en inpassing van Vliko
afhankelijk van de voortgang door ontwikkelaar. Grondverwerving is hierbij cruciaal element. De
gemeente kan kiezen voor een meer actieve houding, bijvoorbeeld om het onteigeningsinstrument
in te zetten. Daarmee wordt tijdige verwerfbaarheid kansrijker. Tevens geven de uitkomsten
(actualisatie) van het marktonderzoek behoefte bedrijventerreinen meer inzicht en houvast voor de
ontwikkeling van het bedrijventerrein.
Een gefaseerde ontwikkeling biedt uiteraard meer kansen, waarbij ontwikkeling vanaf de
zuidzijde, inclusief inpassing Vliko, start. De gemeente kan voor het opvangen van de gevolgen
(langere doorlooptijd exploitatie) door inpassing van Vliko financiële afspraken met ontwikkelaar.
Risico bestaat op complexe onderhandelingen.

Niet kansrijke locaties

 Oostvlietpolder
Op basis van de ruimtelijke, milieutechnische, bereikbaarheidsanalyse en duurzaamheid scoort de
locatie goed. Echter zonder wijziging van het standpunt van de gemeente Leiden zal de
ontwikkeling van het bedrijventerrein Oostvlietpolder bijzonder moeilijk zijn. Alleen indien uit het
nieuwe marktonderzoek behoefte bedrijventerreinen blijkt dat realisatie nodig is kan de provincie
overwegen al haar privaatrechtelijke en publiekrechtelijke middelen in te zetten om realisatie
mogelijk te maken. Dit is een zeer onzeker proces en vergt een zeer lange doorlooptijd. In relatie tot
de planning van Vliko is haalbaarheid zeer onzeker.

 Hoogewaard
Op basis van bestuurlijke afspraken voorzien wij weinig bezwaren voor inpassing van Vliko in
Hoogewaard. Het bedrijf past prima bij de reeds gevestigde bedrijven. Belemmeringen en risico’s
betreffen vooral de milieukundige en ruimtelijke inpassing van het nieuwe bedrijventerrein en
Vliko, het succes van herstructurering en de medewerking van de gevestigde bedrijven en
grondeigenaar. De realisatie van de rondweg is fysiek niet nodig, maar de alternatieve ontsluiting
via Hoogewaard is verkeerskundig niet wenselijk. Directie van Vliko heeft aangegeven dat deze
locatie voor haar onbespreekbaar is vanwege de excentrische ligging in haar verzorgingsgebied.

 Munnikenpolder
Inpassing van Vliko vergt wijziging en aanpassing van beleid, visies en afspraken. Hiervoor is
medewerking van alle partijen nodig om niet alleen succesvol Vliko te kunnen inpassen maar ook
tijdige besluitvorming hierover te bewerkstelligen. Belangen en visies van betrokken partijen lopen
sterk uiteen. Er kan niet gerekend worden op medewerking van alle partijen, er zal
maatschappelijke weerstand zijn, besluitvorming zal uitermate complex zijn gezien het feit dat
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inpassing van Vliko tot op heden nooit onderdeel is geweest van enig beleid, visie en afspraak. Het
vinden van compensatiegrond voor een recreatiegebied én alternatieve locaties voor de molens zijn
uitdagende opgaven. De onzekerheid over de uitkomst van het proces en de doorlooptijd maakt
dat tijdige besluitvorming over inpassing van Vliko in Munnikenpolder uitermate onzeker is.
Inpassing zou eventueel pas aan de orde kunnen zijn zodra alle alternatieve mogelijkheden zijn
afgevallen en nut en noodzaak voor verplaatsing een zodanige prioriteit krijgen dat is te
verwachten dat alle betrokken partijen (direct en indirect) positief meewerken aan inpassing van
Vliko.
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BIJLAGE 1 Toelichting milieukundige beoordeling
Geluid
Vliko wordt aangemerkt als een milieucategorie 4.2 inrichting zoals bedoeld in de VNG-publicatie
‘Bedrijven en Milieuzonering’. Voor inpassing gelden richtafstanden tot gevoelige bestemmingen
zoals woningen. Het betreft richtafstanden, die gebaseerd zijn op het omgevingstype ‘rustige
woonwijk en rustig buitengebied’. Hiervoor geldt een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde.
Voor het omgevingstype ‘gemengd gebied‛ geldt de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en
kan voor categorie 4.2 een richtafstand van 200 meter worden gehanteerd. Een gemengd gebied is
een gebied met een matige tot sterke functiemenging, maar ook een gebied direct langs de
hoofdinfrastructuur.
Luchtkwaliteit
In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof
(PM10), omdat de achtergrondconcentraties van deze stoffen het dichtst bij de grenswaarden liggen.
Fijn stof en stikstofdioxide bepalen daarmee in belangrijke mate of er rond een planontwikkeling
een luchtkwaliteitsprobleem is.
De inpasbaarheid van Vliko met betrekking tot de luchtkwaliteit voor de zes onderzoeklocaties
wordt om deze reden beschreven op basis van de heersende achtergrondconcentraties van fijn stof
(PM10) en stikstofdioxide (NO2) en de beschikbare ‘luchtruimte’ op de onderzoeklocatie.
Vanaf 2010 geldt voor stikstofdioxide een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40
µg/m3. Verder geldt voor stikstofdioxide dat een uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m 3
maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden. De overschrijding van de uurgemiddelde
concentratie met 18 keer per jaar is equivalent aan circa 80 µg/m 3 jaargemiddelde concentratie.
Voor fijn stof geldt voor de jaargemiddelde concentratie een grenswaarde van 40 µg/m 3. De 24uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m3 fijn stof mag maximaal 35 dagen per jaar worden
overschreden. De 35 overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie is equivalent aan
32,5 µg/m3 jaargemiddelde concentratie.
De beschikbare ontwikkelingsruimte m.b.t. NO2 wordt bepaald door de grenswaarde voor de
jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3. Voor PM10 wordt de ontwikkelingsruimte bepaalde
door de grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie (equivalent aan 32,5 µg/m3
jaargemiddelde concentratie).
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Tabel 1. Overzicht achtergrondconcentraties, bijdrage wegverkeer en ontwikkelingsruimte
Onderzoeklocatie

Achtergrondconcentratie

Bijdrage wegverkeer**

Ontwikkelingsruimte

2015

2015

2015

[µg/m ]

[µg/m ]

3

[µg/m3]

3

NO2

PM10*

NO2

PM10

NO2

PM10

Barrepolder

19 - 21

22 - 23

2 tot 5

<1

15 tot 19

8 tot 9

Meerburgerpolder

24 - 25

23 - 24

2 tot 10

≤1

5 tot 14

7 tot 8

Oostvlietpolder

22 - 27

22 - 23

4 tot 10

1 tot 2

3 tot 14

7 tot 9

Munnikenpolder

20 - 24

22 - 23

2 tot 7

≤1

9 tot 18

8 tot 9

Hoogewaard

19 - 21

22 - 23

1 tot 2

<1

17 tot 20

7 tot 9

Grote Polder

22 - 25

22 - 24

2 tot 4

<1

11 tot 16

7 tot 9

* Exclusief zeezoutcorrectie
** Bijdrage langs de weg (op circa 10 tot 20 m van de rand van de weg)
Een project draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de concentratie fijn stof (PM10) of stikstofdioxide
(NO2) in de buitenlucht als de 3% grens niet wordt overschreden. Hiermee wordt bedoeld 3% van
de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof of stikstofdioxide. Dit betekent dat
feitelijk een toename van 1,2 µg/m3 toelaatbaar wordt geacht.
De emissiebronnen van Vliko bestaan voornamelijk uit transportbewegingen. Het wagenpark van
Vliko zal voor circa 80% voldoen aan Euro 5, in de toekomst – volgens opgave Vliko – nog meer.
Het lokale materieel zal elektrisch worden aangedreven en er zal geen (directe) emissie
plaatsvinden. Op het bedrijfsterrein worden geen stuifgevoelige materialen op- en/of overgeslagen.
De activiteiten van Vliko zullen inpandig plaatsvinden.
Gelet op de emissiebronnen van Vliko zal de bijdrage van Vliko aan PM10- en NO2-concentratie in
de omgeving van de onderzoeklocaties beperkt zijn.
Geur
De inpasbaarheid van Vliko met betrekking tot geur voor de zes onderzoeklocaties wordt
beschreven op basis van het geuronderzoek van de huidige locatie van Vliko. Het geuronderzoek is
beschreven in het rapport ‘Actualisatie geuronderzoek Vliko B.V.; Geuronderzoek in het kader van
een aanvraag revisievergunning Wet milieubeheer’ met kenmerk 9S2538.13 van 14 december 2007.
De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour
geeft een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie
(uitgedrukt als percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 OUE/m3 als 98-percentiel
vormt de begrenzing van het gebied waarbinnen een geurconcentratie van 1 OUE/m3 méér dan 2%
van de tijd (175 h/jr) wordt overschreden.
Voor continue emissiebronnen (meer dan 3.500 emissie-uren per jaar) gelden de toetsingswaarden
van 98-percentiel. De toetsingswaarden als 98-percentiel liggen in een bereik van 0,5 tot 5 OUE/m3.
Het acceptatieniveau van geurhinder is afhankelijk van de situatie. Voor een nieuwe situatie zal het
acceptabel hinderniveau lager liggen dan in een bestaande situatie. De waarde van 0,5 OUE/m3
geldt als strengste toetsingswaarde. Deze waarde wordt doorgaans op nieuwe inrichtingen van
toepassing geacht, voor bestaande inrichtingen wordt in het algemeen een ruimere grenswaarde
toegepast.
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Kortdurende emissies (minder dan 3.500 emissie-uren per jaar) kunnen leiden tot kortdurende
maar hoge immissies. Voor dergelijke bronnen geeft toetsing aan de 98-percentielwaarde
onvoldoende inzicht in de geurbelasting van de omgeving. Voor bedrijven waar (ook) kortdurende
piekemissies optreden dient ook aan de 99,99-percentielwaarden te toetsen. Dit percentiel geeft aan
waar een bepaalde (piek)geurconcentratie in 0,01 % van de tijd (dat wil zeggen < 1 uur per jaar)
wordt overschreden. De 99,99-percentiel is volgens het provinciale beleid 5 maal de 98percentielwaarde. De toetsingswaarden als 99,99-percentiel liggen in een bereik van 2,5 tot 25
OUE/m3.
Het genoemde geuronderzoek van Vliko van 14 december 2008 is gebaseerd op een totale
verwerkingscapaciteit van 278.000 ton afval per jaar. Naar verwachting zal bij nieuwvestiging op
een andere locatie de –aanvraag voor – verwerkingscapaciteit hoger zijn. Vliko heeft hiervoor geen
opgave gedaan. Aanname is dat de verwerkingscapaciteit met 25% zal toenemen.
In het geurrapport zijn geurcontouren van 95-, 98- en 99,9-percentiel opgenomen. Op basis van
deze contouren zijn de afstanden van de emissiebron tot de geurcontouren voor de 98-percentiel
geschat. Een overzicht van de geurcontouren en de afstanden tot de emissiebron is in onderstaande
tabel opgenomen. De 99,99-percentielwaarden zijn bepaald door de 98-percentielwaarden met
factor 5 te vermenigvuldigen.
Tabel 2: Afstanden tot emissiebron
98-percentiel [OUE/m3]

99,99-percentiel [OUE/m3]

Afstand tot de emissiebron [m]

0,5

2,5

400

1,5

7,5

200

3,0

15

120

Bij een werkingscapaciteit van 350.000 ton is de toename circa 25% ten opzichte van de nu
vergunde situatie van Vliko. Als er vanuit wordt gegaan dat de geuremissievracht en dus geurimmissie ook met 25% toeneemt, zullen de contouren groter worden waardoor de afstand tot de
emissiebron ook toeneemt. Een overzicht van de geschatte afstand van de emissiebron tot de
geurcontouren in de nieuwe situatie zijn in tabel 3 opgenomen.
Tabel 3: Overzicht van de geschatte afstand van de geurcontouren in de nieuwe situatie
98-percentiel [OUE/m3]

99,99-percentiel [OUE/m3]

Afstand tot de emissiebron [m]

0,5

2,5

430

1,5

7,5

245

3,0

15

130

De afstand tot de (strengste) toetsingswaarde van 0,5 OUE/m3 als 98-percentiel en 2,5 als 99,99percentiel bedraagt 430 m. Op basis van deze afstand en afstand tot de meest dichtbijgelegen
woning is onderzocht of naar verwachting de onderzoeklocaties inpasbaar zullen zijn.
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Tabel 4: toetsing inpasbaarheid
Onderzoeklocatie

Afstand tot de woning [m]

inpasbaar

Barrepolder

<100

Nee

Meerburgerpolder

200

Nee

Oostvlietpolder

>430

Ja

Munnikenpolder

200

Nee

Hoogewaard

<100

Nee

Grote Polder

300

Nee

Op basis van de afstand van 430 meter tot de (strengste) toetsingswaarde van 0,5 OUE/m3 als 98percentiel en 2,5 als 99,99-percentiel en afstand tot de meest dichtbijgelegen woning blijkt dat op
alle locaties, behoudens de Oostvlietpolder, Vliko niet inpasbaar is zonder toepassing van geur
beperkende maatregelen. Door het toepassen van geur beperkende maatregelen kan worden
voldaan aan de 0,5 OUE/m3 als 98-percentiel en 2,5 OUE/m3 als 99,99-percentiel op minder dan 100
m afstand van de emissiebron. Het gaat om de volgende maatregelen:
− Luchtwasser: De lucht in de bedrijfshal wordt afgezogen en geleid naar een wasser. Er zijn
verschillende wastechnieken beschikbaar. De meest voorkomende wastechnieken zijn de
chemische wasser, de biologische wasser, het biobed en het watergordijn. De emissiereductie
van een luchtwasser ligt tussen de 70% en 95%.
− Actief koolfilter: De lucht in de bedrijfshal wordt geforceerd afgevoerd en vervolgens behandeld
met actief kool. De geurreductie kan oplopen tot 80 tot 95%.
− Naverbrander: Afgassen worden door middel van verbranding op een hoge temperatuur
gebracht. Deze temperatuur varieert bij thermische naverbranding tussen 750 en 1.200 °C.
Wanneer het afgas voldoende lang op deze hoge temperatuur wordt gehouden oxideren de
verontreinigingen (VOS, geur) tot stoffen als CO2, H2O, NOx, SOx [bron: Infomil]. De
geurverwijdering kan oplopen tot boven de 98%.
Externe veiligheid
Bij Vliko vinden niet zodanige processen en opslag van gevaarlijke stoffen plaats dat hiervoor
bijzondere aandacht zal worden gegeven in deze studie. Mogelijke vestigingslocaties worden wel
beoordeeld of de nabijheid van bijvoorbeeld transportleiding mogelijke consequenties heeft voor
inpassing van Vliko.
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BIJLAGE 2 Locaties
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